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 چکیده
 از استفاده با سازمان انسانی های اصلی سرمایهفرایند شناسی پژوهش حاضر با هدف آسیب

 کاربردی -ای توسعه ،ماهیت و هدف لحاظ به حاضر انجام شده است. پژوهش ،شکاف تحلیل فن
در این . ه استگرفت انجام میدانی شکل به که است پیمایشی ها داده گردآوری نحوه ازنظر و است

 کلیه را مطالعه مورد جامعه .شد ( بهره برده9414یافته )فرهی و همکاران،  تعدیل مقیاس پژوهش از
تحلیل  برای .تشکیل دادند نفر 19 تعداد به رضوی خراسان جوانان و ورزش کل اداره کارکنان

 ورزش و جوانان کل ادارههای حاصل از پژوهش  پایه یافتهشد. براستفاده از آزمون فریدمن ها داده
 کارگیری به فرایند اول، رتبه در 44/0 میانگین با بهسازی و آموزش فرایند منظراز رضوی خراسان

 درنهایت و سوم رتبه در 77/0 میانگین با نگهداری و حفظ فرایند دوم، رتبه در 47/0 میانگین با
ش و جوانان در ورز کل ادارهطورکلی به .گرفتند قرار چهارم رتبه در 98/0 میانگین با تأمین فرایند
دیگر نظر به اهمیت  ر وضعیت نامناسب  قرار دارد و ازطرفهای سرمایه انسانی دفرایندبیشتر 

های فوری و  ریزی های مدرن امروزی برنامه های انسانی در سازمان سرمایه فرایندمدیریت 
 رسد.نظر می ها از سوی سازمان فوق ضروری بهفرایندارتقا و توسعه این  برایاضطراری 

 کل ادارهشکاف؛  تحلیل انسانی؛ های اصلی سرمایهفرایند شناسی؛ آسیب :ها هکلیدواژ
 ورزش و جوانان خراسان رضوی
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 مقدمه
که پایه توسعه  تاجایی شود میمحسوب  ها سازمانامروزه انسان، عامل پیشرفت و تحول در 

نیروی انسانی است. انسان  کارگیری بهها بسته به استفاده و توان اقتصادی کشور افزایشاقتصادی و 

بنابراین توجه و  باشد؛ میمحور هر نوع برنامه فردی، اجتماعی و سازمانی  ،قلب سازمان عنوان به

 موردهای اصلی منابع انسانی باید بیشتر از هر عامل دیگری فراینددر راستای توسعه  ریزی برنامه

 تنها ها سازمان در (. منابع انسانی97: 9497خانی،  نیز باشد )احسانی و قره های سازمانمدیران  توجه

 بازدهی و نیست. عملکرد ها سازمانسایر  توسط تکثیر قابل راحتی به که کمیاب بوده و است یمنبع

 برای مناسبی معیار ها دارایی این و دارد هاآننامشهود  و مشهود های دارایی به بستگی ها سازمان

 وری بهره میزان و بوده نامشهود های دارایی جزء انسانی منابع. شوند می محسوب هاآن گذاریارزش

 (.0114و همکاران، 9)فیرر کند می ایفا سازمانی ارزش ایجاد در سزاییب نقش شک بیانسانی  منابع

منابع  حاضر، در عصر ،رو ازاین بوده و پویایی و دارای خالقیت انسانی نیروی ،اساس برهمین

 اصلی رقابت کلید و سرمایه ترین باارزش و اثربخشی و کارایی افزایش یندافر اصلی بنای انسانی

مفهومی  عنوان به انسانی منابع مقولۀ (.17: 9419)مقصودی ایمن و همکاران،  شود می قلمداد

انسانی  منابع مدیریت حوزة در و ها سازمان در که است اقداماتی ترین ضروری جمله از کلیدی

اولویت  ملی، و بخشی توسعۀ های طرح تمامی در انسانی منابع توسعۀ ،رو ازاین است؛ مطرح

 و تجربۀ تحصیالت، مهارت، نظیر؛ تخصص، هایی ویژگی دارای انسانی دارد. نیروی ای ویژه

و همکاران،  0دپاک) است سازمان هر آن در درجه و کیفیت دهندة نشان که است شخصیت

 بهینه استفاده ،وکار کسب محیط بودن رقابتی دیگر ازسوی و منابع کمبود به باتوجه امروزه(. 0117

 مسائل و ها ضرورت از یکی محیط پویای شرایط با متناسب انسانی های سرمایه مخصوصاً منابع از

 خود اهداف به مؤثر طور به تواند می زمانی سازمان(. 9418 همکاران، و سهرابی) است 09 قرن مهم

 شامل منابع این. شود مند بهره خوبی به خود دسترس قابل منابع یا موجود منابع از که یابد دست

 حتی و امکانات و تسهیالت فضا، مثل منابع سایر و کند میکار  هاآن با که است افرادی و مدیریت

 

1. Firer and et al 

2. Deepak and et al 
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 و راحت بتواند اصلی منبع عنوان به انسانی نیروی که دهد مینشان  را خود ارزش زمانی بودجه

توجه و  ،بنابراین ؛(0118، 9چالدورای)نماید  کسب را کافی و بهرة کند استفاده هاآن از مناسب

پیش ضروری  از بیش ها سازمانهای اصلی سرمایه انسانی در فراینددر جهت توسعه  ریزی برنامه

خالق توسط کارکنان سازمان  های ایدهمعنای تولید فکر و  توسعه منابع انسانی، به رسد. نظر می به

است که کارکنان باید  ای گونه امروزی به های سازمان(. وضعیت 9414فرهی و همکاران، ) است

 های سازمان .کارگیرند بهمختلفی را در جهت تحقق اهداف سازمان  های مهارتو  ها کیفیت

رسالت خود، از این مهم مستثنی نیستند. در محیط  سوی بهورزشی برای تحقق اهداف و حرکت 

ری است که جهت توسعه و ارتقای سرمایه انسانی، امدر ریزی برنامهپیچیده و رقابتی امروزی، 

وضعیت  سوی بهضرورت دوچندان پیدا کرده است. طراحی و چگونگی حرکت از وضع موجود 

انسانی از  های سرمایهاست که در راستای توسعه  ریزی برنامه و فنون ها شیوهانتظار یکی از  مورد

 های مدلیکی از همین  0. تحلیل شکافشود میکار گرفته  ورزشی به های سازمانسوی 

به  درنهایتانتظار پرداخته و  جش وضعیت فعلی و سنجش وضعیت موردبوده که به سن ریزی برنامه

ورزشی به  های سازمانهای سرمایه انسانی در فرایند. پردازد می وضعیتتحلیل شکاف بین 

خواهد داشت. توسعه  همراهکارکنان را  توانمندسازی طور همیناجتماعی، فرهنگی و  پیوستگی هم

و  مند نظام های فعالیتاز  ای مجموعه ،های اصلیفرایندالب توسعه قدر سرمایه انسانی 

. شود میورزشی امروزی قلمداد  های سازمانکه از ضروریات  شود میتلقی  شده ریزی برنامه

الزم برای رویارویی با  های مهارتبا این کار برای اعضای خود فرصت آموختن  ها سازمان

طریق ورزشی از های سازمان(. 0118، 4)ورنر کنند میتقاضاهای شغلی کنونی و آینده را فراهم 

