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تاثیر اسـترتژي هـاي وزارت ورزش   فراهم کردن یک دیدگاه سازماندهی شده و کامل از  ،هدف از این پژوهش 

ه هره جسته شـد بمقاله داخلی و خارجی  50از  و هبودبر روي انتخاب سبک رهبري مناسب در ورزش قهرمانی 

فراهم  یتوصیفکتاب شناسی، سایت شناسی و به روش وسیله   ههاي آن ب دادهو  کیفیتحقیق حاضر روش  .است

نگر و مقطعی اسـت   ماهیت، کاربردي و از نظر زمان و طول مدت، حال از نظر هدف واین پژوهش . آمده است

یـک رویکـرد تحقیـق     به عنـوان از نظریه داده بنیاد . ،آوري شده است هاي آن به روش کتابخانه اي جمع که داده

داده  .است گردیدهجهت تحلیل داده ها استفاده ي نظریه پردازي استقرایی رویه هاي نظام مندي براکیفی داراي 

شدند و پس از استخراج مفاهیم، مقوله ها و قضیه ) محوري و انتخابی باز،(هاي تحقیق در سه مرحله کدگذاري

هاي مدیریتی ناشی از استراتژي هاي ها، نتیجه این فرآیند استقرایی شامل بر مطالعات و انتقادات وارده بر سبک 

ها وجود دارد که نتیجـه انتخـاب    اداره کل استان 31فدراسیون و  51در وزارت ورزش  .کالن ورزشی آنهاست

  .سبک رهبري آنها پرورش قهرمانان می باشد

. داردهاي فردي ، ارتباط وجـود   ي رهبري و ویژگیسبک هابین  هاي این پژوهش دریافتیمدرعمده ترین یافته 

مـی  گرا که نشان از توجـه بـه وظیفـه اسـت،      دار بین سن و سبک رهبري وظیفه نتایج بیانگر وجود ارتباط معنی

، دوره هاي هاي شخصی مانند سن، سابقه مدیریت گونه که در مباحث نظري و پیشینه تحقیق ویژگی همان. باشد
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توان نتیجه گرفت کـه مـدیران ورزش    ، میي رهبري مدیران موثر استسبک هار آموزشی و سطح تحصیالت ب

  .کنند برخی ویژگی هاي خود عمل می ، متأثرازي رهبري خودسبک هاکارگیري  در بهنیز 

  

  و جوانان وزارت ورزشو  ورزش قهرمانی ،سبک رهبري، استراتژي :کلیدي گانواژ
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  مقدمه

  

مدیران ورزشی موفق، . در استراتژي هاي کالن ورزشی بوده ایمدر دهه هاي اخیر شاهد ظهور رویکردي جدید 

. بلکه شخصیت را نیز درنظـر مـی گیرنـد    ،نه تنها افراد را متحد می کنندآنها . عموما آرزوهاي بلند باالیی دارند

کـه  بل مدیران ورزشی می بینند و از تجربه هاي گذشته یاد می گیرند که این تغییر فقط براي مدیران مهم نیست،

مقولـۀ تحقـق و اجـراي     هاي ارتباطی بـاور نکردنـی داشـته باشـند و     آنها باید مهارت.سته ان نیزمورد نیاز آن

 ،اجـراي اسـتراتژي   )37: 1،2004کـاپالن (استراتژي همواره از بحـث انگیزتـر ین مباحـث مـدیریت بوده است 

ها به اجـرا   گیري از برنامه، بودجه و رویه ، بـا بهرهراسـاس آن سیاسـت هـا و اسـتراتژي هـافرآیندي است که ب

الیل شکست برنامه هـا ي درصد از د 70مطالعات نشان داده است کـه بـیش از ) 112: 2،1386دیوید(آیند  درمی

ی از هي امـروزي بـا آگــا   سـازمان هـا  ) 128: 3،1999چاران(یک در مرحلـۀ اجـرا ي آن نهفتـه اسـت اسـتراتژ

ي خـویش بـراي نیـل بـه اهــداف و رسـالت هـاي بلندمـدت، در سـایۀ منـابع و       امکانـات و محـدودیت هـا

البته بـا ایـن   . وحدت رویه ها و فرآیندها رویکرد برنامه ریزي اسـتراتژ یک را انتخاب، تنظیم و تدوین کرده اند

اند که تدوین  مانده آنها را بـه موقعیت مطلوب برساند، از این نکته غافل می تواندتفکر که تدوین این برنامه ها 

ي اسـتراتژي هـاي پیشـین، هـا طـی سـال. ا تضمین کنـدي موفقیت آمیز آنها رمی تواند اجـراموفق استراتژي ن

طراحی شده است که هیچگاه پیاده نشده یـا در رویـارویی بـا موانـع تحقـق پیـدا        سازمان هازیـادي در سـطح 

هایی است که با توجه به اهـداف و چشم  اجراي استراتژي ،مان هاسازامروزه، مهمترین دغدغۀ بیشتر . اند نکرده

اجراي اسـتراتژي بـدون حمایـت همه ) 39: 1386کاپالن ،(اندازها و با تالش و زحمت فراوان تدوین شده اند 

مـدیران ارشـد   درصـد   85، طبـق گـزارش هـا. باشد آنانجانبۀ مدیران ارشد ممکن نیست و باید دغدغۀ اصلی 

 )57: 4،2006رابـرت (دهنـد   از یک ساعت از وقت خود را در ماه به بحث دربارة استراتژي اختصاص میکمتر 

مفاهیم مربوط به مدیریت استراتژیک چند سالی است که در فضاي مدیریت کشور مطرح شـده و تعـداد قابـل    

 ،متأسفانه. ي خود بهره گیرندها فعالیتند تا از این مفاهیم براي ادارة بهتر  ا نیز تالش کرده سازمان هاتوجهی از 

این ابزار نیز مشابه بسیاري دیگر از ابزارهاي مدیریتی دستاورد مثبت چندانی نداشته اسـت و درصـد کمــی از    
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 )83: 1383غفاریـان، . (انـد  آمیـزي دسـت یافتـه    نتــایج موفقیـت   بـه انـد، یی کـه آن را بـه کـارگرفتـهسازمان ها

محیط داخلـی و خـارجی خـود را تحلیـل و از آن      سازمان هات که از طریق آن ، فرایندي اسمدیریت راهبردي

که آنها  می کنندعالوه بر آن، مسیر راهبردي خود را پایه گذاري و راهبردهایی را خلق .  می کنندشناخت کسب 

  )43: 1،1382هریسون(یاري می رساندرا در رسیدن به اهداف تعیین شده 

نحـوه   ،به بیان دیگر. می نامند »سبک رهبري« ،راي کسب اهداف استفاده می کنداز نفوذش ب طریقی را که رهبر

اساسا شیوه نگرش مدیر نسـبت بـه نقـش     ،سبک رهبري. گویند سبک رهبري استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را

سـبک آمرانـه و سـنتی    : سنتی دو نوع دیدگاه دربـاره سـبک رهبـري وجـود دارد     به طور. خود و کارکنان است

