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مديريت سازمانهای ورزشی

نويسندگان:
-1سعید قربانی آرانی
-2عباس

(دانشجوی مديريت رويدادهای ورزشی)

کماندارآرانی(مدير تربیت بدنی آموزش و پرورش)

چکیده:
مديريت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت ،پس از انقالب صنعتی به وجود آمد .دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر
کرده .اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه يا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارايی همچنان باقی مانده
است .
مقدمه:
مديريت اگرچه ظاهرا واژه نو به نظر می رسد اما حقیقت آن است که مديريت همزاد تمدنها است .اگر روند تاريخی انديشه مديريت را مورد
بررسی قرار دهیم در خواهیم يافت که تمدنهای بزرگ در سايه مديريت های مقتدر به عظمت و شکوه دست يافته اند .از جمله اين تمدنها می
توان تمدنهای ايران ،روم باستان ،مصر و يونان باستان را نام برد .بنابراي ن می توان گفت مديريت و مديران امروز از بعضی جهات مديون مديران
تمدنهای عصر قديم اند .همچنین نظريه ها و مکاتب موجود در مديريت اغلب پديده قرون گذشته میباشد.

www.SID.ir

Archive of SID

فصل اول :
مديريت – فرايند اساسی مديريت
مديريت
عبارت است از کارکردن با و از طريق ديگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مديريت هنر انجام امور به وسیله ديگران ،جهت نیل به اهداف يک سازمان می باشد.

تاکید اين تعريف :
در اين تعريف به سه نکته تاکید شده است.


تاکید بر انسان ها در سازمان



توجه به هدفها و نتیجه ها



ادغام هدف های فردی اعضاأ با هدفهای سازمان



مديريت کار کردن با منابع مالی و منابع فیزيکی است جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ريزی،
سازماندهی ،رهبری و کنترل عملیات .

اهداف
Goals
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انسانی Human
مالی Financial
فیزيکی physical
Resources

برنامه ريزی planning
سازماندهی organizing
رهبری Leading
کنترل controkking

مديريت  :هنر انجام امور به وسیله ديگران  ،جهت نیل به اهداف يک سازمان می باشد.

مديريت
Management
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مديريت ورزشی :
تمام جنبه های مديريتی در ورزشهای سازمان يافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد  .متخصصان در اين قلمرو با
مديريت تسهیالت بودجه بندی – برنامه ريزی ،سازماندهی و کارکنان سرو کار دارند.

فرآيند مدريريت :
فرآيند برنامه ريزی ،سازمان دهی ،رهبری و اعمال کنترل بر تال ش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز مورد استفاده قرار
دادن منابع سازمان برای دستیابی به هدف های اعالم شده از سوی سازمان می باشد.
1 – Management
2 – Sport Management
3 – American Management Association

آيا مديريت علم  1است يا هنر

2

؟

علم رشته ای از حقايق ،دانشها که تحت نظم و قاعده معینی در آمده و قابل اثبات است – علم چیزی است که مشاهده
می شود .دارای نظام بوده و تعمیم پذير است.

هنر :
هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه ،تکرار و مشاهده بدست آمده باشد ،آيا مديريت يک پديده
اکتسابی است و يا با انسان زاده می شود ؟
مديريت را آمیزه ای از زمینه های ذاتی و توانائیهای اکتسابی می دانند .در زمینه های ذاتی مديران به مدد استعدادها ی
نهفته در وجودشان سازمان را اداره ،کارکنان را ارشاد و راهنمايی و اهداف را به مرحله نهايی می رسانند .در زمینه های
اکتسابی با فراگیری فنون و يافته های روز ،تفکر علمی و منطقی را چراغ راه خود قرار می دهند .در پديده مديريت هم
می توان از غريزه های ذاتی و با انسان زاده شده بهره گرفت و هم در اثر فراگیری تکنیک های خاص تخصصی روز
مهارت مديريت را بصورت اکتسابی بدست آورد.
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مقصود مديريت :
ح صول اطمینان از دستیابی به هدف های سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارايی.

سازمان و نیاز به مديريت
بیشتر مردم عضو يک سازمان هستند ،مثل دانشکده ،تیم ورزشی ،يک گروه موسیقی  ،برخی از اين سازمانها به صورت
رسمی سازمان يافته اند – شرکتهای بزرگ اقتصادی ،سازمانهای آموزشی ( دانشکده ها ) و بعضی ها ساختار غیر رسمی
دارند ،مثل يک تیم فوتبال محلی ،حال سازمانها چه رسم ی باشند چه غیر رسمی  ،از افرادی تشکیل می شوند که گرد
هم

می

آيند

و

گروه

تشکیل

می

دهند.

زيرا

آنها

منافع

خود

را

در

اين

می بینند که همکاری کنند و در جهت تامین يک هدف مشترک به پیش بروند  . . .بنابراين هدف يا مقصود يکی از
ارکان رسمی هر سازمانی است  .هدف ها متفاوتند – مثل پیروزی در يک مسابقه ،سرگرم کردن مردم ،فروش يک کاال .و
هر سازمانی برای تامین هدف دارای يک روش است که آن را برنامه می گويند .برنامه به صورت چگونگی آماده سازی
يک تیم ،تبلیغ يک محصول .پس بدون برنامه نمی توان کاری کرد.

حرفه مديريت بطور کلی به سواالت زير پاسخ می دهد :
چه می خواهیم انجام دهیم ؟
( تشخیص و تعیین هدف )
با چه برنامه ای می خواهیم انجام دهیم ؟
( برنامه ريزی برای نیل به هدف )
با چه نظم و تشکیالتی انجام می دهیم .
- Goal
- Plan
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( سازماندهی ،ساختاری مناسب )


مديريت در سازمانهای ورزشی به تشخیص فعالیت های الزم  ،گروه بندی فعالیت ها با توجه به منابع انسانی و مادی
موجود  ،دادن اختیار و عمل و ارتباط واحدهای گروه بندی شده با يکديگر می پردازد.

حرکت افراد و گردش کار سازمانها از :
وضعیت موجود به وضعیت مناسب و مطلوب بی ترديد در راستای :
 – 1تشخیص و تعیین هدف = هدف گذاری
 – 2برنامه ريزی برای نیل به هدف = برنامه ريزی سنجیده
– سازماندهی هوشمندانه = ساختار سازمانی متناسب
– پیگیری  ،نظارت و کنترل صورت می گیرد.

مهارت های مديران
مديران برای انجام نقش های خود بايستی دارای مهارت ها و توانمنديهای ويژه ای باشند :
 – 1مهارت فنی

 :توانايی در کاربرد دانش تخصصی يا تخصصی های ويژه  ،فنون و ابزاری که الزمه انجام وظايف

خاصی است .بهره گیری از فنون و به ثمر رساندن اهداف.
 – 2مهارت های ادراکی و تصمیم گیری

 :توانايی فهمیدن پیچیدگی های سازمان ،تجزيه و تحلیل معضالت ،درک و

آگاهی از واقعیتها درک عقايد متعدد و انتخاب بهترين.
– مهارت طراحی و حل مساله  :مديريت بايد توان حل مساله را به طريقی که به نفع سازمان تمام شود ،داشته باشد.
يافتن راه حلهای عملی برای مسايل سازمان.

5

- Technical Knowledge
- Conceptual Skill ional Tools
7
- Designing and problem solving skill
6
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– مهارت انسانی و ارتباطی  :توانايی کار و برقراری ارتباط با مردم  ،درک موقعیت و ايجاد و انگیزه کاری در افراد که
حیاتی ترين مهارت الزم برای هر مديری است .همین که فردی از سطح پايین به سطوح باالتر سازمانی ترفیع می يابد.
برای اينکه مثمرثمر باشد ،به مهارت فنی کمتر و مهارت ادراکی ( مفهومی ) بیشتری نیاز دارد.
– مهارت هوش عاطفی

 :ظرفیت يا استعداد فرد برای شناختن احساسات خود و ديگران  ،بر انگیختن خود و پیش

بردن عواطف خوب و سالم در در روابط با ديگران  .هوش عاطفی جنبه های غیرشناختی هوش را در بر می گیرد با
توانائیهای اجتماعی و احساسی – عاطفی فرد سر و کار دارد – يک مدير خوب بايد توانايی فهم احساسات ،حاالت روحی
و هیجانات خود را داشته باشد ،نقاط قوت و ضعف خود را بداند ( خود آگاهی ) بر تکانه های عصبی  ،احساسات و عواطف
خود کنترل داشته باشد ( مديريت خود – کنترل عواطف )  ،نسبت به احساسات و عواطف ديگران آگاه باشد ( همدلی ) ،
هنر مراوده و ارتباط با مردم را بداند(مهارت اجتماعی – مديريت روابط ) در خود ايجاد انگیزش برای حرکت به سوی
اهداف نمايد ( خود انگیزی ) .

