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سخن سردبیر
فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانــه انتشــار اولیــن شــماره گاهنامــه پژوهش هــای نویــن در 
مدیریــت ورزشــی بــا خواننــدگان گرانمایــه بــه گفتگــو بپــردازم. تــداوم انتشــار ایــن گاهنامــه بــدون 
مشــارکت شــما امکان پذیــر  نخواهــد بــود. اســتقبال  شــما بــا ارســال پیشــنهادات و مطالــب نغــز 
و پرمایــه باعــث شــکوفائی ایــن گاهنامــه در جمــع اندیشــمندان حــوزه ورزش بــه ویــژه مدیریــت 
ــا ارســال مقــاالت، مطالــب و پیشــنهادات  ورزشــی خواهــد گردیــد. انتظــار داریــم مثــل همیشــه ب
کــه حاصــل فعالیت هــای پژوهشــی شماســت بــر غنــای علمــی گاهنامــه بیافزائیــد. الزم می دانــم از 

همــکاران عزیــزم کــه در راه انــدازی گاهنامــه تــاش نمودنــد قدردانــی نمایــم.

سردبیر نشریه        

شبنم غالم قرا قشالقی        



پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی

مدیریت شایسته ساالری
شیـــــدا رونقی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد قزوین

شایســتگی، ویژگــی اساســی یــک فــرد اســت کــه مربــوط بــه عملکــرد موثــر در یــک شــغل مــی باشــد. شایســتگی مــی توانــد 
رفتــار را در طیــف گســترده ای از شــرایط و وظایــف شــغلی پیــش بینــی کنــد. شایســتگی ها شــامل انگیــزه هــا و صفــات، 
ــع انســانی  ــرد مفهــوم شایســتگی را در حــوزه مناب خودپنــداره، نقــش هــای اجتماعــی و دانــش اســت. بویاتزیــس کارب
گســترش داد و شایســتگی را بــه عنــوان ترکیبــی از انگیــزش، صفــات، مهــارت هــا، نقــش اجتماعــی و تصویــر فــرد از خــود 
تعریــف کــرد. فرهنــگ آکسفوردشایســتگی را بــه عنــوان قــدرت، توانایــی و ظرفیــت انجــام دادن یــک وظیفــه تعریــف مــی 
کنــد(. در واقــع شایســتگی بــه اصطــاح چندمنظــوره ای تبدیــل شــده اســت کــه بــا معانــی مختلــف، در زمینه هــای علمــی 
گوناگونــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد بــه اعتقــاد ســانچز شایســتگی ها مجموعــه ای از دانــش، خصوصیــات، نگرش هــا 
و مهارت هــای مرتبــط بــه هــم تعریــف می شــوند کــه تأثیــر فراوانــی بــر شــغل افــراد دارنــد. شایســتگی ها فــرد را قــادر 
می ســازند تــا کار را ماهرانــه )نظیــر تصمیم هــای درســت و انجــام کارهــای اثربخــش( در موقعیت هــای پیچیــده و نامعیــن 
انجــام دهــد، ماننــد کار حرفــه ای، تعهــدات اجتماعــی و زندگــی شــخصی. انیــس شایســتگی را بــه عنــوان مجموعــه ای 
از الگوهــای رفتــاری تعریــف کــرد کــه متصــدی شــغل بــرای انجــام وظیفــه شــغلی خــود بــه طــور شایســته بــه یــک پســت 
مــی¬آورد. همــه تعاریــف مذکــور شــبیه هــم هســتند و در آنهــا بــر نقش هــا و مســئولیت های شــغلی تآکیــد می شــود 
. شایســتگی ها بــه ویژگی هــای مرتبــط بــا عملکــرد باالتــر از حــد متوســط داللــت داشــته و بیشــترین کاربــرد شایســتگی 
در مدیریــت منابــع انســانی تــا کنــون مربــوط بــه ارزیابــی، انتخــاب و توســعه مدیــران بــوده اســت کــه در ســال 1982، 
بویاتزیــس از طریــق ایجــاد الگــوی منطقــی و منســجم تحــت عنــوان شایســتگی مدیریــت، یکــی از مهــم تریــن بنیــان 
هــای نهضــت شایســتگی را بنــا نهــاد و هنــری مینزبــرگ نقــش هــای مــراوده ای، اطاعاتــی، و تصمیــم گیــری( و روبــرت 
کاتــز  مهارت هــای ادراکــی، انســانی و فنــی را می تــوان از پیشــگامان نظریه پــردازی در حــوزه شایســتگی مدیــران دانســت . 
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سطوح شایسته ساالری
ــرای هــر دوره ضــروری اســت. قطعــا  ــز تعییــن میــزان شایســتگی الزم ب شناســایی ســطح فعلــی شایســتگی افــراد و نی
همــه افــراد در ســمت هــای مختلــف بــه یــک انــدازه بــه همــه شایســتگی هــا نیــاز ندارنــد. عــاوه بــر ایــن، هنــگام تهیــه 
مــدل شایســتگی بــرای هــر رده، الزم اســت کــه بــر اســاس یکــی از ســطوح یــا تلفیقــی از آنهــا عمــل کــرد . بــا ایــن وجــود 

شایســتگی را می تــوان در ســه ســطح، از یکدیگــر متمایــز کــرد کــه شــامل ســطوح ذیــل مــی باشــد. 

1( شایســتگی در ســطح فــردی: شایســتگی ها مهارت هــا، نگرش هــا، ویژگی هــا، انگیزه هــا، ظرفیت هــا و صاحیت هــای 
کارکنــان را شــامل مــی شــود. 

2( شایســتگی در ســطح ســازمانی: شایســتگی ترکیــب متقابــل دانــش و مهارت هــای کارکنــان بــا ســایر منابــع ســازمان، 
ماننــد دانــش نظام هــا، امــور جــاری، رویه هــا و تولیــدات فناورانــه اســت. شایســتگی های محــوری در ایــن ســطح، یــک 

مزیــت رقابتــی راهبــردی بــه ســازمان مــی آورنــد. 

3( شایســتگی در ســطح راهبــردی: منظــور ایجــاد و حفــظ برتــری رقابــت آمیــز، از راه ترکیــب خاصــی از دانــش، مهــارت 
هــا، ســاختارها، راهبردهــا و فرایندهاســت

برنامه توسعه فردی
برنامــه توســعه فــردی فراینــدی اســت کــه طــی آن نیازهــای کارکنــان ارزیابــی می گــردد و بــه منظــور رفــع ایــن نیازهــای 
آموزشــی، برنامه ریــزی انجــام می پذیــرد. ایــن فراینــد بــه کارکنــان در اولویت بنــدی اهــداف و تعییــن میــزان پیشــرفت 
آنهــا کمــک می کنــد. ایــن برنامــه را می تــوان ســتاده اصلــی فراینــد ارزیابــی عملکــرد کارکنــان بــه شــمار آورد کــه طــی آن 
نیازهــای آموزشــی و توســعه ای فــرد ارزیاب شــونده مشــخص می گــردد و بــه صــورت برنامــه مــدون و مــورد توافــق دو 
طــرف )کارمنــد و سرپرســت( بــرای پایــش و ارزیابــی تدویــن می شــود. برنامــه توســعه فــردی شــامل اجــزای زیــر مــی باشــد: 

1( نیازسنجی آموزشی

2( ارزیابی نیازهای آموزشی و اولویت بندی آنها 

3( تعیین اهداف آموزشی

4( تدوین برنامه مناسب جهت تحقق اهداف تعیین شده 

5( اجرای برنامه

6( ارزیابی برنامه

نقش شایسته ساالری در توسعه منابع انسانی
نظریــه هایــی ماننــد آمــوزش بزرگســال از دانیــل. جــی، لوینســون، نظریــه توســعه مســیر شــغلی از ســیمور اســپیلرمن، 
نظریــه جامعــه پذیــری از شــرلوک و موریــس، از جملــه نظریــه هایــی هســتند کــه بــا پژوهــش هــای مربــوط بــه توســعه 

منابــع انســانی تشــخیص داده شــده و هــر یــک بــه نوبــه ای بــه نقــش شایســتگی ارائــه نمــوده انــد 

شایسته ساالری در نظریه آموزش
در دهــه 1960 اصطــاح آنــدرا گــوژی )آمــوزش بزرگســاالن( مطــرح شــد. یعنــی زمانــی کــه ناولــز آن را علــم و هنــر تدریــس 
تعریــف کــرد، دریافــت کــه بزرگســاالن هــر چــه مســن¬تر می شــوند تفــاوت در تجــارب آنهــا بیشــتر می¬شــود و لــذا 
ایــن تفــاوت هــا درک تجــارب کنونــی آنهــا را قالب دهــی می کنــد. افزایــش شایســتگی کارکنــان بــه عنــوان یادگیرنــدگان 



پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی

بزرگســال بــه دنبــال کســب دانــش جدیــد در رشــته تخصصی¬شــان ایجــاد می گــردد؛ بنابرایــن، تاش هــای توســعه 
شایســتگی اغلــب بایــد بــر پداگــوژی، ارزیابــی، و دانــش فنــی متمرکــز گــردد. گــورای و چــن بــا اســتعانت از نظریــه ناولــز و 
دیهمــکاران چنــد پیش فــرض را در مــورد یادگیرنــدگان بزرگســال مطــرح می کننــد مبنــی بــر ایــن کــه هنــگام طراحــی یــک 
تجربــه، یادگیــری بایــد بــه عنــوان اصــول آمــوزش بزرگســاالن مــورد توجــه قــرار گیــرد؛ گــورای و چــن بــر ایــن باورنــد کــه مــی 

تــوان بــا در نظــر گرفتــن برخــی از مــوارد، موجــب تقویــت ســطح آمــوزش و یادگیــری آنــان مــی گــردد: 

1( نیاز به دانستن:
 بزرگساالن قبل از این که چیزی را یاد بگیرند نیاز دارند که بدانند که چرا باید آن چیز را یاد بگیرند. 

2( خودمفهومی یادگیرندگان:
 بزرگســاالن خــود پنــداره ای دارنــد کــه خــود را مســئول تصمیمــات خودشــان مــی داننــد و یــک نیــاز روانشــناختی عمیــق 

دارنــد کــه توســط دیگــران دیــده شــوند و بــا دیگــران کار کننــد. 

3( نقش تجربیات یادگیرندگان:
 بزرگساالن با حجم و کیفیت متفاوتی از تجربه نسبت به افراد جوان در برنامه های آموزشی شرکت می کنند. 