  )99: 2،2008سین(.وظیفه مدار و سبک دموکراتیک یا رابطه مداریا

و همکـاران   3به زعم گـرین . ي رهبري ارائه داده اندسبک هامحققان طبقه بندي و الگوهاي متعدد و متنوعی از 

صفات مشخصه، سبکی، وضـعیتی، اقتضـایی،   : گیرند قرار می زیر ي رهبري در هفت طبقهسبک ها) 2006:48(

  .حولی و مبادلۀ رهبرـ پیروهدف، ت مسیر

منظور  بنابراین به. هاي پویا و در حال تغییر مواجه اند اي با محیط صورت فزاینده به سازمان ها ،در عصرحاضر

باتوجـه بـه سـرعت     ، بـه بیـان دیگـر   . دنماینبقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار 

یی موفـق و  سازمان هـا در عصر حاضر، ... تکنولوژیک، اجتماعی، فرهنگی وی، شتابندة تغییرات و تحوالت علم

 ت جامعۀ امروزي، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگـونی الوه بر هماهنگی با تحوالکه ع می شوندکارآمد محسوب 

اي قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجـاد تحـوالت مطلـوب بـر    نیز و نند ها را نیز در آینده پیش بینی ک

 این مهم، از طریق رویکردهاي سنتی مدیریت امکـان ) 73: 1393گلمحمدي،.(اي بهتر هدایت کنند ساختن آینده

مستلزم سبک رهبري متفـاوت و جدیـدي اسـت     ،تغییرات گسترده و جهانی شدن در دنیاي امروز. پذیر نیست

جهت دستیابی بـه اهـداف و تعـالی    کار را در  هاي کسب و و بنگاه سازمان هاکه بتواند ) 67: 1390میرکمالی،(

وري سـازمان بـه    و بهـره  می گرددلی هر سازمان محسوب رهبري یکی از فرایندهاي اص. سازمانی یاري رساند

مطالعات متعدد حاکی از آن هستند که هر سازمان براي نیل به اهداف، . هاي رهبري مدیران آن متکی است شیوه

   )68: 1390نیستانی،.( داردشیوة خاصی از رهبري و مدیریت را الزم 
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سـازمان  مدیران موفق  توانایی تفسیر رخدادها و وقایع غیرمرتبط و برنامه ریزي نشده، بزرگترین نشان موفقیت 

که خود مبین یـک   می باشدواقع همان تفکر استراتژیک در یک سازمان  این توانایی ها در و  ي کنونی استها

ایـن   )139: 1،2013رامیـر دانـی  (. مـی باشـد  به تعالی و توانمندسـازي   کمبود اساسی براي رساندن یک سازمان

به مدیران کمک نماید که بتوانند وقایع آینده را درك، تشخیص، پیش بینی و کنترل  می تواندتوانایی استراتژیک 

. نمایند و به جاي آنکه تحت تـأثیر تغییـرات قـرار بگیرنـد ، تغییـرات آتـی را تحـت تـأثیر خـود قـرار دهنـد           

سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبري مناسب و  )127: 2،2009پیسیپیا(

هـاي آنهـا را در جهـت تحقـق اهـداف و تعـالی         ش النفوذي که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تـ 

رت تفکـر  نیازمنـد رهبرانـی بـا مهـا     سازمان ها ،نین امريچلذا براي دستیابی به . سازمان همسو و منسجم کنند

. که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی براي سازمان خلق کنند استراتژیک خواهند بود

ـ  )5799 : 3،2012ژائو( هـاي آن   شالبرنامه هاي راهبردي در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به ت

ي درونـی و بیرونـی هـر سـازمان     محدودیت هااف بلند مدت، با توجه به امکانات و براي نیل به رسالت و اهد

 و تهدیـدهاي   فرصت هاي داخلی و ضعف هاو  قوت هادر این فرایند،  )115: 4،2014ویکر(.می شودطراحی 

ین شوند و با توجه به ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت براي آن تـدو  شناسایی می  5)سوات(بیرونی سازمان 

کـه بـا   می شـود  هاي مختلف اقدام به انتخاب راهبردهایی ن گزینه براي دستیابی به این اهداف، از بی .می گردد

و از تهدیدها پرهیـز شـود تـا در صـورت      برداز بین ب ضعف ها، فرصت هاو با بهره گیري از  قوت هاتکیه به 

   )68: 1367لوانی،ا( .اجراي صحیح باعث موفقیت سازمان گردد

مدیران ورزشی اغلب داراي پـس زمینـه در مربیگـري    . دارنده اي ورزشی و مربیگري ارتباطات پیچید یتمدیر

مدیران ورزشی معموال  ،در هر صورت )34: 6،2013رات(. مربیگري می شوند ،هستند و یا به عنوان ورزشکاران

هاي مربیگري موثر در هنگام کار  اما آیا با استفاده از تکنیک. ، دارندضمنی از آنچه مربی خوب می سازند یدرک

انجـام  . کنید؟ بین دانستن چیزي و انجـام آن اخـتالف وجـود دارد    استفاده می آنهابا همکاران و پیروان خود، از 

مربیگري بیشتر در محل کار شما حقیقتا باعث ایجاد اختالف زیادي در کارآیی شـما بـه عنـوان مـدیر و رهبـر      
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کی از مهمترین تکنیک هاي مربیگري براي مدیران ورزشی، مکالمه مربیگري ی )14: 1،2014دکستر (.خواهد شد

اما اگر شما به عنوان یـک مـدیر   . براي آنها وجود ندارد  -و یا مهارت -است که اغلب مدیران معتقدند که زمان

ممکـن   )مانند مربی براي توسعه ورزشکار(حمایت نکنید و به طور فعال در توسعه کارکنان خود دخالت نکنید 

پس چگونه  )46: 2،2012آیوا (.گیردمشارکت و حفظ آن تحت تاثیر قرار  و شویدناست رشد کارکنان را متوجه 

شما از تکنیک هاي مربیگري موثر استفاده مـی کنـد؟    یمی توانید اطمینان حاصل کنید که سبک مدیریت ورزش

. مینه در ورزش و مربیگري استفاده می کنندشد، مدیران ورزشی اغلب از مزایاي ز پیش از این بیانهمانطور که 

بسیاري وجود دارد که مربیگري مؤثر را  فردي سازد؟ ویژگی هاي فکر می کنید که مربی خوب چه چیزي را می

  )59: 3،2016پالکونا(. ایجاد می کند

  فرضیه هاي پژوهش

  فرضیه اصلی

  .قهرمانی تاثیر مستقیم دارد استرتژي هاي وزارت ورزش بر روي انتخاب سبک رهبري مناسب در ورزش

  پژوهشروش شناسی 

از نظر هدف و ماهیت، کاربردي و از نظـر  ، کیفی تحقیق حاضر از نظر روش و استراتژي، توصیفی از نوع       

سهم این .آوري شده است جمع کتابخانه ايهاي آن به روش  نگر و مقطعی است که داده زمان و طول مدت، حال

تاثیر استرتژي هـاي وزارت ورزش بـر   استخراج نظریه اي است که  ،ات مدیریت دولتیهش در حوزه مطالعپژو

منبـع اطالعـاتی تحقیـق حاضـر، مجـالت       .دهد  نشانرا  روي انتخاب سبک رهبري مناسب در ورزش قهرمانی

