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برنامة رهبرى ورزشى ويژة دوره هاى همبستگى المپيك نخستين بار در سال 1986 بنا گذاشته شد و در سال 1998 بازنگرى و 
راهنماى مديريت ورزشى ناميده شد. راهنما مجدداً در سال هاى 2000، 2001، 2005 و 2009 بازنگرى شد. اين راهنما كتاب 

درسى اصلى دوره هاى مديريت ورزشى است كه بخشى از برنامة مديريت NOC همبستگى المپيك را سازماندهى مى كند. 

گردآورنده و ناشر
راجر جكسون و همكارانش، كالگرى، كانادا

همبستگى المپيك مايل است از افراد و سازمان هاى زير به دليل مشاركتشان در بازنگرى راهنماى مديريت ورزشى تشكر و 
قدردانى كند. 

كالرى بوفون- بلر
راجر جكسون
كاترين الويل
مارتا مكين تاش
خان نگويان
ريچارد پالمر
ليخ رابينسون
آنه وويلمين

جوانا زيپر-گريوز
كاركنان IOC در لوزان

IOC مركز مطالعات المپيك
IOC آرشيو عكس

آژانس جهانى دوپينگ زدايى
دادگاه حكميت ورزش
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كميتة بين المللى المپيك
در همة دنيا، ورزش بخشى جداناپذير از جامعه شده است. ورزش ابزارى منحصر به فرد و 
ارزشمند براى توسعة پايدار و ابزار ارتقاى صلح، فرهنگ، و آموزش شده است، و به ويژه به 

افراد جوان مجال تفريح و لذت بردن از زندگى را مى دهد.
بر اين اساس، هدف جنبش المپيك عالوه بر سازماندهى بازى هاى المپيك عبارت است 
از گسترش ورزش در جهان از سطوح پايه و ريشه ايش تا سطح پيشرفتة آن. با شبكة گستردة 
205 كميتة ملى المپيك (NOCs) در پنج قاره، اين هدف تحقق پذير است. ميلياردها انسان در 
جهان ورزش مى كنند تا سالم باشند يا از قبل آن شاد و مفرح باشند؛ برخى نيز براى شركت در 
مسابقات سطح باال ورزش مى كنند. براى تحقق اين هدف ها، ميليون ها مربى، مدير و تكنيسين، 
و بسيارى از افراد داوطلب كار مى كنند، و وقتشان را صرف حمايت از ورزشكاران مى كنند. از اين روست كه ورزش بخشى 

جداناپذير از زندگى روزانة ما شده است. 
براى كمك به NOCها در دستيابى به اين هدف ها از بهترين راه ممكن، همبستگى المپيك برنامه هاى آموزشى گوناگونى 
مثل برنامة مديران ورزشى را سازماندهى مى كند. اين برنامه مى كوشد دانش و اطالعات جنبش المپيك، ارزش هاى آن، و مسائل 
و موضوعاتى را كه ورزش و ادارة ورزش با آن روبه رو مى شود افزايش دهد. اين برنامه همچنين مى كوشد توانايى ها، ابزارها، و 
راهبردهاى مورد نياز ورزش را با توجه به بايدهاى قرن بيست و يكم توسعه دهد. از اين رو، به همة سازمان هاى عضو ما كمك 

مى كند تا توانايى هاى مديريتى خود را در سطح پيشرفته افزايش دهند.
در قلب اين برنامه، راهنماى مديريت ورزشى قرار دارد كه اساس كار دوره ها از سال 1986 بوده است. در بازنگرى محتواى 
آن، اين ويراست جديد به طور كامل با عنوانش هماهنگ شد و در آن مى توانيد اطالعاتى را دربارة آنچه مدير ورزشى بايد بداند 
پيدا كنيد: از تاريخ جنبش المپيك تا ساختارش؛ از بازى هاى المپيك تا ارزش ها و مسائل اخالقى در ورزش؛ از اساسنامة سازمان 

ورزش ملى تا اداره اش؛ و از سازماندهى رويداد ورزشى تا هدايت كاروان ورزشى. 
مايلم از همة كسانى كه در جنبش المپيك در اين مدت طوالنى مشاركت ارزشمندى در تدوين و توسعة اين راهنما داشته اند 
تشكر كنم كه نمونه اى واقعى از انتقال دانش به شمار مى رود. به ويژه، از دكتر راجر جكسون به دليل كار ظريف و فوق العاده اش 
در بازنگرى و انتشار راهنما از بُعد فكرى، و از ريچارد پالمر به دليل مشاركتش در نوشتن راهنما و تداوم پشتيبانى هايش از برنامة 

مديريت ورزشى سپاسگزارم.
از طريق اين راهنما، كميتة بين المللى المپيك سپاس و قدردانى اش را از همة كسانى كه در فرايند هم آموزى و يادگيرى در اين 
دوره ها شركت مى كنند اعالم مى كند. بدين ترتيب، شرايطى را مى سازند كه زنان و مردان ورزشكار بيش تر به سوى ارزش هاى 

واقعى هدايت شوند كه از ورزش منشأ مى گيرند. 
       

دكتر ژاك روگ        
رئيس كميتة بين المللى المپيك        
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همبستگى المپيك
سازمان هاى  و  المپيك  ملى  كميته هاى  المپيك،  همبستگى  و   ANOC رئيس  عنوان  به 
ورزشكارانشان  براى  را  پشتيبانى ها  بهترين  پيوسته  مى كنم  تشويق  را  وابسته شان  ورزشى 
تأمين كنند، ساختارهاى سازمانى خود را بهبود بخشند، سطح مديريت آن ها را ارتقا دهند، 
استفادة مؤثر و كارآمد از منابع تخصيصى شان را برنامه ريزى كنند- از جمله منابع مالى اى كه 
همبستگى المپيك در اختيارشان قرار مى دهد- و از ارزش هاى واقعى انديشة المپيك دفاع 
كنند. به نظر من، انجام اين امور به ويژه در ارتقاى روح همبستگى المپيكى در چارچوب 

جنبش المپيك مهم است.
اطالع دقيق از ساختار جنبش المپيك، برنامه ريزى مناسب فعاليت ها، و مديريت كارآمد 
كامل  موفقيت  با  را  المپيك  جنبش  روى  پيش  جديد  چالش هاى  تا  مى سازد  توانمند  را  ورزشى  سازمان  كه  كليدى اند  عناصر 
برنامه ريزى، كنترل، و هدايت كند. دوره هاى مديران ورزشى همبستگى المپيك، نقش نسبتًا بارزى در اين تعهد ضرورى ايفا 

مى كنند. 
مطمئنم راهنماى مديريت ورزشى، راهنماى مؤثرى براى رهبران بى شمار ورزش در همة كشورهاست و به آن ها در مديريت 
سازمانى كه در آن خدمت مى كنند و در ارتقاى فعاليت هايشان كمك مى كند، به طورى كه همكاران فعال و منبع پشتيبانى قوى اى 

در دستيابى به هدف هايى خواهند شد كه هر سازمان ورزشى براى خود تدوين كرده است. 
آرزويم اين است كسانى كه در دوره ها شركت مى كنند حداكثر بهره بردارى را از اين مطالب ارزش مند به دست آورند و اين 
هم آموزى آن ها را به تبادل انديشه ها و تجربه هاى مفيدشان تشويق كند. به اعتقاد من، اگر شركت كنندگان در كالس ها به تعهد 
مسئوالنه و سازمانى خود پاى بند بمانند و ورزش را در سرتاسر دنيا گسترش دهند و با آموزش ارزش ها و اصول انديشة المپيك 

به افراد جوان به وظيفة سنگين خود عمل كنند، سهم مهمى در توسعة و گسترش زندگى آن ها خواهيم داشت. 
اين ويراست بازنگرى شدة راهنماى مديريت ورزشى، دسترسى به دانش و اطالعات الزم براى بهبود هميشگى مهارت هاى 
مديريتى و گسترش ارزش هاى المپيسم در كل دنيا را ميسر مى سازد. از تمامى NOCها و مديران دوره ها و آن هايى كه در توليد 

اين ويراست جديد راهنما مشاركت داشته اند صميمانه تشكر و قدردانى مى كنم.
اميدوارم تجربة لذت بخشى از خواندن اين كتاب به دست آوريد و در سازمان ورزشى تان موفق باشيد. 

ماريو وازكوئز رانا  
رئيس انجمن كميته هاى ملى المپيك (ANOC) و همبستگى المپيك   

پيشگفتار
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با وجود پيدايش و گسترش رسانه هاى گوناگون در عرصة اطالع رسانى، كتاب رسانه اى است كه همچنان رسالت و اهميت آن 
در فرايند آموزش و انتقال اطالعات محسوس و محفوظ مانده است. علمى ساختن فعاليت ها، مطلوب همة تالشگران ورزشى 
است و نشر كتاب هاى علمى و فنى در حوزة تربيت بدنى و علوم ورزشى در روند علمى شدن ورزش كشور سهم بسزايى دارد.
خوشبختانه، انتشار كتاب هاى ورزشى در ايران، در دو دهة اخير، فزونى چشم گيرى داشته است. امروزه، ناشران متعددى در 
بخش دولتى و خصوصى به نشر كتاب هاى ورزشى اقدام مى كنند كه اين ميزان نسبت به دو دهة گذشته قياس پذير نيست. از 
سويى، دانش و فن ورزشى نيز در طى اين دوره گسترش بسيارى يافته و بر حيطه هاى تخصصى آن افزوده شده است؛ به گونه اى 
كه حجم دانش كنونى در ورزش نيز با دو دهة پيش قابل قياس نيست. يافته هاى تازة تخصصى در حوزة علوم ورزشى هر روز 

به جهان عرضه مى شود و اين سير به سرعت ادامه دارد. 
كميتة ملى المپيك همواره كوشيده است به منظور افزايش دانش مديران، مربيان، دانشجويان، و عالقه مندان علوم ورزشى، از 

رهگذر نشر علوم ورزشى، به ويژه در بخش هايى كه نياز بيشترى احساس مى شود، گام بردارد.
راهنماى مديريت ورزشى (ويراست 2010) كه ويراست هاى پيشين آن را در چند نوبت كميتة ملى المپيك ترجمه و چاپ 
كرده و در بيش از 90 دورة آموزشى دانش افزايى مديران ورزشى در سرتاسر كشور تدريس شده است، اكنون در قالب جديدش 
از نو ترجمه شده و در اختيار همة عالقه مندان به علوم ورزشى، به ويژه مديران شركت كننده در دوره هاى آتى همبستگى مديريت 
ورزشى، قرار مى گيرد. كميتة ملى المپيك با ابراز امتنان از مترجمان كوشا، اميدوار است ترجمة فارسى اثر به رونق علوم ورزشى 

در همة سطوح ورزش كشورمان بينجامد و هدف IOC از انتشار ويراست جديد كتاب را محقق سازد. 

كميتة ملى المپيك جمهورى اسالمى ايران      

پيشگفتار كميته ملى المپيك

پيشگفتار
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شمس- مراد موالنا- گفته است: «حضرت خداست كه محبوب و مطلوب مؤمن است، آن َدم كه با خداى برآرند، َدمى بّود باقى.» 
و هم اوست كه يادآورى كرده است: «ُگل ها و الله ها در اندرون است. در دِل مى بايد كه باز شوند. جان كندِن همة انبيا و اوليا و 

اصفيا براى اين بود؛ اين مى جستند. ما محتاج نظر خداييم».

ندهند دستان  به  او  وصل  كه  باز  جان 
و آنجا كه مجـردان به هم مى نوشــند
چــون از رخ يار دور باشــم به بهــار
از باغ به جــاى ســبزه گو خار بروى!

َخمر از قدح شــــرع به مستـــان ندهند
 يك جرعه به خويشــتن پرستـــان ندهند
 باغم به چه مى بايد و به سبزى به چه كار؟
 وز ابر به جاى قطـــــره گو سنــگ ببار!