4( آمادگی برای یادگیری:
 بزرگســاالن آمادگــی یادگیــری چیــزی را دارنــد کــه نیــاز بــه دانســتن آن دارنــد و قــادر بــه اســتفاده از آن در زندگــی واقعــی 

شــان باشند. 

5( جهت گیری و توجیه برای یادگیری:
 بزرگســاالن دانــش، نظــرات، مهارت هــا، و نگرش هــای جدیــدی را یــاد مــی گیرنــد کــه در بافــت موقعیــت هــای واقعــی 

زندگــی اثربخــش تــر باشــند. 

6(  انگیزش:
آنهــا  بــرای  مشــوق ها  موثرتریــن  هســتند،  حســاس  بیرونــی  مشــوق های  بــه  نســبت  بزرگســاالن  کــه  حالــی  در   

دوســتی  و  نفــس،  عــزت  شــغلی،  رضایــت  افزایــش  بــه  تمایــل  ماننــد  اســت  درونــی  انگیزاننده¬هــای 

معیارهای شایسته ساالری

در بیشتر منابع، دانش، مهارت، توانایی و نگرش، به عنوان چهار جنبه اصلی شایستگی مطرح شده اند. 

دانــش: توســعه دانــش و معلومــات نظــری بــه طــور معمــول از راه تحصیــل در دانشــگاه حاصــل مــی شــود. توســعه دانــش 
و معلومــات، زیربنــای توســعه مهارت هــا و نگــرش محســوب می شــود و بــه تنهایــی در توســعه شایســتگی های مدیریتــی 

تأثیــر ندارند 

مهارت:
ــد و  ــه دســت مــی آی ــرد دانــش در محیــط واقعــی ب ــم در عمــل اســت. مهــارت از راه تکــرار کارب ــی اســتفاده از عل  توانای
توســعه مــی یابــد. توســعه مهــارت، موجــب بهبــود کیفیــت عملکــرد مــی شــود. بــدون توســعه مهــارت، در بســیاری از 
مــوارد، معلومــات چنــدان مؤثــر نخواهــد بــود. عــاوه بــر ایــن، مهــارت باعــث می شــود تــا افــراد بــه راحتــی از عهــده امــور 

واگــذار شــده بــه آنهــا بــه درســتی و بــه صــورت صحیــح برآینــد 
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توانایی: 
خصلتــی بــا ثبــات و وســیع اســت کــه بــه شــخص بــرای دســتیابی بــه هــدف و عملکــرد مطلــوب در مشــاغل فیزیکــی و 
فکــری کمــک مــی کنــد. در واقــع، توانایــی و مهــارت، شــبیه بــه هــم هســتند و تفــاوت آنهــا ایــن اســت کــه مهــارت، ظرفیتــی 

خــاص بــرای انجــام کارهــای فیزیکــی اســت. امــا توانایــی ظرفیــت انجــام کارهــای فکــری 

نگرش:
 تصویــر ذهنــی انســان از دنیــا و پیرامــون آن اســت. تصویــر ذهنــی انســان، چهارچوبــی اســت کــه میــدان اندیشــه و عمــل 
وی را تبییــن مــی کنــد و شــکل مــی دهــد. درک انســان از پدیــده هــای پیرامــون خــود و تصمیــم گیــری وی بــرای عمــل بــر 

اســاس تصویــر ذهنــی وی اســت 

نتیجه گیری
بــا بررســی مطالــب فــوق نتیجــه می گیریــم کــه تعریــف واحــد و اصطــاح شناســی معینــی در بــاره شایســتگی وجــود نــدارد 
ــا بهبــود ســطح مدیریــت مدیــران از طریــق  ــه آینــده و توســعه مربــوط می شــود کــه ب . شایســتگی بــه طــور مســتقیم ب
ــرای  ــر ایــن اســاس مدل ســازی شایســتگی یــک روش مهــم ب آمــوزش، بســیاری از مشــکات ســازمان حــل می شــود . ب
بررســی اطاعــات و مهارت هــای کارکنــان در ارتبــاط بــا شــغل و مدیریــت کارکنــان اســت و ارزیابــی شایســتگی بایــد بــه 

تناســب ویژگی هــای مــورد نیــاز کار صــورت گیــرد .



پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی

سیاســـی ســـاالری به جای شایسته ساالری 
در ورزش

زهرا سهرابی 
دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

شایســته ســاالری از جملــه مفاهیمــی اســت كــه دهــه هــای اخیــر در دنیــا مــورد توجــه خــاص بــوده اســت. ایــن موضــوع 
بــر ایــن محــور اســتوار اســت كــه فعالیتهــای فــرد مبتنــی بــر شایســتگی و كاردانــی باشــد. مفهــوم شایســته و مفاهیــم 
مرتبــط بــا آن، ماننــد شایســته گزینــی و شایســته پــروری، از جملــه مفاهیمــی اســت كــه یكــی از مشــخصه هــای انســانی 
اطــاق شــد. تشــخیص شایســتگی عبــارت اســت از فرآینــد كشــف شایســتگی هــای شــغلی و مــدل شایســتگی و نتیجــه 
تشــخیص شایســتگی. ارزشــیابی شایســتگی، فراینــد مقایســه فــرد نســبت بــه مــدل شایســتگی موجــود اســت. دو 
نكتــه بســیار مهــم پیرامــون حــوزه شایســته ســاالری و شایســته گزینــی در ورزش كشــور اینكــه مــی بایســت بررســی 
كــرد، آیــا گزینــش هــا در طــول مدیریــت هــای مختلــف ســازمان بــر مبنــای شایســته گزینــی بــوده اســت؟ و دوم اینكــه 
چــه ویژگیهایــی مدیــران ســازمان هــای ورزشــی بایــد داشــته باشــند؟ پاســخگویی دقیــق بــه ایــن موضوعــات بســیار حائــز 
اهمیــت اســت تــا بــر مبنــای تحقیــق، بتــوان تخصــص هــا و مهارتهایــی كــه مدیــران در ســطوح میانــی و عالــی دارنــد، را 
شــاخص بنــدی نمــود. برخــاف آنچــه عمــوم تصــور می کننــد، یکــی از معیارهایــی کــه بــرای انتخــاب مدیــران ســطوح بــاالی 
ورزش لحــاظ می شــود، میــزان شــناخت شــخص از فضــای سیاســی و نمــای سیاســی کشــور اســت و شــاید همیــن دیــدگاه 
باعــث شــده هیــچ یــک از قهرمانــان یــا چهره هــای کامــاً ورزشــی حائــز بــار سیاســی الزم کــه بــه زعــم برخــی ظرفیــت 
مدیریتــی، بــرای تصــدی چنیــن مســئولیتی  شایســته شــناخته نشــود. در ایــن حالــت چهــره ورزشــی پررنــگ تــر از چهــره 
ــای جــان ورزشــی هــا بخصــوص جامعــه دانشــگاهی جهــت مدیریــت ورزش در كشــور مــی شــود. قطعــاً در  سیاســی ب
اختیــار گرفتــن کرســی مدیــران ســطوح بــاالی ورزش نیازمنــد نزدیکــی و ســوابق کاری بــا چهــره هــای اثرگــذار سیاســی در 
ســطح ملــی و اســتانی اســت بــا توجــه بــه حســن ســابقه و شــناخت قبلــی، شــخص مــورد نظــر را انتخــاب گــردد. چــرا کــه 
در مدیریــت اجرایــی در ورزش کشــور مهمتریــن مهــارت و قــدرت سیاســی اســت نــه مهــارت هــای فنــی، ادارکــی و انســانی. 
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ضمــن اینکــه بــه نظــر مــی رســد ورزشــی هــای تحصیلکــرده کــه در درون دانشــگاه قــرار دارنــد البــی هــای سیاســی را بلــد 
نیســتند یــا حداقــل کمتــر بــه ســمت ایــن البــی هــا میــل داشــته باشــند. بــه نظــر مــی رســد اگــر قــرار اســت روزی مدیریــت 
اجرایــی ورزش کشــور بــه اهالــی فــن و افــراد تحصیلکــرده ورزشــی ســپرده شــود مــی بایســت رویکردهــای فعلــی فراینــد 

انتخــاب مدیــران ورزشــی دچــار تغییــرات بنیــادی شــود. 

بهسازی منابع انسانی با تاکید بر نظام شایسته ساالری 
امــروزه آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی یکــی از مهمتریــن دل مشــغولی هــای مدیــران و سیاســتگذاران ســازمانهای 
اثربخــش اســت و درک اهمیــت و نقشــی کــه آمــوزش میتوانــد در بهبــود عملکــرد نیروهــا و بهبــود بــازده ســازمانی ایفــا 
کنــد، ســبب شــده اســت تــا منابــع مالــی، مــادی و انســانی گســتردهای صــرف ایــن آمــوزش هــا شــود؛ بــه ایــن امیــد کــه 
منافــع و دســتاوردهای ملمــوس عایــد ســازمانها شــود . آمــوزش تجربــه ای اســت مبتنــی بــر یادگیــری، بــه منظــور ایجــاد 
تغییــرات نســبتاً پایــدار در فــرد کــه او را قــادر بــه انجــام کار و بهبودبخشــی توانایــی هــا، تغییــر مهارتهــا، دانــش، نگــرش 
و رفتــار اجتماعــی کنــد .آمــوزش عبــارت از انتقــال دانســته هــا و آموختــه هــا بــه دیگــری اســت؛ بدیــن معنــی کــه فــرد 
تحــت تعلیــم قــرار میگیــرد تــا مربــی آنچــه را آموختــه اســت، بــه وی نیــز بیامــوزد. کلیــه مســاعی و کوشــش هایــی کــه در 
راســتای ارتقــای ســطح دانــش و آگاهــی، مهارتهــای فنــی، حرفــه ای و شــغلی و همچنیــن ایجــاد رفتــار مطلــوب در کارکنــان 
یــک ســازمان بــه عمــل مــی آیــد و آنــان را آمــاده انجــام وظایــف و مســئولیتهای شــغلی خــود میکنــد، آمــوزش نــام دارد .