      2000-2017هـاي   طـی سـال   و ورزشدر حـوزه مـدیریت    ISI)(معرفی شده توسط موسسه اطالعات علمـی 

یک رویکرد تحقیق کیفی داراي رویه هاي نظام مندي براي نظریه پردازي  به عنواناز نظریه داده بنیاد . می باشد

) محوري و انتخابی باز،(داده هاي تحقیق در سه مرحله کدگذاري .تحلیل داده ها استفاده شده است دراستقرایی 

هـا یـا    اعتبـار شـاخص  آیند استقرایی شـامل  شدند و پس از استخراج مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها، نتیجه این فر

                                                           
١ Dexter 
٢ Iowa 
٣ Plakona 
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هاي پژوهش از طریق مراجعه به داوران کارآزموده و متخصصان امور ورزش و مـدیریت و روایـی آن از    معرف

  .مقایسه نتایج با تعداد قابل مالحظه اي از مقاالت و کتب در این زمینه مورد بررسی و تایید قرار گرفتطریق 

  یافته هاي پژوهش

  ختلف مدیریتیسبک هاي م

عمل آورد تا الگوي کلی مدیریت مورد ه اساس مطالعات اولیه میشیگان، تحقیقات وسیعی ب بر 1رِنسیس لیکرت

لیکـرت در   .برند، کشف کنـد  استفاده مدیران شایسته و کارآمد را در مقایسه با الگویی که سایر مدیران بکار می

توان برروي پیوستاري از سیستم یک تا چهار  ن ها را میمطالعاتش دریافت که سبک هاي متداول مدیریت سازما

  )71: 1377ارشاد،(توان به شرح زیر توصیف نمود  می نشان داد این سیستم ها را

 استبدادي آمرانه  

 .مـی شـود  تـر ابـالغ    و به سلسله مراتب پایین می شودمدیران رده باال اتخاذ  به وسیلهتصمیمات  ،در این سبک

سازمان از طریق ترس و تهدید افراد را وادار بـه کـار    و شوند سازمانی شرکت داده نمی یماتزیردستان در تصم

  )33: 1384رئوف،.(شوند در این نوع سیستم افراد در کار تیمی درگیر نمی .کند می

 استبدادي خیرخواهانه  

 .مـی شـود  اتخـاذ   ،تصمیمات هنوز به وسیله افرادي که در رده باالي مدیریت سازمان قرار دارند ،در این سبک 

اطالعات ممکن است از زیردسـتان بـه مـدیران     .رود ها براي انگیزش کارکنان به کار می پاداش ها و برخی تنبیه

 ،در کل در ایـن سـبک   .ولی محدود به اطالعاتی است که مدیران مایل به شنیدن آن هستند ،رده باال منتقل شود

شاید الگویی شـبیه پدرسـاالران    -واظب کارکنانش هم هستاما خیرخواه که م ،رهبر سازمان فردي است مستبد

  )33: 1384رئوف،.(براي مدیریت ایرانی بهترین سبک باشد که خوب ایرانی

 مشورتی  

   هـا انگیـزش پیـدا     گیـري  زیر دستان از طریق پاداش ها و شرکت در اتخاذ بعضی تصمیم ،در این نوع از سیستم

در زیردسـتان  درگیري  اما، می کنندعقاید و ایده هاي زیر دستان استفاده مدیران به طور سودمندانه از  .می کنند

                                                           
١
 Rennes Likert 
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شـرکت   ،مـدیران رده بـاال اتخـاذ مـی شـود      به وسـیله ناقص و هنوز در تصمیمات عمده که  ،اتخاذ تصمیمات

  )34: 1384رئوف،.(ندارند

 مشارکتی  

و باال دستان خیلـی زیـاد اسـت، زیـر     مدیران اطمینان کاملی به زیر دستان خود دارند، ارتباطات بین زیر دستان 

در  .مـی کننـد  به راحتی عقاید خود را بیان  و  می شوندگیري شرکت داده  دستان به طور کامل در فرایند تصمیم

همه اعضاي سازمان براي دستیابی بـه اهـداف سـازمان     و مقدار زیادي کار تیمی وجود دارد به،این نوع سیستم 

ها و دستیابی بـه   اقتصادي و شرکت در تصمیم گیري ان از طریق پاداش هاي کارکن .می کننداحساس مسئولیت 

  )34: 1384رئوف،(.می کننداهداف انگیزش پیدا 

سبک  .ژاپنی پاسخگوي چنین رفتاري است البته به این دلیل که فرهنگ -شاید مدیریت ژاپنی بهترین مثال باشد

سبک رهبري . هاي حاکم بر سازمان است انی و راهبردکننده جو حاکم و فرهنگ سازم تعیین ،رهبري یا مدیریت

هـا، اعتمـاد بـه     هاي مدیران است که بر پایه چهار عامـل نظـام ارزش   ها، صفات و مهارت اي از نگرش مجموعه

. گیـرد  هاي مبهم شـکل مـی   کارمندان، تمایالت رهبري و ماهیت و نوع فعالیت و نیز احساس امنیت در موقعیت

 1،2009دیتمـور  (.نسبت به یکـدیگر باشـند   سازمان هاتوانند وجه تمایز در  د که رهبران میان محققان ثابت کرده

:441( 

هسـتند کـه هـر روز     رو بـه رو تی البا مشـک  فناوريبه دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و  سازمان هاامروزه 

دها و وقایع غیـر مـرتبط و   نیازمند سبک رهبري مناسب و توانایی تفسیر رخداها حل آن  و می شوندپیچیده تر 

 2،2008سـین .(مـی باشـد  این توانایی درواقع همان تفکر استراتژیک در یک سـازمان    -برنامه ریزي نشده است

:35(  

 سبک هاي رهبري بالنچارد 

او در مدل خود بـر تأثیرگـذاري سـطح مهـارت و     . بالنچارد را گسترش داد -هرسی  بعدها، بالنچارد مدل اولیه

سـبک   چهـار بالنچـارد همچنـین   . تأکیـد داشـت   ،روان بر سبکی که رهبران باید در پیش بگیرنـد هاي پی توانایی

 :یادگیري را به شرح زیر توصیف نمود

                                                           
١ Dittmore 
٢ Singh 
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گونـه راهنمـایی و    امـا هـیچ   ،سبک دستوري به معناي دستور دادن و انتظار اطاعت داشتن است :سبک دستوري

 .مساعدتی وجود ندارد

کننـده در پـیش    امـا رهبـران رفتـاري حمایـت     ،شـود  هاي زیادي صادر می ندر این سبک فرما :گري سبک مربی

 .گیرند می

 .اما دستورات زیادي در کار نیست ،شود در این سبک، کمک زیادي به پیروان می  :سبک حمایتی

  )221: 1،2008کالیوپی( .شود عمال نمیاهدایت و پشتیبانی چندانی از سوي رهبر  ،در این سبک: سبک تفویضی

  ر سبک رهبري بر موفقیت سازمانیتاثی

سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبري مناسب و نفوذي که بر کارکنان 

هاي آنها را در جهت تحقق اهداف و تعـالی سـازمان همسـو و منسـجم      شالدارند، بتوانند آنها را برانگیزند و ت

