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مقدمه مرتجم

اگر به دنبال کتابی هســتید که اصول و تکنیک های مدیریِت باشگاه های 
گوناگون ورزشــی را به شما آموزش دهد، درست انتخاب کرده اید! نویسنده 
کتاب، خانم اِل ریِنا اکســتین، مدرس دانشــگاه و مدیر باشگاه هاکی است که 
واحدهای تخصصی مدیریت در ورزش، شامل امور اداری، تجاری و حقوقی 

آن را در دانشگاه تدریس می کند.
انتخــاب و ترجمه این کتاب برآیند تجربه کاری-ورزشــی ام و همچنین 
تحصیل در رشــته های علوم اجتماعی و مدیریت در داخل و خارج از کشور 
است، چرا که مباحث به روز این حوزه را به صورت خالصه و مفید و کاربردی 

ارائه می دهد، بدون اینکه شما را با تئوری های پیچیده مدیریتی مشغول کند.
در فصــل اول، مولف به تعریف خود از مدیریت در ورزش و حوزه های 
مرتبط با آن می پردازد. در فصول دوم و سوم، اصول مشترک در علم مدیریت 
را که شامل مبانی، نقش ها و مهارت های مورد نیاز هستند و در ورزش کاربرد 
دارند بیان می کند که ُپلی باشــد به فصول چهارم و پنجم. در فصول چهارم و 
پنجم مباحث مرتبط با امور مالی و ریسک های مطرح را در حوزه های مختلِف 
ورزشی و باشگاه ها مورد بررسی قرار می دهد. در واقع، پنج فصل ابتدایی این 
کتاب دستمایه ای اســت عملی، برای دو فصل ششم و هفتم، که فرآیندهای 
تصمیم گیری و مدیریت تنش در حوزه های مختلف باشــگاه ها و مســابقات 
ورزشی را آموزش می دهد. نهایتا در فصل پایانی، مولف به ارائة معیاری برای 

چگونگی ارزیابی و قضاوت اخالقی در ورزش می پردازد.
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در پایــان الزم می دانم از همســرم ســرکار خانم مهدیــه جعفری که 
رهنمودهای ایشــان سبب ارتقای سطح ترجمه این اثر شد، کمال سپاس و 

قدردانی را داشته باشم.
امیدوارم ایــن کتاب برای مدیران و دســت اندرکاران جامعه ورزشــی 
ایران، دانشــجویان، عالقه مندان، ورزشکاران و دوستداران ورزش مفید باشد. 
خواهشــمندم نظرها و پیشــنهادهای خود را با پست الکترونیک زیر به اطالع 

مترجم برسانید.
shahram.amintorabi@gmail.com

باسپاس
شهرامامینترابی
مهر۱۳۹۶



9

ش
رز

ت و
ری

دی
ی م

رف
مع

در 
ی 

مه ا
قد

: م
ل1

فص

فصل 1 
مقدمه ای در معرفی مدیریت ورزش

    1-1- مقدمه

برای بیشتر ما، کلمه ورزش به معنی سرگرمی است، درحالی که ورزش می تواند 
کار، یکی از ابزارهای ایجاد اشــتغال یا تجارت نیز باشد. افراد زیادی که در امور 
مرتبط با ورزش به کار مشغولند، در عرصه مدیریت ورزش دست اندرکار هستند.

بنابراین، تعریف مدیریت ورزش می تواند به شرح زیر باشد:
»بررســی و پرداختن به همــه افــراد، فعالیت ها، موضوعــات، امور یا 
سازمان هایی که دست اندرکار تولید، فراهم آوردن امکانات، ارتقا یا سازماندهی 

هر موضوع یا محصولی که به نحوی مرتبط با ورزش است.«
در این فصل، نگاهی به حوزه های مدیریت، مسئولیت های مدیراِن ورزش 

و محیِط تجارِی ورزش می اندازیم.

