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(فصلاهداف)

دمفهوم .و ابعاد ساختار سازمانی معرفی و مورد بحث قرار میگیر

.از طبقه بندی، کارکرد ها و تخصص شخیص کارمندان در یک مجموعه ورزشی ارائه میشودخالصه ای

ند .مسائل مربوط به برون سپاری کار مدیریتی مجموعه مورد بحث قرار میگیر

ح داده میشوندفرآیند  .های مختلف مربوط به سستم های مدیریت منابع انسانی شی

، روابط صنعتی و سالمت و ایمتی شغیل توضیح داده میشودمسائل مربوط به مسئولیتهای .قانونی

ی تجربه در  .بودجه بندی عملیانی و شمایه ای بیان میشودلزوم داشتی

ی کیفی و فرآیند حل مسأله در اداره   .ودزیر ساخت های مدیریتی مجموعه بررش میشنقش تصمیم گیر





مقدمه

ادامه دار یندها فرآاینکهآنجا از .پرداختیمجدید ورزشی مکانتوسعهدر ساختو ریزی،طرایحبرنامهفرآیندهایقبلفصلدر 
عملکرد ز اتا دادهتوسعهرا مجموعهمدیریتزیرساختباید ورزشی مجموعهمالکان-ساختمرحلهطولدر را خود که-هستند،
ی آنها موثر و کارآمد  قوییافتهوسعهتمدیریتی زیرساختنیازمند ورزشی مجموعهعملیانی کارکردهایمدیریتاجرای.شوندمطمت 
یرویبر آنتمرکز کهیم شود آغاز کیفیتبا سازمانی مدیریتساختار با فرآیند این.استمجموعهبرای ساختارهایو ویقرهیر

،همراه حاصلمیناناطها ساختبهینهعملیاتکهاثربخشی از تا استسازمانی و انسانی رفتارهایاز روشندرکبا حکومتی
ی سازیپیادهبرای.شود روشهان  و دی،اقتصاو مایلمناسبهایروشقوی،انسانی منابعمدیریتهایروشاز ساختاری،باید چنتر
یتصمیمبرای .کرداستفادهمسائلحلو کیفی هایگیر



 
 
زیر ساخت انسان

ییکزیرساخت هایدامنهیا اندازهمقو لهاز جدا  ی ،اگر و مجموعهیکفیر رزشی
د،عملباشنداشتهاهدافتحققبرایمناسبانسانی زیرساختمجموعه

یتمدیر قبالدر ورزشی مکانیککارکنان.استخایلساختمانیک
ییک،فضای ی ییک،ساختارهایفیر ی مجموعهدر کهرویدادهان  و خدماتفیر
.هستندمسئولیم شوند،برگزار 

 بسمتعددیعواملبهمجموعهیکدر کارکناناستخدامبهنیاز
 

.داردتیک
آنساختار و خدماتکیفیت،صفحهسازماناهدافشاملعواملاین

املشمجموعهکنندهادارهخدماتکیفیتفلسفهمثال،برای.است
ی یا و صالحیت ها حداقلقبیلاز موضوعانی  برابر در دنبو وقتتمامتعیتر

.هاستقرارداد بودنوقتپاره

سازیمادهآمختصکهدارد وجود مدیریتی کارکردهاییکرسیآنبر عالوه
کارکرد نوعبهبستهیم تواند موارد کهاینبا .هستندبرزشی مکانعملیاتو 

ارائهدستایناز هدفباشد،اما جامعههمانمختصمجموعه،یک
کو کیلکارکردهایبر مروری ی مشیی کار این.تاسورزشی هایمجموعهبتر
دهدرکامکان انتخابامکانکردهفراهمرا مختلفهایکارکرد یگسیی

به).یم کندفراهمرا ورزشی مکانهر بافتسطحدر خاصکارکردهای
فتمثال،طور  (خاصانسانی پیرسی



 
 
مدیریت سازمان

.باشیمداشتهمدیریتی هاینقشو کارکردها از دریک،باید ورزشی مکانیکاندازیراهدر انسانی زیرساختنقشکاملدرکبرای
نامهاهدافبندیاولویتو انتخابشاملورزشی مکانیکمدیریتبهمربوطکارکردهای دییر منابعتخصیصو ارزیانر ،(ریزیراهیر

گذاری،(سازماندیه)اهدافآنتحققبرای بر نظارتو (یرهیر )نیازمورد وظایفانجامدر موفقیتبرایانسانی زیرساختدر تاثیر
 )انسانی هایزیرساختموثر و بهینهعملیاتاز اطمینانبرایعملکرد 

 
ل/هماهنیک نقشسهطریقاز امر شود،اینیم(ارزیانر /کنیی

ی )اجتمایعتعاملشاملسازمانی مدیریتدر اساشو عمده پویاهمکاری هایو (اطالعانی )دانشانتشار،(فردیبتر
ی) .یم شودمحقق(تصمیم گیر