براى بشر چه چاره اى جز چنين بايد طلبيدن، كه اگر به دنبال نظر خدايى نباشد، در دام شيطان گرفتار آيد و رنج همى برد 
تا با سختى و تحمل رنج وصال به خوشى درآيد. همچون آغوش باز پدر و مادر به روى كودك، همراهى خدا در ذات انسانى 

است كه خود را در دام سرگردانى ننهند، و در كوى عاشقان جاى دهد: 

خون جگر از ديده گشايند و روند در كوى تو، عاشقان فراينـد و روند   
ورنه دگـران چون باد آيند و روند من بر درِ تو، چو خاك، مادام مقيم  

آن ها كه گفتند: «خداى را بر عرش دانيد. هر كه خداى را بر عرش نداند كافر است و كافر ميرد.» از خودخواهى خود گفتند. 
آن ها كه خدا را اين گونه ديدند، رستگار شدند: «اى بشر، هيچ عاجز مشو و سرگردانى مينديش. اگر خدا بر عرش است، اگر در 

جاى است و اگر بى جاى است، هر جا كه هست، عمرش دراز باد! دولتش پاينده باد!»
به قول عارف بيدار دل، خدا در ماست و با ماست. آن ها كه با دعوت به استدالل ها، دعوى عشق را در لطافت طبع ناديده 

مى گيرند، خداى را در عبادت و ايمان فرو كاسته اند. او خود گفته است: «و ما خلقت الجن و االنس؛ اال ليعبدون».

خدا در انديشة انسانى جز مهر نيافريده است و بر همين صراط، ابوالحسن خرقانى آن منظومة منثورى را گفت: «هر كه در 
اين سراى در آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه آن كسى كه به درگاه بارى تعالى به جان ارزد، البته بر خوان ابوالحسن 

به نان ارزد.»
خدا ان شاءاهللا دل هاى ما را به طريقى هدايت كند كه به قول آن عارف بيدار دل: «فعل خدا را حمل بر صحت كنم. بگوييم 

شايد با من كارى دارد كه اين طور رفتار مى كند، همان گونه كه مجنون فعل ليلى را حمل بر صحت كرد.»
از آن مبدأ بى منتهى مى خواهيم كه راز شناخت آگاهانه، قلبى، و دلى خودش را بر ما ظاهر سازد. و اما، كتابى را كه به مطالعه 
آن نشسته ايد، ترجمة كتاب Sport Administration Manual (2010) است. مخاطب اين كتاب همة كسانى اند كه با هر 

سمتى– ورزشكار، مربى، مدير، پزشك يار و پزشك- در سازمان هاى ورزشى المپيكى (OSO) فعاليت مى كنند. 
پيشينة دوره هاى مديريت و رهبرى در ورزش نشان مى دهد برنامة رهبرى ورزشى ويژة دوره هاى همبستگى المپيك نخستين 

پاى چوبين سخت بى تمكين بود پاى استدالليان چوبين بود  

پيشگفتار

پيشگفتار



راهنماى مديريت ورزشى16

بار در سال 1986 انتشار يافت و در سال 1998 به راهنماى مديريت ورزشى بازنگرى شد و تغيير نام يافت. در سال هاى 2000، 
2001، 2005 و 2009، راهنما باز هم بازنگرى شد و كتاب درسى مبنايى براى دوره هاى مديريت ورزشى در نظر گرفته شد كه 

بخشى از برنامة مديريت NOC همبستگى المپيك سازماندهى مى شود.
كانادا  كالگرى  در  همكارانش  و  جكسون1  راجر  كمپانى  گذشته  ادوار  همة  در  را  ورزشى  مديريت  راهنماى  درسى  كتاب 
ويرايش و انتشار داده اند. در دوره هاى پيشين، دوبار اين كتاب درسى را كميتة ملى المپيك كشورمان ترجمه و به زبان فارسى 
منتشر كرده است كه عالوه بر منبع درسى دوره هاى «مديريت ورزشى» كه كميتة ملى المپيك جمهورى اسالمى ايران سازماندهى 
و اجرا مى كند و از سال 1362 تاكنون متجاوز از 90 دورة آن در كشورمان اجرا شده، منبعى درسى براى برخى دروس در سطح 
دانشگاهى است. اين منبع علمى سرشار از مفاهيم جنبش المپيك و راهنمايى هاى الزم براى مديران سازمان هاى ورزشى المپيكى 
و به منزلة مانيفستى است كه هر مدير ورزشى در حوزة OSO بايد با مطالب آن آشنا باشد. به همين دليل، كميسيون همبستگى 
IOC، اين دوره را طراحى و اجراى آن را در همة NOCها ضرورى مى داند و براى تدريس يكپارچة مطالب، كتاب راهنماى 
مديريت ورزشى را انتشار مى دهد. البته، به صورت دوره اى، مطالب آن را بازنگرى و روزآمد كرده است. كتابى كه هم اكنون آن 

را مطالعه مى كنيد، ترجمة ويراست سال 2010 آن است. 
آن هايى كه ترجمه هاى قبلى كتاب را پيگيرى كرده اند و به صورت رسمى و غيررسمى آن را مطالعه كرده اند، به روشنى 
اصالح  امكان  دليل،  همين  به  است.  شده  دگرگون  كلى  به  فصل  هر  محتواى  و  فصل بندى،  بخش بندى،  چارچوب،  مى بينند 
دوره هاى  رسمى  مدرسان  از  تن  سه  اثر  ترجمة  در  شد.  ترجمه  نو  از  كتاب  رو،  اين  از  بود.  ناممكن  عمًال  پيشين  ترجمه هاى 
همبستگى المپيك كه مورد تأييد كميسيون OS قرار گرفته اند مشاركت داشتند: دكتر محمد خبيرى، دانشيار دانشگاه تهران؛ فتح 
اهللا مسيبى، مدير همبستگى المپيك كميتة ملى المپيك جمهورى اسالمى ايران؛ و اين جانب. در اين ميان، عالوه بر مشاركت در 
ترجمة فصل هايى از كتاب، همسان سازى معادل هاى لغات در فصل هاى مختلف و لكه گيرى تيترها و سرتيترها سهم من شد كه 
كارى بسيار زمان بر است و گاه از ترجمة خود متن سخت تر. مع هذا، ميل به همكارى جمعى و توليد محتوايى سليس و روان، 
كار را آسان كرد كه اكنون شما خوانندة گرامى متن مذكور را مطالعه مى كنيد. در كتاب، به اعتقاد حقير، شايستگى هاى گرامرى و 
دستورى فراوانى وجود داشت كه مترجمان با تالش خود كوشيده اند، امانت در حد كمال حفظ شود. ولى، ناگفته خود پيداست 
گستردگى كار از يك سو و پيچيدگى هاى زبان انگليسى از سوى ديگر، ممكن است باعث شده باشد تا در متن هنوز نارسايى هايى 
وجود داشته باشد. چه بايد كرد، راهى جز ايمان به صداقت خوانندگان نيست كه با بزرگ منشى، خطاى ديگران (مترجمان) را 

اصالح كنند. ما همت اين عزيزان را با زمزمة اين شعر موالنا پاس مى داريم: 

در ويراست سال 2010 كتاب راهنماى مديريت ورزشى، مطالب در پنج بخش و شصت فصل سازماندهى شده است كه به 
اختصار در اين پيش گفتار معرفى مى شوند. 

بخش اول: پيشينة المپيك
شامل هشت فصل است كه نحوة بناگذارى جنبش المپيك مدرن از بارزترين مباحث اين فصل به شمار مى رود و تاريخچة دقيقى 

از تأسيس IOC و پيشرفت تاريخى آن را بيان مى دارد. 

مى زنيم دستـــى  وصل  اميد  بر  مى كنيم   جو  ما  و  است  باران  روز 

1. Roger Jackson
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بخش دوم: ارزش ها
شامل شانزده فصل است كه مباحث مهمى مثل اخالق در ورزش، ورزش همگانى، دولت و ورزش، و فرهنگ و آموزش المپيك 

در اين بخش معرفى مى شود. 

بخش سوم: مديريت
كه خود چهار زيربخش دارد: 

زيربخش اول: مهارت هاى مديريتى را در قالب هفت فصل به بحث مى گذارد.
زيربخش دوم: مديريت محيط زيست را كه در دو دهة اخير وجه همت IOC است، در هفت فصل بررسى مى كند.

زير بخش سوم: مديريت منابع نام دارد و شامل هفت فصل است و برنامه ريزى راهبردى در همين زيربخش بحث مى شود.
زيربخش چهارم: مديريت فعاليت ها و شامل شش فصل است. مديريت پروژه، مديريت خطر، برنامه ريزى سفر ورزشى، و 

سازماندهى رويداد در اين زيربخش تشريح مى شود. 

بخش چهارم: تربيت ورزشكاران نخبه
از هفت فصل تشكيل مى شود و موضوعات پزشكى ورزشى، دوپينگ زدايى، علوم ورزشى، فناورى در ورزش، و استعداديابى در 

اين بخش بحث و بررسى مى شوند. 

بخش پنجم: انتخاب و اعزام به بازى هاى المپيك
دو فصل دارد و به بحث دربارة انتخاب تيم، كاروان/ المپيكى و سازماندهى اعزام به بازى هاى المپيك مى پردازد.

و اما ويرايش ادبى اثر در ترجمة فارسى را سركار خانم زهرا جالل زاده عهده دار بودند كه همچون گذشته با تسلطى كه به 
مسائل زبانى و ادبيات فارسى دارند و از هم مهم تر با ساده سازى جمالت- كه فهم و درك مطالب بسيار سخت را خيلى آسان 
مى كند- متن هاى پيچيدة علمى را همچون كتاب داستانى مى سازد كه خواننده با اشتياق، خواندن همه متن را تعقيب مى كند. اين 
توانايى ايشان را در بخشى به ويژگى هاى فنى و بخشى را با مهارت هاى انسانى ايشان مربوط مى دانم كه خود را شايستة تقدير 

هميشگى ساخته اند. به سهم خود برايشان عزت، سربلندى، و توانايى بيشتر از خداوند بزرگ مسالت مى كنم.
در آماده سازى اثر عملى- فرهنگى در قالب كتاب، تالش برخى كمتر به چشم مى آيد. شايستگانى مثل سركار خانم ناهيد 
كريمى كه در همة مراحل- از ورود كتاب به ايران تا پيگيرى ترجمه- به موقع از هيچ تالشى فروگذارى نكرد. سركار خانم 
نسرين رضايى كه در خوبى در كار تكنيكى خود و در طينت پاك بى همتايند. سركار خانم نغمه كريمى نژاد كه انديشة نيكى در 
انجام هر كارى دارند. و سرانجام، جناب آقاى پرويز خاكى كه مهارتى بى نظير در نكات فنى به چاپ سپارى كتاب دارند. همكارى 

با همة آن ها موجب افتخار است. 
هستند سايرينى كه در توليد كار فرهنگى مثل اين كتاب در سازمان ورزشى المپيكى مثل NOC كشورمان درگير بوده اند 
كه ذكر نام آن ها به طوالنى شدن مى انجاميد. براى همة اين شايستگان خير و بركت طلب مى كنم و اين شعر موالنا تقديمشان: 

تو تلخ مشـو با من، تا تنگ شكر گيرم پايى به ميان در نه، تا عيش ز سر گيرم  

و اما، سالم و درود بر شاه بيت هاى غزل آفرينش– شهيدان- كه مدال لياقت خود را از آفريدة حق و حقيقت به كمال گرفته اند 
و مصداق اين سروده اند: 