مديريت موثر و موفق : 1
مديريت موثر و موفق عبارتست از کسب اهداف سازمانی يا چیزی بیش از آن کسی است که بتواند

الی

درصد

توانايی های افراد را به کار گیرد .با توجه به تحقیقی ( ويلیام جیمز  ) 11درباره انگیزش انجام داد ،به اين نتیجه رسید که
کارکنان با میزان کاری در حدود  2الی

درصد توانايیشان می توانند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند – اين

تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان  ،انگیزش بیشتری داشته باشند ،تقريباً با

الی

درصد تونايی خود کار

می کنند.

چگونه می توان مدير موفق و موثری بود ؟
8

- Human Skill
- Emotional Intellience
10
- Effective and successful
11
- James.W
9
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برای موفق و موثر بودن ،توانايی های ذاتی و اکتسابی معینی الزم است .مدير موثر نیاز به توانايیهای فنی ،انسانی،
ادراکی ،طراحی و حل مساله دارد .مدير موفق ،نگرش و انگیزه های معینی دارد – طبیعی است که پاداشهای سازمانی (
اضافی حقوق ،ارتقاء و غیره ) و جو سازمانی برانگیزه و نگرش وی اثر دارد.
عامل ديگر موفقیت و موثر بودن  ،تطابق توانايیهای فرد با شغل انتخابی اوست .همچنین میزان همکاری زيردستان و
مافوقها در موفقیت مدير نقشی اساسی دارند زيرا مديريت در خالء انجام نمی گیرد.
عامل ديگری که برای موفقیت در مديريت می توان ذکر کرد ،رويدادهای پیش بینی نشده و امدادهای غیبی است .زيرا
همیشه توانايی های افراد نیست که برايشان موفقیت می آورد.

نظريه ها و مکاتب مديريت
مديريت اگرچه ظاهرا واژه نو به نظر می رسد اما حقیقت آن است که مديريت همزاد تمدنها است .اگر روند تاريخی
انديشه مديريت را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم يافت که تمدنهای بزرگ در سايه مديريت های مقتدر به عظمت و
شکوه دست يافته اند .از جمله اين تمدنها می توان تمدنهای ايران ،روم باستان ،مصر و يونان باستان را نام برد .بنابراين
می توان گفت مديريت و مديران امروز از بعضی جهات مديون مديران تمدنهای عصر قديم اند .همچنین نظريه ها و
مکاتب موجود در مديريت اغلب پديده قرون گذشته بوده .
بخش عمده دانش کنونی از تجربیات مديران و آثار دانشمندانی نشات گرفته است که به مطالعه مديريت پرداخته اند.
مفاهیمی از مديريت که امروزه با هم ترکیب شده و نظريه ها و مکاتب را وجود آورده است .اغلب پديده قرون گذشته
بوده و در اواخر قرن  1و به صورت منظم و مدونی در آمده است .چه بسا بسیاری اصول مديريت را از مديريت اسالمی (
نظريه و مکتب فکری اسالمی نسبت به مديريت و مملکت داری ،بويژه در زمان حضرت علی ( ع )  .فرمان حضرت علی (
ع ) به مالک اشتر را می توان الگوی مديريت اسالمی دانست.
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در آن فرمان در ارتباط با شیوه مديريت ( برخورد و رفتار سازمانی  ،ارتباطات – غیره ) گفتگو شده است  " .بر خلق
سخت مگیر و با ايشان سبک گردان و آن سبک باری بر خويشتن گران مشمار ،چرا که فايده آن به تو باز گردد و ملک
تو آباد ماند "
همچنین در فرآيند تصمیم گیری ؛ چون مهمی روی دهد با مردم فرومايه در میان منه ،که طريق فضل بر تو بندد.
پیوسته با مردمی که به زيور صدق آراسته بوده و از صحبت ايشان فايده ای بری مشورت کن .
به طور کلی در يک جامعه اسالمی از يک مدير انتظار می رود که :
 ) 1وحدت را در بین افراد درون سازمان برقرار نمايد.
 ) 2به نیازهای مادی و معنوی کارکنان توجه کامل نمايد.
) رابطه اسالمی و انسانی را بر پايه اصول نیکوکاری و پرهیزکاری در درون سازمان برقرار نمايد.

مفاهیم و گرايشات کلی مديريت از نظريه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :
الف – مکتب کالسیک  /نظام گرا
ب – مکتب نئوکالسیک  /رفتاريون
ج – مکتب مبتنی بر عوامل اجتماعی  /سیستم
د – مکتب اقتضاء

سازمانهای رسمی و غیر رسمی
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در میان سازمانهای رسمی که بر اساس ساختار تصويب شده سازمانی وجود دارند .گروه های غیر رسمی که ارتباطشان
بگونه ای ورای آنچه که بطور رسمی معمول است وجود دارد که اين روابط بخاطر حالتهای زير بوجود می آيد:


روابط اجتماعی  :هم خوئی  ،مذهب  ،ملیت  ،وابستگیهای قومی و نژادی که در کارائی کارکنان اثر می گذارد.



روابط تخصصی  :افراد با تخصص مشابه و به خاطر اشتراک منافع گرد هم آمده و اين هم گوئی و اشتراک موجب
بوجود آوردن ،کانون اخذ تصمیم ،مراکز قدرت ،شبکه ارتباطی بسیار قوی و با نفوذ در میان سازمان رسمی می
شود.



مدير خوب و موفق کسی است که بتواند حداکثر استفاده را به نفع سازمان تحت امرش از گروههای غیر رسمی ببرد.



يکی از دست آوردهای مکتب نئوکالسیک و مطالعات هاتورن توجه به نیازها و هنجارهای اجتماعی بود.

اصول و مبانی مديريت
وظايف مديريت  :پژوهشگران و نظريه پردازان علم و هنر مديريت بر وظیفه :
 – 1برنامه ريزی  – 2سازماندهی

– به کارگیری نیروی انسانی

– هدايت و رهبری

– نظارت و کنترل برای مدير

هر سازمانی متفق القول بوده اند .
لوتوگیولیک پژوهشگر متخصص علوم اداری وظايف مدير را در قالب کلمه ساختگی  ( Posd Corbاول اسامی التین هر
واژه ) که هیچ معنای خاصی نداشته و صرفاً جهت يادآوری می باشد ارائه کرده است .برنامه ريزی
(

Planing

)  ،سازماندهی (

Organizing

)  ،به کارگیری نیروی انسانی (

Staffing

) هدايت و رهبری(

Directing

)،

هماهنگی (  ، ) Coordinationگزارش دهی (  ، ) Reportingبودجه بندی ( . ) Budjeting
بر هر مدير در هر واحدی از واحدهای تربیت بدنی و ورزش الزم است تا وظايف زير را  ) 1برنامه ريزی،
 ) 2سازماندهی،

) تقسیم کار و طبقه بندی وظايف،

) هماهنگی و ارتباط،

بودجه بندی را به عنوان وظايف مدير در يک سازمان ورزش انجام دهد.

 – 1برنامه ريزی :
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) نظارت و کنترل،

)
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برنامه ريزی يعنی تعیین هدفها و اتخاذ تصمیمات به هنگام و به روز و اينکه اين هدفها به چه نحو می توانند به بهترين
شکل تحقق يابند .



به مجموعه فعالیت های منظم که از تعیین هدف شروع می شود و با انتخاب روشها و وسايل متناسب با هدف ادامه پیدا
می کند و سپس به اجرا در می آيد و ارزشیابی می شود برنامه ريزی گفته می شود .فرايند تعیین هدفهای سازمانی و
راه دستیابی به آنها از قبل مشخص می کند که چه اقداماتی بايد انجام گیرد ،چگونه بايد انجام شود و چه کسی آن را
انجام می دهد.