اجران  مدیرانتا _اهگردانندهو مالکاناز -استشدهتشکیل:ورزشی مکانشاش در مختلفسطوحدر کارکناناز انسانی زیرساخت
ههایتتفاو درکبهنیاز مرتبه،و مقاماز نظر رصف.عملیانی و اداریکارمندانتا _متوسطسطحمدیرانو ناظر مدیرانتا _ارشدو 

 نظر از فردی
 

وریسازمانی مدیریتدر موفقیترایافراد شخیصهایویژیک قبیلاز شمارینر مسائلشاملتواند یماین.استرصی
،جمعیتعواملفردی،خصوصات در احساشاتثبحتی و شخصیتی خصوصیاتها،مهارتو ها توانان  مختلفسطوحشناختی

هها،نگرشتصورات،این،بر عالوه.باشدسالمتو اضطرابمدیریتمورد  ی مهیمبسیار شنقکارمند اعتقاداتو ها ارزشها،انگیر
ثر سازمانی مدیریتدر  .میکنندایفا مو 

و استورزشی مکاندر همکاریحسآمدنوجود بهیالزمهمختلفرسیمغیر و رسیمگویهتعامالتفردی،رفتارهایاز جدا 
ی.میشودتشویقآندر تییمکار کهمیکند ایجاد را فضان   .استتعامالتاینکانونی ینقطهسازمان،شاش در کیفیتبا رهیر
ی گذاریفرآیند شاملرهیر در کهکسانی .استسازمانی اهدافبهرسیدنو اهداف،بهدستیانر وظایف،انجامبرایدیگرانبر تاثیر
یجایگاه  و اعتماد یپایهبر فضان  کنند،مدیریترا اختالفاتکنند،راهنمان  را کارکنانباید دارند قرار رهیر

 
آورند،وجود بهیکپارچیک

انو کنند ریسکاوقاتگایه ی ندباال را موفقتمیر .بیر



 
 
ر های سازمان ساختا

انبا جهانی بازار وجود ینتیجهدر  ی گرتز،گفتهبه.استآمپهوجود بهسازمانی ساختارهایار زیادیمختلفهایسبکزیاد،بسیار رقابتمیر
و اشتهدبازار بهنسبتباالن  حساسیت.کندعملپذیر انعطافباید سازمانآنسازمان،یکسوددیهبرای،(۲۰۱۰)الرنسو اسمیتریمر،
والنهسشیوهاینبهکار برای.دهدقرار کارکناناختیار در را باالن  مشارکتبا کاریمحیط ،و مسو  مناسبباید ورزشی مکانگردانندگانرقابتی
ی پساختار ایجاد شاملتنها نهاین.کنندانتخابو ارزیانر را سازمانی ساختار ترین لیتتعیتر ی اطمنانباعثبلکهشده،ها مسوو  ایناز یافتی

،ساختار از پشتیبانی جهتدر کارکنانهایمهارتو منابع،فرآندها،کهشود یمموضومع .هستندمناسبسازمانی

هنر و بازار بهپاسخگون  عدمدلیلبهسنتی مراتتر سلسلهساختار  ی بهسازمان،در هایشانقابلیتاندنرسحداکی  بهبرایانسانی منابعکردنانگیر
 
 

مشکلرا سازمانی گاریساز کنند،یممحدود را خالقیتساختارها نوعاینکهاستشدهدادهنشاناین،بر عاوه.استگرفتهقرار انتقاد مورد تازیک
یتصمیمو سازند،یم (۲۰۱۴کولور،).کنندیممختلرا مشارکتی گیر

یایدهبراساسساختار این.داردنزدییکارتباطمراتتر سلسلهمدلبا کهاستسازمانی ترکیبدر رسیمکامال و دقیقمدلکارکردی،ساختار مدل
حوزهاساسبر باید سازمانیکساختار مدل،ایندر .استانسانی منابعو مایل،فروش،و بازاریانر مثلتخصیصهایحوزهیپایهبر سازماندیه

ی از مختلفکارکردیهای ی بهو (۲۰۱۲دفت،)باشدباال بهسازمانپایتر کرکردیرویکرد کهحایلدر .داردنام«کارکردیساختار »خاطرهمتر
قرار انتقاد مورد ریپذیانعطافو پاسخگون  عدمدلیلبهکیلطور بهساختار ایناما میشود،سازمانکارکردد هر در وریبهرهتسهیلموجب
.استگرفته

هان  بخشا یها گروه.استقسمتقسمتساختار است،شدهارائهکارکردیساختار رسمیتقید از شدنرها برایکههان  ساختار از ییک
ی مختلفمناطقحتی یا سود مراکز کارها،و کسبها،پروژهها،گروهخدمات،کاالها،مدیریتبرایایجداگانه توسطبخشهر .دشونیمتعیتر