عشق ميان عاشقان شيوه كند براى من من طربم، طرب منم، زهره زند نواى من  

پيشگفتار



راهنماى مديريت ورزشى18

بال گشاده هايى كه رضاى خدا در رضايت آن هاست. الهى، معبودا، طراوت زندگى هميشگى آن ها در كنار معصومانت را 
پايدار و فرصت انديشيدن به راه كمال جوى آن ها را به بندگان مخلصت بياراى. آن ها دل شدگانى اند كه اين شعر موالنا مصداق 

حال آن هاست: 
يك دست جام باده و يك دست زلف يار          رقــصى چنين ميانه ميــدانم آرزوست

عباسعلى گائينى
90/11/28

بر كف پير من بنه، از جهت رضاى من بهر خــداى، ساقيا، آن قدح شگـرف را   
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راهنماى مديريت ورزشى، كتاب درسى اصلى دوره هاى مديران ورزشى است كه كميته هاى ملى المپيك تحت نظارت همبستگى 
المپيك سازماندهى و اجرا مى كند. همبستگى المپيك وظيفة خود مى داند يك جلد از راهنما را براى همة شركت كنندگان در 

دوره ها تأمين كند. 
از نخستين چاپ راهنماى مديريت ورزشى در سال 1986، تاكنون چهار بار بازنگرى شده است كه آخرين ويرايش آن در 
سال 2009 كامل شد. راهنماى سال 2009، اطالعات روزآمد، مسائل و موضوعات حال حاضر جنبش المپيك را وامى تاباند و 

اطالعات الزم دربارة مهم ترين مواد درسى وابسته به مديريت و ادارة سازمان هاى ورزشى را دربردارد. 
راهنما با عرضة اطالعاتى دربارة جنبش المپيك و با مشخص كردن ارزش ها، عاليق، و فلسفة ورزش المپيك شروع مى شود. 
راهنما شامل برخى نظريه ها و مهارت هاى ضرورى و ويژة اداره كردن و مديريت است و راه حل هاى احتمالى دربارة نيازها، 
مشكالت، و دغدغه هاى گوناگون را بحث مى كند. سرانجام، اطالعاتى دربارة ابعاد تكنيكى وابسته به پيشرفت ورزشكار و رسالت 

بازى هاى المپيك را بيان مى دارد. 
دوره هاى مديران ورزشى براى كمك به آن دسته از افرادى طراحى شده است كه در جنبش المپيك و ورزش در سرتاسر دنيا 
كار مى كنند، به طورى كه بتوانند كارآمدتر و صميمانه تر كار كنند. فراتر از اين ها، هدف دوره ها عبارت است از گسترش روابط 

بين فردى، همكارى بين افراد، و متعهد شدن در تأمين فرصت هاى ورزشى براى مردم، چه پير و چه جوان. 

دوره ها طراحى مى شوند:
  براى كسانى كه با كميته هاى ملى المپيك در ارتباط اند و افرادى ذى نفع در كل دنيا
  تا اصلى ترين نيازها و مهارت هاى مديران داوطلب يا عوامل اجرايى منتخب كميتة ملى المپيك يا ساير سازمان هاى

ورزشى را پوشش دهند.
  برنامة بازى اند: همة نظرات و بازخوردها را پذيرايند، زيرا بدين ترتيب مى توانيم مواد و محتواى راهنما را توسعه

دهيم. 
  .اطالعاتى را عرضه مى دارند كه به سايرين انتقال مى يابند

دوره هاى مديران ورزشى بخش كليدى برنامه هاى آموزش مديريت همبستگى المپيك را تشكيل مى دهد. از شروع برنامه تا 
پايان سال 2009، كميتة ملى المپيك 2230 دوره را اجرا كرده است و بيش از 60,000 نفر در دوره ها شركت داشته اند. 

ورزشى  سازمان هاى  راهنماى  مديريت  به  توجه  با  را  پيشرفته اى  ورزشى  مديريت  دوره هاى  المپيك  همبستگى  عالوه،  به 
المپيكى توسعه داده است. اين دورة مديريت ورزشى پيشرفته به شش موضوع مديريت كليدى مى پردازد: سازماندهى سازمان 
ورزشى المپيك، مديريت راهبردى، مديريت منابع انسانى، مديريت مالى، مديريت بازاريابى، و سازماندهى رويداد اصلى ورزش.
در عالى ترين سطح، همبستگى المپيك برنامة آموزشى ديگرى ايجاد كرده است كه به كسانى كه بتوانند دوره را با موفقيت 
به اتمام برسانند درجة كارشناسى ارشد در مديريت ورزشى اهدا مى كند. MEMOS (كارشناس ارشد مديريت در سازمان هاى 

مقدمه

مقدمه
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ورزشى) را كه همبستگى المپيك پشتيبانى مى كند دورة بين المللى آموزشى ويژه در برنامة مديريت ورزشى است كه بورسية آن 
به كسانى اهدا خواهد شد كه NOC خودشان از آن ها حمايت مى كنند. برنامة MEMOS به سه زبان انگليسى، فرانسوى، و 

اسپانيايى عرضه مى شود. 
بنابراين، دوره هاى مديريت ورزشى بخش ضرورى راهبرد آموزشى مديريت همبستگى المپيك است و با وسعت و دامنة 
و  مديريت،  هدايت،  در  كه  مى شود  محسوب  فردى  هر  ضرورى  ابزار  مى شود.  مشخص  ورزشى  مديريت  راهنماى  محتواى 

سازماندهى ورزش و سازمان هاى ورزشى به ويژه در جنبش المپيك درگير است.
اميد است راهنماى مديريت ورزشى كمك الزم را به شركت كنندگان در دوره هاى مديريت ورزشى به ارمغان آورد. همچنين، 

همراه و راهنماى هميشگى آن ها در سرتاسر درگيرى شان در جنبش ورزش باشد.
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كميتة بين المللى المپيك (IOC) براى همكارى ميان همة اعضاى جنبش المپيك متشكل از كميته هاى 
برگزارى  كميته هاى  ورزشكاران،   ،(IFs) ورزش  بين المللى  فدراسيون هاى   ،(NOCs) المپيك  ملى 
بازى هاى المپيك (OCOGs) تا شركاى TOP در سرتاسر جهان، شركاى پخش رسانه اى و سازمان هاى 

به رسميت شناخته شده همچون واسطه عمل مى كند. 
بخش اول، حاوى اطالعاتى دربارة گسترش IOC و مبانى المپيسم است. در اين بخش، ساختار 
بررسى  را  تشكيالت  ديگر  و  بين المللى،  فدراسيون هاى  IOC، NOCها،  جمله  از  المپيك  جنبش 
عناصر  مى كنيم.  بحث  المپيك  جنبش  و  خود،  مديريت   ،IOC عملكرد  دربارة  همچنين،  مى كنيم. 
كليدى بازى هاى المپيك نيز معرفى مى شوند، به عالوه دربارة بازى هاى المپيك جوانان بحث مى كنيم 

كه ابتكارى در قلب تعهدات IOC براى دستيابى به جوانان محسوب مى شود.
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الف) پير دوكوبرتن
پير دوفردى، بارون دوكوبرتن1  در اول ژانويه سال 1863 در پاريس به دنيا آمد. خيلى زود به ادبيات، تاريخ، جامعه شناسى، و 
مسائل تربيتى عالقه مند شد. پس از تحصيل در كالج ژسو، به آكادمى ارتش فرانسه و دانشكدة حقوق رفت اما هر دو را رها كرد 

و بر ديدگاه خود در تحول تربيتى و آرزوى احياى بازى هاى المپيك به صورت امروزى متمركز شد. 
تأسيس كميتة بين المللى المپيك (IOC)، جنبش المپيك، و بازى هاى المپيك مديون تعهد كوبرتن است. منشور المپيك، 
از  اوست.  ابداعات  از  همه  المپيك  پرچم  و  حلقه ها  و  ورزشكاران،  سوگند  بازى ها،  اختتام  و  افتتاح  مراسم  مدون  تشريفات 
سال 1896 تا سال 1925 خود رياست IOC را به عهده گرفت و وقتى از اين مسئوليت كنار رفت، عنوان رياست افتخارى 

بازى هاى المپيك به او اعطا شد. 
احياى بازى هاى المپيك تنها بخشى از كارهاى كوبرتن است. عالوه بر انتشار كتاب هاى متعدد فنى و آموزشى در ورزش، 

مقاالت تاريخى، سياسى، و اجتماعى مهمى نگاشت. مجموع آثار مكتوب او فراتر از 60,000 صفحه است. 
پير دوكوبرتن در دوم سپتامبر سال 1937 در ژنو درگذشت. او را در لوزان سوئيس دفن كردند، اما بر حسب وصيتش، 
قلب او در المپياى يونان در زير يادواره اى مرمرين مدفون كردند كه به پاسداشت تالش هاى او براى آرمان ها و روح المپيك 

برپا شده است. 

ب) منابع الهام پير دوكوبرتن
انديشه هاى كوبرتن دربارة تحول تربيتى و روياى او براى احياى بازى هاى المپيك به روشنى نشان مى دهد از اوضاع زمان 
خويش متأثر است. پيداست اوضاع جهانى و رويدادهاى اطرافش در شكل گيرى ديدگاه او دربارة بازى هاى المپيك اثرگذار 

بوده اند. 
ورزش ها،  تقويت  و  ساختن  توانمند  «براى  مى نويسد:  چنين  المپيك  بازى هاى  احياى  براى  خود  تصميم  داليل  دربارة 
اطمينان يافتن از استقالل و دوام آن ها و از اين راه مهيا ساختن آن ها براى اجراى نقش تربيتى اى كه در دنياى امروز به عهده 

دارند، براى تجليل ورزشكارى كه فعاليت عضالنى او براى حفظ روح عمومى رقابت ضرورى است.» 
همچنين مى نويسد: «در احياى المپيك نه به پيرامون خود بلكه به دور دست ها توجه داشتم. مى خواستم در دنياى امروز 

با روشى پايدار رسمى باستانى را احيا كنم، تا اصول آن دوباره زنده شود.» 
بنابراين، براى كوبرتن ورزش و نقشى كه در تعليم و تربيت دارد، در كنار پيامدهاى جنگ فرانسه و آلمان و كشفيات 

مهيج بازى هاى المپيك باستانى در المپياى يونان مطرح بود. 
1. Pierre de Fredy Baron de Coubertin
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آمادگى بدنى فرانسويان
يكى از عوامل مؤثر بر پيگيرى پرشور پير دوكوبرتن براى تحول تربيتى از راه ورزش، نظر وى دربارة ضعيف بودن قواى جسمانى 
هم وطنانش بود. او احساس مى كرد اين ضعف در شكست تحقيرآميز فرانسويان در جنگ فرانسه- آلمان در سال 1871 نقش 

بارزى داشته است و براى چاره كردن وضعيت، بايد اقدام هايى انجام داد.  

ورزش در مدارس شبانه روزى انگستان
كوبرتن براى مطالعة مستقيم نظام مدارس و دانشگاه هاى انگليس، امريكا، ايرلند، و كانادا سال ها به آن كشورها مسافرت كرد. 
كالج راگبى انگليسى و كارهايى كه كوبرتن به مدير آن دكتر توماس آرنولد نسبت مى داد، در ميان همة مشاهداتش عميق ترين 
تأثير را بر وى داشت. برنامه هاى ورزشى ساختارمند در مدارس پسرانة انگلستان وى را تحت تأثير قرار داد. او مشاهده كرد كه 

ورزش بخشى اساسى از برنامة درسى است و پسران در مهارت ورزشى به تدريج ترقى مى كنند. 
تصور معلمان از «جوانمرد مسيحى» نيز براى دوكوبرتن همانند موارد قبلى اهميت داشت. اين مفهومى بود كه ورزش را 

از اخالقيات و ارزش هاى اجتماعى و جسمانى سرشار مى كرد. 