 آمادهنیازهای محیطی، شرایط را برای رشد و تکامل فردی و سازمانی کارکنان  کردن فراهم

های فرایندتظار انفاده از سنجش وضعیت مطلوب و مورداین پژوهش با است ،رو ازاین. کنند می

ر گام بعدی به و شکاف بوده و د ها آسیبشناسایی  درصددمدیریت منابع انسانی در درجه اول 

 

1. Chelladurai 

2. Gap analysis 

3. Werner 
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 ورزشی خواهد پرداخت. های سازمانخصوص تقویت و توسعه سرمایه انسانی در ارائه راهبردها در

زمان را های سرمایه انسانی در سازمان این است که سافرایندهدف غایی توسعه  ،طورکلی به 

در سازمان انجام پذیرد. نظر به  ها سیاستو  ها روشبا  پذیری انطباقنگه دارد تا روند  پابرجاهمیشه 

دیگر  مانندورزشی  های سازمانورزشی را از این امر مستثنی کرد.  های سازمان، نباید فوقموارد 

ورزش و  کل اداره. ندانسانی نیازمند های سرمایهو ساماندهی در توسعه  ریزی برنامهبه  ها سازمان

های سرمایه فرایندبانی اول و نماینده ورزش در استان در بخش  عنوان بهجوانان خراسان رضوی 

در زمینه  تری دقیق ریزی برنامهقرار گیرد. الزم به ذکر است، هرچه  وتحلیل تجزیهمورد  دانسانی بای

جهت رسیدن به اهداف بنیادین خود ن سازمان درنسانی صورت پذیرد، ایهای اصلی سرمایه افرایند

این پژوهش با هدف بررسی فاصله وضعیت موجود و مقایسه  ،رو ازاین .عمل خواهد نمود تر موفق

ورزش و جوانان  کل ادارههای اصلی سرمایه انسانی در فرایندآن با وضعیت مطلوب در بخش 

راهکارهای عملیاتی و است تا  رصددد ،موجود در این زمینه های شکافخراسان رضوی و بررسی 

 تواند میاین پژوهش  ،شک بدون .ارائه کند هاآناز  رفت برونجهت شناسایی و منطقی را در

های سرمایه انسانی در اختیار مدیران و مسئولین فرایند شناسی آسیباطالعات مفیدی در زمینه 

 باشد. موردنظر های زمانسامربوطه قرار دهد و راهگشای حل بسیاری از مشکالت پیش رو در 

 

 مبانی نظری

 سرمایه انسانی
 ای یانسان هیاست. سرما یانسان هیبحث سرما ،جهاندر  ریمهم دهه اخ اریاز مباحث بس یکی

 یو رشد اقتصاد دیتول افزایششده در انسان باعث  نهیدانش نهاد ایکار و  یروین تیفیک یعبارت به

 (.49: 9419عمران و همکاران،  )آل دشو میکشورها 

اموال، تجهیزات و  :قبیلهر چیزی غیر از سرمایه فیزیکی ازسرمایه انسانی به زبان ساده به 

شود. سرمایه انسانی درواقع یک مفهوم اقتصادی است و از دواژه سرمایه و  سرمایه مالی گفته می

ه دانش، مهارت و صالحیت که تشکیل شده است. سرمایه انسانی عبارت است از ذخیر انسان
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اساس نگرش مدیریتی، سرمایه انسانی، منبع تجاری یا شوند. بر ازطریق آموزش کسب می

سرمایه انسانی  ،های جدید رشد اقتصادی نظریهگیرد.  است که از ارزش بازار شکل می ای دارایی

 (.41: 9419، عمادزادهپندارد ) شده و ذاتی فردی می های کسب عنوان مجموعه مهارت ا بهر

، زیرا توسعه در استو ابعاد اصلی سرمایه انسانی  هافرایندسرمایه انسانی مشتمل بر شناخت 

. پژوهشگران و برگیردبوده و همه ابعاد را در جانبه همهد، مگر شوسرمایه انسانی محقق نمی

و استخدام، آموزش و  جذب مؤلفهی مدیریت منابع انسانی را در چهار هافراینداندیشمندان، 

هرکدام دارای  مؤلفهکه این چهار  کنند میو نگهداشت منابع انسانی خالصه  کارگیری بهبهسازی، 

شد . رگردد می منجربه رشد و توسعه سرمایه انسانی  هاآنهستند که رشد و توسعه در  هایی مؤلفهزیر

پی سازمانی را هم در های قابلیته فردی، توسع های قابلیتبر ارتقای  و توسعه سرمایه انسانی، عالوه

طریق شناخت وضعیت موجود و مطلوب های سرمایه انسانی ازفرایندبنابراین توسعه  ؛خواهد داشت

 (.999: 9414)فرهی و همکاران،  رسد مینظر  به پوشی چشمامری است که غیر قابل  ها سازماندر 

 ست.ای از تعاریف سرمایه انسانی خالصه شده ا خالصه 9در جدول 
 . تعاریف سرمایه انسانی9 جدول

 منبع تعاریف سرمایه انسانی

هاست  ها، سالمت و درگیر ارزش گذاری در تحصیل، آموزش، مهارت سرمایه انسانی، سرمایه

 شود که در انسان متبلور شده و فراموش نمی
 (9114، 9)بی کر

 (9117 ،0)اوکجی های منابع بشری ها و مهارت توانایی

منظور افزایش  به هیهای اول و حرفه لیشود که به آموزش، تحص اطالق می هایی ارزشبه 

کارمندان مرتبط است  یهای اجتماع ها و دارایی ها، ارزش ها، توانایی سطوح دانش، مهارت

 شود منتهی می کارمند یو اجرا یشغل تیکه به رضا

 (0111 و همکاران، 4)ماریموتو

 

 انسانیهای اصلی سرمایه  مؤلفه
های اصلی سرمایه انسانی، از یک الگوی ترکیبی که از فرایندی ها آسیببرای شناسایی 

 ، استفاده شد.آید میدست  و کارکردهای آن به ها نقشاستفاده از نحوه  ،وتلفیق چند الگ
 

1. Becker 

2. Okoji 

3. Marimuth 
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 :از ندعبارتی مورد استفاده در این پژوهش ها روشالگوها و 

9الگوی جان اوکلند
 

ی مدیریت توسعه سرمایه انسانی اصلی برای طراحی نظام الگوی راهبرد فرایندوی چهار 

 :(9414فرهی و همکاران، ) گیرد مینظر در

 ؛تأمین فرایندـ 

 ؛آموزش و بهسازی فرایندـ 

 ؛حفظ و نگهداری فرایندـ 

 .کارگیری به فرایندـ 

که اوکلند برای توسعه  است پشتیبانی مندهای فوق نیازفرایند تحققکه بدیهی است 

 :کند میرا پیشنهاد  افزاری نرمو  افزاری سختهای پشتیبانی فرایندهای اصلی، فرایند

 ؛اطالعاتی های زیرساخت و : فضا و مکان، تجهیزاتافزاری ـ سخت

 .دیده آموزشکارکنان  و : فناوری، قوانین و مقررات، ساختار رسمی، منابع مالیافزاری ـ نرم

2الگوی رایت
 

. رایت معتقد دهند میاصل و اساس این الگو را تشکیل  ،اختار، رهبری، نظارت و پایشس

های سرمایه انسانی توجه و التزام به موارد زیر فراینداست که برای تحقق نظام مدیریت توسعه 