ضرورت برنامه ريزی :
فرد و سازمان برای ر سیدن به اهداف خويش نیاز به برنامه ريزی دارند ،بنابر اين ضرورت برنامه ريزی برای رسیدن به
جزئی ترين اهداف يک واقعیت انکار ناپذير است.

موفقیت هر سازمان :
در برنامه ريزی صحیح ،ارائه طرحی کامل و ساختار سازمانی متناسب است .به زبانی گويا بايد مشخص کرد که:

 – 1چه می خواهیم انجام دهیم ؟ « منظور و مقصود اصلی  /هدف » .
 – 2چگونه می خواهیم به نتیجه برسیم ؟ « روش انجام کار » .
– چه امکاناتی در اختیار داريم ؟ « شرايط »
– زمان مورد نظر چه مدتی است ؟ « حدود »
– نحوه پیگیری و نظارت چگونه است ؟ « معیارها »

عوامل برنامه ريزی :
 – 1چه می خواهیم انجام دهیم ؟ دلیل وجودی کار  /رسالت کاری
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 – 2تجزيه و تحلیل شرايط محیطی ( آينده نگری ) کسب اطالعات موجود درباره فعالیت های مورد نظر برای کل
سازمان و تک تک واحدها  ،بررسی عوامل درونی و بیرونی سازمان و پیش بینی حوادثی که در آينده ممکن است به
وقوع بپیوندد.


شرايط اقتصادی  :تدارک مواد مورد نیاز



شرايط اجتماعی  :تدارک مواد مورد نیاز



تغییرات تکنولوژی



سیاست های دولت
– ارزيابی منابع سازمان  :نحوه استفاده بهینه از امکانات موجود ( بهره وری )
– تعیین راهبردها برای حصول هدف های اختصاصی



مطالعه و بررسی راه های مختلف ( بديل ها )



هماهنگی بین راه ها ( ارزيابی بديل ها )



انتخاب راهبرد مناسب
 اجرای برنامه و توسعه و بهبود استانداردهای اجرايی– ارزيابی برنامه ( میزان پیشرفت ) و در صورت لزوم اصالح آن

کاربرگ برنامه ريزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن
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مرحله سوم

مرحله چهارم

تعیین راهبردها برای حصول

توسعه و بهبود استانداردهای

هدفهای اختصاصی

اجرايی

در يک مسابقه تمرينی در

اين آمار را در پايان ماه ثبت
می کنم تا آن را با استاندارد
اجرايی که در مرحله چهار

مرحله اول

مرحله دوم

تعیین هدفهای کلی

تعیین هدفهای اختصاصی

سطوح و میزان مهارتی

من از بازيکنانم می خواهم

من مايلم از دستورالعمل

والیبال در ورزشکاران خود

امسال سرويس های تیم

های فنی استفاده کنم تا به

آخر اين ماه ،از بازيکنان می

بیشتر ارتقاء دهم.

حريف را به خوبی دريافت

مهارتهای اساسی و پايه بر

 %2از توپهای

خواهم

مرحله پنجم
ارزيابی میزان پیشرفت
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کنند.

گردم.

دريافتی را به پاسور درست

ذکر شد ،مورد مقايسه قرار

در پايان هر جلسه تمرين از

پاس دهند.

دهم .

نمودارهای

اطالعاتی

من به بازيکنان خود آموزش

اجرايی استفاده می کنم.

می دهم که چگونه با

و
می بايد تعداد خطاهای

از فیلم هايی که تیمهای

در پايان تمرينات اين هفته

چرخشی تیمی را محاسبه و

و

من مايلم که در طول سال

ديگر با موفقیت اين سیستم

تیم نبايد بیش از سه خطای

يادداشت کنم و سپس انرا

لحظات خوب و خوشی

کلیه جلسات تمرين بدون

را انجام می دهند ،استفاده

چرخشی تیمی داشته باشد.

با مرحله چهارم مقايسه کنم

داشته باشند.

وقفه انجام شود.

کنید.

يکديگر

کنار

بیايند

.

در هر تمرين ،از تیم خود
حضور

و

غیاب

می خواهم که اين سیستم را

میزان

اجرا کند.

بازيکنان را در پايان فصل

تمرينات آنان را به طريق

من مايلم که :

فهرست بندی می کنم تا

ويدئويی ضبط می کنیم تا

امسال تعداد جلسات تمرينی

آن را با ارقام سال قبل

بتوانیم به دقت آنرا بررسی و

نسبت به سال قبل

%

تحلیل نمايم.

افزايش يابد.

مقايسه نمايم .

در جلسات مرينی خود مايلم
تنوع زيادی ايجاد کنم.

تعیین هدفهای گروهی :
تحقیقات آقای « بوتريل » در سال

 1نشان داده است که فرايند ساده تعیین هدفهای تیمی دارای محاسن ذيل است

:


مشکالت گوناگون را مشخص می کند و اغتشاش و يا احیاناً سوء تفاهمات را در رابطه با هدفها ،اولويتها و انتظارات
کاهش می دهد.
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تعیین می کند که آيا هدفها و اولويتهای مربی با ورزشکاران در يک راستا قرار دارند يا خیر.
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ايجاد انگیزه موثر در ورزشکاران می کند و با اعمال تکنیک رهبری آنان را نسبت به انجام تعهدات ورزشی ملزم می
سازد.



اعتبار شما را به عنوان يک مربی باال می برد ،از اين رو نشان می دهید که شما خواستار آن هستید که اعضای تیم به
هدفهای خود برسند.



به ورزشکاران می آموزد که خود تصمیم گیری کنند و برای اعمال خود مسوولیت بپذيرند.



انضباط و اتکاء به نفس خود را در بازيکنان تقويت می سازد.



ارتباط بین مربیان و ورزشکاران را تقويت می کند .

طرحهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت
از موارد قابل مالحظه در فرايند برنامه ريزی  ،طرحهای کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت می باشند .به طور کلی،
طرحهای کوتاه مدت به دوره يک ماهه يا کمتر از آن گفته می شود و طرحهای میان مدت به دوره يکساله و طرحهای
بلند مدت به دوره يک تا چهار ساله اطالق می گردد .اکنون به بررسی چند نمونه از اين طرحها در زمینه مربیگری می
پردازيم.
طرحهای کوتاه مدت عبارتند از  :برنامه تمرينات ماهانه  ،طرحهای هفتگی و طرحهای تمرينی روزانه ،طرحهای میان
مدت شامل برنامه سالیانه مسابقات و تمرينات ،و برنامه ريزی تمرينات و تهیه بودجه الزم برای سال مالی جاری است
شما می توانید طرحهای تکامل و بهبود هر ورزشکار يا تمام اعضای تیم را به طرحهای بلند مدت سال جاری متصل
نمايید.
به عنوان مثال در تمرينات دو و میدانی ،شما می توانید تمرينات دويدن طوالنی را کاهش دهید و به جای آن میزان
مسابقات سالیانه را افزايش دهید .در ادامه اين مثال می توان گفت که طرحهای بلندمدت به پیشرفت و رشد هر
ورزشکار تا حد نهايی توانايی و استعدادهای او در مناسبترين زمان تلقی می شود .با اين وجود ،پیشرفت و ترقی طرحهای
بلند مدت به سالها مقدمات اولیه تدارکاتی نیاز دارد.
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در نگاه اول ممکنست اين گونه احساس يا تصور شود که طرحهای میان مدت و بلند مدت می تواند استعداد و قابلیت
ورزشکار و مربی را افزايش دهد .اما در سطح زی ب نايی تر ،همه مربیان می بايد طرحهای میان مدت و بلند مدت خود را
توسعه دهند تا اطمینان حاصل نمايند که ورزشکاران به شرکت و ادامه تمرينات خود متعهد هستند و بدين ترتیب
آمادگی خود را حفظ می کنند .اين هدفها هم برای ورزشکاران نخبه و هم ورزشکاران معمولی مناسب و با ارزش است.
اگر شما به عنوان يک مربی آنی و فوری عنايت داريد ،پیشرفت و توسعه مهارتهای زيربنايی را فدای کسب نتايج کوتاه
مدت خواهید نمود و در تحلیل نهايی ،هم ورزشکار قادر نیست در دوره های کوتاه مدت استعدادهای بالقوه خود را به
فعل در آورد و هم شما نمی توانید اثر بخشی و شايستگی خود را به عنوان يک مربی به اثبات برسانید .به بیان ديگر،
سطحی نگريستن به امور  ،يعنی اينکه چنانچه بخواهید ورزشکاران را با سرعت زياد و در مسیر طوالنی در مدتی کوتاه
هدايت نمايید ،همچنین می تواند به خطر افزايش افت ورزشکار بیانجامد .به طور خالصه ،پیشرفت و توسعه طرحهای
کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت و می تواند در باال بردن اثربخشی و شايستگی کلی شما برای مربیگری از اهمیت
ويژه ای برخوردار باشد .لذا در اين ارتباط صرفاً مربیانی که از هر سه نوع اين طرحها در زمینه مربیگری خود استفاده می
کنند ،می توانند ورزشکاران خود را به حداکثر توانايی و ظرفیت خود برسانند.