پاسخگون  شافزایموجبکهدارد را مزیتاینپیکربندینوعاین.(پرسنیلواحد یا مایلواحد مثال )شودیمرسانی خدماتخود خاصواحدهای
ی از ها،گروهدر منابعشدنپخشآنمنفی ینکتهاما شود یمبخشهر در  ی بتر متمرکز یگیر تصمیمبهمیلو تخصیصفضایرفتی غیر

.(۲۰۱۳دیتلو بوالندر )است



 کهدیگریساختار 
 

ی در و کردهترکیبباهمرا قسمتقسمترویکرد پاسخگون  و کارکردیرویکرد بهینیک ی ردهمندانکار حالعتر بهتشویقرا پایتر
یتصمیمدر مشارکتمشارکت در معموال ساختار این.(۲۰۱۰دیگران،و گرتز ؛۲۰۱۰اسمیتو گرتر )داردنامماتریکسساختار کند،یمگیر
معمولوظایفاز بسیاریبا کهشود یماستفادههان  سازمان ولیتو روابطآندر و هستند رو روبهغیر ا تا هستند غییر تحالدر مدامها مسو  ی نیر
مدیر بهمثال،برای؛(سنتی مراتبسلسلهمانند )استعمودیصورتبهدیهگزارشیرابطه.کنندبرآوردهرا زمانهمانجدید یپروژههای
؛یا مایلبخشدر گروه رویکهمتخصیصافراد امتمبا پروژهمدیر کرد،ارزیانر توانیمکهطوری.خاصکار هر در پروژهمدیر برایاففی و بازاریانر
و باال )ارتباطدر ا هپروژهتمامدر متخصصافراد تمامبا گروهمدیر کهحایلدر (راستبهچپ)داردکار شو کنند،یمکار مشخصیپروژههر 

ی  لیتو اختیار و قدرتخطوطدر اختالفاتاحتمالافزایشدلیلبهمدلاینیدربارهاصیلانتقاد احتماال .(پایتر نیستعجیباما ،استمسوو 
.نندکیماستفادهرویداد هر متغیر نیازهایمدیریتبرایماتریکسساختار از رودادها برگزارکنندههایسازماناز بسیاریکه

،شاختار جدیدترینهایالگو از ییک ی «سستاتصالسیستم»آنبهکهمدلاینهدف.استشدهبندیشبکهسازمانسازمانی یمنیر
ی موانعکهاستاین،(۲۰۱۲ژوو هائو،شن،)گویند ابطرو ها آندر کهکوچک،یشدهبندیشبکهواحدهایایجاد طریقاز را ها بخشبتر
ی از هستند،توجهمورد بسیار  دبتر دهسطحدر کهروشاین.بیر دیمقرار استفادهمورد مجموعهنگهداریو مدیریتدر ایگسیی رویکردی.گیر

ریزیهبرناماز است،شدهآوریجمعمجموعه،عمر طولدر کهاستدانشی این.استاطالعاتداده،مدیریتبرایمحور -خدماتو یکپارچه
احد و است،نیاز مورد کارییپروژههر در کههان  مهارتو منابعبهبسته.(۲۰۱۲هیوو هائو شن،)مدیریتنهایتا و ساختتا طرایحتا گرفته
اکبهرا منابعپروژه،تیمیکصورتبهبااینکهکرده،عملخودگردانصورتبهاستممکنمختلفهای نویعایننابراین،ب.بگذارنداشیی

هایازمانسو ورزشی مکانبا خایصتناسبساختار این.قرارداردساختار براساسسازماندیهمقابلدر کهاست،محور -پروژهسازماندیه
لیهحلپذیریانعطافباالیسطوحنیازمند ها سازماناینکهچرا دارد رویداد مدیریت

ٔ
همو سازیآمادهدر هم،«متناسبو موقعبه»یمسا

بانی در  ی .هستندرویدادها،میر

ی جدید چندنوآوری در یهسازماندو مدیریتهایروشاز زیادیانواعآمدنپدید رغمعیل.استداشتهوجود سازمانی ساختار یحوزهدر نیر
،مدت یکاجزاءاز ییکمراتب،سلسلهبگوییمکهاستاینتر درست.وجودندارداصال دیگر مراتتر سلسلهساختار کهنیستمعنا بدینایناخیر

ی دیگریمهماجزایکهاستپیچیدهسازمان مفاهیمکهکنند یمبیان(۲۰۱۰)دیگرانو گرتز واقع،در .دارندآنوجود در حیانی نقشی کهدارد نیر
،و خالقیتپذیری،شمول،انعطافهمکاری،فرآیندها،روابط، ،و ساختار همچونقبیلهایروشبا مقایسهدر تغییر مراتبلسلهسکنیی