؛ بـه  نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهنـد بـود   سازمان هاین امري لذا براي دستیابی به چین. کنند

باتوجـه بـه   . که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی بـراي سـازمان خلـق کننـد     طوري

ي رهبري و تفکر استراتژیک در سطح سبک هابررسی رابطۀ بین "هدف اصلی پژوهش حاضر  ،شده یادمطالب 

ي مدیریت نماد بیرونی تفکرات، خواسته هـا و شخصـیت مـدیران اسـت کـه بـه       سبک ها. می باشد "ازمانیس

 قرار می ،صورت الگوي پایدار در صحنۀ عمل مورد مشاهده و امتحان همۀ افرادي که با سازمان سر و کار دارند

  )5802: 2،2012ژائو .(گیرند

  برنامه ریزي راهبردي

هاي آن براي نیل به رسـالت و   ت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تالشبرنامه هاي راهبردي در جه

در ایـن  . می شودي درونی و بیرونی هر سازمان طراحی محدودیت هااهداف بلند مدت، با توجه به امکانات و 

و شوند  شناسایی می  3)سوات(و تهدیدهاي بیرونی سازمان  فرصت هاي داخلی و ضعف هاو  قوت هافرایند، 

براي دستیابی به این اهـداف، از بـین    .می گرددبا توجه به ماموریت سازمان، اهداف بلند مدت براي آن تدوین 

، فرصـت هـا  و با بهره گیـري از   قوت هاکه با تکیه به می شود گزینه هاي مختلف اقدام به انتخاب راهبردهایی 

                                                           
١ Kalliopi 
٢ Zhao 
٣ Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
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 .ي صـحیح باعـث موفقیـت سـازمان گـردد     و از تهدیدها پرهیز شود تا در صـورت اجـرا   برداز بین ب ضعف ها

  ) 69: 1386الوانی، (

فرصت مندي از  در محیط متالطم در روشن کردن مسیر آینده بهره سازمان هابه  می تواندبرنامه ریزي راهبردي 

 قوت هاگذاري روي  رات مورد نیاز سرمایهبینی و ایجاد تغیی ر تهدیدات محیطی، پیشي کلیدي و کاهش تأثیها

بوجـود آوردن تفکـر    ،یـري گ ی و قابل دفاع براي تصمیمتدوین مبنایی منطق ،داخلی سازمان هاي فو رفع ضع

ن اهـدافی روشـن بـراي    تدوی ،ییرات سریع محیطیوثر به تغایی پاسخ متوان ،راهبردي و تدوین راهبردهاي موثر

  )36: 2002،  1ادیسکریم(زش و رضایت آنها و بهبود عملکرد سازمانی کمک نماید کارکنان و افزایش انگی

ورزش در زمینـه   »دهکـده جهـانی  «ي مدیریت عمومی در دنیایی موسوم به سیاست هابه بررسی  )2009( کري

هاي متفاوت، در نهایت به  ها و شخصیت ها، علت یی که با توجه به ارزشسیاست ها ؛پردازد ي همگانی میها

 به طورور ما، به ورزش همگانی و تفریحی در کش .ي همگانی است، می انجامدورزش هایک هدف که توسعه 

مشارکت پایین جامعـه در ورزش همگـانی و فقـدان یـک نظـام قـانونی،        .سازمان یافته، کمتر توجه شده است

یکپارچه و اجرایی براي استعدادیابی و پرورش ورزشکاران، موجب ضعف در ورزش قهرمانی و کاهش زمینـه  

ریـزي در امـر    ت و نیاز به ایجاد مراکزي براي سیاستگذاري و برنامـه اس  ظهور و بروز استعدادهاي ورزشی شده

یی که سازمان هادهد که عملکرد  تحقیقات نشان می .می گرددورزش همگانی و قهرمانی بیش از پیش احساس 

  )94: 2،1384هانگر.(ست سازمان هاپردازند، بهتر و باالتر از دیگر  به مدیریت راهبردي می

  ورزش قهرمانی در برنامه هاي وزیر ورزش توسعه ند ده مرحله ايیفرآ

ي ورزش هـا  :گونه تعریف شده اسـت  ورزش قهرمانی در نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور، این 

دهاي ورزشی و کسب رتبـه  راي که با توجه به قوانین و مقررات خاص براي ارتقاي رکو رقابتی و سازمان یافته

سازمان هاي ملی المپیک و   کشورهاي جهان، امر ورزش قهرمانی از طریق کمیته بیشتردر  .شود یا مدال انجام می

  )1392،وزارت ورزش.(شود  ي وابسته به آن مدیریت و راهبري میها

با توجه به اهمیت پژوهش در رسیدگی و پاسخگویی به نیازهاي جوانان و ورزش کشـور و همچنـین شـناخت    

هاي راهبردي مطابق با برنامه توسعه، وزارت ورزش و جوانان و به طور  نامهوضع موجود و تولید علم و ارائه بر

                                                           
١ Kriemadis 
٢ Hanger 
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ترین دستگاه متولی امـور مطالعـاتی و پژوهشـی     شاخص به عنوانهاي راهبردي،  مرکز مطالعات و پژوهش ویژه

ارده بینی و در جهت اجراي آن همت گم هایی را منطبق با جایگاه خود پیش ها، اهداف، وظایف و راهبرد سیاست

  )1392وزارت ورزش،. (است

  :اي بدین شرح است داراي فرآیندي ده مرحله ،می باشداین ورزش که پهلوان پرور 

  ؛شناسایی استعدادها -1

  ؛جذب و پرورش استعدادها -2

  ؛سازي ورزشکاران آماده -3

  ؛شرکت در مسابقات -4

  ؛)نخبه گزینی(شناسایی ورزشکاران برجسته و ماهر  -5

  ؛ي نخبگانساز  آماده -6

  ؛شرکت در مسابقات رسمی -7

  ؛هاي ملی کشور حمایت مورد نیاز از استعدادها و نخبگان به عنوان سرمایه -8

  ؛، آسیایی، جهانی و المپیکالمللی هاي بین زش کشور در رقابتارزیابی ارتقاي جایگاه ور -9

  )1392،وزارت ورزش .( اصالح و بهبود مستمر -10

  ورزش قهرمانی در برنامه هاي وزیر ورزشهاي   راهبردها و سیاست

جایگاه ورزش کشـور و تثبیـت اقتـدار ملـی در      ياي و ارتقا  اهتمام به ورزش قهرمانی و حرفه) راهبرد چهارم(

  :المللی  هاي بین  عرصه

  ؛اي و تخصصی  هاي حرفه  سازي پایه  توسعه علمی ورزش، غنی -سیاست اول

  ؛و قهرمان پروري در ورزش تبیین نظام استعدادیابی -سیاست دوم

المللی و تقویت  هاي رقابتی ملی و بین ي از حضور در فعالیتهاي مادي و معنو گسترش حمایت -ومسیاست س

  ؛اي المللی ورزش قهرمانی و حرفه هاي بین تالش

تقویت صندوق اعتباري حمایت از ورزشکاران و قهرمانـان جهـت حمایـت از ورزشـکاران و      -سیاست چهارم