 :ضروری است

 ؛ریزی ـ برنامه

 ؛دهی ـ سازمان

 ؛هدایت و رهبریـ 

 .نظارتـ 

از  گیری بهرهبنابراین با  ؛توجه بسیار دارد سازمانی فرهنگرایت نیز برای اجرای راهبرد، به 

فروزنده، )های توسعه سرمایه انسانی به شرح زیر است فراینداین ایده، نظام ارزشی حاکم بر 

 

1. Okland 

2. Wright 
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9479): 

 ؛انسانی کرامتـ 

 ؛محوری عدالتـ 

 ؛معنویتـ 

 ؛بصیرتـ 

 ؛محوری داناییـ 

 ؛داری ـ مردم

 ؛گرایی تکلیفـ 

 .ساالری ـ شایسته

9الگوی جان کاتر
 

. تعامل این گیرد میاز این فن، نظام تعامالتی سرمایه انسانی مورد مطالعه قرار  گیری بهرهبا 

 :(9497)فروزنده  سازد میها در رابطه با سازمان، تحقیق و توسعه را ممکن فرایند

 ؛دولت با تعاملـ 

 ؛داخلی مشابه های سازمان با تعاملـ 

 ؛خارجی مشابه های سازمان با تعاملـ 

 .سرمایه و کار بازارـ 

 

 پیشینه تحقیق
. هرچند باید سازد میرا نمایان  موردنظربه پیشینه تحقیق، اهمیت موضوع  تر دقیقنگاهی 

اشاره کند نیز یافت  موردنظرمستقیم به موضوع  طور بهکه  ای مقاله ،عنوان کرد در جامعه ورزش

 نشد.

( با استفاده از مدل سوات به بررسی وضعیت منابع انسانی در 9497خانی ) احسانی و قره

 

1. Kotter 
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در بخش منابع انسانی  ای حرفهکشور پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ورزش  ای حرفهورزش 

که منابع انسانی  شود میبا ارزیابی نمودار راهبردی مشخص  که طوری به ،وضعیت خوبی ندارد

و نقاط ضعف بسیار در این  تهدیدها ،در بخش بحرانی قرار دارد. گفتنی است ای حرفهورزش 

( در پژوهش خود به 9419روند. مقصودی ایمن و همکاران )شمار می ل این یافته بهاز دالی ،بخش

ایران پرداخت. گفتنی است جامعه  های دانشگاه های برنامه تحلیل وضعیت منابع انسانی در فوق

 گرفت میدانشگاه تحت پوشش وزارت علوم و تحقیقات انجام  41مشتمل بر  یقآماری این تحق

دهه گذشته با وضعیت  دار میان وضعیت منابع انسانی یک یحاکی از عدم تفاوت معن ها یافتهکه 

( در پژوهش 9419افکاری و قنبری )اد و سرانه نیروی متخصص بود. پورنظر تعدحاضر خود از

ورزشی، توانمندسازی منابع انسانی  های سازمانخود با عنوان سازوکار نیروی انسانی در مدیریت 

و   وورزشی دانستند. شکرل های سازماندر  پوشی چشمزشی از عوامل غیرور های سازمانرا در 

ه انسانی بر توسعه ورزش کاراته در سرمای عوامل تأثیر( در تحقیق خود به ارزیابی 9414همکاران )

مثبت و  تأثیر انگیزهعوامل آموزش، ارتقا، نگهداری و ، نتایج ایشان داده که استان اردبیل پرداختند

( در 9417) زاده سلطانداری بر توسعه ورزش کاراته در استان اردبیل دارد. همچنین قنبری و  یمعن

 دار معنی و مثبت اثر شغلی درونی مراجع بر سازمانی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که سالمت

 ازطریق سازمانی سالمت. دارد دار معنی و مثبت اثر انسانی سرمایه بر شغلی درونی مراجع. دارد

 به باتوجه نمود بیان توان می درنتیجه. دارد دار معنی و مثبت اثر انسانی سرمایه بر شغل درونی مراجع

 سرمایه توسعه شاهد توان می سازمان ازسوی شغلی درونی مراجع و سازمانی سالمت های مؤلفه

 و انسانی منابع کلی راهبرد میان که رسیدند نتیجه این به( 9418) همکاران و نقویسید .بود انسانی

 .است تأیید  قابل نسبی هماهنگی عدم ولی ندارد، وجود شدید شکاف آن های نظامزیر راهبردهای

ها ثر بر جذب نیروی انسانی در سازمانؤبندی عوامل م ( نیز به اولویت9417و همکاران ) تیموری

 گرایی، گروه فنی، دانش افراد، مناسب تعداد تعیین ،داد نشان بندی اولویتاین  نتایجپرداختند که 

 توانمندسازی استخدام، فرایند سازی پیاده حقوقی، های خواسته ای، حرفه های شایستگی ارزیابی

 الگو، بر مؤثر ابعاد از هریک در رقابت عامل و انسانی نیروی جذب در محوری عدالت و کارکنان
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انسانی  های سرمایه( توانمندسازی 0190و همکاران ) 9پاپائیانو. است بوده اولویت باالترین دارای

 نظام های مهارت. ارتقای قراردادندورزشی کشور یونان را دستمایه تحقیق خود  های فدراسیون

ارزیابی  نظامدر کارکنان، ارتقای  گیری تصمیم های مهارت افزایشاطالعات و ارتباطات، 

اصلی در توانمندسازی در  عواملانگیزشی و پاداش از  نظاماولویت  درنهایتکارکنان و 

( 0194ان )و همکار 0ورزشی بود که در این پژوهش به آن اشاره شد. کیسمانوویچ های فدراسیون

اصلی سرمایه انسانی در توسعه ورزش صربستان پرداختند.  عواملدر پژوهش خود به بررسی 

در این تحقیق حاکی از نقش و اهمیت باالی سرمایه انسانی در توسعه ورزش بود.  ها یافته

ورزشی  های سازمانپذیری، خالقیت و آموزش را در  عوامل اجتماع ،کیسمانوویچ و همکاران

 4و کندو مونجال اصلی سرمایه انسانی در ورزش برشمردند. هایفرایند عوامل ترین مهم یکی از

پیشرفت جهانی به این  حالدردر جوامع  نوآوری( نیز با بررسی رابطه توسعه منابع انسانی و 0197)

بر  چندملیتی های شرکتزیاد  گذاری سرمایهیکم شاهد و تیجه رسیدند که از آغاز قرن بیستن

مزیت رقابتی ایشان  شدیداًشده و  هاآنانسانی  های سرمایهکه این امر موجب توسعه  ندهست نوآوری

 .دهد می افزایشرا در بازار جهانی 

 استنتاج انتقادی ارائه مدل مفهومی
یک از های هر متغیرهای تحقیق در نظریه پس از بررسی گسترده پیشینه تحقیق و بررسی

های  ی اصلی سرمایهها شناسی مؤلفه مدل تلفیقی برای آسیبمحققین، تصمیم بر استفاده از یک 

وضعیت مطلوب و وضعیت بررسی شکاف میان  ،سؤال اصلی تحقیق ،اساس انسانی شد. برهمین

 .استورزش و جوانان خراسان رضوی  کل ادارههای اصلی سرمایه انسانی در  مؤلفه موجود

 

1. Papaioannou and et al 

2. Krsmanović and et al 

3. Munjal & Kundu 
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 پژوهششناسی و طرح  روش
نظر نحوه از است و کاربردی-توسعه ای ،لحاظ هدف و ماهیت تحقیق به حاضر پژوهش