بازى هاى المپيك باستان
طبيعى بود كه كوبرتن مانند بسيارى از اروپاييان دستخوش هيجانى شود كه از كشفيات باستان شناسان در محل المپيا حاصل 
شده بود. المپيا تقريبًا هزار سال محل بازى هاى المپيك باستان بود. بخشى از اين بازى هاى باستانى جشنى مذهبى به احترام 
زئوس، خداى يونان، و بخشى ديگر رقابت هاى ورزشى بود. پير دوكوبرتن به توانايى احياى آن ها پى برد. البته، آن بخشى كه 

وى مى توانست ارزش هاى تربيتِى ورزش قرن نوزدهم را به آن بيفزايد.
براى كوبرتن آشكار بود كه برنامة ورزشى بازى هاى المپيك باستان به سازگارى و تعديل نياز دارد. در سال 776 پيش 
از ميالد، بازى هاى المپيك باستان يك روز طول مى كشيد و فقط شامل مسابقة دو به مسافِت درازاى استاديوم بود. در سال 
600 قبل از ميالد، بازى ها پنج روز به طول انجاميد و مسابقات زير را شامل مى شد: سواركارى، مسابقة پنج گانه (پرش طول، 
همچنين  مشت زنى)،  و  كشتى  از  (تركيبى  پانكراشن  و  كشتى،  مشت زنى،  كشتى)،  و  دو  مسابقة  ديسك،  پرتاب  نيزه،  پرتاب 

مسابقات دو در چند مسافت. 
اثر  وى  بر  نيز  مراسم  و  آيين  مى گرفت.  الهام  آن  از  المپيك  باستانى  بازى هاى  در  دقت  با  كوبرتن  كه  نبود  ورزش  تنها 
را  ورزشكاران  سوگند  نوين  گونة  تا  كرد  انتخاب  را  باستانى  بازى هاى  در  ورزشكاران  سوگند  مراسم  مثال،  براى  گذاشت. 

ابداع كند و در هفتمين دورة بازى ها در سال 1920 
معرفى نمايد. 

كامًال  كوبرتن  المپيك  بازى هاى  عناصر  ديگر 
المپيك  بازى هاى  با  متفاوت  مثال،  براى  بود.  نوين 
مى گرفتند  جشن  مسابقه  برندة  براى  كه  باستان 
در  مى شد،  اهدا  وى  به  زيتون  برگ  از  تاجى  و 
در  مى كرد.  دريافت  نشان  برنده  نوين،  بازى هاى 
سومين دورة بازى هاى نوين، هر سه ورزشكار برتر 

مدال دريافت مى كردند.
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كوبرتن  برمى گردد.  شركت كننده  افراد  صالحيت  به  المپيك  نوين  بازى هاى  و  باستانى  بازى هاى  بين  ديگر  مهم  تفاوت 
مى خواست بازى هاى نوين المپيك جشنوارة بين المللى ورزشى باشد، در حالى كه در جشن باستانى از ابتدا فقط مردان و پسرانى 
كه هم آزاد و هم يونانى بودند مى توانستند در آن شركت كنند. افزون بر اين، در بازى هاى المپيك باستان در المپيا، زنان به استثناى 
رشتة سواركارى كه زن مالك اسب بود و مى توانست برنده اعالم شود از ورود به رقابت ها منع مى شدند. در دومين دورِ بازى هاى 

نوين المپيك در سال 1900، مسابقات بانوان هم گنجانده شد، اگر چه اين شمول آن چيزى نبود كه كوبرتن در نظر داشت. 

ديگر بازى هاى المپيك
پير دوكوبرتن در ديدگاه خود در احياى بازى هاى المپيك تنها نبود و اولين نفر هم نبود كه اصطالح المپيك را به همراه جشنوارة 
ورزشى به كار برد. مدت ها پيش از اكتشاف و كاوش هاى محل المپياى باستان كه توجه كوبرتن را جلب كرد، نمونه هاى واضح 
ملى نظير بازى هاى المپيك رابرت ُدِور1  در كاست ولد2 ، بازى هاى المپيك راملسا3  در سوئد، و بازى هاى المپيك مونترال براى 
بررسى او وجود داشت. كوبرتن همچنين به بازى هاى المپيك زاپين4  در يونان و بازى هاى المپيك ماچ ونلوك5  در انگليس كه 

دكتر ويليام پنى بروكس6  تأسيس كرد، توجه نمود و از آن ها الهام گرفت.
كه  بود  اين  تقدير  همه،  اين  با  مى كرد.  مناسب  المپيك  بازى هاى  احياى  براى  را  فضا  نمونه ها،  اين  وجود  است  بديهى 
نشان دادن راه و تبديل ديدگاه «جشنوارة بين المللى ورزشى» به «برپايى مجدد بازى هاى المپيك در شكلى نوين» به دست 

دو كوبرتن انجام شود.

ج) همايش 1894 ويژة احياى بازى هاى المپيك

تصميم گيرى براى برپايى مجدد بازى هاى المپيك
هنگامى كه نمايندگان به ابتكار دو كوبرتن در جلسه اى براى مطالعة آماتوريسم در ژوئن 1894 در سوربن پاريس گردهم آمدند، 
وى برنامه و نام جلسه را تغيير داد. با نام جديد «كنگرة احياى بازى هاى المپيك» جلسه شكل تازه اى پيدا كرد، به گونه اى كه در 
وهلة اول عرصة مناسبى شد تا بارون نظرش را دربارة راه اندازى بازى هاى المپيك نوين و كميتة بين المللى المپيك (IOC) بيان 
كند. روى هم 79 نماينده از 12 كشور در 1894 در سوربن در همايش گرد آمدند كه شامل موسيقى، آواز، شعر، و سرود آپولو 

بود، كه آخرى در سال 1893 در دلفى كشف شده بود.
اين اولين بار نبود كه كوبرتن نظرش را دربارة احياى بازى هاى المپيك بيان مى كرد. درست برعكس اولين تالش وى در 
حمايت  در سوربن  حاضر  افراد  خورد،  حاضرين شكست  عالقة  در جلب  تعليم و تربيت انگليسى كه  با موضوع  كنفرانسى 

خود را اعالم و پيشنهاد وى را مشتاقانه تصويب كردند. 
شد،  تصويب  مسابقات  محل  بودن  دائمى  غير  پيشنهاد  و  المپيك  بازى هاى  احياى  پيشنهاد  ژوئن 1894   23 در  بنابراين، 

برگزارى چهار سال يك بار پذيرفته شد، و آتن ميزبان اولين دورة بازى هاى نوين در سال 1896 انتخاب شد. 

تولد كميتة بين المللى المپيك و جنبش المپيك 
براى  را  خود  موافقت  نوين،  شكلى  در  المپيك  بازى هاى  مجدد  پايى  بر  براى  تصميم  بر  افزون  نمايندگان  همايش 1894  در 
تأسيس كميتة بين المللى بازى هاى المپيك كه بعدها كميتة بين المللى المپيك (IOC) نام گرفت اعالم كردند. همان گونه كه دو 
1. Robert Dover  2. Cotswolds
3. Ramlosa  4. Zappian 
5. Much Wenlock  6. William Penny Brookes
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كوبرتن بعداً در «خاطرات المپيك» خود نوشت، دربارة گزينش اعضاى كميته آزادى عمل داشت. روياى دو كوبرتن در نتيجة 
اين تصميمات به حقيقت پيوست و جنبش المپيك متولد شد. 

د) منشور المپيك
در مقدمة منشور المپيك چنين آمده است: 

منشور المپيك تدوين اصول زيربنايى المپيسم و قوانين و مقررات مصوب كميتة بين المللى المپيك است. منشور المپيك بر 
سازماندهى، اقدامات، و نحوة ادارة جنبش المپيك نظارت مى كند و شرايط را براى برگزارى بازى هاى المپيك اعالم مى دارد.
اولين ويرايش منشور را در سال IOC 1908 منتشر كرد و از سال 1978 در متون عنوان «منشور المپيك» براى اين سند 
به كار رفت. اولين منشور در مقايسه با شكل امروزى آن محتواى ساده اى داشت. منشور اوليه افزون بر قوانين مقدماتى مربوط 
به استخدام اعضا، برگزارى مسابقات و ادارة IOC، شامل چهار مطلب دربارة رسالت IOC بود كه ابتدا دو كوبرتن در اوايل 
سال 1899 نوشت. با گذر زمان، براى حل و فصل پيچيدگى رو به رشد جنبش المپيك و بازى هاى المپيك، قوانين بارها تغيير 

و تحول يافت و اصالح شد.
با  را  المپيك  ملى  كميته هاى  و  بين المللى  فدراسيون هاى  ارتباطات  حدود  كه  است  قوانينى  شامل  المپيك  منشور  امروزه، 
جنبش المپيك مشخص مى كند. همچنين، به كليات اساسى مانند مراحل انتخاب شهر ميزبان، آيين نامة شايستگى ويژة بازى ها، 

تركيب برنامه هاى ورزشى المپيك، و قوانين براى داورى در موارد اختالف مى پردازد.

ه) اصول زيربنايى المپيسم
المپيك نوين كه از تفكر دو كوبرتن در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد به تدريج همراه جنبش المپيك رشد و توسعه يافت. 

المپيسم اكنون در اصول زيربنايى منشور المپيك چنين تعريف مى شود (2010): 
1. المپيسم فلسفة زندگى است، تعالى بخشيدن و تركيب كامًال هماهنگ ويژگى هاى جسمانى، اراده، و عقل است. 
آميختن ورزش با فرهنگ و تعليم و تربيت است. المپيسم در پى آفرينش روشى از زندگى است كه مبتنى بر لذت 

تالش، ارزش هاى تربيتى، سرمشق هاى خوب، و احترام گزاردن به اصول زيربنايى اخالق جهانى است. 
و  ايمن  جامعة  ارتقاى  در  انسان،  هماهنگ  شكوفايى  خدمت  در  ورزش  قراردادن  از  است  عبارت  المپيسم  هدف   .2

عالقه مند به حفظ مقام انسان.
جنبش المپيك تالشى جهانى، منسجم، منظم، پايدار، و هماهنگ با همة اشخاص و موجوديت هاى الهام گرفته از   .3
ارزش هاى المپيسم است كه تحت مسئوليت عالى IOC تحقق مى يابد. جنبش المپيك پنج قاره را دربرمى گيرد و با 
گردهم آوردن ورزشكاران جهان در جشنوارة بزرگ ورزش ها، بازى هاى المپيك به اوج خود مى رسد. نماد آن پنج 

حلقة در هم بافته است. 
پرداختن به ورزش حقى انسانى است. هر كسى بايد امكان ورزش كردن را بدون هيچ نوع تبعيضى در فضاى المپيك   .4
داشته باشد. ورزشى كه انسان را به درك متقابل با روحيه اى دوستانه، همبستگى، و بازى جوانمردانه ملزم مى كند. 

سازماندهى، سرپرستى، و مديريت ورزش را بايد سازمان هاى مستقل ورزشى كنترل كنند.
هرگونه تبعيض نسبت به يك كشور، يا يك شخص، به داليل نژادى، مذهبى، آراى سياسى، جنسيت و جز آن در   .5
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زمين مسابقه، با تعلق خاطر به جنبش المپيك مغاير است. 
6.  تعلق داشتن به جنبش المپيك مستلزم پيروى از منشور المپيك و به رسميت شناخته شدن از سوى IOC است. 

و) نمادهاى جنبش المپيك 
جنبش المپيك در سرتاسر جهان با حلقه ها و پرچم المپيك، شعار المپيك، سرود المپيك، و 
شعله و مشعل المپيك شناخته مى شود. طبق قانون 7,2 منشور المپيك (2010)، همة حقوق 
اين دارايى هاى المپيك منحصراً به IOC تعلق دارد، اما تنها شامل استفادة محدود از آن ها 
براى سودآورى، اهداف بازرگانى و تبليغاتى نمى شود. IOC امتياز تمام يا قسمتى از حقوق 
خود را با توجه به ضوابط و شرايطى كه هيئت اجرايى IOC اعالم مى دارد واگذار مى كند.