  ؛هاي اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی اندرکاران ورزش در زمینه وتان و سایر دستپیشکس

  ؛توسعه ورزش پاك و مبارزه با دوپینگ و داروهاي مخرب نیروزا -سیاست پنجم
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  ؛هاي غیر دولتی در ورزش قهرمانی ایجاد ساز و کار الزم در توسعه مشارکت بخش -سیاست ششم

هـاي پایـه و پـر      المللی ورزش و توجه بـه رشـته    قعی ورزش کشور در نظام بینتبیین جایگاه وا -سیاست هفتم

  )1392،وزارت ورزش ( .مدال

  هاي ضروري و کوتاه مدت وزارت ورزش و جوانان در ورزش قهرمانی  ترین برنامه مهم

  ؛جدي گرفتن و تقویت ورزش قهرمانی براي بانوان -

  .ین راهبردهاي ورزش آموزشیتعامل با وزارت آموزش و پرورش در جهت تعی -

بدنی به مثابه ابزاري کارا براي تربیت جوانان استفاده نمود و با افزایش   توان از ورزش و تربیت می حوزهدر این 

سازي نوجوانان براي ورود به صحنه قهرمانی،  امکانات ورزشی در مدارس همراه با مربیان متعهد، عالوه بر آماده

  )1392،وزارت ورزش . (ا نهادینه نمودتربیت اسالمی را در آنه

  هاي بلند مدت در زمینه ورزش قهرمانی برنامه

بازنگري و به روز رسانی طرح جامع ورزش کشور با اولویت بخشیدن به ورزش همگانی و عمومی، تقویـت   -

  ؛ورزش قهرمانی، رونق بخشی به ورزش حرفه اي و توسعه ورزش پرورشی

و برنامـه ریـزي جهـت افـزایش مشـارکت روسـتاییان در ورزش همگـانی و        توسعه اماکن ورزش روستایی  -

  )1392،وزارت ورزش (.قهرمانی

  مطالعات تاثیر استرتژي هاي ورزشی بر روي انتخاب سبک رهبري 

یی که براي انجام مأموریـت  سازمان هاي ورزشی نیز حاکی از این است که سازمان هابررسی عملکرد برخی از 

ي فعالیـت هـا  ریزي راهبردي اسـتفاده کردنـد، در    خود از مدیریتی قوي و مبتنی بر برنامه و دستیابی به اهداف

بـراي نمونـه، کشـور چـین از رتبـۀ      . هاي چشمگیري دست یافتند مختلف از جمله ورزش قهرمانی به موفقیت

ن و رتبـۀ اول  آتـ  2004سیدنی، رتبۀ دوم در المپیـک   2000آتالنتا به رتبۀ سوم در المپیک  1996چهارم المپیک 

هاي چهارم در المپیک سیدنی  استرالیا نیز از رتبۀ هفتم در المپیک آتالنتا، به رتبه. پکن دست یافت 2008المپیک 

  )96: 1387خسروي زاده،.(و آتن دست یافت

  :توسـعه ورزش همگـانی و قهرمـانی دانسـتند     عوامل زیر را مهمترینموارد )  19: 1384(تندنویس و همکاران

ضعیت اقتصادي اقشار مختلف جامعه، استفاده از رسانه هـاي گروهـی، توجـه بـه وضـعیت خـانوادگی       بهبود و
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، برگزاري مسابقات ورزشی و اهـداي جـوایز، گسـترش ناوگـان حمـل و نقـل عمـومی،        )تعداد فرزند و تأهل(

  .اولویت دادن ورزش در اوقات فراغت و استفاده از سرمایه گذاري بخش خصوصی

و همکـاران   1به زعم گـرین . اند ي رهبري ارائه دادهسبک هاي و الگوهاي متعدد و متنوعی از محققان طبقه بند

صفات مشخصه، سبکی، وضعیتی، اقتضایی،  :گیرند قرار میزیر  ي رهبري در هفت طبقهسبک ها ) 53: 2006(

  .هدف، تحولی و مبادلۀ رهبرـ پیرو مسیر

رین عامل موثر در ورزش همگانی و قهرمانی، تأکید همزمـان  دریافتند که مهمت ) 47: 1383(غفوري و همکاران 

بـین توسـعه ورزش    01/0سـطح معنـاداري   و درصد  20به میزان  -اما معنادار -رابطه کم . بر هر دوي آنهاست

مربـوط بـه رسـانه     ورزش هادر این  تغییراتدرصد  20 ،به عبارتی ؛ها وجود دارد همگانی و قهرمانی و رسانه

   .هاست

 ،سـتان سیسـتان و بلوچسـتان   ا يمیلیون نفر 1/2از جمعیت  که گزارش نمودند)11: 1387 (و همکاران  غفرانی

یکـاري،  رافیـایی اسـتان، نـرخ ب   غموقعیت خاص ج. مردم در ورزش هاي همگانی مشارکت دارند 07/0کمتر از 

اساسی مشارکت مردم  هاي ناشی از کم تحرکی، از موانع و نیز شیوع انواع بیماريقاچاق سوخت و مواد مخدر 

  .در ورزش همگانی است

ي مدیریت عمومی در دنیایی موسوم به دهکده جهـانی در زمینـه   سیاست هابه بررسی  )467: 2009(2کري مک

هاي متفـاوت، در   ها و شخصیت ها، علت یی که با توجه به ارزشسیاست ها. پردازد ي همگانی میورزش ها

  .مگانی است، میانجامدي هورزش هانهایت به یک هدف که توسعه 

مشارکت پایین جامعـه   .است سازمان یافته، کمتر توجه شده به طوردر کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی 

در ورزش همگانی و فقدان یک نظام قانونی، یکپارچه و اجرایـی بـراي اسـتعدادیابی و پـرورش ورزشـکاران،      

است و نیاز به ایجـاد   ز استعدادهاي ورزشی شدهموجب ضعف در ورزش قهرمانی و کاهش زمینه ظهور و برو

 .مـی گـردد  ریزي در امر ورزش همگانی و قهرمانی بیش از پیش احسـاس   مراکزي براي سیاستگذاري و برنامه

  )14: 1385تیموري، (

                                                           
١ Green 
٢ Mccree 
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 ،نشان مـی دهـد کـه از نظـر آمـاري      »سبک مدیریت در ورزش«در تحقیقی با عنوان  2016در سال  1میالجویچ

ورزشکاران و شرکت کننـدگان زن   ،مقامات و داري در ترجیح سبک مدیریت ورزش وجود دارد اختالف معنی

  .سبک  دموکراتیک را ترجیح می دهندبیش از مردان 

بـر   -هـاي ورزشـی   در گروه. تیم ورزشی یک گروه رسمی را نشان می دهد که با وظایف خاصی مواجه است

روابـط، بـه دلیـل    ؛ داردوجود تري براي توسعه غیر رسمی نیازمندي قوی -گروه هاي رسمی دیگر بیشترخالف 

بسـتگی دارد  اثربخشی آن به عاطفی اعضاي گروه ورزشی، تا حد زیادي  -انسجام و برآوردن نیازهاي اجتماعی