 اهداف به دستیابی منظور گرفت. به انجام میدانی شکل پیمایشی است که به ها دادهگردآوری 

( در تحقیقات خود از آن 9414) همکاراناستفاده شد که فرهی و  یافته تعدیلمقیاس  از پژوهش

 موردنظرمربوط به این پرسشنامه نظر به الگوهای مفهومی  های مؤلفهگفتنی است . اند کردهاستفاده 

 از جمعی توسط تحقیق ابزار محتوایی و صوری است روایی است. الزم به ذکر شده  تعبیه

 موردمطالعه جامعه. دش محاسبه 97/1 کرونباخ آلفای با نیز آن پایایی و رسید یدأیت به متخصصین

 تشکیل نفر 19 تعداد به ورزش و جوانان خراسان رضوی کل ادارهکارکنان  کلیه را تحقیق این در

 این در گیری نمونه شمار برای آماری، از روش کل نمونه با جامعه برابربودن به باتوجه. دادند می

ار معیار، نمود انحراف میانگین،) توصیفی آمار از هاداده وتحلیل تجزیه برای. شد استفاده تحقیق

 مدل مفهومی تحقیق. 9 شکل
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 کلیه است، ذکر به الزم. دش استفاده 17/1 داری یمعن سطح در فریدمن()استنباطی و آمار  (...و

اینکه مقیاس  به باتوجه .گرفت انجام Excelو   SPSS20 هایافزار نرم وسیله به آماری محاسبات

در  ها مؤلفه، شکاف حاصل از میانگین استلیکرت  ای گزینه 7تحلیل و محاسبه میانگین، طیف 

 :باشد میبخش  4موجود و مطلوب متشکل از  وضعیت

 ؛-7/1و  1اعداد بین 

 ؛-9و  -7/1اعداد بین 

 ؛-7/9 و -9اعداد بین 

 .-0و  -7/9 اعداد بین

اساس و اقدام بر ریزی برنامهتحلیل وضعیت و نوع  مدل مفهومی تحقیقبراساس  طورکلی به

 .شود میمشخص  0 شمارهجدول 
 

 های پژوهش تحلیل دادهمقایسه . 2 جدول
7/1-                   1 9-                 7/1- 7/9-                 9- 0-                 7/9-  

 تحلیل وضعیت نامناسب نامناسبنسبتاً پذیرفتنینسبتاً پذیرفتنی

ریزی برنامه

 بلندمدت

ریزی برنامه

 مدت کوتاه

خیلی ریزی برنامه ریزی فوریبرنامه

 فوری

 نوع اقدام

 

 پژوهش های یافته

بخش از دمن تفاوت میان رتبه و جایگاه هردر این بخش ابتدا با استفاده از آزمون فری

و در ادامه با استفاده از نمودارهای ستونی و روند به  شده  مشخص انسانی سرمایه اصلی های مؤلفه

 .شود میمقایسه وضعیت مطلوب با وضعیت موجود و تحلیل شکاف بین این دو مهم پرداخته 
 

 های مربوط به آزمون فریدمن . آماره4 جدول

 مقدار شاخص

 17/7 0مقدار آماره خی

 4 درجه آزادی

 14/1 داری یسطح معن
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 های انسانی های اصلی سرمایه مؤلفه بندی رتبه. 4 جدول

 رتبه میانگین رتبه های سرمایه انسانی مؤلفه

 9 44/0 آموزش و بهسازی

 0 47/0 کارگیری به

 4 77/0 حفظ و نگهداری

 4 98/0 تأمین )جذب و استخدام(

 

در رتبه  44/0آموزش و بهسازی با میانگین  فرایند ،دشومشاهده می 4که در جدول طور همان

در  77/0حفظ و نگهداری با میانگین  فراینددر رتبه دوم،  47/0با میانگین  کارگیری به فراینداول، 

 در رتبه چهارم قرار گرفتند. 98/0با میانگین  تأمین فرایند درنهایترتبه سوم و 

اصلی سرمایه انسانی، ابتدا  یها مؤلفهنظر به مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب 

و سپس جدول وضعیت شکاف   ترسیم( Lineو خطی ) (Bar) ای میلهنمودار  در دو ها مؤلفه

ضعیت تحلیل ومقدار  9و  7 ،8، 7جداول شماره  ،رو ازاینیک از مناظر سرمایه انسانی ارائه شد. هر

 .دهند مین اصلی سرمایه انسانی را نشا های مؤلفهشکاف وضعیت مطلوب و موجود 

 :اصلی سرمایه انسانی در بخش آموزش و بهسازی های مؤلفهمقدار شکاف 

 

 
 آموزش و بهسازی فرایندمقایسه وضع موجود وضع مطلوب در . 2 شکل
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 آموزش و بهسازی فرایندریزی در  وضعیت شکاف و نوع برنامه. 5جدول 

 سرمایه انسانیتعامالت  فرهنگ مدیریت سرمایه انسانی افزار نرم افزار سخت 

 11/9 94/1 14/9 91/9 48/9 مقدار شکاف

 نسبتاً نامناسب پذیرفتنی نسبتاً نامناسب نامناسب نامناسب وضعیت

 فوری مدت کوتاه فوری خیلی فوری خیلی فوری ریزی برنامه

 

در  افزار سخت مؤلفهآموزش و بهسازی در  فرایندد، شومشاهده می 7که در جدول طور همان

نامناسب، نسبتاًدر وضعیت نامناسب، مدیریت سرمایه انسانی در وضعیت  افزار نرموضعیت نامناسب، 

نامناسب قرار نسبتاًتعامالت سرمایه انسانی در وضعیت  درنهایتفرهنگ در وضعیت پذیرفتنی و 

 دارند.

 :کارگیری به فراینداصلی سرمایه انسانی در  های مؤلفهمقدار شکاف 

 

 
 کارگیری به فرایندمقایسه وضع موجود وضع مطلوب در . 4 شکل

 

 کارگیری به فرایندریزی در  وضعیت شکاف و نوع برنامه. 6جدول 

 

 تعامالت سرمایه انسانی فرهنگ مدیریت سرمایه انسانی افزار نرم افزار سخت 

 08/9 40/0 14/9 47/9 17/0 مقدار شکاف

 نامناسبنسبتاً نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب وضعیت

 فوری فوری خیلی خیلی فوری خیلی فوری خیلی فوری ریزی برنامه
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در  افزار سخت مؤلفهدر  کارگیری به فرایندد، شومشاهده می 8که در جدول طور همان

در وضعیت نامناسب، مدیریت سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب،  افزار نرموضعیت نامناسب، 

نامناسب قرار نسبتاًتعامالت سرمایه انسانی در وضعیت  طور همینفرهنگ در وضعیت نامناسب و 

 دارند.