نیــروی انســانی از بــاارزش تریــن منابــع ســازمانها اســت کــه بــا تالــش و ایجــاد هماهنگــی میــان آنهــا و بــه کارگیــری صحیــح 
آنهــا همــراه بــا دیگــر اجــزای ســازمان، میتــوان اهــداف ســازمانی را تحقــق بخشــید. ایــن منابــع دارای توانایــی هــا و قابلیــت 
هــای بالقوهــای هســتند کــه در محیــط ســازمانی بالفعــل میشــوند و دســتیابی بــه ایــن هــدف، نیازمنــد درک و شــناخت 
کامــل انســانها و فراهــم کــردن شــرایط مناســب بــرای کارکــردن و تالــش اســت. یکــی از مباحثــی کــه در ایــن زمینــه بایــد 
بررســی شــود، قــراردادن افــراد در جایــگاه هــای مناســب بــا توانایــی، تجربــه هــا و قابلیــت آنهــا اســت .ایــن فرآینــد در قالب 
نظــام شایســته ســاالری بررســی میشــود. امــروزه یافتــن افــراد  الیــق و مناســب از مهمتریــن کارهــای ســازمانها اســت. در 
حــال حاضــر مهمتریــن رقابــت در ســازمانها یافتــن افــراد الیــق و شایســته اســت. نظــام شایســته ســاالری بــه ســازمانها 
کمــک میکنــد تــا بــه اهــداف خــود نائــل آینــد.  امــروزه ســازمانها میکوشــند تــا شایســته تریــن افــراد را شناســایی و جــذب 
ــا  ــر آن ایجــاب میکنــد از هــر کســی و هــر چیــزی بــه درســتی و متناســب ب کننــد. وضعیــت ســازمانی و منطــق حاکــم ب
موقعیــت، بیشــترین اســتفاده شــود. شایســته ســاالری بهــره گیــری از انــرژی خالــق افــراد نخبــه و برگزیــده اجتمــاع اســت 
. شایســته ســاالری مبتنــی بــر شایســته خواهــی و شایســته گزینــی اســت. ایــن شایســتگی هــا شــامل دانــش، مهارتهــا، 
ــوآوری و کنتــرل خــود اســت. نظــام شایســته ســاالری ،  ــر ارزشــها، انگیــزش، ن ــی نظی ــه همــراه ســازه های ــی هــا ب توانای
نظامــی اســت کــه در آن بهتریــن افــراد در بهتریــن جایــگاه بــا باالتریــن بــازده کار انجــام مــی دهنــد و متناســب بــا تالــش 
خــود حقــوق و مزایــا دریافــت میکننــد. شایســته ســاالری را میتــوان فرآینــد شناســایی، جلــب، گزینــش، نگهداشــت و 
پرداخــت مــداوم نیروهــای شایســته و فراهــم کــردن زمینــه هــای اعمــال مدیریــت موقعیتــی بــر حســب توانمنــدی هــای 
آنــان بــرای مؤثــر واقــع شــدن آنهــا در تحقــق اهــداف فــرد، ســازمان و جامعــه تعریــف کــرد. بــه طورکلــی شایســته ســاالری 
یــک فراینــد تلفیقــی شــامل گام هــا و محورهــای شایســته خواهــی، شایســته شناســی، شایســته ســنجی، شایســته 
گزینــی، شایســته گیــری، شایســته گمــاری، شایســته پــروری و شایســته داری اســت کــه ایــن رویکــرد بــه چرخــه شایســته 
ســاالری  اســت معــروف اســت. چشــم انــداز مدیریــت اســتقرار نظــام شایســته ســاالری مســتلزم وجــود سیســتم هــای 
رســمی ارزیابــی و پــاداش در ســازمان اســت .عــاوه برایــن مطالعــات نشــان میدهــد کــه عواملــی نظیــر اســتراتژی ســازمان، 
ســبک رهبــری، فرهنــگ ســازمانی، هــدف نظــام مدیریــت منابــع انســانی و نــوع تصمیــم گیــری ســازمان در ارتقــای 
شایســته ســاالری تأثیرگــذار اســت. عوامــل درون ســازمانی مرتبــط بــا کارکردهــای مدیریــت منابــع انســانی نظــام هــای 
جــذب و تأمیــن، حفــظ و نگهــداری، آمــوزش و بهســازی و بــه کارگیــری مؤثــر منابــع انســانی از عوامــل مؤثــر بــر شایســته 
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ســاالری در ســازمانها هســتند. توانمندســازی منابــع انســانی بــا مؤلفــه هــای شایســته ســااالری، اعــم از شــامل شایســته 
خواهــی، شایســته ســنجی، شایســته شناســی، شایســته گزینــی، شایســته گمــاری، شایســته پــروری و شایســته داری 
در ارتبــاط اســت . در ایــران اصالــح نظــام مدیریتــی کشــور از جملــه انتظــارات مــردم از حکومــت و مســئوالن جامعــه بــوده 
اســت. انتخــاب افــراد شایســته و برخــوردار از توانمنــدی هــای الزم بــرای ِســمت هــای کلیــدی و حســاس و توجــه بــه اصــل 
بهســازی بــا رویکــرد عدالتــی و شایســته محــور در توزیــع قــدرت و تقســیم وظایــف و مســئولیتها میــان نخبــگان جامعــه، 

افــزون بــر آنکــه در ثبــات و رشــد کشــور مؤثــر اســت، از رمــوز موفقیــت و مانــدگاری زمامــداران بــه شــمار میــرود.

ــا چالــش  ــا رویکــرد شایســته ســاالری، ســازمانها همــواره ب ــروی انســانی ب ــای اســتقرار نظــام بهســازی نی ــا وجــود مزای ب
گزینــش و انتصــاب صحیــح نیــروی انســانی روبــه رو هســتند؛ چراکــه هرگونــه تغییــر نامناســب و عــزل ونصــب در 
ســازمان ممکــن اســت هزینــه هــای غیرقابــل اجتنابــی بــر پیکــره ســازمان وارد ســازد؛ ازایــن رو شایســته ســاالری ممکــن 
اســت بــا گرایــش ســازمانها بــه راهبــرد صحیــح مدیریــت منابــع انســانی در جهــت آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی و 
پــرورش نیــروی ماهــر و شایســته همــراه شــود. درحقیقــت ســرمایه انســانی مهمتریــن دارایــی در هــر ســازمان شــناخته 
میشــود کــه اســتفاده اثربخــش از آن، زمینــه موفقیــت ســازمان و تحقــق اهــداف آن را فراهــم میســازد. از لحــاظ نظــری، 
ســازمان هایــی کــه از نیــروی انســانی شایســته و ماهــر بهــره میبرنــد، طــی دوران خدمــت، مهــارت و شایســتگی نیــروی 
کار خــود را بهبــود مــی بخشــند، آن را در باالتریــن وضعیــت حفــظ میکننــد، در مقایســه بــا ســایر ســازمانها عملکــرد 
بهتــری دارنــد و بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای روزانــه مشــریان خــود، بــه ویــژه در شــرایط بحرانــی، بهتــر عمــل میکننــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه اســتقرار نظــام شایســته ســاالری در جهــت ایجــاد پیامدهــای مثبــت بــه طــور اجتنــاب ناپذیــری 
بــا آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی در ســازمانها همــراه اســت. آمــوزش و بهســازی دو مفهــوم مرتبــط هســتند کــه در 
مبانــی نظــری مدیریــت منابــع انســانی بــه صــورت تــوأم بــه کار میرونــد؛ امــا تفــاوت هایــی بیــن ایــن دو مفهــوم وجــود 
دارد. آمــوزش بــر تعالــی تمرکــز دارد و بــه دانــش، مهارتهــا و نگــرش هایــی کــه افــراد بــه آن نیــاز دارنــد تــا شــغل فعلــی 
خــود را بــه شــیوه معمــول و بــا ســطح مســئولیت هــای موجــود انجــام دهنــد، مربــوط مــی شــود. آمــوزش و بهســازی 
هــم بــا تغییــر رفتــار فــرد و هــم بــا تغییــر عملکــرد شــغلی وی در ارتبــاط اســت. هــدف از آموزش،اصــاح و بهبــود ســریع 
عملکــرد شــغلی اســت و هــدف از بهســازی، آمــاده ســاختن فــرد بــرای مســئولیت هــای شــغلی آینــده از طریــق دســتیابی 
بــه تجربــه، دانــش، مهارتهــا و نگــرش هــا اســت .اگرچــه بهســازی بــه طــور ســنتی در ارتبــاط بــا کارکنــان ســطح مدیریــت 
مطــرح میشــد و آمــوزش را مختــص کارکنــان غیرمدیریتــی میدانســتند، امــا بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون کار گروهــی 
ــران و  ــان، اعــم از مدی ــرای تمامــی کارکن ــا و امــور مختلــف ســازمانی، بهســازی ب ــان در تصمیــم گیریه و مشــارکت کارکن
غیرمدیــران، اهمیــت و ضــرورت یافتــه اســت. آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی اقدامــی راهبــردی اســت کــه در ســطح 
فــردی چشــم انــداز مدیریــت دولتــی باعــث ارتقــای کیفیــت شــغلی و در ســطح ســازمانی عامــل تعالــی و توســعه ســازمان 
مــی شــود. بــرای ناســاس آمــوزش و بهســازی منابــع انســانی زیربنایــی تریــن اقدامــی اســت کــه تحــول را در ســازمانها 

پایــه ریــزی میکنــد.