حلقه هاى المپيك و پرچم المپيك
پنج حلقة درهم بافتة المپيك كه رسمًا نماد المپيك محسوب مى شود و به حلقه هاى المپيك اشاره مى كند، بيانگر فعاليت جنبش 
المپيك و نماد اتحاد پنج قاره و رقابت ورزشكاران از سرتاسر جهان در بازى هاى المپيك است. رنگ هاى حلقه هاى المپيك 

عبارت اند از: آبى، زرد، سياه، سبز، و قرمز.
پرچم المپيك و نماد آن را كه در وسط زمينة سفيد پرچم جاى گرفته پير دوكوبرتن طراحى كرد. پرچم در پاريس طراحى شد 
و بار نخست در كنگرة المپيك 1914 ارائه شد. پرچم براى نخستين بار در بازى هاى المپيك در آنتورپ در 1920 به اهتزاز درآمد. 
به طور گسترده، اما به اشتباه تصور مى شود كه كوبرتن ميان رنگ حلقه ها و قاره ها پيوندى در نظر داشته است، در صورتى 
كه رنگ هاى انتخابى كوبرتن ويژة حلقه ها و زمينة سفيد پرچم المپيك، فقط رنگ هايى اند كه در پرچم هاى ملل مختلف در 

آن زمان يافت مى شدند و براى انطباق با قارة خاصى انتخاب نشده اند. 

شعار المپيك 
شعار المپيك در سال 1894 عرضه شد و از سه كلمة التين"Citius, Altius, Furtius" ساخته شده است. پير دوكوبرتن اين 
شعار را از دوست خود «هنرى ديدون» كه كشيشى اهل دمينيكن و معلم بود، اقتباس و آن را پيشنهاد كرد. معناى شعار در زبان 

فارسى به شرح زير است: «سريع تر، باالتر، قوى تر.»
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سرود المپيك
سرود با آهنگى از «اسپروس ساماراس»1  و شعر «كاستيس پاالماس»2  در ابتدا براى اولين المپياد كه در سال 1896 در آتن برگزار 
شد تنظيم و نواخته شد. بعد از آن اين سرود با سرودهاى ويژة سفارش شده از سوى سازمان بازى ها، در مراسم المپيك هاى 

بعدى جايگزين شد.
«ميخائيل  مسابقه  برندة  كرد.  برگزار  بازى ها  ويژة  دائمى  سرود  انتخاب  براى  بين المللى  رقابتى   IOC  ،1954 سال  در 
اسپياك»3  بود كه موسيقى را با لغات پيندار4 (يونانى) نوشته بود. اين سرود در المپيك 1956 نواخته شد، اما آهنگساز چنان 

دستمزد بااليى را درخواست كرد كه IOC استفادة مجدد آن را نپذيرفت.
در سال 1958 در اجالس IOC در توكيو سرود اصلى «ساماراس» و «پاالماس» اجرا شد. اين سرود آنقدر مورد توجه 
اعضاى IOC قرار گرفت كه به اتفاق آرا تصميم گرفتند سرود رسمى المپيك باشد. در سال 1960 سرود يك بار ديگر در 
بازى ها و اين بار براى هشتمين بازى هاى المپيك زمستانى نواخته شد. از آن به بعد براى هر دوره از بازى هاى زمستانى و 

تابستانى اجرا مى شود.

اى روح جاودان ازلى،
 اى خالق حقيقت، زيبايى و نيكى،
 نور خود را ظاهر كن و بر ما بيفشان

 بر اين خاك و در زير آسمان
كه اول بار آوازة تو را شهادت داده است.

به اين بازى هاى باشكوه، روح و جان عطا كن!
و بر سر قهرمانانش، و قهرمانان مسابقه و تالش 

تاجى از گل هاى هميشه خرم بيفكن!
و در سينه هاى ما قلب هايى فوالدين بساز! 

در تأللوى انوار درخشان در دشت ها و كوهساران و درياها
 با منظرى گلگون مى درخشند و معبدى آن چنان بزرگ مى سازند 

كه همة ملت ها براى پرستش تو به آن هجوم مى برند. 
آه اى روح جاودان ازلى* 

مشعل و شعلة المپيك
مى شود.  روشن   IOC مسئوليت  تحت  يونان  المپياى  در  المپيك  مشعل 
بود،  شده  استفاده  آمستردام   1928 بازى هاى  در  قبًال  نمادين  آتش  آنكه  با 
تاريخ جديد مشعل المپيك با پيشنهاد «كارل ديم»5 ، دبيركل كميتة برگزارى 
بازى هاى يازدهمين المپياد، آغاز مى شود. با الهام از مشعل بازى هايى كه در 
دوران يونان باستان برگزار مى شد، ديم پيشنهاد كرد براى بازى هاى تابستانى 

1. Spiros Samaras  2. Kostis Palamas
3. Michael Spisak  4. Pindar 
5. Carl Diem  

* با توجه به ترجمة ويرايش هاى پيشين اين اثر، ترجمة اين سرود به نقل از استاد 
گرانمايه جناب آقاى دكتر رحمت اهللا صديق سروستانى درج شده است. 
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1936 مشعل در المپيا افروخته شود و به همان گونه كه اولين مشعل المپيك حمل شد به برلين منتقل شود و در آغاز آنچه اكنون 
رسم المپيك است ثبت شد.

نمادين  آتش  از  نخست  تابستانى،  المپيك  بازى هاى  مانند  مى كند.  فرق  اندكى  تاريخى  نظر  از  زمستانى  المپيك  مشعل 
استفاده مى شد كه آن هم از سال 1936 در «گارميچ- پارتنكرچن»1 آغاز شد. با اينكه اولين حمل امدادى مشعل بازى هاى 
زمستانى در سال 1952 در اسلو انجام شد، اما از 1964 بود كه آتش المپيك زمستانى در المپيا روشن شد. پيش از آن در سال 
1952 تا سال 1960 مشعل نورديك در موردگان، زادگاه پيشگام اسكى تل مارك2 سوندرنورهيم3 روشن شد. در بازى هاى رم 

1960، مشعل در رم روشن شد.
و  مى شوند  طراحى  خاصى  شكل  به  بازى ها  از  دوره  هر  مى روند  كار  به  شعله  حمل  براى  كه  مشعل هايى  زمان،  گذر  با 
حمل امدادى مشعل كه در المپياد آغاز و در شهر ميزبان بازى ها پايان مى يابد از نمادين ترين رويدادهاى وابسته به المپيك 

به شمار مى رود.  

 ز) پرسش ها 
1. كدام يك از اصول زيربنايى المپيسم در ورزش شما معروف ترين و كدام يك كمتر شناخته شده است؟

2. آيا شعار سريع تر، باالتر، و قوى تر براى ورزشكاران شما در سطوح مختلف الهام بخش است؟
3. براى درك بهتر از جنبش المپيك در كشور شما چه كارى مى توان انجام داد؟

4. آيا فكر مى كنيد امروزه، ديدگاه دوكوبرتن هنوز باقى است؟
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1. Garmisch- Partenkirchen  2. Telemark
3. Sondre Norheim 
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الف) نقش و ساختار كميتة بين المللى المپيك
 ،(NOCs) كميته هاى ملى المپيك ،(IOC) سه بخش اصلى تشكيل دهندة جنبش المپيك عبارت اند از كميتة بين المللى المپيك

.(IFs) و فدراسيون هاى ورزشى بين المللى
IOC سازمانى بين المللى، غيرانتفاعى، غيردولتى، و عالى ترين مرجع جنبش المپيك است. در 23 ژوئن 1894، نمايندگان 
حاضر در «كنگرة احياى بازى هاى المپيِك» بارون پير دو كوبرتن، نه تنها به احياى بازى هاى المپيك در شكلى مدرن رأى 
دادند، بلكه با تشكيل كميته اى بين المللى موافقت كردند كه نهادى براى سازمان دهى جنبش تازه متولد شدة المپيك بود. كميتة 

بين المللى المپيك را ابتدا كميتة بين المللى بازى هاى المپيك ناميدند و زبان رسمى آن انگليسى و فرانسوى است.

و  جهان  سرتاسر  در  المپيسم  گسترش  از  است  عبارت   IOC مأموريت   ،(2010) المپيك  منشور  دوم  قانـون  اساس  بر 
عبارت   IOC اقدامات  ديگر  نيست.  المپيك  بازى هاى  برگزارى  صرفًا  و  است  چندگانه   IOC نقش  المپيك.  جنبش  رهبرى 
است از تقويت همبستگى و حمايت از استقالل جنبش المپيك. توسعة ورزش قهرمانى و همگانى، حمايت از حضور زنان 
است.   IOC وظايف  جمله  از  دوپينگ  عليه  مبارزه  در  رهبرى  و  ورزشكاران،  براى  گوناگون  تشويقى  اقدامات  ورزش،  در 
همچنين، گسترش بازى جوانمردانه، صلح، عدم تبعيض، توسعة پايدار، فرهنگ و تربيت، و باقى گذاردن ميراث مثبت براى 

شهرها و كشورهاى ميزبان مورد تأكيد IOC است.

اعضا 
اولين اعضاى IOC پيشگامانى پرشور و دوستان پير دو كوبرتن بودند. آن ها مشتاق بودند محبوبيت ورزش ها و المپيسم در همه 
جاى جامعه افزايش يابد. اعضاى جديد IOC را در ابتدا كوبرتن انتخاب مى كرد. بعدها هنگامى كه كوبرتن دريافت انتخاب 

اكثريت، استقالل IOC را حفظ مى كند اعضاى جديد اجالس را انتخاب كرد.
 .IOC در كشور خود به شمار مى روند نه نمايندگان كشورشان در IOC نمايندگان IOC اعضاى

امروزه، پيش از آنكه افراد براى انتخاب اعضاى IOC در نظر گرفته شوند، نامزدى خود را به رئيس IOC اعالم مى كنند. 
درخواست آن ها را هيئت نامزدى بررسى مى كند. سپس، هيئت اجرايى آن ها را به اجالس انتخاب معرفى مى كند. اعضا براى 
مدت هشت سال انتخاب مى شوند. انتخاب مجدد آن ها تا 70 سالگى بالمانع است. فقط اعضايى كه قبل از اصالحات 1999 

برگزيده شده اند محدودة سنى متفاوتى دارند؛ يعنى كسانى كه هنگام انتخاب شدنشان مجرى بودند. 
تعداد اعضاى IOC نسبت به تعداد اندكى كه كوبرتن در 1896 انتخاب كرد افزايش داشته و حداكثر به 115 نفر مى رسد، 
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NOC  شامل حداكثر 70 نفر كه به هيچ پست يا وظيفة خاصى وابسته نيستند، حداكثر 15 ورزشكار فعال، حداكثر 15 رئيس
ها يا اشخاصى كه مقام اجرايى يا مديريت ارشدى در NOCها دارند، و حداكثر 15 رئيس IFها يا اشخاصى كه مقام اجرايى 

يا مديريت ارشدى در IFها دارند. اين تعداد شامل رؤساى افتخارى، اعضاى افتخارى، يا اعضاى تشريفاتى نمى شود. 