1-۲- حوزه های مدیریت ورزش

اجرای مدیریت ورزش، تنها محدود به باشــگاه های بزرگ ورزشــی نیســت، 
بلکه همچنین اعمال موثر، کارآمد و بــا بهره وری باالی مدیریت ورزش هم در 
ســازمان های کوچک ورزشی و هم در سازمان های ورزشی غیرانتفاعی بزرگ تر 

نظیر سازمان های دولتی، دانشگاه ها، مدارس و غیره، به طور یکسان مهم است.
مجموعه بندی فعالیت های ورزشی:این موضوع مهم است که ترتیباِت 
مختلِف بسیاری که درون آنها فعالیت ورزشی رخ می دهند، مورد بررسی قرار 

گیرد. این ترتیبات به اشکال زیر هستند:
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 ورزش های انفرادی حرفه ای
- تیم ها و لیگ های حرفه ای
 ورزش های چندگانه )گروهی(

- موسسات ورزشی
- ورزش های دبیرستان ها

- سازمان های ورزشی
- ادارات ورزشی

 ورزش های دانشگاهی
- انجمن های دانشگاهی

- دپارتمان های ورزشی دانشگاهی
-  دوره های مدرک دار مدیریت ورزش

 گردهمایی  ها
-  نشست ها

- نمایش های تجاری
 رسانه ها

- روزنامه ها
- مجالت ورزشی

- کانال های تلویزیونی ورزشی
 پشتیباناِن مالِی )اسپانسرهای( فعالیت های ورزشی

 خدمات حرفه ای
- برنامه ریزی و خدمات برای برگزاری گردهمایی ها

- خدمات مالی
- خدمات بازاریابی

- کارگزاران ورزشی
 امکانات و تجهیزات

- محل های برگزاری مسابقات و استادیوم ها 
- پیست های اتومبیل رانی 

- مدیریت امکانات و تجهیزات 
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1-۳- مسئولیت های مدیران ورزشی

در واقع یک مدیر ورزش، مسئول رسیدن به اهداف سازمان ورزشی با استفاده بهینه 
و موثر از منابع است. منظور از کلمه بهینه، حداکثر استفاده از منابع موجود است و 
منظور از کلمه موثر، انجام کارها به نحو درست برای نائل شدن به هدف است؛ به 
بیان دیگر، منظور این است که هدف مورد نظر با چه کیفیتی به دست آمده است. 

منابع یک مدیر، شامل منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطالعاتی است.

منابع انسانی
 افراد باارزش ترین دارایی یک مدیر هستند.

 اگر به طور مطلوبی از افراد زیردستتان مراقبت نکنید، مسلما سازمان شما 
موفق نخواهد شد.

 به عنوان مدیر، باید تالش کنید بهترین نیروهای موجود را استخدام کنید.
 سپس باید به این نیروها آموزش داده شود، به گونه ای که بتوانند دیگر منابع 

موجود در سازمان را استفاده کنند و بهره وری سازمانی را به حداکثر برسانند.

منابع مالی
 بیشــتر مدیران بودجه ای دارند که هزینه اداره گروه، تیم یا بازارشان را 

برای دوره زمانی مشخصی تعیین می کند.
 بودجه معین می کند، مدیر برای نائل شدن به اهداف، چه منابع مالی ای 

در اختیار دارد. 
 به عنوان یک مدیر، مسئول این هستید که ببینید گروه شما منابع را هدر 

نمی دهد.

منابع فیزیکی
 منابع فیزیکی در باشــگاه های ورزشــی شــامل امکانات، تاسیسات، 

زمین های بازی، تابلوهای اعالم نتایج، وسایل و همچنین کامپیوتر ها هستند.
 مدیران، مســئول نگهداری وســایل به صورت آماده به کار هستند و باید 

اطمینان حاصل کنند که وسایل و تدارکات، آماده و در دسترس باشند.
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منابع اطالعاتی
 مدیران احتیاج به همه نوع اطالعات دارند.

 برای مثال: در باشگاه ورزشی، مدیر باید بداند آن باشگاه چه تعداد عضو 
دارد، آن اعضا در چه گروه ســنی و جنســی هستند، و از چگونگی وضعیت 
سالمت و بهداشت آنها و همچنین شماره تماس با آنها یا والدینشان )اگر زیر 

سن قانونی هستند( اطالع داشته باشد.

1-۴- محیط تجاری ورزش

باشگاه های ورزشی در خأل فعالیت نمی کنند. بسیاری از عوامل درون و برون 
ســازمانی وجود دارند که می توانند باشــگاه ورزشی را در رسیدن به هدفش 
همیاری کنند یا برعکس، عاملی بازدارنده در رسیدن به هدف باشند. برای یک 
مدیر بســیار مهم است که محیط تجاری ورزش را درک کند. کلمه »محیط«، 
هر دو مفهوم محیط داخلــی )محیط کوچک( و محیط خارجی )مثل بازار و 

محیط های بزرگ تر( را در بر می گیرد.