 :حفظ و نگهداری فراینداصلی سرمایه انسانی در  های مؤلفهمقدار شکاف 

 
 حفظ و نگهداری فرایندمقایسه وضع موجود وضع مطلوب در . 4 شکل

 

 حفظ و نگهداری فرایندریزی در  وضعیت شکاف و نوع برنامه. 7جدول 

 تعامالت سرمایه انسانی فرهنگ مدیریت سرمایه انسانی افزار نرم افزار سخت 

 9/9 49/0 99/0 70/9 10/9 مقدار شکاف

 نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب نامناسب وضعیت

 فوری خیلی فوری خیلی فوری خیلی فوری خیلی فوری خیلی ریزی برنامه

 

 در افزار سخت مؤلفه حفظ و نگهداری در فرایند ،دشو می مشاهده 7 جدول در کهطور همان

 نامناسب، وضعیت در انسانی سرمایه مدیریت نامناسب، وضعیت در افزار نرم نامناسب، وضعیت

 قرار نامناسب وضعیت در انسانی سرمایه تعامالت مؤلفه درنهایت و نامناسب وضعیت در فرهنگ

 .دارند

 :تأمین فراینداصلی سرمایه انسانی در  های مؤلفهمقدار شکاف 
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 جذب و استخدام()تأمین  فرایندمقایسه وضع موجود وضع مطلوب در . 5 شکل

 

 تأمین فرایندریزی  وضعیت شکاف و نوع برنامه. 8جدول 

 تعامالت سرمایه انسانی فرهنگ مدیریت سرمایه انسانی افزار نرم افزار سخت 

 4/1 47/9 77/9 74/9 7/1 مقدار شکاف

 پذیرفتنی نامناسبنسبتاً نامناسب نامناسب پذیرفتنی وضعیت

 بلندمدت فوری فوری خیلی فوری خیلی مدت کوتاه ریزی برنامه

 

 وضعیت در افزار سخت مؤلفه در تأمین فرایند د،شومی مشاهده 9 جدول در کهطور همان

 در فرهنگ نامناسب، وضعیت در انسانی سرمایه مدیریت نامناسب، وضعیت در افزار نرم پذیرفتنی،

 .دارند قرار پذیرفتنی وضعیت در انسانی سرمایه تعامالت مؤلفه ،آخرو در نامناسبنسبتاًوضعیت 
 

 گیری بحث و نتیجه

 شناسی و ارائه راهکار در بخش آموزش و بهسازی سرمایه انسانی آسیب
 تأثیر ،که آموزش اند دریافته خوبی بهامروزی  غیرورزشیورزشی و  های سازمان

، رضایت شغلی، روش انجام کار، ها نگرش دارد. آنهاعملکرد کارکنان  افزایشبر  انکاری غیرقابل

ارتباط مستقیم نیز  ،جمله مواردی است که با آموزش کارکنان، روابط کاری و سازمانی ازتعهد

جود که بر اثرات آموزش بیشتر منابع مو تقریباً(. 0117، 0. اشمیت0111، 9سوانسون و هولتون)دارد 

 

1. Swanson & Holton 

2. Schmidt 
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خالقیت و استفاده  افزایش، بر ارتقای کاری، توانایی تخصیص، دارند تأکیدانسانی  سرمایهبه شکل 

، 9)فگین و مک کان دارند اعتقادطریق آموزش و بهسازی باور و از دیگر منابع از اندازه بهو  جا به

 .رسد مینظر  ، امری ضروری بهدر زمینه آموزش کارکنان ها سازمان وتحلیل تجزیه ،رو ازاین(. 0111

در  افزاری سختمنظر آموزش در بخش ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره

. عدم شود میخیلی فوری برای آن پیشنهاد  ریزی برنامهوضعیت بحرانی و نامناسب قرار داشته و 

تاندارد و عدم ارتقای اس افزاری سختتخصیص فضا و مکان مناسب، نبود تجهیزات 

گذاشتن از دالیل این یافته مهم باشد. دراختیار تواند میارتباطی و اطالعاتی  های زیرساخت

آموزشی مجزا و تجهیز آن  های کالسو آموزش، ایجاد  ریزی برنامهامکانات فیزیکی به بخش 

فیزیکی و دیجیتالی(  صورت به) ای کتابخانهتجهیزات کامپیوتری تحت شبکه، تجهیز منابع  وسیله به

در  تواند میاستاندارد از جمله مواردی است که  آموزشی کمکتجهیزات  کردن فراهم درنهایتو 

ورزش و جوانان  کل ادارهآموزش و بهسازی در  افزاری سختارتقا در بخش  برای ریزی برنامه

 خراسان رضوی گنجانده شود.

در وضعیت بحرانی و نامناسب  زاریاف نرممنظر آموزش در بخش اداره ورزش و جوانان از

 ها دادهپیشرفته نحوه ارتباط و انتقال  های فناوریتمامی  دربرگیرندهقرار دارد. فناوری اطالعات که 

 بایدمواردی است که  ترین مهم(، جزو 9491زاده و همکاران،  ارتباطی است )مهدی های سامانهدر 

مجازی  های آموزشوب یا شبکه،  الکترونیکی، آموزش تحت صورت بهارتقا یابد. آموزش 

( از جمله مواردی است 9414)رستگارپور و همکاران،  زمان هممجازی  های آموزشو  زمان ناهم

ورزش و جوانان خراسان رضوی  کل ادارهسوی از تواند میکه تحت پوشش فناوری اطالعات 

ورزش و جوانان  کل ادارهزش و بهسازی رسمی، تهیه سند رسمی آمو ساختاربخشید. شوارائه 

. از دیگر موارد حیاتی در دشو میخراسان رضوی از دیگر مواردی است که در این بخش پیشنهاد 

کارآزموده آموزشی است که بتواند  گروهآموزش و بهسازی استفاده از  افزار نرمبخش 

ارتقا بخشد. الزم به ذکر  جهت پیشبرد اهداف سازمان آموزش وانسانی سازمان را در های سرمایه

 

1. Faggian & MacCann 
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و دعوت از خبرگان امر آموزش در این زمینه از جمله مواردی است که  سپاری برون ،است

 ورزش و جوانان خراسان رضوی قرار گیرد. کل ادارهبنا به اقتضا و شرایط در دستور کار  تواند می

در وضعیت  مدیریت سرمایه انسانی نظر نقطه ازاداره ورزش و جوانان خراسان رضوی 

رکن آن  ترین مهم ،ریزی برنامه ،ی مدیریت سرمایه انسانیهافرایندنامناسب قرار دارد. از میان نسبتاً

توجه بیشتری نیز به آن داشته باشند.  بایدورزش و جوانان  کل ادارهرود و مدیران عالی شمار می به

تحلیل محیط خارجی و محیط داخلی، تعیین نیازهای آموزشی، تعیین اهداف آموزشی، انتخاب 

 درنهایتعملیاتی و  های برنامه کارگیری بهمبانی اصولی،  کارگیری بهی متناسب آموزشی، ها روش

وی انسانی محسوب شده )خصالی، در بخش نیر ریزی برنامههای فرایندارزیابی نتایج از جمله 

پویا،  ریزی برنامهیک نظام  ریزی طرحدر دستور سازمان قرار گیرد. بعد از  تواند می( که 9497

اطالع از کارآمدی  مستلزمزیرا رشد و تکامل آموزش،  ،وجود یک نظام ارزشیابی نیز اهمیت دارد

 ،رو ازاینآموزشی است.  های هدفجهت تحقق برای بهبود اقدامات در ریزی برنامهآن و 

نظر  ورزش و جوانان ضروری به کل ادارهپیش در  از ارزشیابی در بخش آموزش بیش بخش تکامل

ورزش و  کل ادارهنوین ارزشیابی اثربخشی آموزشی در  های مدلو  ها روش. استفاده از رسد می

 .شود میجوانان از دیگر مواردی است که پیشنهاد 

فرهنگ  مؤلفهمربوط به  ،ورزش و جوانان کل ادارهش آموزش تنها بخش پذیرفتنی در بخ

و کرامت انسانی از جمله موارد بسیار  داری مردم، معنویت، ساالری شایستهمحوری،  عدالت است.