یاندازهمقیاس،/حوزه/اندازهکارکردی، ،و ها هزینهگیر
 

ی؛تصمیمبهینیک ثر سازمانی ار ساختمدیریتو توسعهدر ریزی،برنامهگیر .هستندمو 



کید تینقطهدر تغییر نویعبهبلکهاند،شدهمتنوعسنتی سازمانی ساختاریهایروشبگوییمکهنیستمعنا بدیناین
ٔ
کید از کهداریماشارها

ٔ
تا

نهو -فرآیندسهکهکردند بیاننخست(۱۹۹۵)گوشال؛بارتلت.استیافتهتغییر روابط،و فرآیندها سازماندیهبر تادکید بهساختار سازماندیهبر 
:هستنددانشاقتصاد در موفقمدیریتیپایهداردکهوجود اصیل-ساختار

کارآفریتی فرآیند طریقاز ابتکار بهتشویق(۱

سازییکپارچهفرآیند از بخشعنوانبهمهارتسازیحداکی  و دادنپیوند (۲

احیافرآیند طریقاز تولید باز و سازیکوچکمدیریت(۳

د سهاز استفادهبه(۱۹۹۶)کانیی  ،همایجاد یعتی -اصیلراهیر وزان  سیسایبر -جدیداطالعات«هایجریان»تشویقو انتالف،ایجاد نیر
ٔ
سازمانی تا

وزان  هم.دارداعتقاد رقابتی و پاسخگو  ها اندر کهستند،ه(کمیی مراتبسلسلهبا )تریمسطحسازمانی ساختار دارایکههان  محیطدر نیر
یمشارکتکارمندان ی سازییکپارچهترغیبموجبدارند،کاریمحیطفرآیندهایو تصمیماتدر بیشیی .شودیممختلفردیکارکهایبخشبتر
دیهایانتالفیتوسعهو ایجاد  ی مثال دارد؛اشارهها سازمانسایر با همکاریروابطایجاد بهراهیر متر

ٔ
بهرا فریعخدماتزمان،ساکهکنندگانی تا

دهها آن ود شیمباعثکهدارد اشارهرسیمارتبایطخطوطایجاد بهجدید اطالعانی هایجریانایجاد .(۱۹۹۹دیگرانو ویتینگتون)استسیر
.«شوندنیمگمسیستمدر »جدیدهایایدهکهشود حاصلاطمینان

لیاتعمجملهاز خدماتبخشدر نوآوریمدیریتدر .استآمدهوجود بهسازمانی ساختار در دیگرینوآوریتحولجدید،قرنآغاز زماناز 
،رویدادهایمدیریتو ورزشی هایمجموعه ثیر تحتبرایفرصتیکفقطمعموال خدماتیارائهبرایها آندر کهورزشی

ٔ
یراردادنقتا مشیی

لسازمانی ساختار نویعدارد،وجود  انه،محور -کنیی اطالعات.کندیممحدود را خود خدمتیتجربهسازیبهینهدر کارمندانتوانان  سختگیر
 ،«موقعبهو جا بهعمل»برایکارکنانبیشیی زیاد توانان  با ترکیبدر آزاد جریاندارای

 
رضایتتوانیمدرآنکههستند ساختاریهایویژیک

ی ینبهرا مشیی خود تا دهند یمسازمانهر بهرا مکانایننوآوریمدیریتهایقابلیت(۲۰۱۴)الکساندراوبرگ،آدامز،و گفتهبه.رساندحد بهیی
یانشارزشتا کند احیا پویا یجامعهدر را  ،هایفرآیند سازییکپارچهشاملاین.دهدافزایشرا مشیی ،زیرساخمنابعسازمانی و داخیل،ابتکار تی

،فرآیندهایتثبیتو شدهارائهمحصوال و خدماتارتقاءبرایخردخاریحر  سازممانی ساختار الگویدر کیلتغییر بالقوه،طور بهو عملیانی
(۲۰۰۹بانتو تید )است



ین ا س ن ا ع  ب ا ن م ت  ری ی د (HRM)م

،ساختار اصالحو توسعهبا همزمان ی -آنافراد یعتی -سازمانهر منابعترینمهمیتوسعهسازمانی ،منابعمدیریت.افتدیماتفاقنیر بهانسانی
لکهسازماناز کارکردیعنوان ی یافاطمیانتنها نهامر این.داردحیانی نقشی است،پرسنلنگهداریو آموزش،استخدام،مسوو  موفقیتاز تی
،بلکهمکانعملیانی  ی ورزشی ی اهدافبهدستیانر همچنتر دیطرحدر شدهعیتر .داردورزشی یمجموعهراهیر