  ).213: 2001، 2الزارویچ(

ه روابـط  شود کـه در حـوز   تعریف می) گروه بندي(گروه به عنوان یک فرآیند تغییرات اجتماعی و روانی ثابت 

کننـده سـطح توسـعه     هبـه عنـوان بـرآورد    اهداف مشترك، در نتیجه .بین فردي، روابط فردي و فردي قرار دارد

جذابیت گروه  ،یعنی ؛تعلق به یک گروه به طور عمده به عوامل جاذبه وابسته استمیزان . گروهی عمل می کند

نیازهاي اعضاي سازي برآورده در توانایی گروه ها توان با  این جذابیت را می). 51: 2004، 3میالجویچ(براي فرد 

 2013، 4کارترایـت ( تعیین کـرد  گروه ها، نگرش هاي مشترك، منافع و غیره ، از طریق تطبیق هدف افراد وخود

:27.(  

در نظر گرفته پویا  يانسجام تیم به عنوان فرآیند ویکی از مهمترین ویژگی هاي گروه، انعطاف پذیري آن است 

 مایو. گردد منعکس می و حفظ وحدت در دستیابی به اهداف و وظایف در گرایش گروهی به جمع که می شود

همه افراد در آن زیاد بلکه تعامل  نمی شود،تشکیل  اعضابیشتر تعداد  با گردآوريکارآمد ترین گروه «: می گوید

پیوند بین  برخی مطالعات. دتأثیر زیادي بر روابط درون گروه ورزشی دار مدیر ورزشی نتایج و یک . مهم است

  )114: 2009رمضان نژاد و همکاران،( .سبک رهبري و انسجام تیم را تایید می کند

     اولـین انگیـزه شـرکت در ورزش قهرمـانی ورزشـکاران محسـوب        ،نشان داد که رقابت  1387در سال  باقرپور

دهد که با شناخت انگیزه و دالیل  ق نشان میهاي این تحقی یافته .ها قرار دارند و پس ازآن سایر انگیزه می شود

                                                           
١ Milojevic   
٢ Lazarević 
٣ Milojevic   
٤ Cartwright 
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توان سیاستگذاري و برنامـه   اجتماعی می -هاي فردي و اقتصادي شرکت افراد و همچنین شناخت سایر ویژگی

 .کرد پایه ریزيریزي خوبی را با توجه به شرایط فرهنگی و زیست بومی هر شهر و منطقه 

 ،»است بنیانگذاري ورزش همگانی منطقه اي در جمهوري چـک سی«با عنوان  در تحقیقی 2009در سال  1نامراتو

اي و نیز ارتباط بین دو بخش ورزش داوطلبانـه و ورزش   ورزش همگانی منطقه توسعهي سیاست هافرایندها و 

ورزش در حـوزه پشـتیبانی از    یی راها و راهبردهـا  در جمهوري چک بررسی و روشرا سازمان یافته همگانی 

در نهایت یـک روش ایـده آل، در توسـعه    . کرد هاي ورزشی شناسایی کمیته ها و کلوپقالب ي همگانی در ها

بر این اساس  . تهاجمی، بوروکراسی، سیاسی، وکالتی و حاشیه اي :ورزش از طریق ورزش همگانی مشخص شد

  . اي و راهبرد تفویضی راهبرد توافقی، راهبرد عملگرا، راهبرد حاشیه: تدوین شد زیراستراتژي به شرح 

در  »دهکـده جهـانی  «ي مدیریت عمومی در دنیایی موسوم بـه  سیاست هابه بررسی  2009 در سال 2کري  -مک

هاي متفاوت،  ها و شخصیت ها، علت یی که با توجه به ارزشسیاست ها. پردازد ي همگانی میورزش هازمینه 

  .ي همگانی است، میانجامدورزش هادر نهایت به یک هدف که توسعه 

مشارکت پایین جامعـه  . است  سازمان یافته، کمتر توجه شده به طور، به ورزش همگانی و تفریحی در کشور ما

در ورزش همگانی و فقدان یک نظام قانونی، یکپارچه و اجرایـی بـراي اسـتعدادیابی و پـرورش ورزشـکاران،      

نیاز به ایجـاد  است و   موجب ضعف در ورزش قهرمانی و کاهش زمینه ظهور و بروز استعدادهاي ورزشی شده

 .مـی گـردد  مراکزي براي سیاستگذاري و برنامه ریزي در امر ورزش همگانی و قهرمانی بیش از پیش احسـاس  

  )38: 1385 تیموري،(

دهـد کـه از نظـر آمـاري      نشـان مـی   »سبک مدیریت در ورزش«در تحقیقی با عنوان  2016در سال 3میالجویچ 

ورزشکاران و شرکت  ، مقامات ؛ به طوري که وجود دارد اختالف معنی داري در ترجیح سبک مدیریت ورزش

یک گروه رسـمی اسـت کـه بـا      ،تیم ورزشی.کنندگان زن بیش از مردان سبک  دموکراتیک را ترجیح می دهند 

به دلیـل   اما -گروه هاي رسمی دیگربیشتربر خالف  -گروهی است اگرچه ورزش. وظایف خاصی مواجه است

عاطفی اعضاي گروه ورزشی نیازمندي قـویتري بـه توسـعه روابـط غیـر       -جتماعیانسجام و برآوردن نیازهاي ا

شـود کـه در    تعریـف مـی  ) گروه بنـدي (تیم به عنوان یک فرآیند تغییرات اجتماعی و روانی ثابت  .رسمی دارد

                                                           
١ Numerato 
٢ Mccree 
٣ Milojevic   
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ح به عنوان برآورد کننده سـط  اهداف مشترك ،در نتیجه .حوزه روابط بین فردي، روابط فردي و فردي قرار دارد

سـازي  بـرآورده  در  آنتوان بـا توانـایی    را میگروه جذابیت ). 2004میالجویچ ، . (توسعه گروهی عمل می کند

تعیـین کـرد    گروه ها، نگرش هاي مشـترك، منـافع و غیـره    از طریق تطبیق هدف افراد و خودنیازهاي اعضاي 

  ).114: 2013، 1کارترایت(

 اسـت؛  اعتمـاد بـه نفـس    و درت، شـجاعت ازگاري، عزت، قاساس مدیریت حرفه اي، توانایی، هوش بیشتر، س

، میالجـویچ (را تشـکیل مـی دهنـد    و غیـره   یک رویکرد انسانی بـراي کـار   اصولکه روانشناختی ویژگی هایی 

2016.(  

، رهبر گروه تصمیمات را به خود اختصاص می دهد و به تسلیم کامل، پذیرش و اجـراي  در مدیریت استبدادي

که انواع دیگر ارتباطـات کنتـرل    حالیدر  -از مدیران  به مرئوسان ؛ارتباط یک طرفه است .نیاز دارد شتصمیمات

 ،ساختار گروه به شدت سلسله مراتبی است و نتیجه کنترل اجراي وظایف). 221: 2001، 2الزارویچ ( می شوند

ت آورد، اما بـه  نتایجی به دس می تواند -هر چند گاهی الزم است -ت در ورزشاین نوع مدیری. مجازات است