برنامه ريزی برای فصل تعطیل مسابقات
مربیان بايد در فرايند برنامه ريزی به مسئولیت های خود در فصل تعطیل مسابقات ورزشکاران توجه داشته باشند .يک
مربی موفق می داند که مسئولیتهای او با پايان يافتن فصل مسابقات به اتمام نمی رسد .فصل تعطیل مسابقات زمان
مهمی است که می توان به برخی از مسايل ر سیدگی نمود .اجازه دهید تا قدری به آن دسته از اعمالی که می توانید در
اين دوره انجام دهید تا اثربخشی مربیگری خود را افزايش دهید ،بپردازيم :

ارزشیابی
شايد يکی از بهترين کارها يی را که بايد در پايان هر فصل انجام داد ،ارزشیابی از عملکرد سال قبل است  .در اوايل اين
فصل شما با پنج مرحله از برنامه ريزی موفق برای مربیان آشنا شديد .آخرين مرحله در اين فرايند به ارزشیابی میزان

www.SID.ir

Archive of SID

پیشرفت اختصاص دارد با استفاده از اين روش می توان مشخص نمود که آيا در پايان فصل تمرينات به اهداف دست پیدا
کرده ايد يا خیر ؟!
اهداف کلی را که در فرايند برنامه ريز تعیین نموده ايد ،بار ديگر بازنگری کنید و تحقق واقعی آنها ارزشیابی نمائید.
اگر چنانچه کلیه هدفها تحقق پیدا کرده اند ،هدفهای جديدی را برای سال آينده در نظر داشته باشید .اگر به هدفهای
اصلی دسترسی پیدا نکرده ايد .سعی کنید که مشخص شود چرا اين گونه شده است .از اين رو هدفهای خود را برای سال
آينده کنترل و اصالح نمايید .به خاطر داشته باشید ،ابداً برای آغاز برنامه ريزی سال آينده زود نیست.

تجهیزات
دومین مسئولیت شما در فصل خارج از مسابقات ( فصل استراحت ) تهیه فهرستی از ابزار و تجهیزات ورزشی مورد
احتیاج و خريداری آنها برای فصل آينده است برنامه ريزی برای ابتیاع تجهیزات ورزشی و مراقبت از آنها يکی از
مهمترين وظايف شغلی هر مربی يا مدير ورزشی می باشد .هنگامی که ورزشکاران ناچار می شوند از ابزار و تجهیزات
ناکافی،

نارسا

و

نامطلوب

استفاده

کنند،

کسب

هدفهای

اجرايی

مطلوب

بندرت

ممکن

می شود .تهیه و تدارک ابزار ورزشی با کیفیت عالی و باال از وظايف مهم شما برای اجرای برنامه های ورزشی است.
اهمیت خريداری وسايل و تجهیزات ورزشی مناسب و مطلوب ،اصولی را طلب می کند که جهت آشنايی با اين اصول و
پیشنهادها برای ارتقای توانايی خريد موثر شما رهنمودهای زير ارائه می شود :

استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی
اغلب مربیان و مديران ورزشی ترجیح می دهند که وسايل و تجهیزاتی را خريداری کنند که دارای رنگ ،جنس و نوع
خاصی باشد و بتواند چندين سال کارکرد داشته باشد و به اصطالح دوام بیاورد .اين امر موجب می شود که وسايل و
تجهیزات ورزشی به شکل توده در آيد و دارای نظم خوبی نباشد .از طرف ديگر اين عمل نه تنها مقرون به صرف نیست
بلکه در نتیجه در بلند مدت منجر به يکنواختی آنها می گردد .برای مثال اگر شما برای مدت چند سال صرفاً يک نوع
پیراهن ورزشی از نظر جنس و رنگ خريداری نمايید ،تنها آن بخشهايی را می توانید ترمیم کنید که خیلی پوشیده می
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شود ( .مثل تنه پیراهن ) همین موضوع در مورد وسايل ديگر ورزشی از قبیل چوب موازنه ،حلقه های بسکتبال  ،تیرهای
دروازه ،چوبهای گلف و غیره صدق می کند .از اينرو استاندارد بودن تجهیزات و وسايل ،سازمان ( سازماندهی ) شما را
حرفه ای تر نشان خواهد داد و در بلند مدت نیز موجب پس انداز مالی خواهد شد.

وسايل ورزشی با کیفیت خوب خريداری نمايید
اگر مربیان و مدي رات ورزشی در خريد وسايل ورزشی با کیفیت بهتر هم فکر باشند .گرچه در خريد وسايل ورزشی با
کیفیت باال پول بیشتری هزينه می شود ،اما اين وسايل و ابزار دوام بیشتری دارند و به راحتی قابل تعمیر هستند .تعداد
زيادی از مربیان به دام خريد وسايل ورزشی ارزان قیمت می افتند .به خیال اينکه در مخارج تیم صرفه جويی نمايند.
امام معموالً پس از چندی مجدداً ناچار می شوند همان وسايل ورزشی را تهیه نمايند تا جايگزين وسايل ورزشی از بین
رفته کنند که اين امر در بلند مدت موجب صرفه جويی هزينه بیشتری می شود .به عنوان مثال  ،اگر شما  12عدد توپ
بسکتبال ارزان قیمت بخريد ،حداکثر دوام آنها يکسال خواهد بود و پس از يکسال به  12عدد توپ ديگر نیاز داريد .اما
اگر شما از همان ابتدا  12توپ مرغوب بسکتبال تهیه کنید ،چندين سال می توانید از آنها به خوبی استفاده نمايید.
خريد وسايل ورزشی با کیفیت خوب در واقع به نفع شماست و به طور حتم موجب پس انداز مالی نیز خواهد شد.
همچنین ،مربیان برای اجرای طرحهای میان مدت و بلند مدت خود بايد از وسايل ورزشی با کیفیت باال استفاده کنند.

سفارش به موقع وسايل ورزشی
سفارش به موقع وسايل ورزشی چندين مزيت دارد .اول اينکه به موقع سفارش دادن معموال به معنی به موقع تحويل
گرفتن می باشد .به بیان ديگر با اين عمل مهم می توانید اشتباهات خود را در خريد وسايل اصالح نمايد .اندازه و میزان
وسايل را مشخص سازيد و اقالم ديگر مورد نیاز خود را هم سفارش دهید .دومین مزيت به موقع سفارش دادن اينست که
به شما فرصت دهد تا وسايل ورزشی را نشانه گذاری و به درستی انبار نمايید .اين عمل به شما اطمینان می دهد که
وسايل ورزشی از عوامل مخربی چون نم و رطوبت ،حیوانات موذی و نور آفتاب در امان باشند .سفارش به موقع موجب
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می شود که در حمل و نقل وسايل عجله ای در کار نباشد و به آنها آسیبی نرسد .از اين رو اگر می خواهید از اين مزايا،
استفاده کنید ،تا آنجا که ممکن است سعی کنید وسايل ورزشی خود را به موقع سفارش دهید.

مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید
مالحظه کنید ک ه به چه وسايل و ملزوماتی نیاز داريد و سپس آنها را به فروشندگان سفارش دهید که از نظر مناسب
بودن قیمت و کیفیت بهتر کاال شهرت داشته باشند .متاسفانه برخی از فروشندگان به مربیان و مديران ورزشی مقداری
هديه می دهند تا کسب و کار خود را تامین نمايند .اهدای يک مجموعه ای از چوب گلف ،کفش ورزشی مناسب دويدن
يا يک جفت راکت ورزشی خود را خريداری کنند .اصوالً اخالق ورزشی ايجاب می کند که مربیان و مديران ورزشی از
پذيرش چنین هدايايی خودداری نمايند .در موقع تهیه و خريد وسايل ورزشی بايد منافع سازمان ورزشی را در نظر
داشت و نه منافع شخصی خود را.