وظایفتا شوند یماستخدامایحرفهکارمندان.داریماشارهسازمانکارمندانبهاغلبکنیم،یمفکر سازمانی منابعیدربارهکهزمانی معموال 
لیتشکلبهرا مشخیص  /دستمزدصورتبهبا حقوقچکصورتبهچه-مزددریافتبرابر در شغیلایمسوو 

ی
طور به.دهندجامان-مشخصف

ینمدیریتی و اجران  سطح.دارندوجود سازمانهر در ایحرفهکارکناناز سطحچهار کیل ارشد مدیرانز اکهچرا دارد را اختیار قدرتبیشیی
لکهاستشدهتشکیل یجهتمسوو  دیگیر کهشدهتشکیلطمتوسسطحمدیراناز اداریسطح.هستندسازمانمفهویممدیریتو کیلراهیر
ل ی ارتبایطپلو بودهسازماندر خاصاحدهاییا ها گروهیا ها بخشعملیاتو روز بهروز مدیریتمسوو  ی و باالتر مدیریتی سطوحبتر تر پایتر
ی بر عموما دارد تمرکز خاصگروهیا واحد یکعملیاتو مدیریتبر نظارنی سطح.هستند کارمندان.ندکیمنظارتحوزههر در متخصصتر
ی عمویم، انجامرا استشدهولمحها آنبهمدیریتی باالتر سطوحتوسطکهفردیوظایفکههستند هان  گروهیا افرادیهایحوزهمتخصصتر

.دهندیم

ی افراد از دیگریهایگروههستند،سازمانهر انسانی منابعترینمهمکارمندا،ایکهبا  ،لحاظبهکهدارند وجود نیر یممحسوبانسانی ابعمنفتی
ی .شوند برایکنندهگرمش و امنایتجربهاز اطمینانحصولدر حیانی نقشی داوطلبانورزش،صنعتدر ویژهبه.هستندداوطلبانگروه،اولتر
کت مشارکتسازمانیکا بکهاند گرفتهتصمیمخود اما نیستند،کامند فتی نظر از داوطلبان.دارندورزشی مجموعهدر رویدادها در کنندگانشی
رصفرا خود زمانمختلفی دالیلبهداوطلبان.قررادهندسازماناختیار در پاداشبدونیا کمپاداشدریافتبرابر در را خود وقتآزادانهو کنند 
نظر رصفاجتمایعالنهمسوو  فعالیتیکدر مشارکتبهتمایلو خود اجتماعبرایمعنویدستاوردهایتا گرفتهدوستی برسی از کنند؛یمکار این
گرفتهنظر در انسانی عمنابسیاستیتوسعهدر باید بگیر حقوقکارمندانهمانند دقیقا و هستند توجیهقابلانسانی منابعداوطلبان،دلیلاز 

.شوند



ر  ا ت خ ا س ر  د یش  ز ر و ن  اک م ن  ا د ن رم اک ی  ا ه رد رک اک ی  ه  ع س و HRMت

ی از پس هایتعیتر دهپارامیی سازمانهکایگسیی
دیساختاربنها آنحولتواند یمورزشی مکان
ی شود، ی آنکارمندانملزوماتتعیتر تاهمینیر
موعهمجکارکردییحوزههر کیل،طور به.دارد

خود خاصانسانی منابعهایمهارتنیازمند 
.است

یکارکردهااز بریحی از هان  نمونه۵-۱جدول
عهمجمو پرسنلالزمتخصصو کارکنانعمدی

.دهدیمنشانرا ورزشی ی

تخصص پرسنلکارمندیکارکردهای

اجران  
مدیره و مدیریت اجران  هیأت

، مدیریت ریسک کتی ی شی دی، قوانتر ، مدیریت تخصص در مدیریت راهیر
عملکرد

ادای
تباطاتت ار –دستیاری شخیص /معاونت–مدیریت قرارداد –برنامه ریزی
مدیریت پذیرش/پذیرش–رسانه ای 

مایل

زارش گ–تخصص در حسابداری رایانه ای –لیست حقوق –دفیی اداری 
مالیات–مدیریت داران  استهالک –دیه مالیات کاالها و خدمات 

کت  گزارش آماده سازی–حسابرش –تحلیل مایل –بودجه بندی –شی
دی –ساالنه  مدیریت عملکرد–پیشنهادات حسابداری راهیر

منابع انسان  
 
 

سامت و –الزامات قانونی کارفرمایان پیمانکاری  در ورد /تخصص خانیک
–لکرد مدیریت استخدام، حفظ، و عم–روابط صنعتی –امنیت شغیل 

شی –آموزش  ی الگوهای انگیر

نگهداری

ی ها  مالت ع–دستگاه ها –موتور /فضای مکانییک–و پارکینگ زمتر
ات تناسب اندام –مدیریت آب –آبگرم /استخر ی –تجهیر
–سیستم های امنیتی –فناوری رسانه –...( آب،برق،گاز)امتیازات