  )93: 2013، 3گربلو. (طور کلی ناخوشایند است

 ایـی از سبک مدیریت کمـال گر  ،مطالعات حاکی از این است که مدیران ورزشی که تمرکز بر خودکامگی دارند

  ) 181: 4،2014تیل( .ورزشکاران ارتباط مستقیم دارد يبا عدم سازگارو این دور هستند 

جنسـیت نیـز   که دریافت  »هاي جنسیتی زن و مرد در علوم تجربیحلیل تفاوتت« محمدي در پژوهشی با عنوان

تـر بـه روابـط گروهـی و      دلیـل تمایـل بـیش   دختـران بـه  . ي مدیریتی استسبک هاعامل دیگري در استفاده از 

 50سـران  پ  در یک مطالعۀ میـدانی،  . تر از پسران به وضع قوانین تمایل دارند هاي گروهی کمدر بازي  ایثارگرانه، 

صـحبتی و  تر از پسـران هـم   برابر بیش 20که دختران تر از دختران حالت رقابت نشان دادند؛ درحالی مرتبه بیش

به همین دلیـل دو   .زمان از دو نیمکره مغزشان تواناتر از مردان هستندزنان در استفاده هم .مشارکت را برگزیدند

      طح تمرکـز و دقـت زنـان در مسـائل عمیـق و پیچیـده       همـین امـر از سـ   . ها تخصصی نیست نیمکره مغز در آن

زنـانی کـه در پـی    . ي رهبري زنان و مردان تفاوتی وجود نداردسبک هامیان   در)29: 1392  محمدي،( .کاهدمی

                                                           
١ Cartwright 
٢ Lazarević 
٣ Greblo  
٤ Thiel 
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هـا و سـبک   ارزش  کننـد و نیازهـا،   اي مربوط به زنانگی را رد مـی تصور کلیشه  حرفۀ غیرسنتی مدیریت هستند، 

ي رهبـري و مـدیریت زنـان و    سبک هامیان . همانند مردانی است که در پی حرفۀ مدیریت هستند ها رهبري آن

اي کـه در  بـه همـان شـیوه     میـان زنـان و مـردان مـدیر،      .هاي مبتنی بر تصورات قالبی وجود داردمردان تفاوت

 طـی (ن آغازین زندگی تجارب دورا ،تفاوت وجود دارد و در نتیجه  تصورات قالبی به تصویر کشیده شده است، 

میـان سـبک    .)31: 1384تندنویس،(شود مردانگی در مردان و زنانگی در زنان تقویت می  ، )شدنفرایند اجتماعی

هایی زنان و مردان مدیر به شیوه  .اي وجود داردهاي غیر مرتبط با تصورات کلیشهمدیریتی مردان و زنان تفاوت

تجارب نخستین زنان با تجارب   چون در هنگام فرایند اجتماعی شدن،  ،دکننمغایر با تصورات قالبی مدیریت می

زنان مدیر باید افراد استثنائی باشند تا بتوانند تجـارب نخسـتین خـود را      بنابراین، . نخستین مردان متفاوت است

  )531: 1،2016پاول( .جبران کنند

  بحث و نتیجه گیري

ورزش قهرمـانی و بهـره گیـري از مزایـاي مســتقیم و غیرمسـتقیم    امروزه، کشـورها دریافتـه انـد کـه توسـعۀ

بنـابراین ورزش قهرمانی نیز مانند هر نظام  .آن بدون برنامـه ریـزي و سیاسـت گـذار ي مناسـب میسـر نیسـت

دیگري نیازمند تدوین اهداف کالن، راهبردها و برنامه هـا ي عملیـ اتی است تا ضمن آگاهی از مسـیر حرکـت   

بتواند از هرگونه دوباره کاري، بیراهه رفتن و به هدر رفتن منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطالعاتی خود اجتناب 

انجام شده است که هاي خارجی زیادي در زمینه تدوین اسـتراتژي توسعه ورزش و تربیت بدنی  پژوهش .ورزد

بر انتخاب استراتژي و سبک رهبري است کـه   هاي فردي مدیران یافتن ارتباط ویژگی ،از نقاط قوت این تحقیق

اسـتراتژي رشـد وتوسـعه (، انگلسـتان)استراتژي حفـظ و نگهـداري ( در استرالیا. در ادامه به آن اشاره می شود

 جـذب و(، کانـادا)استراتژي توسـعه (، ایالـت میدي)اسـتراتژي رشـد وتوسـعه ( منطقه برنـت بریتانیـا ،)برابـر

، )هاي مالی ،کوتـاه مـدت براي جمع آوري کمکو تدوین برنامه هاي بلند مدت مدیران موثر ان وحفـظ رهبـر

، حرکت به ســمت سـازمانی پویـا، خودکفـا و     زایش آگاهی عموم از انجمن المپیکبهبـود وجهـه و اف(مالزي 

و پاسـخگویی،  توسعه منابع مالی، مصرف صحیح و معقـول درآمـدها از طریــق شــناخت علمکــرد     مستقل،

ـ  بهبـود سـاختار سـازمانی و عملکـرد، حرکـت بسوي اعمال مدیریت تخصصی و حرفه کــارگیري  ه اي تـر، ب

                                                           
١ Powell 
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نیروي انسانی شایسته و ایجاد سیسـتم پیشـرفت مـداوم، اسـتفاده بیشـتر از نیروهـاي داوطلـب، ارتبـاط بیشـتر 

روشـــن ســـاختن    ود و ارتقاي جایگــاه بــین المللی،بهب هاي ورزشی و ارائه خدمات به آنها، بـا فدراسیون

تربیت و پرورش  ها بــراي مؤسســات دولتــی، گســترش ورزش جوانان، ها و مســئولیت اقــدامات، نقشــ

بررسـی عملکـرد برخـی از    . انجام شــده اســت  ) استراتژي توسعه(سوئد ، ایـاالت متحـده آمریکـا و)مربیـان

یی که براي انجام مأموریت و دستیابی به اهداف خود سازمان هانیز حاکی از این است که ي ورزشی سازمان ها

ي مختلف از جمله ورزش قهرمـانی بـه   فعالیت هااز سبک هاي مدیریتی مشخص و مناسب استفاده کردند، در 

  . هاي چشمگیري دست یافتند موفقیت

دانشـگاهی بـه    سرمربیان منتخـب مسـابقات  بررسی سبک رهبري مدیران ورزشی و  طی، 2007در سال 1لمبرت

مربیـان از سـبک    7/62 و کردندمی درصد از مدیران از سبک رهبري تحولی استفاده  26 :نتایج زیر دست یافت

بـین سـبک رهبـري و سـطح      و نیـز نوات تجربـه  بـین سـبک رهبـري و سـ    . کردند  مینرهبري تحولی استفاده 

  .دار نبوده است تحصیالت ارتباط معنی

بین سبک رهبري میانـه  . بک رهبري وظیفه مدار و تفکر استراتژیک مدیران رابطه معنی داري وجود نداردبین س

بین سبک رهبـري باشـگاهی و تفکـر اسـتراتژیک     . رو و تفکر استراتژیک مدیران رابطه معنی داري وجود ندارد

ان رابطـه معنـی دار و مثبتـی    بین سبک رهبري تیمی و تفکر اسـتراتژیک مـدیر  . مدیران رابطه مثبتی وجود دارد