ورزش و جوانان خراسان رضوی در آن نمره قبولی  کل ادارهمهم در بخش آموزش است که 

 .گیرد می

منظر آموزش در بخش تعامالت ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره؛ ها یافتهبر بنا

 های ارگانو  ها سازمانبا  دوطرفهنامناسب قرار دارد. عدم ارتباط نسبتاًسرمایه انسانی در وضعیت 

جهت ارائه دوسویه تجربیات در بخش آموزش سرمایه انسانی، عدم در غیردولتیدولتی و 

ی و خارجی و عدم توجه به نیازهای موجود در بازار کار از موفق داخل های سازمانالگوبرداری از 

 .استجمله دالیل این یافته مهم 
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 کارگیری سرمایه انسانی شناسی و ارائه راهکار در بخش به آسیب
ناگهانی،  های دگرگونیرقابت جهانی،  افزایش همچون:عواملی  تأثیرتحت ها  سازمان هامروز

 فشار  تحتاز تمام اطراف جود منابع محدود و... و نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش

دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور  ،اساس برهمین. باشند می

باید از نیروی انسانی متخصص، خالق و  ،کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند

ای است مرکب از  یک سازمان موفق مجموعه .(9419خانی،  )حسن باانگیزه باال برخوردار باشد

پذیر  ، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطافسازمانی  فرهنگ با هایی انسان

سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود 

و  کارگیری به(. گفتنی است تحقق این مهم در گرو 9411همکاران،  )امیرخانی و دهند قرار می

 وری بهرهکه فرد در سازمان خود به  نحوی سرمایه انسانی محقق خواهد شد به صحیح توانمندسازی

 در تمامشغلی  ریزی برنامهباید از نظام  ها سازمان ،بدین منظورنزدیک شود.  ،فردی مطلوب

که شایستگی  هایی سمتگرفتن افراد در قرار انتصاب یا جایگزینی وپروری،  سطوح، جانشین

حمایت  ،فردی و سازمانی را برآورده کنند های هدفوجه  ند به بهترینتوان میالزمه آن را دارند و 

ورزش و  کل ادارهاساس بررسی  برهمین (.9414ی و یزدانی، برق )سیف ندعمل آور کافی را به

 پوشی چشم ، امری غیرقابلسرمایه انسانی کارگیری بهمنظر بانی اول ورزش استان از عنوان بهجوانان 

 .رسد مینظر  به

در بخش  کارگیری بهمنظر ش و جوانان استان خراسان رضوی ازورز کل اداره؛ ها یافتهپایه بر

فوری باید در  ریزی برنامه ،منظور همین نامناسب و بحرانی قرار دارد. به در وضعیت افزاری سخت

ورزش و جوانان خراسان رضوی  کل ادارهراستا  سازمان قرار گیرد. درهمین بلندپایهدستور مدیران 

 های شبکهاست. ایجاد  قرارگرفتههم در وضعیت نامناسب  افزاری نرمدر بخش  کارگیری بهمنظر از

بتوان  وضوح بهنظام سنجش عملکرد کارکنان که در آن  کارگیری به، سازمانی درونارتباطی 

ظایف روزانه، و شغلارائه شرح  ای رایانه های سامانهزیر نظر گرفت، ایجاد  عملکرد ماهیانه افراد را

های افزار نرممساعدسازی شرایط کار با استفاده از  کار وارگونومی محل  افزایشماهانه و سالیانه، 
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ورزش و جوانان در  کل ادارهفوری  ریزی برنامهاز جمله مواردی است که در  ای رایانهدیجیتالی و 

 گنجانده شود. تواند میاین زمینه 

در بخش  کارگیری بهمنظر ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره؛ ها یافتهنظر به 

 های ریزی برنامهانسانی در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار دارد. عدم وجود  های سرمایهمدیریت 

فردی  وری بهرهجهت کاربرد و انسانی در های مایهسرراهبردی در این زمینه، عدم توجه به هدایت 

نبود نظام ارزشیابی استاندارد در این بخش همگی  طور همینگروهی و  وری بهره درنتیجهو 

 ند از دالیل این یافته باشند.توان می

در بخش  کارگیری بهمنظر ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره؛ ها یافتهنظر به 

. فرهنگ که رسد مینظر  فوری ضروری به ریزی برنامهفرهنگ در وضعیت نامناسب قرار داشته و 

 هایی بخش ترین مهماز  ،شود میی حاکم بر سازمان قلمداد ها ارزشهمان  طورکلی بهدر اینجا 

اساسی سازمان را هم  های بخشدیگر  تواند میو کنترل نشود  ریزی طرح دقت بهاست که اگر 

(. باید یادآور شد که نظام کاربرد و 9410همکاران،  خود قرار دهد )حمیدی فراهانی و تأثیرتحت 

محوری، برابری،  : دانش و داناییچونهمنیروی انسانی بدون توجه به موارد حیاتی  کارگیری به

اشت )مظفری و شکست برای سازمان  نخواهد د زج وردی دستا ،ساالری شایستهگرایی و  تخصص

ورزش و جوانان خراسان رضوی در  کل اداره؛ شود میمنظور پیشنهاد  همین (. به9419همکاران، 

الب قپی آن استفاده از این مفاهیم در و در سازمانی هویتسازی آشکار و نهان در بخش الب نمادق

 دنخواه کارگیری بهمربوط به نظام  تنها نهخود در سازمان که  مدنظری ها ارزش، به جوسازمانی

 بود، دست یابد.

 شناسی و ارائه راهکار در بخش حفظ و نگهداری سرمایه انسانی آسیب
عهده وی انسانی، وظیفه دشوارتری را برمدیریت هر سازمانی پس از جذب و بهسازی نیر

 فرایندنظران از میان سه  صاحب ،رو دارد و آن حفظ و نگهداشت سرمایه انسانی است. ازاین

خوانند.  حفظ و نگهداری می فرایندترین آن را  نگهداری، مهمجذب، بهسازی و حفظ و 

ولی در حفظ و نگهداری آن  ،سازمان در جذب و بهسازی کارکنان موفق عمل کند که هنگامی
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در نیل به اهداف خود دچار مشکالت اساسی خواهد شد. حتی اگر کارمندیابی،  ،کوتاهی نماید

نگهداری  فرایندعدم توجه به  ؛آموزش و سایر اقدامات منابع انسانی به نحو شایسته انجام شود

 ،منظور همین به(. 0194، 9آلیکا و آلیبایی) چیزی جز شکست برای سازمانی ارمغانی نخواهد داشت

 شود. ورزش و جوانان خراسان رضوی پرداخته می کل ادارهت این بخش به تحلیل اهمی به باتوجه

منظر حفظ و ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،های حاصل از تحقیق پایه یافتهبر

بنابراین  افزاری در وضعیت نامناسب قرار دارد؛ نگهداری سرمایه انسانی در بخش سخت

امکانات رفاهی، مساعدسازی  کردن رسد. فراهم نظر می روری بهریزی فوری در این بخش ض هبرنام