سیاسی ساالری به جای شایسته ساالری در ورزش
شایســته ســاالری از جملــه مفاهیمــی اســت كــه دهــه هــای اخیــر در دنیــا مــورد توجــه خــاص بــوده اســت. ایــن موضــوع 
بــر ایــن محــور اســتوار اســت كــه فعالیتهــای فــرد مبتنــی بــر شایســتگی و كاردانــی باشــد. مفهــوم شایســته و مفاهیــم 
مرتبــط بــا آن، ماننــد شایســته گزینــی و شایســته پــروری، از جملــه مفاهیمــی اســت كــه یكــی از مشــخصه هــای انســانی 
اطــاق شــد. تشــخیص شایســتگی عبــارت اســت از فرآینــد كشــف شایســتگی هــای شــغلی و مــدل شایســتگی و نتیجــه 
تشــخیص شایســتگی. ارزشــیابی شایســتگی، فراینــد مقایســه فــرد نســبت بــه مــدل شایســتگی موجــود اســت. دو 
نكتــه بســیار مهــم پیرامــون حــوزه شایســته ســاالری و شایســته گزینــی در ورزش كشــور اینكــه مــی بایســت بررســی 
كــرد، آیــا گزینــش هــا در طــول مدیریــت هــای مختلــف ســازمان بــر مبنــای شایســته گزینــی بــوده اســت؟ و دوم اینكــه 
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چــه ویژگیهایــی مدیــران ســازمان هــای ورزشــی بایــد داشــته باشــند؟ پاســخگویی دقیــق بــه ایــن موضوعــات بســیار حائــز 
اهمیــت اســت تــا بــر مبنــای تحقیــق، بتــوان تخصــص هــا و مهارتهایــی كــه مدیــران در ســطوح میانــی و عالــی دارنــد، را 
شــاخص بنــدی نمــود. برخــاف آنچــه عمــوم تصــور می کننــد، یکــی از معیارهایــی کــه بــرای انتخــاب مدیــران ســطوح بــاالی 
ورزش لحــاظ می شــود، میــزان شــناخت شــخص از فضــای سیاســی و نمــای سیاســی کشــور اســت و شــاید همیــن دیــدگاه 
باعــث شــده هیــچ یــک از قهرمانــان یــا چهره هــای کامــاً ورزشــی حائــز بــار سیاســی الزم کــه بــه زعــم برخــی ظرفیــت 
مدیریتــی، بــرای تصــدی چنیــن مســئولیتی  شایســته شــناخته نشــود. در ایــن حالــت چهــره ورزشــی پررنــگ تــر از چهــره 
سیاســی بــای جــان ورزشــی هــا بخصــوص جامعــه دانشــگاهی جهــت مدیریــت ورزش در كشــور مــی شــود. قطعــاً در 
اختیــار گرفتــن کرســی مدیــران ســطوح بــاالی ورزش نیازمنــد نزدیکــی و ســوابق کاری بــا چهــره هــای اثرگــذار سیاســی در 
ســطح ملــی و اســتانی اســت بــا توجــه بــه حســن ســابقه و شــناخت قبلــی، شــخص مــورد نظــر را انتخــاب گــردد. چــرا کــه 
در مدیریــت اجرایــی در ورزش کشــور مهمتریــن مهــارت و قــدرت سیاســی اســت نــه مهــارت هــای فنــی، ادارکی و انســانی. 
ضمــن اینکــه بــه نظــر مــی رســد ورزشــی هــای تحصیــل کــرده کــه در درون دانشــگاه قــرار دارنــد البــی هــای سیاســی را بلــد 
نیســتند یــا حداقــل کمتــر بــه ســمت ایــن البــی هــا میــل داشــته باشــند. بــه نظــر مــی رســد اگــر قــرار اســت روزی مدیریــت 
اجرایــی ورزش کشــور بــه اهالــی فــن و افــراد تحصیلکــرده ورزشــی ســپرده شــود مــی بایســت رویکردهــای فعلــی فراینــد 

انتخــاب مدیــران ورزشــی دچــار تغییــرات بنیــادی شــود.
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مبانی حقوق ورزشی
سعیدیارمحمدی 

دانشجو دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

ماده 59 قانون مجازات اسامی

مهمتریــن قانــون تصویــب شــده در کشــورمان در زمینــه حقــوق ورزشــی عبــارت اســت از مــاده 59 قانــون مجــازات 
اســامی.

بر اساس این ماده قانونی اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:

... -1

... -2

ــه آن ورزش  ــوط ب ــن كــه مســبب آن حــوادث نقــض مقــررات مرب ــر ای 3- حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی مشــروط ب
ــا موازیــن شــرعی مخالفــت نداشــته باشــد. نباشــد و ایــن مقــررات هــم ب

تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسالمی
حــال بــرای آن كــه مســئولیت جزایــی عاملیــن و ورزشــكاران در حــوادث ورزشــی و میــزان چگونگــی ایــن مســئولیت پــی 

ببریــم بایســتی بــه تحلیــل حقوقــی ایــن مــاده پرداخــت :

1( اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجــازات هــا بیــان مــی دارد كــه هیــچ امــری را نمــی تــوان جــرم دانســت مگــر آن كــه بــه 
موجــب قانــون بــرای آن مجــازات یــا اقدامــات تأمینــی و تربیتــی تعییــن شــده باشــد، بایــد گفــت اصــل بــر جــرم نبــودن 
اعمــال اســت مگــر آن كــه بــه موجــب قانــون آن عمــل جــرم شــناخته شــده باشــد امــا در ایــن مــاده صراحتــاً بیــان شــده 
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اســت كــه حــوادث ناشــی از ورزش بــا رعایــت شــرایط و ضوابطــی خــاص جــرم محســوب نمــی شــود .

2( در مــاده صراحتــاً بیــان نشــده اســت كــه شــخص مرتكــب ورزشــكار باشــد ولــی بــا توجــه بــه مــاده كــه بیــان داشــته 
» حــوادث ناشـــی از عـــملیات ورزشـــی« بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم كــه طرفیــن عملیــات ورزشــی كســانی جــز ورزشــكاران 

نیســتند .

3( منظور از ورزش، ورزش در معنای عرف است .

4( منظــور از عملیــات ورزشــی، اقداماتــی اســت كــه در چهارچــوب یــك ورزش انجــام مــی گیــرد پــس بــرای مثــال فحاشــی 
یــا كتــك كاری ورزشــكاران مشــمول ایــن مــاده نمــی شــود .

5( فرقی نمی كند كه حادثه در حین تمرین باشد و یا در حین مسابقه .

6( شــدت و ضعــف حادثــه در عملیــات ورزشــی تأثیــری در جــرم بــودن و یــا نبــودن آن نــدارد زیــرا كــه مقنــن بیــان داشــته 
»حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی« پــس هــم مــی توانــد یــك شكســتگی كوچــك باشــد و هــم مــی توانــد منتهــی بــه 

مــرگ باشــد .

7( نه ورزش و نه اماكن ورزشی اصوالً وسیله ای برای مصونیت ورزشكار متخلف نیست

 مهــم تریــن شــرط در ایــن مــاده رعایــت مقــررات ورزشــی در آن رشــته مــی باشــد اگــر عملیــات ورزشــی بــر خــاف قوانیــن و 
مقــررات آن رشــته ورزشـــی باشـــد مـــرتكب نمــی توانــد از امتیــازات ایــن مــاده بهــره ببــرد و چنــان چه در اثــر نقض مقررات 
حادثــه ای رخ دهــد جــرم مــی باشــد و ورزشــكار متخلــف بــر حســب شــدت و ضعــف مجــازات خواهــد شــد. بــرای مثــال در 
قوانیــن بیــن المللــی واترپلــو، زیــر آب كــردن حریــف خـــطا محســوب مــی شــود و اگــر در اثــر ایــن عمــل حادثــه ای رخ دهــد 
مرتكــب مســئول اســت و نمــی توانــد از مفــاد ایــن مــاده بهــره منــد گــردد .پــس اگــر عملیــات ورزشــی بــر خــاف مقــررات 
انجــام پذیــرد و منجــر بــه حادثــه شــود، مرتکــب هماننــد حــوادث خــارج از زمیــن ورزش، تحــت تعقیــب قــرار مــی گیــرد. 
مقصــود از مقــررات، مجموعــه مــواردی اســت کــه فدراســیون هــا، هیــات هــا و انجمــن هــا بــه صــورت مــدون در رابطــه بــا 
عملیــات ورزشــی، تنظیــم کــرده انــد ویــا مقــررات غیرمدونــی کــه بــر ورزش هــای بومــی حاکــم اســت کــه بارزتریــن آن هــا، 

مقــررات ناظــر بــر خطاهــای ورزشــی اســت.
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 مقــررات ورزشــی ناظــر بــه عملیــات ورزشــی در هــر ورزش تحــت عنــوان آییــن نامــه، قوانیــن یــا مقــررات بــه مربیــان 
و داوران آن رشــته آمــوزش داده شــده اســت و آنــان بــه اســتناد همیــن مقــررات اعمــال خــاف و خطــا را تشــخیص 
ــا مراجعــه بــه عــرف و عــادت مســلم جامعــه  مــی دهنــد، در مــواردی كــه قواعــد مدونــی وجــود نداشــته باشــد قاضــی ب
و اســتعام نظــر كارشناســان ذی صــاح آن ورزش رأی صــادر مــی كنــد .از ســوی دیگــر عبــارت »مقــررات مربــوط بــه آن 
ورزش« منحصــراً ناظــر بــه مقــررات عملیــات ورزشــی نبــوده و چــون الزمــه فعالیــت ورزشــی امــور متعــددی اســت لــذا 

شــامل وســایل شــخصی ورزشــكار نیــز می گــردد.

گاهــی ممكــن اســت در قوانیــن بعضـــی از رشـــته هـــای ورزشـــی خطایــی پیــش بینــی نشــده باشــد در ایــن صــورت عــرف 
و عــادت آن رشــته وضعیــت را مشــخص مــی نماینــد .

ــی كــه در راســتای اجــرای مقــررات باشــد هــر نتیجــه ای كــه منجــر شــود   حــوادث ناشــی از عملیــات ورزش در صورت
جــرم بــه حســاب نمــی آیــد و هــر گاه حادثــه بــر اثــر خطــای ورزشــكار باشــد مســئولیت قانونــی بــر عهــده او خواهــد بــود .

 عمــل مرتكــب مــی توانــد بــه شــكل فعــل و یــا تــرك فعــل باشــد ، منظــور از فعــل عملــی اســت كــه تجلــی اراده انســان 
بــوده و در عالــم خــارج متضمــن آثــاری اســت و بــه نحــوی قابــل حــس اســت مثــل فعــل هــای ورزشــی از قبیــل تنــه زدن، 

اجــرای فــن خطــا، ســد كــردن، پشــت پــا زدن، پرتــاب تــوپ بــا دســت بــه صــورت حریــف و ....

 تــرك فعــل عبــارت اســت از خــودداری از انجــام كاری كــه مقنــن انجــام آن را امــر كــرده اســت بــرای مثــال ناجــی غریــق 
موظــف اســت كــه شــناگری كــه در حــال غــرق شــدن اســت را نجــات دهــد در صــورت كوتاهــی تــرك فعــل محســوب مــی 

شــود .