مدیریت چمن

نظافت/ رسپرستی 
ی ها و کارکنان منطقه ات دوش و –های مربوط به مشیی ی –حمام تجهیر

ی رودادها)نظافت در رویدادهای بزرگ امات الز /استانداردها–( زمان بتر
سالمت و ایمتی 



ینگ خدمات غذان  /کتی
 –غذا و نوشیدنی کیفیت و تنوع

 
کتی و س–برون سیاری شده /جداسازی دسته های خانیک مسايل –یاست ها خدمات باکس شی

سالمت

امنیت
یاست س–موادمخدر /سیاست های الکل–تروریسم –خرابکاری –مدیریت جمعیت –خاص رویدادهای–عملیات استاندارد 

مدیریت ریسک–های اعال قانون و همکاری با پلیس 

ی شنا –آموزش شخیص –تناسب اندام برنامه هاارائه  –ایروبیک –یادگیر
 

رقابت های ورزش خانیک

ی ارتباطات با آژانس های بلیط فروشی خاریحر –خرده فروشی و تجاری –باکس /دفیی بلیطخدمات فریع به مشتی

۷ک فصل .رمدیریت رویداد

۸ک فصل .ربازاریان  





الزاماتو ختلفمکارکردیهایبخشکارمندانانتخابهنگامدر سواالت ترینمهماز ییک-دیگروظایفبسیاریو -فوقوظایفبهتوجهبا 
یلاینکهیا کنیماستخدامرا کارمند اعضایاینباید آیا »کهاستاینپرسنلتخصیص بسیاری.«کنیم؟سپاریونبر دیگریسازملنبهرا ها مسوو 

شو رشد از ایچرخهوارد ها سازمانو صنایعاز  دومفرآیند .انددهشسازیکوچکحتی یا توجیهو اقتصادیافتسپسو شی    ع،اقتصادیگسیی
الایجاد بهمنجر اغلبواقعدر  «چیست؟سازماناصیلکار و کسب».شودیمذهندر تریبزرگسو 

الاین ینبهرا کاریچهکهکنند تمرکز موضوعاینبر سازمانمدیریتشود یمباعثزیرا استمهیمسو  حوزهچهدر و دهند یمانجامصورتبهیی
یاختمالبهههان   الاینبهکهپاسخی اگر .استسوددهو موفقبیشیی به«فریعهایکاره»اززیادیحجمکهدهد نشانشود یمدادهسو 
 »صورت

 
سپاریبرو برای.شودیمکار و کسبدر مهیمموضوعکارها،از بخشآنسپاریبرونیمسألهشود،یمانجام«(داخیلیعتی )خانیک

ی خونر یشدهتعریفهایمشخصهباید سازمان،فریعهایفعالیتاز هان  بخشموفق بهمناقصهبرایرها کاو کسبکهزمانی و شود،تعیتر
ندهشوند،یمآوردهآزاد بازار  د قرار نظارتمورد باید مناقصهموفقگیر .شودلحاصاطمینانخاریحر خدماتباکیفیتانجاماز تا بگیر

،/نظافتامنیت،دادهایقرار هایحوزهدر معموال ورزشی هایمجموعهدر «رقابتی مناقصه»فرآیندهایه غذان  خدماتو ،یارکیتگشپرستی
دارند یکدیگر ا برقابتدر سیع«متخصص»هایطرفکهکنیمحاصلاطمینانشود یمباعثمناقصهها،حوزهایندر بخصوص.شودیمدیده

نتا کنند یمتالشبنابراین،و  ی .کنندارائهورزشی مکانبهرا خدمانی یبستهترینرصفهبهمقرونو بهیی شود یمباعثرقابتی یاقصهمنهمچنتر
هکنندهمناقصههایسازمانیمجموعهکه ی  قابتی ر تا زکنند رو بهو بازبیتی را خود یشدهارائهخدماتدائما تا کنند پیدا انگیر

ی
طور به.بمانندباف

.استصنعتدر گریایحرفهنفعبهاینکیل

ی خایصو جامعقرارداد مناقصه،موفقفرآیند ینتیجهدر   دیدگاها تشود یمبستهخاریحر یدهندهخدماتو ورزشی مکانمدیریتبتر
ی
شفاف

ی الزاماتو خدمانی کارهایدرباره  شدهانجامهایتوافقدرباره    و تکیفیبر نظارتامکانتا باشد،داشتهوجود قرارداد طرفتر
ٔ
ی دائیمارتقا وجود نیر

د قرارداد طرفبهرا فریعخدماتکامبطیفتوانیممختلفی هایشیوهبه.باشدداشته منافعبر ایفرآیندهیار بستأکید اخیر هایسالدر سیر
برایمهیمهایمزیتکار اینزیرا است،آمدهوجود بهمناقصهمدیریتو سازیخصویصسویبهزیادیتمایلهمینطوریو سپاریبرون