از شرکتهای قابل اطمینان خريد کنید
يکی از بهترين طرق تهیه و تدارک وسايل ورزشی مناسب ،مشورت با ديگر مربیان و مديران ورزشی است .شهرت
فروشندگان معموال عالمت اطمینان آنهاست ،با صرف کمی وقت و حوصله می توانید فروشندگان خوب و با انصاف را از
ديگران تمیز دهید .اين فرايند ساده می تواند مشکل آزمون و خطا را که معموال در خريد تجهیزات و وسايل ورزشی
اتفاق می افتد ،بر طرف سازد.

تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خريد کنید
همواره سعی کنید از فروشندگان محلی خريد کنید ،زيرا وسايل و تجهیزات آنها در شرايط مساوی از لحاظ قیمت
رقابتی ،در سطح پايین تهیه می شود .از طرفی فروشندگان محلیقادرند بهتر و سريعتر خدمات خود را به جامعه عرضه
کنند .لذا اين توصیه پیشنهاد می شود  .از سوی ديگر آنها توجه زيادی به شهرت و اطمینان خود در جامعه دارند و
مايلند که اقالم و خدمات خود را به سازمان ورزشی با قیمت کمتر عرضه کنند.

نگهداری از وسايل و تجهیزات ورزشی
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آخرين نکته در ارتباط با وسايل و تجهیزات ورزشی ،مراقبت درست و صحیح از آنست به دلیل اينکه وسايل و تجهیزات
ورزشی از مواد مختلفی چون  :چوب  ،الستیک ،چرم ،پارچه و فلز ساخته می شوند ،و برای نگهداری و مراقبت از آنها
شیوه و سبک واحد و يکسانی وجود ندارد .بهترين شیوه اينست که به رهنمودهای سازندگان وسايل و تجهیزات در مورد
نگهداری آنها عمل کنید .اين رويه موجب خواهد شد که از حداکثر عمر مفید وسايل ورزشی به بهترين شکل استفاده
نمايید .با مالحظه ا ين رهنمودها و دستورالعمل های ساده ،مشکالت شما برای خريد وسايل و تجهیزات ورزشی به
حداقل می رسد .با طراحی و برنامه ريزی صحیح و به موقع ،شما می توانید خیلی به موقع اقدام به خريد وسايل و
تجهیزات

ورزشی

نمايید.

اين

موضوع

سبب

می شود که هر مشکلی را پیش از آغاز فصل حل و فصل نمايید.

بودجه :
فصل استراحت زمان مناسبی جهت تامین بودجه و اعتبار سال آينده است در اينجا الزم است که اهمیت اين امر را در
فصل استراحت در خاطر داشته باشید .از اين رو موضوع بودجه و اعتبارات می تواند بر عملکردها و فعالیتهای ورزشی
تاثیرات بسیاری داشته باشد .لذا بايد اين مسئولیت را مهم و جدی تلقی نمود.

جدول مسابقات
يکی ديگر از مسئولیتهای مهم شما در فصل استراحت ،تهیه جدول مسابقات برای مسابقات رسمی و مسابقات دوستانه
است .اين امر همیشه از مکاتبه با ديگر مربیان و مدير ان ورزشی شروع می شود و نتیجه اين مکاتبات ،موافقت نامه هايی
در مورد تاريخ ،مکان و زمان مسابقه تیمهای شرکت کننده در فصول آينده بین طرفین منعقد می گردد .در سازمانهای
ورزشی بزرگ ،اين قبیل ارتباطات قدری پیچیده تر است و عواملی چون مسابقات انتقامی و تالفی جويانه ،فروش بلیط
ورودی  ،جريمه به خاطر عدم شرکت در مسابقه و غیره در آن دخالت دارند .تحلیل کامل و بررسی قانونی اين ارتباطات
و انعقاد قراردادها خارج از حیطه اين کتاب است .خوانندگان عالقه مند به اطالعات بیشتر و عمیق تر در اين موضوع می
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توانند

به

کتاب

آقای

« جنسن » رجوع کنند.
در هر صورت تهیه جدول مسابقات معموال بر عهده اداره کنندگان لیگ است و اغلب مربیان در تهیه و تنظیم آن
مسئولیتی ندارند .در چنین شرايطی  ،مسئولیت شما بر تنظیم جدول مسابقات دوستانه با تیمهای مورد عالقه محدود
می گردد.

رزرو نمودن تسهیالت
به ياد داشته باشید که سیاست خوب چنین ايجاب می کند که شما تسهیالت و امکانات ورزشی مورد نیاز خود را جهت
برگزاری و تمرينات و مسابقات هر چه ممکن است زودتر رزرو کنید .اين اقدام مانع از بروز مشکالت و ناراحتی های
بعدی خواهد شد .عالوه بر اين اگر شما فضای کافی برای حراست از وسال ورزشی نداشته باشید  ،به جای آن وقت کافی
برای راههای چاره جويی خواهید داشت.

مکاتبات
آخرين مسئولیت مربیان در فصل استراحت تعقیب برنامه های تشکرآمیز با ورزشکاران و والدين آنها برای همکاری و
شرکت در مسابقات می باشد .ارسال چنین نامه هايی با محتوايی خوب و مناسب مسلما اثرات مفیدی را در پی خواهد
داشت و بر اعتبار و ارزش شما به عنوان مربی می افزايد .همچنین اين عمل موجب می شود که از حمايت و پشتیبانی
بیشتری از سوی والدين و ورزشکاران برای اجرای برنامه های ورزشی برخوردار شويد .به عالوه اين نوع نامه ها باعث
تقويت بیشتر فلسفه مربیگری شما خواهد شد.

 – 2سازماندهی
سازماندهی يکی از وظايف بسیار مهم مدير است که چرا که به محض تعیین هدف و برنامه ريزی ،هر سازمان بايد فعالیت
خود را اغاز کند و فعالیت هايش با برنامه های سازمانش سازگاری داشته باشند ،به عبارتی سازمان تا زمانی که
سازماندهی نشده باشد ،شکل نیافته است .به کمک سازماندهی  ،هدف کلی و ماموريت اصلی سازمان در قالب هدفهای
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جزئی تر قابل تحقق می باشد .در سازماندهی ،وظايف و اختیارات و مسئولیتهای واحدها و پست ها مشخص شده و نحوه
هماهنگی و ارتباط بین آنها معین می شود .سازماندهی فعال یت مستمر و مداومی است که مدير همواره با آن روبرو است
و منحصر به طراحی سازمان در ابتدای آن نمی شود.

تعريف سازماندهی :


هماهنگی بین فعالیت هايی که انجام می شود ،افرادی که اين فعالیت ها را اجرا می کنند و آن دسته از عوامل فیزيکی
که برای تحقق هدف ها به اجرا در می آيند .فرآيند استفاده از منابع و کارکنان سازمان به شیوه ای منظم برای دست
يابی به هدفها  .فرآيندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد و گروه های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور
کسب اهداف صورت می گیرد.


سازماندهی فرآيندی سه مرحله ای است مرکب از :

الف ) طراحی کارها و فعالیت ها
ب ) دسته بندی فعالیت ها به پست های سازمان
ج ) برقراری رابطه میان پست ها به منظور کسب هدف مشترک
سازماندهی با تقسیم کار آغاز می گردد و همزمان با آن گروهی از واحدهای عملیاتی و بخش ها شکل
می گیرند ،به طوری که هر يک مسئول قسمتی از کارها می گردند.
رئیس يک سازمان تربیت بدنی در انجام وظايف سازماندهی خود مواردی از قبیل :
 ) 1تقسیم کار و گروه بندی وظايف را انجام می دهد،
 ) 2حیطه نظارت را مشخص می کند .
) وحدت فرمان را رعايت می کند
) سلسله مراتب را تعیین می نمايد .