 اعتقــاد اغلــب حقــوق دانــان وجــود یــك عمــل مــادی كــه قانــون آن را جــرم شــناخته اســت بــرای احــراز مجرمیــت بزهــكار 
كافــی نبــوده بلكــه او بایــد از نظــر روانــی قصــد و نیــت داشــته باشــد مثــاً اگــر تكوانــدوكاری بــا علـــم بــه خطــا بــودن فنــی 
عمــداً مبــادرت بــه انجــام آن مــی كنــد و حریــف بــر اثــر تقصیــر وی آســیب جــدی ببینــد كــه در ایــن صــورت مرتكــب جــرم 
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عمــدی شــده اســت و مجــازات آن قصـــاص اســـت، مــی تــوان گفــت در ورزش بســیاری از حــوادث ناشــی از تقصیــر اســت 
بــه ایــن معنــا كــه مرتكــب بــدون ایــن كــه قصــد ارتــكاب جــرم داشــته باشــد در اثــر فعــل و یــا تــرك فعــل خــود موجــب 
وقــوع حادثــه مــی گــردد بــرای مثــال گشــتی گیــری در حیــن تمریــن بــا حریــف خــود دچــار شكســتگی از ناحیــه دســت مــی 

گــردد كــه در آن مرتكــب نــه مقرراتــی را نقــض نمــوده و نــه عمــدی در فعــل خــود داشــته اســت .

 ورزشــکاران در قبــال حرکاتــی کــه اصطاحــاً بــی مباالتــی یــا قصــور  نامیــده مــی شــود مســؤلند. بدیــن معنــا کــه ممکــن 
اســت یــک فــن یــا حرکــت ورزشــی از نظــر قوانیــن خطــا نباشــد امــا در صــورت اجــرای نامناســب، یــا بــی توجهــی در حیــن 
اجــرای مهــارت ایــن فــن یــا مهــارت موجــب آســیب رســیدن بــه دیگــران شــوند کــه در ایــن صــورت بایــد پاســخگوی رفتــار 
خــود باشــند. ماننــد شــناگری کــه یــک شــیرجه صحیــح را بــدون توجــه بــه افــراد دیگــر کــه داخــل آب هســتند در اســتخر 
اجــرا مــی کنــد و روی فــرد دیگــری فــرود مــی آیــد و موجــب آســیب دیــدن وی مــی شــود. طبــق نظــر کارپنتــر  )2008( قصــور 
یــا بــی مباالتــی نیــز مــی توانــد ناشــی از فعــل یــا تــرک فعــل باشــد. پیتمــن  )2009( رفتــار قصــور آمیــز را بــه عنــوان رفتــاری 

تعریــف مــی کنــد کــه زیــر اســتاندارد تعریــف شــده اجــرا مــی شــود.

 حادثــه همیشــه ناشــی از یــك عمــل ورزشــی نیســت بلكــه گاهــی وســایل مــورد اســتفاده ورزشــكار غیــر مجــاز بــوده و 
حادثــه نتیجــه بــه كارگیــری چنیــن وســایلی اســت مثــاً اگــر در ورزش بوكــس مشــت زن از دســتكش غیــر مجــاز اســتفاده 

كنــد و حتــی ضربــات او صحیــح و قانونــی باشــد بــه دلیــل اســتفاده از دســتكش غیــر مجــاز مســئول خواهــد بــود .

 مــراد از عبــارت »آن مقــررات هــم بــا موازیــن شــرعی مخالفتــی نداشــته باشــد« آن اســت كــه اصــل ورزش بــا شــرع 
مغایرتــی نداشــته باشــد. بنابرایــن ورزش هــای ایذایــی كــه عامــل اضــرار بــه نفــس اســت، گرچــه منطبــق بــر مقــررات رشــته 
ورزشــی حاكــم بــر عملیــات ورزشــی باشــد، بــه لحــاظ مخالــف بــودن بــا شــرع، جایگاهــی ندارنــد و از شــمول مــاده 59 خــارج 
می باشــند. عملیــات ورزشــی نبایــد مخالــف بــا موازیــن شــرعی باشــد بایــد گفـــت شــرع مــا بــر گرفتــه از فقــه امامیــه اســت 

و فقهــا بــا اســتناد بــه آیــه شــریفه )195( ســوره بقــره كــه مــی فرمایــد :

»و ال تلقــوا بایدیكــم الــی التهلكــه« )خــود را بــه دســت خــود بــه هاكــت نیاندازیــد( بیــان مــی دارنــد كــه ورزش هایــی مثــل 
كشــتی كــج كــه منجــر بــه ایــذاء بــه  نفــس و ایــذاء بــه  غیــر باشــد مرتكــب حتــی بــا رعایــت مقــررات مربــوط بــه آن ورزش 

بــاز هــم مســئول اســت و مرتكــب جــرم شــده اســت .

آیــت ا... مــكارم شــیرازی در پاســخ بــه اســتفتاء كــه چــه نــوع ورزش هایــی دارای اشــكال شــرعی اســت پاســخ فرمودنــد: 
ورزش هایــی ماننــد بوكــس خالــی از اشــكال شــرعی نیســت بنابرایــن حــوادث ناشــی از اجــرای ایــن گونــه ورزش هــا بــه 
رغــم رعایــت مقــررات بــه علــت مخالفــت بــا موازیــن شــرعی مــی توانــد متضمــن مســئولیت بــرای مرتكــب باشــد ورزش 
ــج و یــا بعضــی از ورزش هــای رزمــی كــه  ــتی كـ ــند كشـ هــای دیگــری نیــز ممكــن اســت مشــمول همیــن حكــم شــود مانـ

متضمــن ایــذاء بــه غیــر باشــد .

حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی كــه بــا رعایــت قانــون صــورت می گیــرد، در زمــره علــل موجهــه جــرم اســت و تحمیــل 
ــا صراحــت  ــرای آن قائــل شــویم ب ــه ای را ب ــا ماهیــت دوگان ــر ورزشــكار چــه آن را كیفــر بدانیــم، چــه خســارت، و ی دیــه ب
مــاده 59 قانــون مجـــازات اســـامی و سیاســت كیفــری قانونگــذار در تعــارض اســت. لــذا مرتكــب در حــوادث ورزشــی قابــل 
كیفــر نبــوده و مســئولیت مدنــی نیــز نــدارد. موجــه بــودن حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی، برخــاف ظاهــر بنــد 3 مــاده 
59 قانــون مجــازات اســامی، عــاوه بــر ورزشــكار حادثــه  دیــده، شــامل داوران، مربیــان و ســایر افــرادی كــه در كنــار محــل 
ورزش بــه ســایر خدمــات اشــتغال دارنــد و نیــز تماشــاگران مصــدوم كــه بــر اثــر فعالیت هــای ورزشــی ورزش كار مصــدوم 
می گردنــد، می شــود. چــرا كــه جایــگاه تماشــاگران نیــز بخشــی از دامنــه شــمول ورزش بــه حســاب می آیــد. پــس حــوادث 

صورت گرفته در غیر جایگاه نظیر بوفه، مشمول این ماده نمی باشد. 
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علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی
در بحــث ســابقه حقــوق ورزش گفتــه شــد کــه تــا قبــل از تعییــن تکلیــف قانونــی بــرای توجیــه حــوادث ورزشــی اســتدالل 
هــای متفاوتــی از ســوی حقوقدانــان ارائــه مــی شــد. مصلحــت اجتماعــی، رضایــت زیــان دیــده، عــرف و عــادت و امثــال آن 
از جملــه اینهــا بــود. امــا بــا وضــع مــاده 42 در قانــون مجــازات عمومــی در ســال 1352 و قبــول آن پــس از انقــاب از ســوی 
مجلــس شــورای اســامی بــه همــه نظریــات خاتمــه داده شــد و در واقــع در حــال حاضــر مســتند، موجــه بــودن حــوادث 
ورزشــی از عملیــات ورزشــی قانــون اســت. اعطــای امتیــاز بزرگــی بــه ورزش بطــور اســتثنایی در میــان هــزاران فعالیــت 
دیگــر مــا را بــه جســتجوی علــت آن و یــا بــه عبــارت بهتــر، چرائــی آن وا مــی دارد. تصریــح قانونگــذار بــه ایــن حــوادث ناشــی 
از عملیــات ورزشــی بــه هــر گونــه ای کــه باشــد جــرم محســوب نمــی شــود. بــه معنــای آن اســت کــه ورزش از علــل موجهــه 

محســوب و مرتکــب هیچگونــه مســئولیت اعــم از کیفــری و یــا مدنــی نــدارد. امــا دالیــل ایــن امــر:

1( تبعیت از دیدگاه قانون اساسی:
 قانــون اساســی ورزش را یکــی از اساســی تریــن ابــزار هــا بــرای تربیــت انســانی کریــم، بــا ارزش هــای واالی انســانی، آزاد و 
مســئول در برابــر خــدا مــی دانــدو بــا توجــه بــه ایــن قانــون عــادی بایــد از اصــول و سیاســت هــای کلــی ترســیمی در قانــون 
اساســی تبعیــت نمایــد، قانــون عــادی، حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی را جــرم محســوب نمــی کنــد و در واقــع بــه ایــن 

دیــدگاه کــه ورزش وســیله ای بــرای نیرومنــدی نســل اســت، عینیــت مــی بخشــد.

2( رضایت ورزشکار مصدوم به شرکت در فعالیت ورزشی:
 رضایــت ورزشــکار بــه مشــارکت در فعالیــت ورزش بــه معنــای قبــول خطــرات و نتایــج زیــان بــار متعــارف در ورزش اســت. 
قبــول رضایــت بــه عنــوان یکــی از مبانــی موجــه دانســتن حــوادث ناشــی از عملیــات ورزشــی بــه منظــور ایجــاد انگیــزه در 
میلیــون هــا جــوان بــرای روی آوردن بــه ورزش بــرای ایــن بــوده کــه نســلی شــجاع، ســامت و بــا نشــاط داشــته باشــیم زیــرا 
قانونگــذار بــه خوبــی مــی دانســته کــه تعالــی جامعــه جــز در پرتــو چنیــن انســا نهــای مقــدور نیســت. قانوگــذار بــا علــم بــه 
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اینکــه حادثــه بــا ورزش قابــل تفکیــک نیســت و حتــی بــه رغــم رعایــت همــه موازیــن و مقــررات بــاز ممکــن اســت صدمــه 
ای محقــق شــود بــا شــجاعت و بینشــی بســیار متعالــی، حســاب ورزش را از همــه امــور جــدا ســاخته و حــوادث ورزشــی را 
جــرم محســوب نمــی کنــد. در عیــن حــال مــی خواهــد بگویــد ورزش یــک فعالیــت مبتنــی بــر تمایــل اســت و هیــچ اکــراه 
ــان امریــکا در یــک ضــرب المثــل همیــن دیــدگاه را بــه  و اجبــاری در آن نیســت. »کاردوزو« یکــی از بزرگتریــن حقوقدان
بیانــی دیگــر گفتــه اســت کــه »ترســو مــی توانــد در خانــه بمانــد« و مفهــوم مخالــف آن ایــن اســت کــه در صــورت مشــارکت 
در فعالیــت ورزشــی علــی االصــول نخواهــد توانســت بــه نتایــج زیــان بــاری کــه در چارچــوب مقــررات حاصــل شــده باشــد 

اعتــراض کنــد. 