رئيس 
رئيس IOC با رأى اكثريت اعضاى IOC در اجالسى كه به همين منظور تشكيل مى شود انتخاب مى گردد. مدت پست رياست 

هشت سال است كه با تصويب در اجالس پايان دورة رياست تا چهار سال ديگر قابل تمديد است. 
و  اقدام  مانع  شرايط  كه  هنگامى  مى تواند  رئيس  مى كند.  نظارت  آن  فعاليت هاى  همة  بر  و  است   IOC نمايندة  رئيس، 
و  اقدام  هر  حال  اين  با  دهد.  صورت   IOC براى  اقدامى  يا  تصميم  گونه  هر  است،  اجرايى  هئيت  يا  اجالس  تصميم گيرى 

تصميمى را بايد مراجع ذى صالح تأييد كنند.

هيئت اجرايى
در سال 1921، براى كمك به ادارة امور IOC تصميم به تأسيس هيئت اجرايى گرفته شد. 

اجالس  مخفى  آراى  اكثريت  كسب  با  كه  ديگر  عضو  ده  و  معاون،  چهار  رئيس،  از  است  مركب  اجرايى  هيئت  امروزه، 
انتخاب شده اند. اعضا براى چهار سال انتخاب مى شوند كه از پايان اجالسى كه طى آن انتخاب شده اند آغاز مى شود. اعضا، 

على رغم سمتى كه در آن انتخاب شده اند مى توانند براى دو دورة متوالى در هيئت اجرايى انجام وظيفه كنند. 
هنگامى كه رئيس يا اكثريت اعضا درخواست تشكيل جلسه دهند، هيئت اجرايى جلسه تشكيل مى دهد كه به طور عادى 
گرفتن  عهده  به  المپيك،  منشور  اجراى  تضمين  از  عبارت اند  اجرايى  هيئت  وظايف  مى شود.  برگزار  اجالس  بار  چهار  ساليانه 
مسئوليت هاى اساسى براى مديريت IOC، و تصويب بودجة ساالنة آن. ارائة اسامى پيشنهادى براى انتخاب IOC، نظارت بر 
شيوه هاى پذيرش و انتخاب شهر ميزبان بازى ها، و انتصاب مديركل با توجه به پيشنهاد رئيس IOC نيز از وظايف IOC است. 
تصميمات  نيز  و  المپيك  منشور  براى  اصالحى  پيشنهادات  و  مالى  امور  مانند  مسائلى  دربارة  اجرايى  هيئت  گزارش هاى 

بزرگى كه پيشنهاد مى كنند بايد سرانجام در اجالس IOC تصويب شود. 

IOC اجالس
اجالس IOC گردهمايى عمومى اعضاى IOC است كه دست كم سالى يك بار تشكيل مى شود. جلسة فوق العادة IOC بنا بر 
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اعالم رئيس يا درخواست كتبى دست كم يك سوم اعضا تشكيل مى شود. اجالس، نهاد عالى IOC است و اختيارات آن عبارت اند 
ميزبان  شهر  انتخاب  و  اعضا  اخراج  اجرايى،  هيئت  و   IOC اعضاى  انتخاب  المپيك،  منشور  اصالحى  پيشنهادات  تصويب  از 
اجالس IOC و ميزبانى هر دوره از بازى هاى المپيك. تصميمات اجالس نهايى است و اجالس IOC مى تواند دربارة سپردن 

اختيارات خود به هيئت اجرايى تصميم بگيرد. 

كميسيون ها 
رئيس IOC مى تواند براى مطالعة موضوعات مشخص و مأموريت هاى تخصصى كارگروه هايى تشكيل دهد و پيشنهاداتى به 
NOC نمايندگان ،IOC هيئت اجرايى بدهد. چنانچه تركيب هر يك از كميسيون ها تغيير كند، اعضاى آن ها معموالً از اعضاى

 IOC ،2009 ها، فدراسيون هاى بين المللى، ورزشكاران، كارشناسان فنى، مشاوران، و متخصصان ورزش جذب مى شود. در سال
كميسيون هاى زير را داشت: 

  كميسيون ورزشكاران. كميسيون ورزشكاران كه در 27 اكتبر 1981 تأسيس شد، از ورزشكاران فعال و بازنشسته
تشكيل مى شود. اكثر آن ها را ورزشكاران شركت كننده در بازى ها از ميان خود انتخاب مى كنند. كميسيون پيوند ميان 
ورزشكاران و IOC را برقرار مى كند و پيشنهادات و نظرات آن ها را به هيئت اجرايى عرضه مى كند. به عالوه، اين 
برگزارى  «كميته هاى  با  ورزشكاران  نيازهاى  تأمين  از  اطمينان  براى  كه  مى دهد  تشكيل  كارى  گروه هاى  كميسيون 

بازى هاى المپيك» در ارتباط است.
  كميسيون فرهنگ و آموزش المپيك. اين كميسيون در سال 2000 از ادغام كميسيون فرهنگى وقت با كميسيون

آكادمى بين المللى المپيك و كميتة آموزش بازى هاى المپيك پديد آمد. كميسيون فرهنگ و آموزش المپيك مركب 
از اعضاى IOC، نمايندگان فدراسيون هاى بين المللى و NOCها، قهرمانان، جنبش پارالمپيك، و كارشناسان ويژه 
است. وظيفة آن عبارت است از دادن مشاوره به هيئت اجرايى دربارة خط مشى IOC و جنبش المپيك دربارة ترويج 

فرهنگ و آموزش المپيك. 
  كميسيون هماهنگى بازى هاى المپيك و المپيك جوانان. اين كميسيون اندكى پس از تعيين شهر ميزبان بازى هاى

المپيك يا المپيك جوانان تشكيل مى شود. كميسيون هماهنگى بازى ها از نمايندگان IOC، فدراسيون هاى بين المللى، 
NOCها، ورزشكاران، و كارشناسان وابسته به بازى هاى المپيك شكل مى گيرد. سرپرستى و كمك به كميته هاى 
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برگزارى همسو با اهدافشان، و تحقق و اجراى بازى هاى المپيك از وظايف كميسيون هماهنگى است. افزون بر اين، 
هر كميسيون مانند رابطى ميان IOC، كميتة برگزارى، فدراسيون هاى بين المللى، و NOCها عمل مى كند. 

  نه مستقل  كميسيون  اين  كرد.  تأسيس   IOC اجرايى  هيئت  سال 1999  در  را  اخالق  كميسيون  اخالق.  كميسيون 
عضو دارد، شامل حداكثر چهار نفر از اعضاى IOC، و دست كم پنج شخصيت برجسته و مشهور با استقالل فكرى 
و داراى شهرت بين المللى. مأموريت اين كميسيون عبارت است از نگهبانى از اصول اخالقى جنبش المپيك كه در 
منشور المپيك و ضوابط اخالقى تعيين شده است. اين كميسيون پيشنهاداتى به هيئت اجرايى و اجالس IOC دربارة 

حوزه هاى ضوابط اخالقى مى دهد.
  ،تشكيل مى شود با مــديريت كارآمد منابع مــالى IOC كميسيون امور مالى. كميسيون امور مالى كه از اعضـــاى

از تالش هاى هيئت اجرايى براى تضمين تداوم فعاليت هاى جنبش المپيك و IOC حمايت مى كند. حوزة اختيارات 
اجراى  از  اطمينان   ،IOC مالى  كمك هاى  و  مالى  گزارشات  نگهدارى  و  ثبت  از  عبارت اند  مالى  امور  كميسيون 
حسابرسى ساالنة بيرونى شركت حسابرسى مستقل و قانونى و اطمينان از اينكه IOC بودجه بندى و سيستم كنترل 
امور مالى شفاف و كارآمد داشته باشد. اين كميسيون همچنين به هيئت اجرايى IOC پيشنهاداتى دربارة سياست هاى 

سرمايه گذارى مالى مى كند و آن سياست ها را با تغيير اوضاع در بازار مالى كنترل و تنظيم مى نمايد. 
  كميسيون روابط بين الملل. كميسيون روابط بين الملل در سال 2002 با مأموريت آسان سازى و ارتقاى روابط بين

جنبش المپيك و دولت ها و مقامات دولتى تأسيس شد. كميسيون از اعضاى IOC و ورزشكاران بانفوذى تشكيل 
مى شود كه عالوه بر روابط مفيد ورزشى شان هم اكنون در عرصة سياسى كشور يا منطقة خود در سطوح مختلف 
خدمت مى كنند. كميسيون در نشريات سياسى ويژه كه با ورزش ارتباط دارند صفحاتى را به خود اختصاص مى دهد. 
به هيئت اجرايى و رياست IOC مشاوره مى دهد و از تالش هايى كه سياست ها، اقدامات، و اختيارات IOC را پيوند 

مى دهد حمايت مى كند. 
  در سال 1974 داير شد. وظايف اصلى آن عبارت اند از IOC كميسيون حقوقى. كميسيون حقوقى مركب از اعضاى

در اختيار گذاشتن نظرات كارشناسى حقوقى دربارة موضوعاتى وابسته به رشتة ورزشى مورد صالحيت كميسيون، 
و نيز مشاوره دربارة اصالحية منشور المپيك بنابر درخواست رياست IOC و هيئت اجرايى. ساير وظايف كميسيون 
حقوقى عبارت اند از انجام مطالعات بر روى موضوعات اثرگذار بر حقوق IOC و اجراى ساير وظايف حقوقى كه 

از طرف رياست IOC و هيئت اجرايى و اجالس IOC به عهدة آن گذاشته مى شود. 
  و بين المللى،  فدراسيون هاى  NOCها،  نمايندگان   ،IOC اعضاى  از  بازاريابى  كميسيون  بازاريابى.  كميسيون 

ورزشكاران تشكيل مى شود. دامنة اختيارات آن عبارت است از دادن پيشنهادات در موضوعات بازاريابى به هيئت 
اجرايى، زير نظر گرفتن و گزارش اجراى برنامه هاى بازاريابى IOC، و جستجوى ابزارهايى براى به حداكثر رساندن 
امكان سود جنبش المپيك از طريق شركاى تجارى. به عالوه، كميسيون منابع درآمد ممكن را براى IOC و جنبش 
المپيك مطالعه و بررسى مى كند. همچنين، تالش مى كند تا اطمينان يابد كه كنترل ورزش در گرو اقتدار ورزش تحقق 

مى يابد. 
  كميسيون پزشكى. كميسيون پزشكى در سال 1967 براى رسيدگى به مسئلة رو به رشد دوپينگ در ورزش به وجود

آمد. اين كميسيون از اعضاى IOC و كارشناسان علوم پزشكى و ورزشى تشكيل مى شود. عالوه بر مأموريت اصلى 
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آن كه مبارزه با دوپينگ است، به مرور زمان اهداف كميسيون به موضوعات وابسته به حفظ سالمت ورزشكاران، 
رعايت اخالق ورزشى، و مسائل پزشكى و برابرى ورزشكاران گسترش يافت. كميسيون نمايندة IOC در كميتة 
آژانس جهانى دوپينگ زدايى (WADA) انجام وظيفه مى كند و آزمايش هاى دارويى را در طول بازى هاى المپيك 

سرپرستى مى نمايد. 
  را شامل IOC كميسيون نامزدى در سال 1999 تشكيل شد و اعضاى .[IOC براى عضويت در] كميسيون نامزدى

مى شود. بررسى نامزدى هر شخص براى عضويت در IOC، طبق تصريح تبصرة قانون 16 منشور المپيك (2010)، 
از وظايف اين كميسيون به شمار مى رود. كميسيون نامزدها مسئول جمع آورى و تأييد اطالعات دربارة شغل، جايگاه، 
تهية  و  نامزدها،  بودن  موجه  حقوقى،  وضع  كنونى،  وضعيت  اصالت،  بودن،  شرايط  واجد  ورزشى،  پيشينة  سوابق، 
گزارش ارزيابى كميسيون است تا دريابد آيا شخص، واجد شرايط الزم براى انتخاب به عنوان عضو در IOC هست. 