بنابراین مدیران بیشتر از سبک رهبري تیمی استفاده می کنند و مدیرانی که این سـبک را دارنـد بـه    . وجود دارد

  )80: 93سعادتی ،(.طور میانگین از بیشترین میزان تفکر استراتژیک برخوردارند

ده بیشـتر از نیروهـاي داوطلـب، بیشــتر بــا   نیروي انسانی شایسته و ایجاد پیشـرفت سیسـتمی مـداوم، اسـتفا

). 2،2008اسـتراتژي توسـعه جامعـه بـراي ورزش    (هاي ورزشی و ارائه خدمات به آنها ارتبــاط دارد   فدراسیون

هـا بـــراي    و مســـئولیت  ش هـا روشـــن ســـاختن اقـــدامات، نقـ     بهبود و ارتقاي جایگــاه بــین المللی،

در استراتژي توسعه ایـاالت متحـده  تربیت و پرورش مربیـانو  رزش جوانانات دولتــی، گســترش ومؤسســ

همچنــین در مقایسـه تطبیقـی کشـورهاي کانـادا،       )3،2004جـین لـوپ  . (انجام شــده اســت   سوئد آمریکـا و
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 و تراتژي کشورهاي کانادا، انگلستانکــه اســ ــدهش بیان ، تدوین وضــعیت مطلــوب براي انگلستان، آمریکا

  )367: 2008، 1تونی بلر.(اسـتراتژي رشـد است آمریکا از نوع

اسـاس  . ویژگـی هـاي خـاص اسـت     مندنیازو  نقش مهمی در توسعه فرد و گروه بازي می کند  ،مدیر ورزشی

ویژگـی   اسـت؛  اعتماد بـه نفـس   و درت، شجاعتمدیریت حرفه اي، توانایی، هوش بیشتر، سازگاري، عزت، ق

  )212: 2،2011منیلویچ(. را تشکیل می دهندو غیره  یک رویکرد انسانی براي کار لاصوهایی روانشناختی که 

، رهبر گروه تصمیمات را به خود اختصاص می دهد و به تسلیم کامل، پذیرش و اجـراي  در مدیریت استبدادي

اطـات کنتـرل   که انواع دیگر ارتب حالیدر  -از مدیران  به مرئوسان ؛ارتباط یک طرفه است. نیاز دارد شتصمیمات

 ،ساختار گروه به شدت سلسله مراتبی است و نتیجه کنترل اجراي وظایف). 221: 2001، 3الزارویچ ( می شوند

نتایجی به دست آورد، اما بـه   می تواند -هر چند گاهی الزم است -ت در ورزشاین نوع مدیری. مجازات است

  )93: 2013، 4گربلو. (طور کلی ناخوشایند است

، آنها کنان را به طور کامل منفعل بسازدادعا می کند که این نوع مدیریت می تواند بازی 2011سال در  5شین باوم

و حتی اگر مربوط به بازیکنان باشد، به هیچ وجه به توسـعه و بلـوغ آنهـا     کندرها پذیري از هر گونه مسئولیت 

ترجیح می دهند و  تمرکـز  را یرتر ورزشکاران قدیمی تر و باالتر اغلب  سبک مدیریتی انعطاف پذ. گرددمنجر ن

است که مربیان تمرکز  آنمطالعات حاکی از  .بر وظایف دارند، اما در ترکیب با رویکرد مشورتی و دموکراتیک 

  ).63: 2013،گربلو(گذارند  خود را بر خودکامگی می

ت توجه بـه ایـن   باتوجه به اهمیت برنامه ریزي راهبردي در توسعۀ مقوله هاي مختلف از جمله ورزش، ضرور

مانـدن کشـورمان در    یکی از مهمترین دالیل عقـب   ،بدون شک .است آشکارمهم در کشور ما نیز بیش از پیش 

هایی در ایـن راسـتا    هاي اخیر گام هرچند در سال. عرصۀ ورزش، کم توجهی مسئوالن به این مقولۀ مهم است

هکار مناسب، تدوین برنامۀ راهبردي کشور است که را. باید بیشتر به این مهم توجه شود، اما برداشته شده است

استراتژي هـاي وزارت ورزش و راهبردهـاي آن بـر روي انتخـاب      .هاي اخیر به آن پرداخته شده است در سال

این وزارتخانه در دوره جدیـد   هسبک رهبري در ورزش قهرمانی و نتیجه حاصله تاثیر مستقیم دارد و توجه ویژ
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تر که با  جوان و با میانگین سنی پایین نها و استفاده از مدیرا براي بهبود زیرساخت به ورزش قهرمانی و تالش

توجه به تحقیقات فوق در سبک مدیریتی  تعاملی موثر است و همچنین توجه بیشتر به بانوان با توجه به استفاده 

   .بارور کند امید به  توسعه ورزش قهرمانی را می تواندبیشتر بانوان از سبک مدیریتی مشارکتی 

کمبود منابع داخلی و خارجی در مـورد نقـش اسـتراتژي در انتخـاب سـبک       شامل قتحقیي این محدودیت ها

و عـدم وجـود برنامـه هـاي راهبـردي و اسـتراتژي در سـایت        رهبري چه در متون ورزشی و چه غیر ورزشی 

  .بودها  ها و ادارات کل اغلب استان فدارسیون

هاي موفق و غیر موفق در زمینـه   فدراسیون پیرامونمیدانی  اتتحقیقمی گردد که د پیشنهابراي تحقیقات آینده 

هـاي   فدراسـیون ، الزم اسـت کـه کلیـه    همچنین. ها صورت گیرددر آن سبک رهبري و بررسی نقش استراتژي 

  .هندقرار دشان  بر روي سایت رسمیتهیه و خود را ورزشی کشور چشم انداز، استراتژي و برنامه راهبردي 
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The study is to provide an organized and complete view of the impact of Ministry 
of Sports and Youth's strategies on choosing the appropriate leadership style in the 
championship sport and benefiting from ٥٠ internal and external papers. The 
methodology of this research is qualitative and its data is bibliographic, site-
specific and descriptive, in terms of purpose and nature, is applicable in terms of 
time and duration, monthly and sectional data collected by the library method. The 
data theory of the Foundation, as a qualitative research approach, has systematic 
procedures for inductive theorizing, for data analysis. The research data were 
codified in three stages (open, axial, and selective) and after extracting the 
concepts, the categories and the theories, the result of this inductive process 
involves studies and criticisms of management styles derived from their sporting 
strategies. In Ministry of Sports and Youth, there are ٥١ federations and ٣١ 
departments of the provinces, the result of which is the selection of their leadership 
style, the cultivation of heroes. In the most recent findings, we found that there is a 
relationship between leadership styles and individual characteristics. The results 
indicate that there is a significant relationship between the age and the leadership 
style of duty, which indicates the attention to duty. As in the theoretical and 
research topics, personal characteristics such as age, management history, training, 
and education level are influential on leadership styles of managers, it can be 
concluded that sports managers also have some of their own characteristics in 
applying their leadership styles 
 
Key Words: Ministry of Sports and Youth, Strategy, Leadership Style and 
Championship Sport 