3( توجه به نقش ورزش در جامعه: 
از مهمتریــن انگیزه هــای قانونگــذار در اعطــای چنیــن امتیــازی بــه ورزش را بایــد در نقــش و عملکــرد ورزش در جامعــه 

دانســت کــه عبارتنــد از: 

الف( کاهش هیجانات:
 ورزرش راهــی اســت بــرای اظهــار و کاهــش هیجانــات و رهایــی از تنش هــا، ورزش بــه عنــوان دریچــه  اطمینانــی اســت 

کــه تمایــات مهاجمانــه را تلطیــف می کنــد.

ب( اثبات هویت: 
ورزش امکان شناخته شدن و اظهار ارزشهای وجودی را فراهم می آورد.

ج( کنترل اجتماعی:
 ورزش وسایلی را برای کنترل مردم در جامعه ای که انحرافات رواج دارند به وجود می آورد.

د( اجتماعی شدن:
 ورزش وسیله ای است برای اجتماعی شدن.

ر( عامل تغییر: 
ورزش موجب تغییر جامعه، ایجاد الگوهای رفتاری جدید و عاملی است که جریان تاریخ را تغییر می دهد. 

ز( بیداری و آگاهی جمعی:
 ورزش موجد روح جمعی است که مردم را به شیوه متحد به دنبال اهداف مشترک متشکل می سازد.

س( موفقیت: 
هنگامــی کــه توســط بازیکنــی یــا تیمــی موفقیــت بــه دســت می آیــد، ورزش موجــب احســاس موفقیــت در تماشــاگران و 

ورزشــکاران می شــود. پیــروزی در ورزش ماننــد پیــروزی در زندگــی اســت.
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تبیین عوامل موثر بر توسعه کار آفرینی ورزشی
نیما حســن زاده 

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی

در دنیــای پــر رقابــت امــروز بــرای موفقیــت در کســب وکار و تجــارت بایــد نگاهــی اســتراتژیک و کارآفرینانــه داشــت و  
فــردی کــه دارای ایــن نــوع نــگاه باشــد، توانایــی باالتــری بــرای موفقیــت خواهــد داشــت. بهــره بــرداری از فرصت هــای 
کارآفرینــی بــه تاش هــای ســازمان در شــکل دهــی مزیــت رقابتــی پایــدار و خلــق ثــروت نیــز کمــک مــی کنــد. در نتیجــه 
رفتشــارهای فرصــت جویــی )ماننــد کارآفرینــی( و مزیــت طلبــی )ماننــد تفکــر اســتراتژیک( بــرای خلــق ثــروت ضــروری انــد، 
درحالــی کــه هیــچ یــک بــه تنهایــی کافــی نیســتند. کارآفرینــی ورزشــی شــامل گروهــی از افــراد، ســازمان هــا یــا جوامــع 
اســت کــه بــه منظــور ایجــاد ارزش بــه صــورت گروهــی بــرای پاســخ بــه فرصــت هــا بــا یکدیگــر کار مــی کننــد. نقــش 
ــد از  کارآفرینــی و وجــود کارآفرینــان در گــذر از چالــش هــای صنعــت ورزش تعییــن کننــده اســت؛ کارآفرینــی مــی توان
ــا تربیــت بدنــی زمینــه هــای رونــق اقتصــادی و تغییــر در شــیوة  طریــق کشــف و گســترش فرصتهــای شــغلی مرتبــط ب

زندگــی را بــرای کلیــه اقشــار جامعــه فراهــم کنــد.

بیشــتر تعاریــف مربــوط بــه كارآفرینــی، نــوآوری، فرصــت و چشــم انــداز را شــامل مــی شــود. حیطــة مربــوط بــه كارآفرینــی 
ــوآوری  ــر مــی گیــرد. در واقــع، افــراد زمانــی كــه ابتــكار و ن ورزش، ســطوح مختلفــی از افــراد، ســازمان و گــروه هــا را در ب
را ایجــاد كننــد، كارآفریــن هســتند. در ورزش نیــز، كارآفرینــان همــان بازیكنــان ورزشــی، مالــكان تیــم هــای ورزشــی، 
نماینــدگان ورزشــی و صاحبــان صنایــع و كســب و كارهــای ورزشــی بــه شــمار مــی رونــد. بررســی هــای انجــام شــده بیانگــر 
ایــن اســت کــه صنعــت ورزش در ســال هــای اخیــر حــدود یــک درصــد از کل تولیــد ناخالــص جهانــی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت؛ ایــن آمــار نشــان دهنــده اهمیــت رو بــه رشــد صنعــت ورزش اســت. موفقیــت هــای موجــود بــا کارآفرینــی و 
نــوآوری صــورت مــی پذیــرد و در آینــده نیــز کارآفرینــی بــه عنــوان رکــن اساســی موفقیــت، صنعــت ورزش هــر کشــور را بــه 
خــود اختصــاص مــی دهــد و در صــورت رســیدن بــه ایــن امــر، ورزش از ســهمی بــزرگ در تولیــد ناخالــص ملــی برخــوردار 
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مــی شــود. ورزش از طریــق ایجــاد تقاضــا بــرای خدمــات و کاالهــای ورزشــی و ایجــاد جذابیــت بــرای اجتماعــات، زمینــه الزم 
بــرای توســعه کارآفرینــی را فراهــم مــی کنــد و کارآفرینــی از طریــق ایجــاد کســب و کار ورزشــی در تولیــد لــوازم و تجهیــزات 

ورزشــی و نیــز ارائــه خدمــات ورزشــی و توســعه کســب و کارهــای ورزشــی بــه توســعه ورزش کمــك مــی کنــد. 

کارآفرینــی ورزشــی بــا ایفــای نقــش موثــر در توســعه کســب و کار، رفــاه و توســعه ســامتی و مشــارکت در ابعــاد گوناگــون 
جامعــه میتوانــد نقــش مهــم و برجســته ای در توســعه کشــور داشــته باشــد. توســعه در تجــارت باعــث شــده کــه امــروزه 
کارآفریــن در هــر جایــی وجــود داشــته باشــد. امــا بــرای اینکــه بتوانیــم در آینــده کارآفرینــان بهتــری داشــته باشــیم مــی 
بایســت چارچــوب درســتی بــرای کارآفرینــان در دانشــگاه هــا ایجــاد کنیــم تــا در آینــده کارآفرینــی یــک حــوزه آکادمیــک 
محســوب شــود؛ بــا اینکــه کارآفرینــی یــک رشــته، بیــن رشــته ای محســوب مــی شــود امــا کارآفرینــان مــی تواننــد تغییــرات 
در دانشــگاه هــا را هدایــت کننــد و نقــش خــود در جامعــه را بازســازی کننــد.  توســعه پایــدار در کارآفرینــی توســط 
کارآفرینانــی صــورت می پذیــرد کــه بــه عنــوان پایــه ای از اســتراتژی ســازمانی خــود بــه دنبــال اهــداف اجتماعــی و زیســت 
محیطــی عــاوه بــر اصــول اقتصــادی، از نوآوری هــای پایــدار و موفقیــت آمیــز پیــروی می کننــد. کارآفرینی پایــدار یک فرایند 
ــر ارتبــاط افــراد و فرصت هــا تاکیــد دارد. بــرای پیاده ســازی راهبردهــای توســعه پایــدار  عمل گــرا را پیشــنهاد می کنــد و ب
کارآفرینــی اقدامــات، شــناخت توانایی هــای کلیــدی و همچنیــن شناســایی فرصت هــا ضــروری اســت. بــرای پیاده ســازی 
راهبردهــای توســعه پایــدار کارآفرینــی اقدامــات، شــناخت توانایی هــای کلیــدی و همچنیــن شناســایی فرصت هــا ضــروری 
اســت. عــاوه بــر ایــن بایــد یــک ســناریو بــرای آینــده کارآفرینــی داشــته باشــیم، برنامــه هــای کارآفرینــان بــه عنــوان یــک 
کاتالیــزور بــرای راه هــای جدیــد تفکــر و اقــدام، در برابــر ذینفعانــی کــه بــا ایــن برنامــه هــا کار مــی کننــد ایجــاد مــی کنــد.

محققــان اذعــان داشــتند کــه در تمــام کــره خاکــی و در سراســر جهــان کارآفرینــی وجــود دارد و اشــاره کردنــد هــر جایــی کــه 
بشــر وجــود دارد کارآفرینــی نیــز وجــود دارد و مســئله همــکاری در کارآفرینــی را مطــرح و بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد 
ــرای موفقیــت  ــرد. ب ــا برنامــه و تفکــر اســتراتژیک صــورت پذی ــان همــراه ب کــه بســیار مهــم اســت تــاش هــای کارآفرین
کســب و کارهــا و ســازمان هــای کنونــی در دنیــای پررقابــت امــروز عــاوه بــر کارآفرینــی نیازمنــد مزیــت رقابتــی دیگــری 
چــون تفکــر اســتراتژیک مــی باشــیم. در محیطــی کــه ویژگــی آن پیچیدگــی و تغییــرات مســتمر اســت، تفکــر اســتراتژیک 
بــه عنــوان هســته مرکــزی خلــق مزیــت رقابتــی محســوب مــی شــود. امــروزه تفکــر اســتراتژیک بــه عنــوان بــرگ برنــده در 
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عرصــه هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی شــناخته مــی شــود. تفکــر اســتراتژیک، بصیــرت، درک، دیــد و یــا حتــی یــک 
جرقــه مــی توانــد باشــد؛ ایــن بصیــرت کمــک مــی کنــد تــا در شــرایط پیچیــده کســب و کار، واقعیــت هــای محیــط و قواعــد 
بــازار بــه درســتی شــناخته شــود، ویژگــی هــای جدیــد و فضــای بیــن مولکولــی بــازار زودتــر از دیگــران کشــف گــردد و بــرای 
پاســخگویی بــه ایــن شــرایط راهکارهــای بدیــع و ارزش آفرینــی خلــق شــود، فهمــی کــه مشــخص مــی کنــد کــدام یــک از 

عواملــی کــه بــرای مشــتری ارزش ایجــاد مــی کنــد، منجــر بــه موفقیــت مــی شــود.