محیط کار و توجه به ارگونومی، افزایش بهداشت و ایمنی محیط کار، ارائه وسایل و تجهیزات 

افزاری از جمله  طور ارائه بعضی تسهیالت خدماتی سخت مورد درخواست نیروی انسانی و همین

 تواند گنجانده شود. ورزش و جوانان می کل دارهاریزی  در برنامهباید مواردی است که 

منظر حفظ و نگهداری ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،های تحقیق نظر به یافته

 بخش ریزی فوری در دو در بخش مدیریت سرمایه انسانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. برنامه

کی، پرداخت و ائه تسهیالت بان)واگذاری مزایا و تسهیالت ازدواج، ار خدماتی ـ رفاهی

و  طور ارائه تسهیالت بازنشستگی...( نقدی، استفاده از انواع بیمه و همینهای نقدی و غیر کمک

هایی جهت کاهش فشار و استرس  ارائه تسهیالت ورزشی و تندرستی، ارائه برنامه)سالمتی 

اتاق فکر و استفاده از افکار  تواند مدنظر قرار گیرد. ایجاد که میاست کارکنان و...( از مواردی 

ورزش و  کل ادارهدهی نظام حفظ و نگهداشت  جهت ارتقای سازمانانسانی در های خالق سرمایه

نظام  طور برپایی یا توسعه شود. همین جوانان خراسان رضوی از دیگر مواردی است که پیشنهاد می

 پوشی است. قابل چشم ارزشیابی درراستای توسعه این نظام، غیر

منظر حفظ و نگهداری در بخش ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،ها ظر به یافتهن

های کالن  گذاری فرهنگ نیز در وضعیت نامناسب قرار دارد. افزایش نقش کارمندان در سیاست

اعتمادسازی در  حضور ایشان، تنها نهاساس بازدهی و موفقیت و سازمان، سنجش عملکرد افراد بر

 

1. Alika & Aibieyi 
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ز جمله بیشتر به احترام متقابل و برقراری ارتباط دوطرفه با نیروی انسانی ا چهرایش هرکارکنان، گ

ی حاکم سازمانی در منظر حفظ و نگهداری ها ارزشفرهنگ و  افزایشجهت مواردی است که در

 .شود میپیشنهاد 

نظام حفظ و نگهداری سرمایه انسانی در بخش نظام تعامالت سرمایه  وضعیتبودن  بحرانی

جهت دریافت تسهیالت . تعامل با دولت دررود میشمار  تحقیق به های یافتهاز دیگر  ،سانیان

جهت عقد و مراکز علمی و تندرستی در ها سازمانخدماتی و رفاهی برای کارکنان، تعامل با 

از  الگوبرداریراستای استفاده از امکانات و خدمات طرفین و همکاری در های نامه تفاهم

 تواند میاز جمله پیشنهادهایی است که  ،ق در زمینه حفظ و نگهداشت کارکنانموف های سازمان

 ورزش و جوانان خراسان رضوی را از وضعیت بحرانی خارج کند. کل اداره

 شناسی و ارائه راهکار در بخش تأمین سرمایه انسانی آسیب
 آنالزمه وجودی  ،هر سازمانتوانمند در  نیاز به استفاده از نیروی متخصص و ازآنجاکه

نیروی سازمانی متخصص از اهمیت بسیاری برخوردار  تأمینجذب و  فرایندسازمان است، لذا 

کند تا استفاده معقول و منطقی  ریزی برنامه اش دارایی ترین مهم. سازمان باید برای جذب شود می

. (9414 ترجمان، و غفاری)از این سرمایه، رسیدن به اهداف واالی سازمانی را سبب شود 

ورزش و جوانان  کل ادارهسرمایه انسانی  تأمینو ارائه راهکار در بخش  شناسی آسیب ،رو همیناز

 .گیرد میخراسان رضوی در اولویت قرار 

سرمایه انسانی در بخش  تأمینمنظر ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،ها یافتهطبق 

 جاد فضاهای مناسب مصاحبه و گزینش ودر وضعیت پذیرفتنی قرار دارد. ای افزاری سخت

از دالیل وضعیت مناسب  تواند میو گزینش داوطلبین  تأمینمطلوب  های برگه کردن فراهم

در وضعیت بحرانی  افزاری نرمدر بخش  کل اداره ،دیگر در این بخش باشد. ازسوی افزاری سخت

 های شبکهگرایش بیشتری به وسایل و  ،نسبت به گذشته ها سازمانامروزه  ازآنجاکه. برد میسر  به

 کل اداره(، 9414اجتماعی و دیجیتالی دارند )شهبازی و همکاران،  های شبکه، جمعی ارتباط

منطقی داشته باشد.  های استفادهاز این مهم  تواند میورزش و جوانان خراسان رضوی نیز 



 9417 زمستان(، 44)شماره پیاپی  4 ه، شمارهای مدیریت منابع انسانی، سال دهم فصلنامۀ پژوهش

 

77 

 های شبکهایجاد  طور نهمیگزینش و مصاحبه مجازی و  های سامانه کردن فراهم ،پایه برهمین

 .شود میمجازی برای توسعه این مهم پیشنهاد  رسانی اطالعاجتماعی و 

در بخش مدیریت  تأمینمنظر ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،نتایج هنظر ب

ورزش و جوانان  کل اداره ،رو ازاینانسانی در وضعیت بحرانی و نامناسب قرار دارد.  های سرمایه

 ریزی برنامهاهتمام ورزد.  بایدجهت ارتقای این نظام بانی اول ورزش خراسان رضوی در عنوان به

 طور همینحفظ و توسعه شغلی و  راهبردگزینش مثل؛  وجذب نیر های فنجهت استفاده از در

نیروی انسانی از منابع داخلی و خارجی از مواردی است که در  تأمینمدون در بخش  ریزی برنامه

 .شود میرمایه انسانی پیشنهاد بخش مدیریت س

در بخش فرهنگ در  تأمینمنظر ورزش و جوانان خراسان رضوی از کل اداره ،ها یافتهپایه بر

پیش در از ی حاکم بر این نظام بیشها ارزشایجاد  ،منظور همین نامناسب قرار دارد. بهنسبتاًوضعیت 

امیال شخصی در جذب و  ندادن . دخالترسد مینظر  ورزش و جوانان ضروری به کل اداره

، عدم ساالری شایستهعقاید جناحی و اهتمام بر  وسوی سمتگزیدن از گرایش به  گزینش، دوری

 کل ادارهدر این زمینه از جمله مواردی است که  غیرسیاسیسیاسی و  نفوذهایتعصبات و  تأثیر

ی ها ارزشبه و تبدیل آن  در انتقال آن به سازمان خود بایدورزش و جوانان خراسان رضوی 

 و کوشش نماید. تالش ،حاکم و استوار

 گیری کلی نتیجه

و  نامناسبانسانی در وضعیت  اصلی سرمایه های مؤلفهورزش و جوانان در  کل اداره ازآنجاکه

 های سازمانانسانی در  های سرمایه فرایندنظر به اهمیت مدیریت  ،دیگر بحرانی قرار دارد و ازطرف

اصلی سرمایه  های مؤلفهجهت ارتقا و توسعه اضطراری درفوری و  های ریزی برنامهمدرن امروزی، 

پایه اینکه . بررسد مینظر  ش و جوانان خراسان رضوی ضروری بهورز کل ادارهسوی انسانی از

دون و راهبردی در م ریزی برنامه، شود میرکن آن محسوب  ترین مهم ،سرمایه انسانی هر سازمان

 اولویت قرار گیرد.جوانان خراسان رضوی در وی اداره ورزش وسباید ازاین بخش 
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 منابع
 اقتصادی رشد بر انسانی سرمایه ارتقای اثرگذاری سنجش ،(9419) سیدعلی عمران، آل رؤیا و عمران، آل

 ، پاییز00 شماره ،9 سال رشد، مراکز و ها پارک تخصصی فصلنامه اوپک، عضو منتخب در کشورهای

9419. 