كميسيون سپس بررسى هاى دقيق خود را به هيئت اجرايى IOC گزارش مى كند. 
  كميسيون كنگرة المپيك. اين كميسيون به منظور بسترسازى براى برگزارى كنگرة المپيك تأسيس شد. اين كميسيون

فرعى  و  اصلى  موضوعات  تعيين  كنگره،  كلى  ساختار  وضع  است.  كنگره  هماهنگى هاى  همة  بر  نظارت  مسئول 
مورد بحث در كنگره، تأييد مطالب چاپى از سوى كميتة سردبيرى كنگره، تأييد فهرست سخنرانان، تهية پيش نويس 

پيشنهادات، و دادن پيشنهاد براى تنظيم سند نهايى از وظايف كميسيون كنگرة المپيك است. 
  كميسيون تمبر، سكه، و يادبودهاى المپيك. اين كميسيون در ابتدا با عنوان كميسيون كلكسيون دارهاى المپيك1 در

سال 1994 تأسيس شد و از تعداد اندكى از اعضاى IOC و كارشناسان مستقل تشكيل مى شود. وظيفة كميسيون 
عبارت است از دادن مشاوره به IOC دربارة سياست ها و شيوه هاى زدن تمبر، سكه، و يادبودهاى بازى هاى المپيك.

  ها، فدراسيون هاى بين المللى، و نمايندگانNOC و IOC كميسيون برنامة المپيك. كميسيون برنامة المپيك از اعضاى
ورزشكاران تشكيل مى شود. اين كميسيون مسئول بازنگرى و تجزيه و تحليل برنامة ورزش ها، مقررات، مسابقات، و 
تعداد ورزشكاران در هر رشته در بازى هاى المپياد و بازى هاى المپيك زمستانى است. اين كميسيون همچنين مسئول 
طرح پيشنهادات وابسته به اصول و ساختار برنامة بازى هاى المپيك تابستانى و زمستانى و دادن پيشنهاد به هيئت 

اجرايى IOC و اجالس IOC است.
  ها به ويژه كميته هاىNOC كميسيون همبستگى المپيك. هدف كميسيون همبستگى المپيك سازماندهى كمك ها به

كنند.  عمل  المپيك  جنبش  قبال  در  خود  مسئوليت  به  بتوانند  تا  دارند  گسترده ترى  نيازهاى  كه  است  المپيكى  ملى 
كميسيون همبستگى المپيك از اعضايى تشكيل مى شود كه به نمايندگى از NOCها، IOC، و ورزشكاران حضور 

يافته اند. براى اطالع بيشتر قسمت «ج» اين فصل را مطالعه كنيد. 
  ها، قهرمانان و نمايندگان كميتة بين المللىNOC و ،IOC، IF كميسيون مطبوعات. كميسيون مطبوعات از اعضاى

كارشناس اند.  المپيك  بازى هاى  روزنامه نگارى  در  كه  مى شود  تشكيل  مستقل  اعضاى  ديگر  و   (IPC) پارالمپيك 
كميسيون دربارة تأمين بهترين شرايط ممكن براى رسانه هاى نوشتارى و تصويرى پوشش دهندة بازى هاى المپيك، به 
كميته هاى برگزارى بازى ها مشاوره مى دهد. افزون بر اين، كميسيون مطبوعات پيشنهاداتى دربارة اداره كردن و انجام 

وظيفة مطبوعات در چارچوب بازى هاى المپيك به هيئت اجرايى IOC عرضه مى كند.

1. Olympic Collectors Commission  
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  المپيك بازى هاى  تلويزيون  و  راديو  كارشناسان  از  تلويزيون  و  راديو  كميسيون  تلويزيون.  و  راديو  كميسيون 
بازى هاى  طول  در  رسانه ها  كاركردن  براى  بهينه  شرايط  ايجاد  چگونگى  دربارة  كميسيون  اين  مى شود.  تشكيل 
به  كميسيون  اين  مى دهد.  مشاوره  المپيك  تلويزيونى  راديو-  پخش  سرويس  و  برگزارى  كميته هاى  به  المپيك، 
هيئت اجرايى IOC پيشنهاداتى مى دهد و در ارتقا و اشاعة جهانى ارزش هاى المپيك و بازى هاى المپيك نقش 

دارد.  مهمى 
  زيست محيط  و  ورزش  كميسيون  شد.  تأسيس  سال 1995  در  كميسيون  اين  زيست.  محيط  و  ورزش  كميسيون 

ديگر  و   IPC نمايندگان  و  ورزشكاران،  برگزارى،  كميتة  بين المللى،  فدراسيون هاى  IOC، NOCها،  اعضاى  از 
كارشناسان تشكيل مى شود. دربارة به رسميت شناختن محيط زيست به عنوان سومين ركن المپيسم، اين كميسيون به 
هيئت اجرايى IOC دربارة حفظ محيط زيست، و سياست هاى توسعة پايدار كه IOC و جنبش المپيك بايد اتخاذ 

كنند مشاوره مى دهد. 
  ،المپيك جنبش  اعضاى  شامل  و  شد  تأسيس  سال 1996  در  ورزشى  حقوق  كميسيون  ورزشى.  حقوق  كميسيون 

از جمله نمايندگان IOC، IF، و نمايندگان NOC مى شود. اين كميسيون محفلى است براى بررسى موضوعات 
حقوقى جارى كه نوعًا بر ساير عناصر جنبش المپيك نيز تأثير مى گذارد. 

  كميسيون ورزش همگانى. در ابتدا با عنوان كارگروه در سال 1983 تأسيس شد و در سال 1985 به كميسيون ورزش
 IPC ها، فدراسيون هاى بين المللى، ورزشكاران، و نمايندگانNOC و IOC همگانى تبديل شد. كميسيون از اعضاى
و كارشناسانى در رشتة ورزش همگانى تشكيل مى شود. مأموريت اصلى آن حمايت از تالش ها و توسعة سازمان هاى 
فعال در ورزش همگانى، همچنين حمايت از اجراى برنامه هاى ورزش همگانى به ويژه در كشورهاى در حال توسعه 

است.
  كميسيون حق پخش تلويزيونى و رسانه هاى جديد. رياست كميسيون حق پخش تلويزيونى و رسانه هاى جديد

حقوقى،  مالى،  امور  مانند  ديگر  كميسيون  رئيس  چند  از  عبارت اند  آن  اعضاى  و  دارد  عهده  به   IOC رئيس  را 
اقتصادى، كميسيون هاى راديو و تلويزيون، و ديگر افراد مهم. كميسيون حق پخش تلويزيونى و رسانه هاى جديد 
به  وابسته  امور  به  پرداختن  و  آينده  تلويزيونى  پخش  حق  براى   IOC مذاكرات  كلى  سياست  تدوين  مسئول 
قراردادهاى جارى حق پخش تلويزيونى است. اين كميسيون همچنين گردآورى اطالعات بازاريابى، مشورت با 
كارشناسان محاسبة دقيق سود و حق تقدم بسته هاى فروش و اجراى دستورالعمل مذاكره و پيشنهاد مناقصه را به 

عهده دارد. 
  كميسيون زنان و ورزش. در ابتدا به صورت كارگروه در سال 1995 تأسيس شد و در سال 2004 به كميسيون زنان

و ورزش تبديل شد. كميسيون از اعضاى IOC و NOCها، فدراسيون هاى بين المللى و نمايندگان IPC، و ديگر 
اعضاى مستقل تشكيل مى شود. وظيفة اصلى آن دادن مشاوره به هيئت اجرايى دربارة تحقق سياست هاى مناسب در 
حوزة ورزش بانوان است. به عالوه، اين كميسيون پيشنهاداتى مى دهد كه بر اساس آن بخش توسعه و همكارى 

بين المللى IOC طرح عملياتى را تهيه و به اجرا مى گذارد.

ادارة كميتة بين المللى المپيك
ادارة IOC با مسئوليت دبيركلى است كه زير نظر رئيس و با كمك مديران بخش هاى گوناگون مثل بازى هاى المپيك، همكارى 
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تلويزيون،  اطالعات،  مديريت  ارتباطات،  فناورى،  NOCها،  با  ارتباط  ورزش ها،  مديريت،  و  مالى  امور  بين المللى،  توسعة  و 
بازاريابى، امور حقوقى و پزشكى كار مى كند. 

طرح هايى  رئيس  و  اجرايى،  هيئت   ،IOC اجالس  تصميمات  به  توجه  با  كارمندان  مى كند.  فرق  مديريت  اصلى  وظايف 
را آمادة اجرا و پيگيرى مى كنند. عوامل اجرايى IOC، كارهاى كميسيون هاى گوناگون را اجرا و پيگيرى مى كنند و مرتبًا با 

فدراسيون هاى بين المللى، NOCها، و كميتة برگزارى در ارتباط اند. 
را  المپيك  رويدادهاى  ساير  و  مى كنند  هماهنگ  را  المپيك  بازى هاى  همة  براى  آمادگى  فعاليت هاى  كاركنان  عالوه،  به 
به  و  كند  منتشر  المپيك  جنبش  اعضاى  ميان  را  اطالعات  بايد  همچنين  مديريت  مى بينند.  تدارك  و  مى نمايند  سازماندهى 
و  المپيك  همبستگى  با  تماس  از  عبارت اند  كاركنان  وظايف  ساير  دهد.  مشاوره  المپيك  بازى هاى  برگزارى  نامزد  شهرهاى 
سازمان هاى چندمليتى وابسته به ورزش، تعليم و تربيت و فرهنگ، و اجراى ساير وظايف جارى، يا موردى كه رئيس يا هيئت 

اجرايى به عهدة مديريت مى گذارد.

ادارات مركزى كميتة بين المللى المپيك 
در سال 1915 بعد از 21 سال، بارون دو كوبرتن ادارة مركزى IOC را از پاريس به لوزان سوئيس منتقل كرد. ابتدا در كازينو دو 

مونتبنون1 و از 1992 در ويال مون رپز2 مستقر كرد.
 IOC در سال 1968، به پيشنهاد مقامات شهر لوزان، اداره از ويال مون  رپز به چاتيو دو ويدى3 منتقل شد. دفتر رئيس

هنوز در چاتيو جاى دارد و با كمك IOC به صورت قراردادى مايملك شهر سوئيس باقى مانده است.
 IOC خانة المپيك را افتتاح كرد كه مركز ادارى IOC ،1986 در سال
در ويدى را تشكيل مى داد. براى اولين بار IOC داراى ساختمان اختصاصى 
شد. در سال 1998، ساختمان فرعى جديدى به آن اضافه شد و در 23 ژوئن 
2008 پاويونى چند منظوره كه چاتيو را به خانه المپيك متصل مى كرد افتتاح 

شد. 
IOC، عالوه بر ساختمان ويدى، از چند ساختمان ديگر در نقاط مختلف 
NOC لوزان استفاده مى كند. براى مثال، همبستگى المپيك و ادارة ارتباط با

ها، در ويال مون رپز دفتر دارند.
1. Casino de Montbenon  2. Villa Mon Repos
3. Chateau de Vidy 
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ب) امور مالى المپيك

درآمدزايى 
يكى از مسئوليت هاى اصلى IOC حصول اطمينان از تداوم ثبات مالى جنبش المپيك است. اين كار فقط با كسب درآمد براى 
جنبش المپيك صورت نمى گيرد، بلكه توزيع منصفانة درآمد در ميان سازمان هاى عضو جنبش اصل است تا بتوانند در صحنة 
بازى هاى المپيك و ارتقا و توسعة ورزش و المپيسم در جهان به طور مؤثر تالش كنند. منابع اصلى درآمد جنبش المپيك، فروش 
حق پخش بازى هاى المپيك و برنامة شركاى المپيك (TOP) است. افزايش درآمد حق پخش و تبليغات در دو دهة گذشته، 
تكيه گاه مالى قوى اى براى جنبش المپيك و ورزش تأمين كرده است. IOC همچنين برنامه هاى حاميان رسمى IOC و فروش 

امتياز را مديريت مى كند.