اصول مهم سازماندهی :
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مبانی علم سازماندهی به طور خالصه عبارتند از :
اصل اول  :پس از تقسیم کار ،مسئولیت ها را دقیقاً مشخص سازيد.
اصل دوم  :سلسله مراتب اداری را برقرار نمايید.
اصل سوم  :دستورالعمل های انضباطی را طراحی کنید.
اصل چهارم  :تصمیم های اداری خود را بر اساس شايستگی ها اتخاذ نمايید ،نه بر اساس شخصیت ها .
حال ،بیايید به بررسی هر کدام از اين اصول به طور جداگانه بپردازيم و تاثیر آنها در جلوگیری از مشکالتی که برای
چهارتن مربی مذکور رخ داده بود ،مورد مطالعه قرار دهیم.

تقسیم کار و تفويض مسئولیتها
اغلب محققان اعتقاد دارند که تقسیم کار به عنوان يک تخصص به سه دلیل مهم و اصلی صورت می گیرد که منجر به
روند رو به رشد می شود .اين داليل عبارتند از :


محدوديت های فیزيکی



محدوديت های علمی ( دانشی )



محدوديت های زمانی
در وهله نخست ،مربیان تیم های حرفه ای به دلیل محدوديت های فیزيکی قادر نیستند انجام تمامی فعالیتها را به
تنهايی بر عهده بگیرند .به بیان ديگر ،مربی نمی تواند در آن واحد در چند مکان مختلف حضور فیزيکی داشته باشد .به
عنوان مثال يک مربی بیس بال نمی تواند هر آنچه را که يک تیم برای پیشرفت خود به آن نیاز دارد ،به تنهايی اعمال
کند .به همین دلیل برای اينکه يک تیم به رشد و شکوفايی کامل برسد ،چندين مربی که در زمینه های گوناگون
تخصص دارند ،به خدمت گرفته می شوند .همین طور برای يک مربی زمان کافی در طول روز وجود ندارد تا اينکه به
تمامی وظايفش بپردازد.
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به طور خالصه می توان اينطور بیان نمود که تقسیم کار می تواند اثربخشی و کارآمدی مربیگری را افزايش دهد .زمانی
که تقسیم کار صورت گرفت ،مربی بايد مسئولیت ها را به ديگران تفويض نمايد.
بدين ترتیب اثربخشی و کارآمدی شما با اتخاذ اين شیوه افزايش خواهد يافت.

مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار
در کتاب انجیل اين گونه بیان شده است  « :هیچ نوکری نمی تواند خدمتگزار دو ارباب باشد » چرا که بايد از اولی متنفر
باشد و دومی را دوست داشته باشد ،يا فدائی و عالقمند اولی باشد ،و به دومی هیچ اهمیتی ندهد و او را به اصطالح
تحويل نگیرد .اغلب پژوهشگران و محققان که در حیطه مديريت به مطالعه پرداخته اند ،حقیقت اين بیانیه را پذيرفته اند.
رعايت وحدت فرماندهی در هر ساختار سازمانی بسیار مهم است .اين موضوع به ويژه در کار مربیگری ورزش مصداق
فراوان دارد.
اگر در يک ساز مان و تشکیالت ورزشی مربیان متعددی وجود داشته باشد ،پست ها می بايد با در نظر گرفتن سلله
مراتب مشخص می شود که شامل مدير ورزشی ،سرمربی و کمک مربی می باشد .هر پست پايین تر تحت نظارت و
کنترل پست باالتر اداره می شود .اين موضوع می تواند نظارت موثر فعالیتها و بازخوردهايی را که در حیطه ورزشی رخ
می دهد ،تسهیل نمايد .اين سلسله مراتب است که مشخص می سازد چه کسی بايد تصمیم رسمی بگیرد و چه کسی
حرف آخر را بزند .در فرايند سلسله مراتب وظايف کمک مربی ،کاپیتان و ديگر بازيکنان تیم بايد به روشنی مشخص
گردند .با ايجاد چنین زنجیره ای ،زمینه بالقوه برخوردهای نامطلوب و غیر مسئوالنه در محیط ورزشی خود به خود از
بین خواهد رفت.
با اينکه رعايت سلسله مراتب خیلی ارزشمند است ،ولی برای اعمال آن هرگز به قوه قهريه متوسل نشويد .تعیین سلسله
مراتب صرفاً وسیله ايست جهت نیل به هدف و خود آن هدف محسوب نمی شود .اين موضوع را همیشه به خاطر داشته
باشید که هیچ چیز جايگزين روابط خوب و انسانی میان مربی و بازيکنان نمی شود.
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طراحی دستورالعمل های انضباطی
جهت اطمینان از همسانی تصمیم ها و تنظیم طرز رفتار با اعضای تیم ،می بايد قوانین و مقررات رسمی خط مشی ها و
سیاس ت ها و رويه های انضباطی را اعمال نمائید .قوانین اخالقی ،مقررات تیمی ،خط و مشی رفتاری تیم و نیز کتب
راهنمايی مربوط به شرايط حضور شرکت کنندگان و رفتار بازيکنان در حین مسافرت ،حضور فعال در زمان تمرينات
ورزشی و همچنین رهنمودهای برای رفتار يک ورزشکار نمونه باشد .در حقیقت ،اين دستورالعمل های انضباطی و
رفتاری ابتدا بايد در تعیین اهداف کلی در فرايند برنامه ريزی بیان شود و سپس با روشهای معمول مورد سنجش و
ارزيابی قرار گیرند.
گرچه همه ما مايل هستیم که به اين باور و اعتقاد برسیم که ورزشکاران ما دارای بلوغ رفتاری باشند ،اما اين مثال نشان
می دهد که فقدان دستورالعمل انضباطی و رفتاری تا چه حدی می تواند عوارض سوئی در بر داشته باشد.
در صورتیکه شما قوانین رفتاری را به صورت مکتوب در اختیار ورزشکاران قرار دهید ،دو نتیجه مهم در پی خواهد
داشت .اول اينکه هر ورزشکار به خوبی خواهد دانست که شما چه انتظاراتی از او داريد .دوم اينکه تدوين و تنظیم
دستورالعمل های انضباطی به شما اين امکان را می دهد تا آنها را به دقت اجرا کنید .اگر شما هم شیوه ها و رويه های
درست تصمیم گیری را اتخاذ کنید ،از بسیاری از تعارض ها و برخوردها جلوگیری خواهد شد.

اساس انتخاب  ،شايستگی است نه شخصیت
تصمیم های شما در زمینه مربیگری نبايد بر مبنای شخصیت ورزشکار و يا ساليق شخصی مبتنی باشد .برای اطمینان از
عملکرد کارآ و موثر ورزشی خود ،اساس انتخاب ورزشکار را مالک عملکرد و اجرای او در نظر بگیريد .اگر معیار برتری
يک ورزشکار نسبت به ورزشکار ديگر « شخصیت » وی باشد ،سازمان ورزشی به سوی نابودی پیش خواهد رفت.

ساختار سازمانی :
ساختار سازما نی يکی از اجزای سازمان می باشد که از سه متغیر پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز تشکیل شده است.
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يک ساختار سازمانی مناسب به داليل زير الزم است چرا که  :به هر فرد در سازمانی وظیفه ای محول گرديده و
مسئولیت و اختیارات الزم داده می شود  .هر شخصی که به پستی گمارده می شد ،بايد به چگونگی نقش خود و روابطش
با ديگران واقف باشد .فعالیت تمام افراد بايد هماهنگ و در ارتباط با طرح مشترک جهت رسیدن به اهداف سازمان باشد
بطور کلی ساختار سازمانی به چگونگی انجام وظايف توسط افراد و گروه ها همراه با احترام توجه دارد و طراحی سازمانی
به هماهنگی اين عناصر ساختاری به بهترين طريق ممکن مربوط می شود

رهبری :
توانای ترغیب ديگران به کوشش مشتاقانه جهت هدف های معین .تحت تاثیر قرار دادن ديگران جهت کسب هدف
مشترک  .هنر يا فرآيند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق تمام حداکثر تونايی و استعداد خود را
برای به ثمر رساندن اهداف تعیین شده گروهی به کار برند.
هر يک از پژوهشگران علم و هنر مديريت رهبری را از زاويه خاصی مورد پژوهش و بررسی قرار داده اند  .گروهی رهبر را
از نقطه نظر مشخصات ،ويژگی های و قابلیت فردی و برخی ديگر با توجه به وظیفه ای که ايفا می کند و نحوه استفاده از
قدرت و اختیار مطالعه کرده اند .بعضی ها عقیده دارند که رهبری موهبتی ذاتی است که تنها معدودی به آن آراسته اند.
از نظر برخورد و رفتار رهبران را به :


رهبر کارمند مدار ( روابط )  :جنبه های مناسباتی بیشتر مورد نظر است ،او احساس می کند که کننده کار اهمیت
خاصی دارد .به ارضای نیازهای شخصی کارکنان توجه قابل مالحظه ای دارد.