مجله  ای کشور، (، بررسی وضعیت منابع انسانی در ورزش حرفه9497خانی، حسن ) محمد و قرهاحسانی، 

 . 97ـ  00: 4شماره  بدنی و علوم ورزشی، تربیت

 فرهنگ (، تبیین9411امیرخانی، امیر؛ کیخا، محمدرضا؛ دادرس، محمدجواد و میرشکاری، اشرف )

 شهرستان در نیرو وزارت تابعه های شرکت در جامع کیفیت مدیریت ابعاد با آن رابطه و سازمانی 

 .00ـ  9 :9411 پاییز ،7 شماره ،4 دورهنشریه مدیریت دولتی، زاهدان، 

 های سازمان مدیریت انسانی در نیروی توانمندسازی (، سازوکار9419افکاری، نصراهلل و قنبری، عسگر )پور

 .47ـ  44: 4 ، شماره4 سال ایران، اجتماعی توسعه مطالعاتورزشی، 

 مؤثر عوامل بندی (، اولویت9417رضا ) آبادی، حسن نگریز، حسن؛ عبدالهی، بیژن و زینتیموری، نازنین؛ ر

 مدیریت های پژوهش فصلنامهشایستگی،  نظام بر مبتنی مناسب الگوی ارائه انسانی و نیروی جذب بر

 .911ـ  77(: 49)پیاپی 9سال دهم، شماره  حسین)ع(، امام جامع دانشگاه انسانی منابع

 شناختی روان توانمندسازی بر سازمانی آموزش تأثیر بررسی(، 9419) خانی، هادی و صالحی، فریدون حسن

دانشکده علوم پزشکی و خدمات پرستاری  ،9419سال  در سینا درمانی آموزشی مرکز سرپرستاران

 .9419کیفیت،  ارتقای و بالینی ممیزی همایش تبریز، اولین

 در فرهنگ (، مهندسی9410پور، داریوش ) مایون؛ کاووسی، اسماعیل و قهرمانحمیدی فراهانی، ه

 ، دوره9410 بهار شدن، جهانی راهبردی مطالعات نشریهشدن،  جهانی عصر در کشور دولتی های سازمان

 .99ـ  87: 91 شماره ،4

 در دور از آموزش نظام نقش (، بررسی9414) الهی، مهران رضا و فرجرستگارپور، حسن؛ سرمدی، محمد

مطالعات کشور،  عالی آموزش در آن یارتقا جهت مناسب الگوی ارائه و اجتماعی سرمایه ایجاد

 .918ـ  94 :9414 پاییز و تابستان ،4 شماره ،0 دورهریزی آموزشی،  برنامه
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 مدیریت چهارچوب (، ارائه9418)سرشت، داود و میاندار باسمنجی، فهیمه  اهلل؛ جعفریسهرابی، روح

 امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت های پژوهش فصلنامهانسانی،  منابع چابکی رویکرد استعداد با

 .01ـ  9: 9418 تابستان (،09 )پیاپی 0 شماره نهم، سال حسین)ع(،

 راهبرد با انسانی منابع عام راهبرد همسویی ،(9418) محسن صلواتی، و محمد خانباشی، میرعلی؛ نقوی،سید

 ،(ع)حسین امام جامع دانشگاه انسانی منابع مدیریت های پژوهش فصلنامه انسانی، منابع های زیرسیستم

 .018ـ  994: 9418 تابستان ،(07 پیاپی) 9 شماره نهم، سال

 جهت صحیح عدد چندهدفه ریزی برنامه مدل یک (، توسعه9414فرد، راحله ) برقی، مهدی و یزدانی سیف

 دوره ،9414 تابستان و بهار نشریه مدیریت و تولید عملیات،شغلی،  های موقعیت به کارکنان تخصیص

 .01ـ  9: (9 پیاپی) 9 شماره ،7

 آموزش در جمعی ارتباط های رسانه نقش (، مطالعه9414شهبازی، طیبه؛ شبیری، سیدمحمد و زندی، بهمن )

فصلنامه علوم و ذهاب،  سرپل شهرستان راهنمایی مدارس معلمان دیدگاه از زیستی  محیط مسائل

 .914ـ  17 :9414 تابستان ،0 شماره ،97 دوره ،1 مقاله زیست، تکنولوژی محیط

تاثیر فساد بر رشد  شبیه سازی (،9419) شهرام ،رئیسی دهکردی و مرتضی، سامتی ؛عمادزاده مصطفی

 . 81 - 41 :(44)پیاپی  0, شماره   1دوره   فصلنامه اقتصاد مقداری،، اقتصاد ایران

: ایران از متخصص نیروهای برخی خروج و دولتی (، بوروکراسی9414غفاری، مسعود و ترجمان، فریبا )

 .919ـ  987 :9414 تابستان ،0 شماره ،9 دوره نشریه دولت پژوهی،ای،  مقایسه درآمدی

ش  مجله دانش مدیریت، ،ریزی استراتژیک های برنامه (. مروری بر مدل9479) اهلل لطففروزنده دهکردی، 

 .9479، تابستان 47

های فرایند(، توسعه 9414آبادی، هادی و مازندرانی، رضا ) منش، حسین؛ فقیه علی فرهی، علی؛ ظریف

: 4شماره  های مدیریت منابع انسانی، پژوهشگیری از فن تحلیل شکاف،  بهره ااصلی سرمایه انسانی ب

 .997ـ  949

 سالمت بین ارتباط در شغلی درونی مراجع ای واسطه نقش ،(9417وحید ) زاده، سلطان سیروس و قنبری،

 انتشار اجتماعی، سرمایه مدیریت ،(ارومیه دانشگاه: مطالعه مورد) انسانی سرمایه توسعه و سازمانی

 .9417/مرداد /18 تاریخ از آنالین
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(، 9419العابدین ) پور، هنگامه و رضایی، زین رضا؛ عباسی، شهامت؛ احد الهی، علیاحمد؛ امیرمظفری، سید

 علوم در پژوهش) ورزشی مدیریت نشریه مطالعات، راهبردهای توسعه نظام ورزش قهرمانی ایران

 .49ـ  44 :94 شماره ،4 ، دوره9419 بهار ،(ورزشی

 موجود وضعیت تحلیلی (، مقایسه9419) مقصودی ایمن، حمیدرضا؛ هادوی، فریده و تندنویس، فریدون

شماره  مطالعات مدیریت ورزشی،قبل،  سال ده وضعیت با ایران های دانشگاه برنامه فوق در انسانی منابع

 .14ـ  991: 97

 انتقال بر مؤثر عوامل (، شناسایی9491بالغ، مهدی و میرزایی، یاسر ) زاده، محمود؛ حیدری قره مهدی

 ، شماره7 دوره ،9491 زمستان نشریه رشد و فناوری،فناوری، پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، 

 .91ـ  4: 07
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