1-۴-1- محیط داخلی

به محیط داخلی، محیط کوچک نیز گفته می شود. محیط داخلی سازمان، شامل 
عوامل و فاکتورهای دروِن مرزهای ســازمان است که روی کارایی مطلوب یا 
نامطلوب ســازمان تاثیرگذار هستند. سازمان، آن عوامل را در حیطه اختیار و 
کنترل خود دارد. این عوامِل تاثیرگذاِر داخلی، تحت چهار دســته مدیریت1، 
ماموریت2، منابع3 و فرهنگ و ســنت4 طبقه بندی می شوند، که در این بخش 

نگاهی به آنها می اندازیم.

مدیریت
 مدیران، مســئول برنامه ریزی و کارایی مطلوب ســازمان، سازماندهی، 

هدایت و کنترل فعالیت های درون سازمان هستند.
 شیوه مدیریتی مورد استفاده آنها و تصمیم گیری هایشان روی کارایی کل 

1- Management 2- Mission 3- Resources 4- Culture and Tradition
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سازمان تاثیر می گذارد.
 مدیران تاثیرگذار، کســانی هســتند که محیط داخلی سازمانشان را با 

فرهنگ موفقیت و برنده شدن توسعه می دهند.
 مدیران باشگاه های ورزشــی، باید قدرت تشخیص هر نوع از مدارِک 
رسمِی باشگاه را داشته باشــند که با دستورالعمل ها، خط مشی ها و روندهای 

اداره باشگاه مرتبط هستند.
 مثال برای مدارک باشــگاهی: اساســنامه و آیین نامه ها، خط مشی ها و 

روندهای اداری است.

ماموریت
 توسعه و ایجاد ماموریت، مسئولیت مدیران ارشد است و همه کارمندان 
برای به سرانجام رساندِن موفقیت آمیِز آن ماموریت، همکاری و کنش وواکنش 

متقابل می کنند. 
 ماموریت ها، باید تمام و کمال در جهت تحقق اهداف سازمانی باشند.

- ماموریت همچنین می تواند به معنی پیامدها یا نتایجی تعریف شود که 
یک سازمان تالش برای به دست آوردن آنها می کند.1

منابع
 سازمان ها، برای انجام ماموریت هایشان نیاز به منابع دارند.

 منابع سازمانی شامل موارد زیر است:
- منابع انسانی   ـ  کارمندانی که باشگاه برای نائل شدن به اهدافش استخدام 

کرده است.
- منابع مالی-سرمایه ای که باشگاه با آن باید به اهدافش برسد. 

- منابع فیزیکی  ـ مکان ها و تاسیساتی که باشگاه ورزشی باید در دسترس داشته 
باشد که به اهداف خود برسد؛ مثل استخر شنا، سالِن مرکزِی بدنسازی و غیره. 

1- برای مثال: آنچه یک باشگاه می خواهد بشود؛ به بیان دیگر آرمان آن باشگاه - مترجم.
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فرهنگ و سنت ها
 برای مثال، اعضای یک باشــگاه ممکن اســت نــوع خاصی از لباس 
متحد الشکل )یونیفرم( را بپوشند یا برای دهه های متمادی تشریفات یا مراسم 

قبل از بازی داشته باشند.
 تغییــر یا حــذف عناصر فرهنگی، می تواند ســبب برانگیخته شــدِن 

واکنش های مخالف، میان اعضا و کارمندان باشگاه شود.
 ممکن است بعضی از جنبه های فرهنگ باشگاه، منفی1 باشند و احتیاج 

به حذف آنها داشته باشیم. 

1-۴-۲- محیط خارجی

محیط بیرونی شامل محیط وظایف، که محیط بازار نیز نامیده می شود، و محیط 
عمومی، که محیط کالن نیز نامیده می شود، است.