رهبر تولید مدار ( وظیفه )  :توجه بیشتر بر جنبه های فنی کار و تاکید زياد بر افزايش تولید



سبک رهبری  :طريقی که رهبری از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند ،سبک رهبری نامیده
می شود .اکنون اين سوال به ذهن می آيد که چگونه می توان در ديگران نفوذ کرد ؟ در جواب بايد گفت که راه نفوذ
قدرت است که به طور کلی به دو بخش قدرت پست و مقام و قدرت شخصی تقسیم می گردد .قدرت پست و مقام
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شامل قدرت تشويق و تنبیه و قدرت شخصی مرکب از قدرت مرجع و قدرت مهارت
( تخصص ) .

سبکهای مديريت و رهبری
اگر چه هر مبری مشخصات و ويژگیهای مختص به خود را دارد  ،اما معموال همه اين مشخصات و ويژگیها را می توان در
سه سبک عمده مديريت و رهبری قرار داد .اجازه دهید بطور خالصه و مختصر به انواع اين سبکها که در فضاهای
ورزشی مشاهده می شود ،بپردازيم.

سبک مديريتی دستوری
وجه تمايز اصلی سبک مديريت دستوری از ديگر سبکها در اينست که مربی ساختار اولیه وظايف و فعالیتهای ورزشکاران
را تعیین می کند و آنها را برای نیل به هدفهای اولیه وظايف و فعالیتهای ورزشکاران را تعیین
می کند و آنها را برای نیل به هدفهای وظیفه راهنمايی می کند .اين نوع مديريت و رهبری بسیار بر « وظیفه مداری » و
« وظیفه گرايی » تاکید دارد و نتیجه نهايی آن توسعه و بهبود مهارتهای ورزشی است.
در اين سبک به عقايد و احساسات ورزشکاران کمتر عنايت می شود .بر طبق نظريه های رفتاری مديريت که قبال مورد
بحث قرار گرفت ،اين سبک مديريتی با « ساختار اولیه » باال و عامل توجه کم مشخص شده است.

مربیانی که اين سبک را به کار می گیرند معموال تمايل دارند که :


www.SID.ir

هدفهای اجرايی ورزشکاران يا تیمها را مشخص نمايند.

Archive of SID



واگذاری مسئولیتها به ورزشکاران برای عملکرد ورزشی .



برقراری يک سلسله مراتب به طرز مفید و مناسب.



هر ورزشکار را به صورت فردی و به منظور اجرای حرکات ورزشی آموزش دهند.



تمامی اطالعات و آموزشهای ضروری را تهیه و تدارک نمايند.



از دو روش تشويق و تنبیه جهت کنترل رفتار ورزشکاران استفاده نمايدن.

مديريت و رهبری حمايتی
اين سبک مديريت ،با رفتار دوستانه ،در دسترس و با مالحظه توصیف شده است.
مربی در اين روش مردم گرا می باشد و سعی دارد که ورزشکاران خود را با روحیه شاد و با نشاط نگهدارد.
در اين سبک مربی به وظايف و فعالیتهای اختصاصی بويژه توسعه مهارتها کمتر توجه می کند .نظريه های رفتاری
مديريت و رهبری اين گونه مديران را به عنوان « مدير پرتوجه » توصیف و مشخص نموده اند.
مربیانی که از سبک مديريت و رهبری حمايتی استفاده می کنند ،تمايل دارند که :


عالقه قبلی خود را نسبت به ورزشکاران نشان دهند.



با ورزشکاران دوستانه رفتار کنند و در دسترس آنان باشند.



با ورزشکاران در ضمن کار بیشتر مشورت نمايند.



ورزشکاران را به ابراز احساسات و عاليق خود تشويق نمايند.



سعی کنند هماهنگی را در درون تیم برقرار سازند.



بیشتر تاکید بر پاداشهايی مثبت داشته باشند تا عامل تنبیه.

مديريت و رهبری مشارکتی
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اين سبک مديريت و رهبری را « مديريت تیمی » می نامند .زيرا مربی نیز مانند ورزشکاران در قبول مسئولیتها شريک و
سهیم است .در اين شیوه ،مربی با به کار بردن سبک دموکراتیک تالش می کند ،تا از اطالعات و توان فکری ورزشکاران
در روند اتخاذ تصمیم استفاده نمايد.
مربیانی از سبک مديريت و رهبری مشارکتی استفاده می کنند که تمايل دارند :


به اعضای تیم اجازه می دهند تا در تعیین هدفها نظرات خود را ابراز کنند.



به ورزشکاران اجازه می دهند تا در خصوص چهارچوب تمرينات عقايد خود را بیان کنند.



در ارتباط با مشکالت و اختالف نظرات ورزشکاران به بحث و مذاکره می پردازند.



شرايطی را ايجاد می کنند که ورزشکاران بر میزان پیشرفت فعالیتهای ورزشی خود نظارت داشته باشند.



از سیستم تشويق که چگونگی آنرا تیم مشخص می کند ( و نه مربی به تنهايی ) استفاده می کنند.



در موفقیت ها و شکست های تیم خود را شريک می دانند.



– نظارت و کنترل

نظارت و کنترل را می توان از اهم وظايف مدير و امری حیاتی دانست.
نظارت و کنترل يعنی  :مقايسه عملکرد با اهداف تعیین شده و رفع انحرافها
يا حصول اطمینان از تحقق موثر اهداف ( اثربخشی )
به عبارتی ديگر  :تعیین نتايج مورد انتظار ( بايدها ) با توجه به  « :زمان ،منابع ،کمیت و کیفیت »

مکانیزم نظارت و کنترل :
در هر نظام نظارت و کنترل چهار عنصر اساسی وجود دارد که عبارتند از :


مشخصات  :آنچه که مورد نظارت و کنترل قرار می گیرد با دقت تمام تعیین و مشخص می شود .



سنجش و اندازه گیری  :وسیله ای جهت سنجش و ارزيابی تعیین می گردد  .معیار  /الگو  /ويژگیها



واحد نظارت  :تشخیص انحرافات در اين واحد صورت می گیرد.
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واحد فعال تغییر دهنده  :باالخره تصحیح انحرافات و اشتباهات و عملیات اصالحی به وقوع می پیوندد.

فرايند کنترل :
کنترل را می توان طی مرحله انجام داد :
 – 1تعیین معیار ( استاندارد ) يا ضابطه برای کنترل
 – 2سنجش عملکرد در برابر معیارها ( استانداردها )
– تشخیص انحرافات و تحلیل علل آنها
– اقدامات اصالحی

طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی
يکی از تعاريف مديريت اين است که مديريت عبارت است از ايجاد زمینه مساعد برای تحکیم بخشیدن روابط انسانی و
اتخاذ روش و تعیین خط مشی اصول در کلیه امور است .مديريت در امر مربیگری صرفاً به امور ورزشی اطالق نمی شود،
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بلکه به اتخاذ شیوه های خاص در حیطه مربیگری نیز مربوط می شود .از جمله اين روشها می توان از فرايند تعادل
بودجه در يک سال مالی نام برد که از اهمیت ويژه ای برخوردار است.

فرايند کنترل :
کنترل فرايندی است شامل تمامی فعالیتهايی که تعیین می کند  ،آيا ورزشکاران به صورت انفرادی و يا به طور کلی
تیمهای ورزشی از منابع و امکانات موجود به طور موثر و شايسته برای تحقق اهداف خود استفاده می کنند يا خیر ؟ از
اينرو اگر تیم شما به اهداف از پیش تعیین شده نايل نشده است  .شما به عنوان مربی
می بايد به اقدامات اصالحی بپردازيد  .به عبارت ديگر اگر ورزشکاران يا تیم  ،اهدافی را که در روند برنامه ريزی شما
مشخص شده است  ،اجرا نمی کنند شما بايد قدم پیش گذاريد و آنها را در مسیر دستیابی به اهداف قرار دهید .