تفکــر اســتراتژیک یکــی از ابزارهــای مهــم مدیریــت در ســازمان هــای پیچیــده اســت. تفکــر اســتراتژیک بــرای بقــا و رشــد 
ــوع تفکــر زمینــه شــکل  ــر اســت. ایــن ن ــه شــدت رقابتــی و پرتاطــم امــروزی امــری اجتنــاب ناپذی ســازمان در محیــط ب
گیــری و توســعه بصیــرت را فراهــم مــی ســازد و باعــث تشــخیص بــه موقــع خصوصیــات میــدان رقابــت و دیــدن فرصــت 
هایــی اســت کــه رقبــا از آن غافــل هســتند. در دنیــای پــر رقابــت امــروز بــرای موفقیــت در کســب وکار و تجــارت بایــد 
نگاهــی اســتراتژیک و کارآفرینانــه داشــت؛ و فــردی کــه دارای ایــن نــوع نــگاه باشــد، توانایــی باالتــری بــرای موفقیــت 
خواهــد داشــت. بهــره بــرداری از فرصــت هــای کارآفرینــی بــه تــاش هــای بنــگاه در شــکل دهــی مزیــت رقابتــی پایــدار و 
خلــق ثــروت نیــز کمــک مــی کنــد. در نتیجــه رفتارهــای فرصــت جویــی )ماننــد کارآفرینــی( و مزیــت طلبــی )ماننــد تفکــر 

اســتراتژیک( بــرای خلــق ثــروت ضــروری انــد، درحالــی کــه هیــچ یــک بــه تنهایــی کافــی نیســتند.

كارآفرینــی ورزشــی نیــز بــه عنــوان رویكــرد نویــن و مشــاركتی در جهــت توســعة پایــدار جوامــع در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
ــد در توســعه  ــاه، ســامت روحــی و جســمی مــی توان ــر در توســعه كســب و كار، اشــتغال، رف ــا ایفــای نقــش مؤث ــرا ب زی
ــا بــرای حــل مشــكات اجتماعــی باشــد. از  كشــور نقــش مهــم داشــته باشــد، همچنیــن وســیله ای بــرای رشــد فــردی ی
طرفــی كارآفرینــی در ورزش مــی توانــد بــا در نظــر گرفتــن محیــط رقابتــی در برنامــه هــای ورزشــی، توســعه باشــگاه هــا، 
ســاخت اماكــن ورزشــی و تجهیــزات ورزشــی در جهــت كمــك بــه ســامت جامعــه و پایــداری و اســتمرار كســب وكارهــای 
ورزشــی نقــش مهمــی داشــته باشــد. کارآفرینــی در ورزش بــا آنکــه مقولــه ای نــو بــه شــمار مــی رود، مــی توانــد جنبــه هــای 
مختلفــی از جملــه اشــتغال و آمــوزش را در برگیــرد. توجــه بــه ورزش و یافتــن راه هــای مناســب بــرای عملــی کــردن برنامــه 
ــی جذابیــت  ــه اینکــه ورزش و تربیــت بدن ــا توجــه ب ــه توصیــف وضعیــت کارآفرینــی ورزشــی کشــور دارد و ب ــاز ب هــا نی
زیــادی میــان مــردم دارد، مســئولین ورزشــی را ترغیــب مــی کنــد کــه راه حــل هــای جدیــد خلــق کننــد و اســتراتژی هــای 

آن را بــرای ایجــاد نــوآوری و مزایــای رقابتــی بــه کار گیرنــد.

 پژوهــش هــا حاکــی از آن اســت کــه کارآفرینــی در ورزش کشــور جایــگاه خــود را آن گونــه کــه بایــد در مقایســه بــا 
کشــورهای توســعه یافتــه بــه دســت نیــاورده اســت. در بررســی فضــای کســب و کار ایــران مــواردی چــون تحریــم هــا، 
وضــع تعرفــه هــای ســنگین دوجانبــه بــا بعضــی کشــورها یــا کاالهــا، مشــکات بانکــی و نقــل و انتقــال پــول و همچنیــن 
تعلــل در پیوســتن کشــور بــه ســازمان تجــارت جهانــی، برخــی از عوامــل موثــر در نامناســب بــودن فضــای کســب و کار از 
بعــد خارجــی و مهــم تریــن عامــل داخلــی در نبــود رونــق کســب و کار، رکــود فراگیــر در اقتصــاد کشــور اســت.  در چنیــن 

شــرایطی یکــی از کارآمدتریــن روش هــا اســتفاده از خاقیــت و نــوآوری در کســب و کار مــی باشــد.

ــرای اینکــه بتوانیــم در  توســعه در تجــارت باعــث شــده کــه امــروزه کارآفریــن در هــر جایــی وجــود داشــته باشــد. امــا ب
آینــده کارآفرینــان بهتــری داشــته باشــیم می بایســت چارچــوب درســتی بــرای کارآفرینــان در دانشــگاه  ها ایجــاد کنیــم 
تــا در آینــده کارآفرینــی یــک حــوزه آکادمیــک محســوب شــود؛ بــا اینکــه کارآفرینــی یــک رشــته، بیــن رشــته ای محســوب 
می شــود امــا کارآفرینــان می تواننــد تغییــرات در دانشــگاه ها را هدایــت کننــد و نقــش خــود در جامعــه را بازســازی 
کننــد. عــاوه بــر ایــن بایــد یــک ســناریو بــرای آینــده کارآفرینــی داشــته باشــیم، برنامه هــای کارآفرینــان بــه عنــوان یــک 
ــد  ــد ایجــاد می کن ــن برنامــه هــا کار می کنن ــا ای ــی کــه ب ــر ذینفعان ــد تفکــر و اقــدام، در براب ــرای راه هــای جدی ــزور ب کاتالی
ــه عنــوان دلیــل ریشــه ای در توقــف توســعه دانســتند. در ایــن بیــن  )20(. همچنین،کمبــود آمــوزش درکارآفرینــی را ب
ســازمان ها و افــراد بــه شــدت متأثــر از تغییــرات شــتابناک قــرن حاضــر قــرار دارنــد. بدیــن منظــور نیازمندنــد بــه طــور 
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منظــم فرآیندهــا و روش هــای خــود را بــه منظــور ایفــای نقــش معنــادار در محیــط مــورد بازبینــی و بررســی قــرار دهنــد و 
فرآیندهــای عملیاتــی خــود را بــه منظــور دســتیابی بــه رســالت ها، ارزش هــا و مطلوبیت هــا، طــوری ســازمان دهی کننــد 

کــه عــاوه بــر حفــظ و بقــای خــود در شــرایط حاضــر بتواننــد پاســخگوی نیازهــای محیطــی باشــند.

برخــاف کارآفرینــی ســنتی کــه عمدتــا بــر توســعه اقتصــادی متمرکــز اســت توســعه پایــدار در کارآفرینــی بــا هــدف تــوازن 
ــدار درکارآفرینــی مــورد  اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی اســت. در ســال های اخیــر مفهــوم توســعه پای
توجــه بیشــتری قــرار گرفتــه اســت و در مرحلــه رشــد، توســعه و پــرورش می باشــد. توســعه پایــدار در کارآفرینــی در 
ــر، در یــک محیــط  ــه واســطه ایجــاد فرصــت، توســعه و ایجــاد تاثی ــرای جامعــه ب ــرای ارزش آفرینــی ســودمند ب تــاش ب
نامشــخص اســت. ایــن مســئله بــه صــورت ضمنــی بــر توانایی هــای ریســک پذیــری، نگــرش بــه نــوآوری بــه همــراه 
دغدغه هــای اخاقــی مشــخص داللــت دارد. توســعه پایــدار در کارآفرینــی یــک راه حــل بــرای مشــکات اقتصــادی، زیســت 
محیطــی و اجتماعــی اســت.  درتحقیقــی نقــش کارآفرینــان در ســازمان هــای غیرانتفاعــی ورزشــی مــورد بررســی قــرار 
گرفــت. کــه نتایــج مثبــت ارزیابــی شــد و نشــان داد فدراســیون ها نیازمنــد سیاســت های نوآورانــه جهــت تشــویق 
کارکنــان بــرای تغییــر و نــوآوری هســتند. همچنیــن محققــان اذعــان داشــتند کــه در تمــام کــره خاکــی و در سراســر جهــان 
کارآفرینــی وجــود دارد و اشــاره کردنــد هــر جایــی کــه بشــر وجــود دارد کارآفرینــی نیــز وجــود دارد و مســئله همــکاری در 
کارآفرینــی را مطــرح و بــه ایــن موضــوع اشــاره کردنــد بســیار مهــم اســت کــه تاش هــای کارآفرینــان همــراه بــا برنامــه و 

تفکــر اســتراتژیک صــورت پذیــرد.

در دنیــای ورزش خاقیــت، نــوآوری و تغییــر از عوامــل مهــم و اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــرای رفــع مشــکات در حیطــه 
ورزش نمــی تــوان از قوانیــن و دســتورالعمل هــای همیشــگی اســتفاده کــرد و نیازمنــد تفکــر اســتراتژیک و افــراد کارآفریــن 
هســتیم. تفکــر اســتراتژیک باعــث مــی شــود تجزیــه و تحلیــل و درک موقعیــت بهتــر صــورت پذیــرد و بــه کارگیــری ایــن 
نــوع تفکــر، اقدامــات برنامــه ریــزی را بــرای رســیدن بــه حداکثــر تاثیــر مثبــت نســبت بــه هــدف، توســعه مــی دهــد. عــاوه 
برایــن نــوآوری در محصــول، فرآینــد و بــازار و مــدل کســب و کار در صورتــی کــه منجــر بــه برآینــد مثبــت شــود، کارآفرینــی، 
موثــر واقــع شــده اســت؛ کارآفرینــی موثــر، نقــش مهمــی در فضــای کســب و کار ایفــا مــی کنــد. از طرفــی اشــتغال جوانــان 

نــه تنهــا از منظــر اقتصــادی بلکــه در حــوزه هــای دیگــر از جملــه حــوزه هــای اجتماعــی حائــز اهمیــت اســت.