محیط وظایف / محیط بازار
 عناصر محیطی، مســتقیما باشگاه ورزشــی را در راه رسیدن به اهداف 

سازمانی تحت تاثیر قرار می دهند.
 عناصر محیطی وظایف عبارتند از:

- مشتریان یا اعضا
 مشــتریان یا اعضا، محصوالت و بلیط ها را خریداری می کنند و بدون 

مشتریان و سازمان ها این امر امکان پذیر نیست. 
 یک تیم برای رسیدن به موفقیت، نیاز به طرفداران وفاداری دارد که دائم 

برای تماشای بازی ها حضور یابند.
 مدیران باشگاه های ورزشی متعهد هستند که کیفیت خدمات ارائه شده باشگاه 

را اندازه گیری کنند؛ به نحوی که مشتریان و طرفداران جذب و نگهداری شوند2.
- رقیبان

 حرکات استراتژیک رقیبان می توانند کارایی سازمان را تحت تاثیر قرار دهند .

1- خارج از ساختار و نظم - مترجم.
2- به بیان دیگر از ریزش مشتریان و طرفداران جلوگیری شود - مترجم.
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 قیمت گذاری از جنبه های مهم رقابت است. برای مثال، هنگامی که یک 
رقیب خدمات خود را با قیمت پایین تری ارائه می کند، دیگر باشگاه ها اغلب 

مجبور به تطبیق قیمت، برای نگهداری مشتریان خواهند شد.
- فروشندگان یا تامین کنندگان مواد اولیه و کاالها

 ســازمان ها، مواردی مثل زمین، ســاختمان، ماشــین آالت، وســایل، 
منابع طبیعی و کاال از فروشندگان می خرند.

 کیفیت پایین و اقالم خارج از رده می تواند منجر به از دست رفتن درآمد 
یا بازده برای سازمان ها شود.

 مدیران موفق و موثر، قادر به تشخیص این امر هستند که یکی از عوامل 
کلیدی در موفقیت آنان، فروشــندگان هســتند و به همین دلیل، روابط کاری 

نزدیک و صمیمانه با آنها را توسعه می دهند.
 مدیران، باید از اعتبار و ارزش فروشندگان و کیفیت و استاندارد مطلوب 

کاالهای فروخته شده به باشگاه اطمینان حاصل کنند.

محیط عمومی / محیط کالن
 منظور از محیط های عمومی آن بخش هایی هســتند که ممکن اســت 
مســتقیما روی عملیات ســازمان ورزشی تاثیر نداشته باشــند؛ اما می توانند 

تصمیمات اتخاذ شده سازمان را به طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار دهند.
 سازمان ورزشی هیچ نوع کنترلی روی این نوع محیط ندارد.

 عناصر این محیط عبارتند از:
- تکنولوژی

 اینترنت، پایگاه های داده ایمیل ها، نرم افزارهای زمانبندی و سیستم های 
عملیاتی کامپیوترها، همگون و اســتاندارد هســتند و رهبــران باید تغییرات 

تکنولوژیک الزم را به موازات اعمال کنند.
- اقتصاد

 ســازمان ورزشی هیچ نوع کنترلی روی مســائلی مثل رشد اقتصادی، 
تورم، نرخ بهره یا نرخ ارز بین المللی ندارد، اما تمام این عوامل مستقیما روی 

کارایی سازمان تاثیر می گذارند.
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 در دوران تورم، سازمان ها، با افزایش مخارج مواجه می شوند که نتیجه 
آن کاهش سود است.

 وقتی که واحد پول یک کشــور )مثال آفریقای جنوبی( ضعیف باشــد، 
کاالهای دیگر کشــورها در داخل مرز آن گران تر و کاالهای آن کشور، قیمت 

کمتری در دیگر کشورها دارند.
- سیاست

 محیط سیاسی یک کشور ترکیبی از قوانین، آژانس های دولتی و گروه های 
فشار است که سازمان ها و افراد یک جامعه را مورد نفوذ یا محدودیت قرار می دهند.
 برای مثال، سیستم سهمیه بندی که در تمام کدهای ورزشی در آفریقای 

جنوبی اعمال شده است. 
- قانون

 باشگاه ورزشی باید قوانین، احکام و استانداردهای مقرر شده دولت ها  
و ارکان حاکم بر ورزش را بداند و باید به آنها پایبند باشد.

شکل۱-۱- فاکتورهای محیطی داخلی و خارجی در یک باشگاه ورزشی


