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مدیریت مشارکتی در باشگاههای ورزشی 

ریحانه شاقلی1 و نازنین راسخ2 
1.دکترای مدیریت اموزشی، برنامه ریزی و سیاستگذاری ، 2.دکترای مدیریت ورزشی 

مقدمه 
امروزه سازمانها با احساس نیاز روزافزون به مدیریت مشارکتي مواجه هستند چراکه محیط کار دچار تغییرات سریع 
گردیده و دانش افراد رو به افزایش است، بنابراین  حرکت از سمت کار به صورت انفرادی به سوی کارهای با مبنای 
تیمی افزایش یافته است]1[. تحقیقات نشان میدهد که مدیریت مشارکتي راهي است که جنبه هاي مثبت اخالقي میان 
افراد را افزایش مي دهد]2[. به اعتقاد کارشناسان افرادی که از طریق مشارکت یادگیری را انجام می دهند از کارکردن 
لذت بیشتری       می برند. زیرا آنها فعاالنه در جریان یادگیری مشارکت کرده وخود را مسئول یادگیری خویش 
می دانند. به عقیده سوموچ مدیریت مشارکتي مفهوم بیچیده اي است که شامل ابعاد مرتبط و در عین حا ل متمایز با 
یكدیگر است و به عنوان عنصر اساسي بهبود در سازمانهای مختلف مورد تایید         مي باشد ]3[ می سیال معتقد 
است مدیریت مشارکتي سبک مدیریت فعالي است که به کارکنان اجازه میدهد در حل مسائل مرتبط با کار همكاري 
داشته باشد]4[.بر طبق اظهار نظر مارچند قضاوت کارکنان و اعتماد و اطمینان انها به مدیر از جنبه هاي مهم مدیریت 

مشارکتي است ان هنگام که مدیران کارکنان را در تصمیم گیریها شرکت میدهند]5[. 
  مدیریت مشارکتي باوري است که از گذشته تا به حال وجود داشته است .از پیشگامان این نظریه فردریک تیلور 
پدر مدیریت علمي است که در جهت افزایش کارایي معتقد به »بهترین روش انجام کار« توسط افراد بود. پس از او 
فرانک بانكر گیلبرگ و همسرش لیلیان ایولین مولر  افرادي بودند که به پیشرفت مدیریت علمي کمكهاي قابل توجهي 
کردند. انها به تجزیه و تحلیل کارهاي بدني در بازدهي کار کارگران پرداختند و توانستند بازدهي کارگران را در واحد 
زمان افزایش دهند. هنری گانت  با ارایه نمودار گانت به کنترل برنامه ریزي مبادرت کرد. فایول براي مدیریت امور 
اداري پنج فعالیت یا فرایند را بر شمرد که شامل برنامه ریزي وسازماندهي و هماهنگي و فرماندهي و کنترل بود. 
اولین مطالعه رسمي در مدیریت مشارکتي مربوط به مری پارکر فالت مي باشد او معتقد بود که مدیر باید در ارتباط با 
کارکنان بیشتر از رفتار ازادمنش )دمكراتیک( بهره گیرد. التون میو، بارنارد، مک گریگور سه فردي بودند که جداگانه 
به  میو تحقیقات خود را در کارخانه هاثورن وابسته  ایفا نمودند]6[.  انساني  پیشبرد نهضت روابط  نقش موثري در 
کمپاني وسترن الكترونیک انجام داد و توجه به تفاوتهاي فردي ومسایل سازماني را به عنوان عوامل موثر در افزایش 
بازدهي کارکنان و انگیزش انها در سازمان معرفي کرد.تئوري نیاز آبراهام مازلو یكي از تئوریهاي عمده در ایجاد انگیزه 
است.تئوري نیاز مازلو به مدیران کمک میكند تا سطوح مختلف نیاز کارکنان را در زمانهاي مختلف درک کند. بر 
اساس سلسله مراتب نیازها یک مدیر اثربخش باید به نیازهاي کارکنان واقف باشد و سعي کند با ارتباط مناسب در 
جهت براوردن نیازهاي منطقي در جهت تحقق اهداف سازمان تالش کند .در همین راستا مک گریگور تئوري X و 
Yرا ارائه داد که تئوري Y با مفروضات مدیریت مشارکتي هم خواني دارد. به عقیده کریس آرجریس یک برخورد و 
تضاد بین فرد و سازمانئ وجود دارد این تضاد ناشي از ناسازگاري موجود بین رشد و توسعه شخصیت و بلوغ فرد از 
یک طرف و طبیعت ممانعت کننده سازمان از طرف دیگر است.به نظر آرگریس مدیر خوب باید محیطي در سازمان 
ایجاد کند که در ان کارکنان رشد یابند و از وابستگي به استقالل در کار برسند. اولین تحقیقات منظم مدیریت مشارکتي 
توسط لیكرت انجام شد]7[. وي نتایج مطالعات خود را به روي یک پیوستار بر اساس رفتار مدیر با زیر دستان از 
سیستم یک تا سیستم چهار ارایه کرد.در سیستم 1 مدیر با زیردستان بر اساس  وظیفه مداري صرف رفتار مي کند و 
به انها هیچ گونه اعتمادي نداشته و سعي مي کند با تهدید کارها را بیش ببرد. در سیستم 4 اعتماد مدیر به  زیردستان 
کامل است و مدیر به نظرات انها توجه مي کند.این سیستم مشارکتي و گروه گرا و داراي بهره وري باال و هزینه کم 
است]8[. نظریه Z که توسط ویلیام اوچی مطرح شد به مشارکت در امر تصمیم گیریها بها میدهد و بر افزایش درجه 
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اعتماد مدیر به زیردستان در مدیریت مشارکتي تاکید مي کند.از طرف دیگر محققان دریافته اند که مدیریت مشارکتي 
ارتباط مثبت با عوامل گوناگوني چون رضایت شغلي،تعهد سازماني]9[ عملكرد شغلي]10[ ،افزایش سطوح اعتماد 