پژوهش های نوین در مدیریت ورزشی

 اثــرات منفــی پدیــده بیــکاری بــه طــور نگــران کننــده ای رو بــه افزایــش اســت. فقــر و تنگدســتی و مشــکات خانوادگــی 
کــه خــود یکــی از عوامــل بــزه کاری و آلــوده شــدن بــه اعتیــاد اســت و منجــر بــه کــم رنــگ شــدن ارزش هــای فرهنگــی و 
اجتماعــی مــی شــود؛ کاهــش انگیــزه، یــاس و ناامیــدی در بیــن جوانــان و عقــب ماندگــی کشــور از نظــر اقتصــادی، مــواردی 
از پیامدهــای بیــکاری مــی باشــد. یکــی از راهکارهــای حــل معضــل بیــکاری در بیــن جوانــان اشــاعه فرهنــگ تولیــد و 
کارآفرینــی اســت. عــاوه بــر ایــن بــا توانمنــد کــردن افــراد در کارآفرینــی مــی تــوان از کاریابــی بــه ســمت کارآفرینــی پایــدار 
حرکــت کــرد. توســعه پایــدار نیازمنــد کارآفرینــی پایــدار مــی باشــد. هــدف اصلــی ایجــاد توســعه پایــدار از طریــق فعالیــت 
هــای کارآفرینانــه اســت. در اصــل در توســعه پایــدار، کســب و کارهــا بایــد بــرای اهــداف زیســت محیطــی و اجتماعــی در 
مقابــل اهــداف اقتصــادی اهمیــت یکســانی قائــل شــوند؛ در نتیجــه کارآفرینــان بایــد بــه دنبــال نــوآوری هایــی باشــند کــه 

محصــوالت و خدمــات پایــداری را تولیــد کننــد. 

در کل کارآفرینــی از محــور هــای اصلــی رشــد و توســعه اســت و از نظــر برنامــه ریــزی توســعه اقتصــادی و توســعه پایــدار 
دارای اهمیــت اســت زیــرا موجــب اشــتغال مــی شــود، باعــث افزایــش ســود و ســرمایه ســرمایه گــذاران مــی گــردد. موجــب 
دگرگونــی ارزش هــا و تحــول ماهیــت آنهــا مــی شــود و ارزش هــای تــازه ای بوجــود مــی آورد. باعــث پــر شــدن شــکاف هــا 
و خــا هــای موجــود در بــازار کار شــده، یعنــی بــا توجــه بــه دگرگونــی هــای شــرایط بــازار کار و فراهــم شــدن فرصــت هــای 
تــازه، تصمیــم هــای تــازه ای گرفتــه و منجــر بــه گــذار از رکــود اقتصــادی، جبــران عقــب ماندگــی هــای اقتصــادی و آســان 
شــدن رونــد رشــد و توســعه کشــور مــی شــود. عوامــل و شــرایط الزم را بــرای تولیــد کاال هــا، محصــوالت و بازاریابــی آنهــا 
فراهــم مــی ســازد. کارآفرینــی باعــث تامیــن رفــاه اجتماعــی، رقابــت صنایــع بــا یکدیگــر و ســرانجام موجــب بهبــود و بــاال 
رفتــن کیفیــت کاالهــا، تقویــت و تکامــل صنایــع داخلــی مــی شــود و بدیــن ترتیــب زمینــه رقابــت صنایــع داخلــی و خارجــی 
فراهــم مــی آیــد و ســرانجام بــه افزایــش صــادرات و دریافــت ارز بــرای کشــور مــی انجامد.کارآفرینــی موجــب بــه وجــود 

آمــدن محصــوالت، خدمــات، روش هــا، سیاســت هــا، افــکار و راهــکار هــای نــو بــرای حــل مشــکات جامعــه مــی گــردد.
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ــوزان در  ــال آم ــش فوتب ــل کاه ــن عل ــی و تعیی بررس
ــان ــه جری ــر نظری ــد ب ــا تاکی ــال ب ــدارس فوتب م

روح هللا بیــــانی 
مدرس دانشگاه تربیت مدرس تهران 

بــا توجــه بــه اینکــه فوتبــال بــه عنــوان پــر طرفــداران تریــن رشــته ورزشــی دنیــا شــناخته میشــود و ضمنــا بــه عنــوان یــک 
صنعــت خــود را در بیــن جوامــع جــا داده اســت، طرفــدارن بســیار زیــادی در ســطح دنیــا دارد. کشــور مــا نیــز ار ایــن قاعــده 
مســتثنی نیســت. یکــی از لــذت بخــش تریــن قســمت هــای فوتبــال، کارکــردن بــا فوتبــال آمــوزان مــدارس فوتبــال اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه بیشــترین کارکــرد مــدارس فوتبــال در کشــور مــا در فصــل تابســتان اســت. در بیشــتر مــدارس هــر 
چــه قــدر بــه آخرتابســتان نزدیــک تــر میشــویم، از آمــار فوتبــال آمــوزان کاســته میشــود. بــا توجــه بــه دالیــل متعــدد و 

مشــکات دیگــر، در ایــن مطلــب قصــد داریــم از دیــدگاه نظریــه جریــان بــه ایــن مــورد بپردازیــم.

نظریــه جریــان یــا نظریــه چالــش و مهــارت توســط میهــای چیکســنت میهایــی در ســال 1990 مطــرح شــد و در تمــام ورزش 
هــا میتوانیــم از ایــن نظریــه اســتفاده کنیــم. در ایــن مطلــب قصــد داریــم ورزش فوتبــال رو بــا تمرکــز بــر مدرســه فوتبــال 
برســی کنیــم.  ایــن تئــوری پیشــنهاد می کنــد کــه افــراد زمانــی وارد یــک حالــت فراغــت می شــوند کــه چالــش یــک فعالیــت 
بــا ســطح مهــارت آنهــا مطابقــت خوبــی داشــته باشــد. آنهــا تجربــه ای دارنــد کــه آنهــا را در یــک حالــت جریــان قــرار مــی 
دهــد، کــه بــا غوطــه ور شــدن کامــل در فعالیــت و ایــن احســاس کــه هیــچ چیــز دیگــری خــارج از آن فعالیــت وجــود نــدارد 
)آنهــا مســیر زمــان را از دســت مــی دهنــد، خودآگاهــی را از دســت مــی دهنــد و غیــره( مشــخص مــی شــود. یــک تجربــه 
بهینــه اوقــات فراغــت مســتلزم تعــادل بیــن چالــش و مهــارت، بــه ویــژه چالــش بــاال و مهــارت بــاال اســت. در ایــن نظریــه، 
ایــده رو بــر مبنــای ذهنــی منعکــس میکنــد. آیــا میتــوان مربــی، محــل تمریــن، امکانــات، هزینــه شــرکت در کاس را 
دلیــل اصلــی کاهــش متصــور شــد ؟ یــا میتــوان دالیــل دیگــری رو در ایــن راســتا مطــرح کــرد؟؟ مــا اینجــا قصــد داریــم کــه 
نــگاه متفاوتــی بــه کاهــش فوتبــال آمــوزان در مــدارس فوتبــال در ســطح کشــور بپردازیــم. در شــروع کاس هــای مــدارس 
فوتبــال، بیشــتر مــدارس بــا بیشــترین تعــداد در اوایــل فصــل شــروع بــکار میکننــد ولــی در ادامــه بــا توجــه بــه اینکــه 
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تمرینــات فوتبــال آمــوزان بــا چالــش و مهــارت همــراه میشــوند بــه مــرور زمــان و نزدیــک شــدن بــه اتمــام فصــل تابســتان 
تعــداد فوتبــال آمــوزان بــا کاهــش روبــرو میشــوند. 

زمانیکــه تمرینــات فوتبــال آمــوزان بــا رویکــرد مهــارت طراحــی میگــردد احتمــال اینکــه همــه فوتبــال آمــوزان ایــن مهــارت  
رو بــه بهتریــن نحــو انجــام بدهنــد کــم اســت، پــس چــه اتفاقــی بــرای افــرادی کــه نمیتواننــد مهــارت رو بــه خوبــی ایفــا 
کننــد مــی افتــد!  نظریــه فلــو یــا جریــان، ایــن اتفــاق رو در صورتــی کــه مهــارت زیــادی در اجــرای حرکــت طلــب کنــد باعــث 
بــی حوصلگــی فوتبــال آمــوزان میشــود و فوتبــال آمــوز اگــر نتوانــد حــرکات رو انجــام بدهــد مجبــور بــه چــه کاری خواهــد 
شــد. عــدم لــذت از تمریــن و همینطــور تمرینــی کــه نیــاز بــه مهــارت باالیــی دارد میتوانــد باعــث دلســردی و عــدم اعتمــاد 

بــه نفــس در فوتبــال آمــوز شــود کــه ایــن میتوانــد یکــی از عواقــب کاهــش فوتبــال آمــوزان در مــدارس فوتبــال شــود.

 زمانیکــه حــرکات فوتبــال آمــوزان در مســیر عمــودی نمودارکــه 
چالــش تمرینــات اســت همــراه میشــود میتوانــد در صورتــی 
کــه اگــر چالــش زیــادی باشــد باعــث اضطــراب شــود. جــدا از 
مهــارت کــه فوتبــال آمــوزان بــا آن مشــکل دارنــد اگــر تمرینــات 
بــا چالــش باالیــی همــراه باشــد میتوانــد اضطــراب در فوتبــال 
کــه  ایجــاد کنــد. نظریــه جریــان، پیشــنهاد میکنــد  آمــوزان 
مهــارت و چالــش را در کانــال فلــو نگــه داریــد، بطــوری کــه 
ایــن نظریــه تاکیــد  بــرود.  بــاال  بــه چالــش  مهــارت نســبت 
میکنــد اگــر تمرینــات از ایــن کانــال فلــو ) کانــال ســفید در 
نمــودار( از هــر ســمتی خــارج شــود میتوانــد باعــث خســتگی، 

اضطــراب، بــی حوصلگــی در بیــن فوتبــال آمــوزان میگــردد. مربیــان بایــد شــرایطی را در تمرینــات فراهــم کننــد کــه حــرکات 
در کانــال جریــان ادامــه پیــدا کنــد کــه تمرینــات بــا مهــارت و چالــش در یــک مســیر بصــورت آرام حرکــت کنــد قطعــا ایــن 
نیــاز بــه دانــش الزم بــرای مربیــان اســت. میتــوان کاهــش آمــار در مــدارس فوتبــال رو از ایــن بعــد نیــز در نظــر گرفــت. 
حتــی کــه دالیــل متعــددی میتوانــد تاثیــر گــذار باشــد ولــی ایــن نظریــه بــه مربیــان کمــک میکنــد کــه بتواننــد در آمــوزش 

خودشــان بــرای فوتبــال تجدیــد نظــر کننــد. 
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