 و خدماتسازیتخصیصباالتر سطوحها آنیجملهاز کهکند یمایجاد مجموعه
 

.استداخیلانسانی منابعکمیی پیچیدیک



ی سپاریبرونالگویدر نهفتهمعایبشناختهمه،اینبا  نیر
ائهار خدماتبرایباالتر متغیر هایهزینهاحتمال.دارداهمیت
وجود رارداد قمدیریتبرایباالتر مدیریتی تقاضایهمینطور و شده،
مناقصهو خدماتسازیتخصیصفرآیند مثال،طور به.دارد

رارداد قنویساین، پیشبر عالوهاستتخصیصمهارتنیازمند 
ایطمدت،طولشامل اییطو تمدید،شی ها،هزینههمچونشی
هسود،تقسیم ی از دیگر ییک.شودتهیهباید ها انتالفو ها،انگیر
لاز پوشی چشمکار اینمعایب ایاجز در خدماتکیفیتکنیی
.استقرارداد 

ی نستر تعادلبهتوجهبا  واسطههبشدهایجاد مزایایو معایببتر
با وانتنیمرا مجموعهکارکردیهایحوزهیهمهسپاری،برونی
ینبهرویکرد این یگتصمیممسلما .کردادارهشکلبهیی ی براییر بستی

نظر در با کهاستپیچیدهتصمییمخدمات،یارائهبرایقرارداد 
ی  قبال کهور همانط.کردکمکآنبهتوانیمکلیدیاصلچند گرفتی
ینشد،اشاره بر باید ها اانسازمکهمناسبتاینبر کنونی روشبهیی

 
 

متنوعمتسبهاینکهنهکنند،تمرکز خود اصیلهایشایستیک
یعفر هایفعالیتاینبنابراین،(۲۰۰۲دیگرانو گرتز )بروندسازی
حوزهآننه،شوند گرفتهنظر در سپاریبرونبرایباید کههستند 
وریو اساشخدمانی هایکارکرد کههان   ولیهاو مدیریتی رصی

.هستند



ی  ا ه د ن ی رآ  ف و  ا  ه مت  یس  س ی  ه  ع س و HRMت

اماکنبرایها آنرد کاککهکارکنانی هاینقششناسان  از فراتر بسیار ورزشی مکانیکدر انسانی منابعساختزیر حفظو ساخت
وری ،انگالگوهایدیه،پاداشهایسیسمعملکرد،مدیریتهایسیستماستخدام،هایفرآیند .باشدیماست،رصی شی ی و یر
ی و شناسان  هایمکانیسم ،هاینیاز تأمتر دیکارکردهایاز ییکعنوانبهآموزشی ی در قبال هککارمند جذبدر اصیلراهیر فصلهمتر

ینموفقجذباز اطمینانبرایشد،اشارهبدان وریکارمندان،بهیی ی .هستندرصی لیتبهتوجههمچنتر  هایمسوو 
ی
پیچیدهحقوف

،صنروابطبهمربوطمسائلمزایا،و دیهپاداشهایسیاستهمینطور و دارد،کارمندانشبرابر در سازمانهر کهای و عتی
ی شغیلایمتی و سالمتمدیریت .دارداهمیتنیر



ل غ ش یح  را ط و  ل  ی ل حت

وعینقطه ،منابعمدیریتسیستمیتوسعهشی وظایفتحلیلانسانی
 همینطور و شوند انجامباید کهایشغیل

 
حارائه برایبمناسشغیلشی

 هنگامدر .استوظایفآنانجام
 
بهباید یل،شغوظایفتحلیلوظایفتهیه

استخدامنایتأثیر تحتکههان  فعالیتسایر و کنونی سازمانی ساختار 
اتاگر فرآیند اینیط.شودتوجهارند قرار جدید  ی دیگر تغییر سازماندر نیر
لیتمثال شود؛یمانجامباشد الزم کند؛یمیر تغیدیگر کارمندانهایمسوو 

ی یلغسمتیکبرایعنوانی شود؛یممحولها گروهبهشغیلوظایف تعیتر
.شودیماصالحسازمانی هایچارتو شود؛یم

حیککار،ایناز پس  در کهشود یمایجاد شغیلشی
 
لهمه هاییتمسوو 

 و شغیل
 

این.شوندیمفهرستآندر سمتآنبرایالزمهایشایستیک
ته،هفدر ساعتتعداد صورتبهالزمزمانی تعهد شاملتواند یمموارد 
 و تحصیالتشغیل،یحقوق، خالصهسال،در هفتهتعداد 

 
الزم،سابقه

ههرگونسازمان،درباره  عمویم اطالعاتاجرا،روشیا قرارداد اطالعات
.باشدشغیلهایسمتبراینیاز مورد استانداردهایدلتی یا قانونی الزامات

