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 های  ورزشیالگوهای جدید مدیریت در سازمان

 . نرگس قدوسی2. مسعود نادریان  1
 اصفهان . دانشیار دانشگاه1

 . کارشناس ارشد مدیریت ورزشی2

 

-آموزیم و یا به آنو اصولی که در مدیریت ورزشی می هافرضکنیم، بیشهر اندازه که در زمینه )دانش مدیریت درورزش( پیش روی می

ای راهبردی به هها و سیاستدانندکه تعدادکمی از خط مشیشوند. اغلب مدیران باتجربه میکنیم سریعاً قدیمی میها عمل می

 آورند.سال دوام می32تا22مدت

های ورزشی به ریزی فعالیتاجرایی سازمان و چه در سازماندهی و برنامه امور ی مدیریت ورزشی چه درهای موجود در زمینهاکثر فرضیه

سال عمر  52های ورزشی بیش اززمینه مدیریت ورزشی و نحوه اداره سازمان در ای از کارهای ماهمین نحواست. با وجود این بخش عمده

بندیم آموزیم و به کار میگیرد. درحال حاضر ما خط مشی هایی را میدارد و دیگر مقتضیات زمان و نیازهای جامعه امروز را در بر نمی

مجدد برخی از این باشند. هدف این مقاله بررسی های موجود غیر مرتبط بوده و در نتیجه اثربخش نمیای فزاینده با واقعیتکه به گونه

های ورزشی در حقیقت، شالوده و چهارچوب الگوهای کاربردی در های اساسی ما در مورد واقعیت سازمانهاست.پیش فرضبیش فرض

کند که علم مدیریت ورزشی، خود را بر چه موضوعاتی متمرکز ها تعیین میدهند . همین بیش فرضمدیریت ورزشی را تشکیل می حوزه

از  ها را اشتباه تعریف کنیم، مابقی را نیز اشتباه طی خواهیم کرد.تثناها را به چه نحوی کنار بگذارد . اگر این پیش فرضنماید و اس

ها در ی آن وجود داشته که اکثر آنی ادارههای ورزشی و نحوهها و اصولی در خصوص مدیریت در سازمانهای دور پیش فرضگذشته

باشد که هم اکنون کارایی خود را از دست داده اند. در این مقاله به بررسی شش پیش فرض یا هر دو می شرایط فعلی اشتباه، قدیمی و

 های جدیدی ارائه خواهد شد.های ورزشی حاکم بوده، پرداخته و  رهیافتاشتباه که از گذشته در سازمان

 یورزش رانیمد یاحرفه تیبه ترب یازین نداشته و م راالز یهایدگیچیاست که پ ییهادهیجمله پد و ورزش از یبدن تیترب نکهیا (1

 .شودیاحساس نم

 .وجود دارد یورزش یهاو برنامه هاتیفعال یسازمانده یبرا یسازمان حیساختار صح کیتنها ( 2

 .وجود دارد یورزش یهاسازمان تیریمد یبرا حیروش صح کی تنها( 3

 .ردیگیرا در بر م یورزش ساتیسأت تیریکارکنان سازمان و مد صرفاً یاز لحاظ قانون یورزش تیریعمل مد طهیح( 2

 .باشدیاداره سازمان و نه تمرکز بر تحوالت خارج از  سازمان م یورزش ریکار مد( 5

 است. یورزش تیریعملکرد سازمان و  مد طهیکننده ح نییتع یمل یمرزها نکهیا( 6

مقاله استدالل  نیباشد. در ا دیمف توانستمیبود که  کینزد تیبه واقعآن قدر  یمیاصول قد نیا هیسال گذشته کل ستیتا حدود ب

 .باشدیهر دو م ای یمیها غلط، قدفرض شیپ نیاز ا کیکه چرا هر  کرد میخواه

 رانیو مد دیکسب ننما یچندان قیپررقابت امروز توف یایدر دن یورزش یهاشود که سازمان یها موجب مفرض شیپ نیازا ییرها عدم

 شکست بخورند. یاز لحاظ ورزش یورزش

 یفرض، تحوالت جهان شیپ ،یساختارسازمان د،یجد یالگوها واژگان کلیدی:
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