درون سازمان]11[ و]12[. 
لیكرت از سیستم 4 به عنوان سیستم ایده ال نام میبرد و معتقد است که سازمانها باید خود را با این سیستم سازگار 
کنند در این بژوهش با فرض اینكه کارکنان داراي بلوغ کاري و رواني کافي هستند مدیریت مشارکتي بر اساس سیستم 
چهارم مدیریت لیكرت  با توجه به ویژگیهاي اعتماد و اطمینان مربی به ورزشكاران، برقراری ارتباط موثر و توجه به 

مسائل شخصي ورزشكاران تعریف مي شود .
روش شناسی تحقیق 

روش تحقیق توصیفي و از نوع همبستگي است و اطالعات با استفاده از نمونه 120 نفري از ورزشكاران در 20  
باشگاه ورزشی به دست امده است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مدیریت مشارکتي با 22 سوال استفاده 
شده است. براي تعیین روایي از نظر متخصصان مدیریت و براي پایایي پرسشنامه از روش الفاي کرانباخ استفاده 
گردیده است. و با استفاده از نرم افزار  SPSS پایایي پرسشنامه مدیریت مشارکتي 86% براورد شد. براي مقایسه ابعاد 

مشارکت در بین سطوح تحصیلي مختلف ازتحلیل واریانس )ازمونF( استفاده شد .
یافته های تحقیق

به مسائل  توجه  موثر و  ارتباط  برقراری  بعد  دو  بین  که  میدهد  نشان  ابعاد مختلف مشارکت  بررسي همبستگي 
شخصي ورزشكاران همبستگي باالي 77درصد وجود دارد این ضریب با سطح 99/9 درصد اطمینان تایید مي شود. 
بررسي نتایج گویاي این واقعیت است که هر چه توجه به مسائل شخصي کارکنان از جانب مدیر باشگاه ورزشی 
بیشتر شود بستر مناسب برای ایجاد اعتماد واطمینان نیز افزایش مي یابد.همبستگي این دو بعد r 0.86 = است که در 
سطحP>0.001 معني دارمي باشد. عالوه بر این توجه به برقراری ارتباط موثرمی تواند میزان اعتماد را نیز بهبود دهد.
بررسي فراواني درصدي ابعاد مختلف مشارکت نیز گو.یاي این واقعیت است که ورزشكاران معتقدند بیشترین ابعاد 
مورد توجه از جانب  مربیان باشگاهی بترتیب 1- برقراری ارتباط موثر  با 78.6 درصد 2- توجه به مسائل شخصي  
کارکنان با 75.6 درصد 3- اعتماد و اطمینان به ورزشكاران با 62.4 درصد مي باشد که از دیدگاه ورزشكاران میزان 

بكار گیري ان توسط مدیر باشگاه زیاد ارزیابي شده است.
سایر یافته هاي تحقیق  نشان میدهد که ورزشكاران داراي مدرک تحصیلي فوق لیسانس در همه ابعاد مشارکت 
نسبت به مدارک تحصیلي لیسانس داراي میانگین باالتري هستند. ورزشكاران شاغل در برخي ابعاد مشارکت ) اعتماد 
و اطمینان مدیریت باشگاه به ورزشكاران و توجه به مسائل شخصي ورزشكاران ( نسبت به سایرین داراي میانگین 

باالتري هستند.
بحث و نتیجه گیري

با توجه به اهمیت و حساسیت نقش مدیریت مشارکتی در باشگاه های ورزشی مربیان بایستي زمینه مناسب را براي 
مشارکت ورزشكاران از طریق برقراری ارتباط موثر با ورزشكاران فراهم اورند تا انگیزه کافی در فرآیند انجام وظیفه 
به وقوع بپیوندد عالوه بر این ایجاد جو سازماني مناسب براي کار گروهي افراد و  مشارکت  کارکنان در فعالیتها  از 
طریق اعتمادو اطمینان به ورزشكاران و توجه به مسائل شخصی انان میتواند در بهبود عملكرد ورزشكاران تاثیر  مثبت 

به جا بگذارد .
با توجه به نتایج بدست امده در این تحقیق، پیشنهاد میشود مربیان بستر مناسب را برای ارتقا آگاهی و توسعه منابع 
انسانی بمنظور پیاده سازی هر چه بیشتر مدیریت مشارکتي فراهم اورند. بدیهی است توجه به بیش نیازهاي مشارکت 
ازجمله بلوغ فكري ورزشكاران، امادگي رواني آنان، توجه به ارزشها و... از دیگر مسایل مهم و قابل توجه در این 
زمینه می باشد که در راستای تحقق اهداف سازمانی و هدایت و توسعه ورزشكاران بایستی مد نظر  مربیان باشگاه 

های ورزشی قرار گیرد.
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