حاین لیتو ها نقشتنها نهشغیلشی یمبیانرا شغیلسمتهمهایمسوو 
ی جدید پرسنلانتخاببرایشغیلاعالنعنوانبهآناز بلکهکند  استفادهنیر
.شودیم



ب ا خ ت ن ا و  م  ا د خ ت اس 

 مرحل.یابددستخود اهدافبهتا کند یمکمکمجموعهبهخوبهایصالحیتو تجربهبا مناسبپرسنلانتخابو استخدام
 
بهاستخدام،ه

فرآیند کهاستزمانی حاال .میابدپایانها تقاضانامهدریافتبا و شدهآغاز انسانی منابعبهسازماممنهاینیاز شناسان  یا فرآیند یکعنوان
.شودیمآغاز انتخاب

بریحی در کهاستر ذکبهالزم.خاریحر یا استمناسبداخیلاستخدامکهشود گرفتهتصمیماینباید شد،تعریفو شناسان  شغلکهزمانی 
 و انتقال.داردوجود خاریحر و داخیلاستخداممجاز فرآیندهایدرباره  قوانیتی خاص،صنایعبریحی و جغرافیان  مناطق

ٔ
چند تواند یماخیلدارتقا

،استخدامهایهزینهمثال باشد،داشتهمزیت ،ر آشناسازیبهکمیی نیاز کارمند،کار ظرفیتبهنسبتدقیقدانشکمیی اخالقیاتبهبود و اهنمان 
ی  ی معایتر تواند یمداخلاستخدامکهکرد اشارهباید .موجودکارکنانبتر  مثال .باشدداشتهنیر

ٔ
ییتظرفاز فراتر پرسنلارتقا محدود ها،آنحداکی 

 هایفرصتشدن
ی
ی اختالفایجاد احتمالو ججدید،هایمهارتو ها دیدگاهمعرف درحوزه  .ظرنمورد سمتبرایدهندهدرخواستکارکنانبتر

،رویدادهای بازیو لندن۲۰۱۲المپیکزماندر کهزیادیایحرفهافراد مثال،طور به.است«رویداددر استخدام»رایج،صنعتی روشورزشی
گالسکو در المنافعکمشیی کشورهایهایبازیدهنده  سازمانمدیرانتوسطبعدا کردند یمکار ها بازیسازماندیهیکمیتهبرایپارالمپیکهای
تابستانی یا زمستانی هایبازیبا و -شدندمنتقلریو ۲۰۱۶المپیکهایبازیبهمستقیما کارمندانایناز بعیصی .شدنداستخدام۲۰۱۴سالدر 

ککشورهایهایبازییا ،۲۰۲۲سالدر بیجینگو ،۲۰۲۰سالدر توکیو ،۲۰۱۸سالدر چانگپیونگدر آیندههایالمپیک در المنافعمشیی
..دادخواهند ادامهخود کار به۲۰۲۲سالدر دوربانیا ۲۰۱۸سالدر گلدکوست

منابعاز داماستخبنابراین،.ندادوجود نقطهایندر داخیلکارمنداناستخدامیگزینهمعموال شود،یمتأسیستازهکهایمجموعهدرمورد 
وریخاریحر  همچونمختلفایهمکانیسمشییکطریقاز تواند یمورزشی دید اماکن.داردهمراهبهرا مختلفی معایبمزایاو کهبود خواهد رصی

کتو استخدام،مشاوراناستخدام،خدماتتبلیغات، ،هایشی دازدخاریحر استخدامبهکاریانر .بیر



و کار،از غیبت،شغیلنارضایتی مثلمشکالتسایر و کار ترکاحتمالو کاهد یمرا آموزشبهنیاز خوبو مناسبکارمندانانتخاب
،احتمالبهخوبانتخابروش.دهدیمکاهشرا ضعیفعملکرد  ی کهافتد یماتفاقزمانی بیشیی )باشدشدهمالاعمناسبقوانتر
ی مثال  ح،(تبعیضعدمو برابر فرصتقوانتر انتخانر سیاستکیو باشد،داشتهانطباقخونر بهشغلهایمشخصهبا شغیلشی
فرآیند در کنندگانکتشی نقشباید انتخابفرآیند .کندبیانشفافطور بهرا سیستماتیکانتخابفرآیند کهباشد داشتهوجود 
ی،تصمیم ،منابعمدیریتپرسنلمدیریت،مثلگیر ،مشاورانو انسانی ی همچن.کندبیانشفافطور بهرا خاریحر و مراحلباید تر
و عالیق،و روانشناشهایتستاز استفادهمصاحبهنوعغربالگری،مکانیسممثلانتخاببرایاستفادهمورد هایتکنیک

.باشندمشخصآندر ها،زمینهو سوابقمورد در تحقیقات