فصل دوم :
آشنايی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی
سازمانهای ورزشی
در سازمانهای ورزشی فعالیت گروهی افراد سازمانی با توجه به هدف مشترکی که غالباً از اهداف ورزش نشات می گیرد
اعمال می گردد .در اين کتاب برای تشريح سازمانهای ورزشی ابتدا به آن دسته از سازمانهای ورزشی بین المللی  ،منطقه
ای

و

ملی

که

مستقیماً

در

راستای

تحقق

اهداف

جنبش

المپیک

به

وجود

آمده اند می پردازيم ( مانند  :کمیته بین المللی المپیک فدارسیونهای بین المللی  ،قاره ای و ملی  ،کمیته ملی المپیک ،
المپیک سولیداريتی  ،هیئت ورزشی . ) . . .
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و سپس برخی از سازمانهايی که زير نظر مستقیم دولت مسئولیت تحقق اهداف ورزشی را در سطح کشور به عهده دارند ،
مورد بررسی قرار می گیرند.
( مانند سازمان تربیت بدنی  ،تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ).

 – 1سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک
دور جديد بازيهای المپیک توسط پیردوکوبرتن در سال

 1بنیاد نهاده شد .امروزه

 1کشور جهان توسط کمیته

ملی خويش به جنبش المپیک پیوسته است .بعضی از کمیته های ملی عضو جنبش المپیک دارای تشکیالتی ضعیف و
فعالیتی محدود هستند و برخی ديگر از چنان وسعتی برخوردار هستند که در کلیه ورزشهای المپیک تابستانی و
زمستانی شرکت می کنند.
طبق منشور کمیته بین المللی المپیک کشوری می تواند کمیته ملی المپیک خويش را تاسیس نمايد که حداقل رشته
ورزشی در آن کشور متداول و رايج باشد.
کلیه کمیته های ملی المپیک در کشورهای جهان يک رشته اصول را که توسط کمیته بین المللی المپیک تدوين و
تصويب گرديده است ،به عنوان سرلوحه کار خود پذيرفته اند .آنها مانند يک تعاونی بزرگ در راه پیشبرد اهداف بازيهای
المپیک تالش می کنند.
فدراسیونهای بین المللی ورزشی مراجع اصلی تصمیم گیری در مورد ورزشهای خود هستند و تا کنون

فدراسیون بین

المللی ورزش توسط کمیته بین المللی المپیک مورد شناسايی قرار گرفته که  2فدراسیون مربوط به ورزشهايی است که
در برنامه بازيهای المپیک به مورد اجرا گذاشته می شود.
جنبش المپیک در حقیقت حاصل همکاريهای کمیته بین المللی المپیک ،کمیته های ملی المپیک ،فدراسیونهای بین
المللی المپیک و ساير سازمانها و افرادی است که با طرز فکر مشترک آروزمند پیشبرد و بسط آمال المپیک و بازيهای
المپیک هستند.

 .2جايگاه ورزش در ساختار نظام دولتی
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همانگونه که شرح داده شد  ،کمیته ملی المپیک  ،فدراسیونها و هیئتهای ورزشی برابر مفاد منشور المپیک در هر
کشوری به وجود آمده اند و علی رغم آنکه با هماهنگی کامل وزارت ورزش آن کشور ( که در کشور ما سازمان تربیت
بدنی است ) در جهت تعمیم و گسترش و رشد و ارتقای ورزش می کوشند و از حمايتهای مادی و معنوی دولت به طور
مستمر برخوردار می باشد لیکن در اساسنامه به عنوان بخشی مستقل و غیر دولتی محسوب می گردند  .به همین جهت
در بخش سازمانهای ورزشی مربوط به جنبش المپیک تشريح گرديدند .
جايگاه اصلی ورزش در ساختار نظام دولتی جمهوری اسالمی ايران در سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است  .در کنار
سازمان تربیت بدنی و با هماهنگی آن هر يک از وزارتخانه های دولتی نیز به فراخور وضعیت و نیروهای انسانی تحت
پوشش  ،بخشی از تشکیالت خويش را به ورزش اختصاص داده اند که مهمترين آنها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش ،
وزارت فرهنگ و آموزش عالی  ،وزارت کار و امور اجتماعی

فصل سوم :
بـودجـه
بودجه

12

همانگونه که سرمايه برای شرکتها و سازمانهای اقتصادی عامل وجودی آنها به شمار می رود بدون آن هر گونه فعالیت مالی
ناممکن می باشد ،بودجه و اعتبارات دولت نیز برای کلیه سازمانها و وزارتخانه های وابسته به دولت موجب بقا و استمرار
فعالیتهای آنها به شمار می رود .سازمانهای ورزشی نیز اعم از فرهنگی  ،آموزشی و اجرايی از اين قاعده مستثنی نیستند.

تعريف بودجه

Budget

www.SID.ir

12

Archive of SID

بودجه از کلمه قديمی فرانسوی بوژت  1که به معنی کیسه چرمی يا کیف کوچک بوده است گرفته شده است اين کلمه کم
کم در زبان انگلیسی به صورت «باجت» درآمد و بدين شکل يک واژه فرانسوی در زبان و ادبیات اقتصادی و مالی متداول
شد.
برای بودجه تعاريف مختلفی ارائه شده است که چند نمونه از آن بدين شرح است :


« بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای يکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و ساير منابع تأمین
اعتبار و برآورد هزينه ها برای ان جام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاستها و هدفهای قانونی می شود» .



بودجه برنامه مالی است برای اجرای عملیات آتی



بودجه عمومی دولت شامل  ،پیش بینی دريافتها و منابع تأمین اعتبار  ،پیش بینی پرداختها از محل درآمد عمومی يا
اختصاصی به دستگاههای اجرايی  ،بودجه شرک تهای دولتی و بانکها و ساير موسساتی که در بودجه کل کشور منظور
می شوند.

فصل چهارم :
مديريت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش
يکی از وظايف اساسی مديران تشکیل جلسات موثر می باشد .برای اينکه اين جلساتم وثر واقع گردند بايستی از يکسری
اصول پیروی نمايند .

اصول قابل توجه در تشکیل جلسات :
اصولی که مديران را در برگزاری جلسات موفق و ثمربخش کمک می کند می توان به شرح زير تشريح نمود .
Bouget
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 .1تعیین هدف
 .2تهیه و تنظیم دستور جلسه
 .تعیین زمان جلسه
 .تعیین مکان جلسه
 .اطالع قبلی
 .تدارکات جلسه
 .اداره و رهبری جلسه
 .تنظیم صورتجلسه و يا تهیه گزارش مباحثات

منابع:
-1مديريت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی المپیک ...نويسنده :پاکیناتان چالدورای  ,نويسنده :البرتو مادال  :,مترجم :همايون
فراهانی  ,مترجم :نغمه کريمینژاد رحیم رمضانینژاد  ,,ويراستار :فاطمه لشکرینژاد
 -2ويکردی استراتژيک به مديريت منابع انسانی در سازمانهای ورزشی --ترجمان :دکتر سید محمد حسین رضوی – زهرا تسلیمی
– الهه مدادی نانسا
 مديريت رفتار سازمانی :مفاهیم ،نظريه ها ،و کاربردها نويسنده کتاب  :رضائیان علی -اصول مديريت و رفتار سازمانی نويسنده کتاب  :ترواثا رابرت ،نیوپورت جین
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 مديريت رفتار سازمانی --نويسنده  :شرمورهورن جان آر ،هانت جیمزجی  ،ازبورن ريچاردان کاربرد منابع انسانی --نويسنده  :هرسی پل ،بالنچارد کنت رفتار و مديريت --نويسنده  :رضوان شفیق فرهنگ تفاهم در مديريت و رهبری نويسنده کتاب  :گوردون توماس روانشناسی مديريت نويسنده کتاب  :صفائی زهره -1تئوری های سازمان و مديريت (جلد -1نويسنده هیکس هربرت جی  ،گولت سی .ری
 -11مبانی فلسفی و تئوريهای رهبری و رفتار سازمانی -نويسنده  :افجه علی اکبر
 150 -12نکته برای آرامش در کار -نويسنده  :ويلسون پاول
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