منابع مالى جنبش المپيك

Broadcasting 67%

Sponsorship 27%

Licensing 6%

NOCs/IFs/OCOGs (>90%)

IOC (<10%)

توزيع درآمد
كمتر از 10 درصد مجموع درآمدهاى IOC براى تأمين هزينه هاى جارى و اجرايى ادارة جنبش المپيك صرف مى شود. باقى ماندة 

آن با تصويب و هدايت كميسيون امور مالى IOC ميان سازمان هاى عضو جنبش المپيك تقسيم مى شود. 

توزيع درآمد جنبش المپيك 

دريافت كنندگان اصلى عبارت اند از: 
  و حق پخش بازى هاى المپيك TOP از برنامه هاى OCOGs .(IOC) كميته هاى برگزارى بازى هاى المپيك

براى حمايت از برگزارى بازى هاى المپيك و المپيك زمستانى درآمد ايجاد مى كند. كميته هاى برگزارى از طريق 
فعاليت هاى بازاريابى محلى نيز درآمدهاى ديگرى ايجاد مى كنند، از جمله از طريق حمايت مالى، فروش بليت، و 

برنامه هاى فروش امتياز.
  در سرتاسر جهان NOC 205 خود را در ميان TOP درآمد حاصل از برنامه هاى IOC .كميته هاى ملى المپيك

توزيع مى كند. به عالوه، IOC از طريق كميسيون همبستگى المپيك كه مسئول اداره و توزيع سهم NOCها از 
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درآمدهاى حق پخش است از NOCها حمايت مى كند. 
  از المپيك  بازى هاى  تلويزيونى  پخش  درآمد  محل  از   IOC المپيك.  ورزش هاى  بين المللى  فدراسيون هاى 

فدراسيون هاى بين المللى حمايت مالى مى كند. اين وجوه كه براى حمايت از توسعة ورزش در سرتاسر جهان استفاده 
مى شود پس از پايان بازى هاى المپيك كه فدراسيون در آن فعال است توزيع مى شود. IOC درآمد بازى هاى المپيك 
پارالمپيك،  بين المللى  كميتة  مثل  مى دهد،  اختصاص  ورزشى  شدة  شناخته  بين المللى  سازمان هاى  برنامه هاى  به  را 

آژانس جهانى دوپينگ زدايى، و دادگاه حكميت ورزشى. 

حق پخش تلويزيونى
IOC مالك حقوق پخش جهانى بازى هاى المپيك است، از جمله پخش تلويزيونى، راديويى، موبايل، و اينترنت. همچنين، مسئول 
واگذارى حق پخش بازى هاى المپيك به شركت هاى رسانه اى در سرتاسر جهان از طريق قراردادهاى حق پخش است. سياست 

مبنايى پخش رسانه اى IOC، چنانچه در منشور المپيك آمده است، تضمين فراوان ترين مخاطب براى بازى هاى المپيك است.
و  المپيك،  جنبش  براى  درآمد  منبع  بزرگ ترين  دهه  سه  از  بيش  براى  المپيك  بازى هاى  تلويزيونى  پخش  مشاركت هاى 
پوشش تلويزيونى بزرگ ترين عامل در رشد جهانى بازى هاى المپيك بوده است. درآمدهاى پخش رسانه اى بازى هاى المپيك 

پكن و تورين با 2/6 ميليارد دالر آمريكا به حداكثر خود رسيد. 
المپيك 2008 پكن شاهد رشد سرسام آور در بازى هاى المپيك و در پخش بازى هاى المپيك بود. حركات باشكوه ورزشى 
ديدن  مكان  و  زمان  انتخاب  بى سابقة  امكان  طرفداران  و به  مى شد  ارسال  گوشى هاى موبايل  و  اينترنت،  از طريق تلويزيون، 
سرويس  و   BOCOG مشترك  تجارى  سرمايه گذارى  كه  پكن  المپيك  بازى هاى  پخش  شركت  مى داد.  را  المپيك  مسابقات 
پخش بازى هاى المپيك بود، بيش از 5000 ساعت پوشش با وضوح باال براى كانال هاى تلويزيونى كه حق پخش را خريدارى 
كرده بودند تأمين كرد. پوشش بازى هاى المپيك 2008 كه اولين بازى هاى المپيك با پوشش كامل و وضوح باال بود متجاوز 

از 61700 ساعت پخش جهانى داشت و فراگيرترين پخش رويداد در تاريخ شد. 
اولين  راستى  به  را   2008 المپيك  بازى هاى  بود،  دسترس  در  رايگان  كه  نيز  پكن  بازى هاى  ديجيتالى  رسانه اى  پوشش 
بازى هاى المپيك ديجيتالى كرد. طرفداران ورزش حركات زندة ورزشى و تصاوير جالبى را كه به گوشى هاى تلفن همراهشان 
 (HDTV) ارسال مى شد، همين طور تصاوير زنده اى را كه سايت هاى خاص اينترنتى نمايش مى دادند با تلويزيون با وضوح باال
مشاهده مى كردند. عالوه بر فعاليت هاى شركاى دارندة حق پخش تلويزيونى، IOC كانال اينترنت خود را به نام پكن 2008 
ويدئوهاى  پخش  حق  كه  كند  پخش  حوزه هايى  در  را  المپيك  بازى هاى  از  جالبى  بخش هاى  تا  انداخت  كار  به  يوتيوپ  در 

ديجيتالى درخواستى به آن ها فروخته نشده بود. 

برنامه هاى حمايت مالى شركاى المپيك 
برنامه هاى شركاى المپيك (TOP) برنامه هاى حمايتى مالى جهانى است كه IOC مديريت مى كند. TOP در سال 1985 تأسيس 
شد و حق انحصارى بازاريابى جهانى بازى هاى المپيك را در اختيار هر شريك جهانى جنبش المپيك قرار مى دهد. اين كار با در 
نظر گرفتن نوع محصول يا نوع خدمات انجام مى شود. TOP درآمد ايجاد مى كند و از منافع جنبش المپيك حمايت مى نمايد. 

TOP منابع، محصوالت، و تخصص را براى نمايش بزرگ ترين رويداد ورزشى جهان تدارك مى بيند. در طول مسابقات المپيك، 
برخى حمايت هاى عملى و فنى شركا- كه بدون آن ها بازى هاى المپيك تحقق نمى يابد- عبارت اند از سيستم هاى زمان سنجى و 

امتيازدهى، زيرساخت IT (فناورى اطالعات)، زيرساخت سمعى بصرى، تجهيزات ايمنى، و زيرساخت بناهاى ورزشى. 
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شركاى بازرگانى، بودجة ضرورى و كاال و خدمات فنى را براى حمايت از IOC، كميته هاى برگزارى، و NOCها تأمين 
مى كنند. 

رشد  براى  را  نوآورانه  راه هاى  بتوانند  تا  مى دهد  قرار  مالى  حاميان  اختيار  در  را  بى نظيرى  شرايط  المپيك  بازى هاى 
محصوالتشان مهيا كنند، فروش خود را افزايش دهند، با جامعه مرتبط شوند، با مشتريان ارتباط برقرار كنند، كارمندانشان را 
تشويق كنند، شهرت گروهى خود را افزايش دهند، و يادگارى ماندگار از شركت را در جوامعى كه در آن تجارت مى كنند از 
خود به جاى بگذارند. حاميان مالى، همچنين مى توانند با اعضاى گوناگون جنبش المپيك مثل IOC ،     NOC و كميته هاى 

برگزارى، برنامه هاى بازاريابى تدوين كنند.
برنامة TOP ششم همسو با دورة چهار سالة المپيك در دوره اى چهار ساله مديريت مى شود (تورين 2006 و بازى هاى 
جنبش  براى  را  آمريكا  دالر  ميليون  معادل 866  خدماتى  و  كاالها  و  مالى  حمايت هاى  داد).  پوشش  را  پكن  المپيك 2008 
زير  شركت هاى   2012 المپيك  بازى هاى  و   2010 ونكوور  براى  هفتم   TOP  2009 دسامبر  از  كرد.  درآمدزايى  المپيك 

بوده اند: 

Acer- حيطة انحصارى: سخت افزار رايانه

Atos Origin- حيطة انحصارى: راه حل هاى فناورى اطالعات

كوكاكوال- حيطة انحصارى: نوشيدنى هاى بدون الكل

جنرال الكتريك- حيطة انحصارى: تجهيزات صنعتى خاص، تجهيزات و وسايل خانه 

مك دونالد- حيطة انحصارى: خرده فروشى مواد غذايى

omega- حيطة انحصارى: زمان سنج ها، امتيازسنج ها، و اعالم نتايج در ورزشگاه ها

پاناسونيك- حيطة انحصارى: تجهيزات صوتى و تصويرى

سامسونگ- حيطة انحصارى: تجهيزات ارتباطى بى سيم

visa- حيطة انحصارى: خدمات پرداخت 

درآمدزايى كميته هاى برگزارى
حاميان مالى داخلى. عالوه بر برنامة جهانى TOP، بازى هاى المپيك را برنامة حمايتى داخلى ديگرى نيز حمايت مى كند كه 
حقوق بازاريابى را در كشور ميزبان اعطا مى  نمايد. برنامة داخلى عبارت است از حاميان مالى، تأمين كنندگان و دارندگان مجوز كه 
كميتة برگزارى تحت هدايت IOC مديريت مى كنند. برنامه هاى حمايتى داخلى در اصل بر برآوردن بسيارى از نيازهاى عملى 
ويژة كميتة برگزارى در برنامه ريزى و برگزارى بازى هاى المپيك متمركز است. افزون بر اين، حاميان داخلى از NOC ميزبان و 

تيم المپيك كشور ميزبان حمايت مى كنند. 
فروش بليت بازى هاى المپيك. برنامة فروش بليت بازى هاى المپيك با موافقت IOC و كميتة برگزارى انجام مى شود. 

ها
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هدف اصلى جذب بيشترين افراد ممكن براى ديدن مراسم و رقابت هاى المپيك است. هدف بعدى، ايجاد درآمد ضرورى 
براى حمايت از برگزارى بازى هاى المپيك است. كميته هاى برگزارى و IOC مى كوشند تا اطمينان حاصل كنند بليت ها با 
مالحظة اوضاع اقتصادى مختلف مردم قيمت گذارى شده باشد و قيمت بليت با توجه به قيمت هاى بازار داخلى براى مسابقات 

بزرگ ورزشى تعيين شود.
صدور پروانه. برنامه هاى مربوط به توليد محصوالت وابسته به بازى هاى المپيك، كاال و يادمان براى مشتريان با صدور 
مجوز انجام مى شود. در اين اقدام، استفاده از نمادهاى المپيك، نقوش يا موضوعات ديگر به كمپانى هايى اعطا مى شود كه 
يعنى  المپيك  جنبش  قديمى  رسم  دو  شامل  المپيك  بازى هاى  مجوز  صدور  مى كنند.  تجارت  و  توليد  را  مربوط  محصوالت 
برنامه هاى ضرب سكه و انتشار تمبر يادبود بازى هاى المپيك است. كميتة برگزارى تضمين مى كند برنامه هاى صدور مجوز 
محصوالتى مرغوب را كه به شكلى مناسب تصوير بازى ها و جنبش المپيك را منعكس مى كنند و به شايستگى ياد تيم هاى 
المپيك و بازى هاى المپيك را زنده نگه مى دارند در اختيار مشتريان قرار دهد. كميتة برگزارى همچنين ثبت قانونى نام هاى 
تجارى، برنامه هاى آموزشى، نظارتى و اِعمال قانون را برنامه ريزى مى كند. اين تالش ها مصرف كنندگان را در مقابل كاالهاى 
غيرمجاز و تقلبى حفظ مى كند و حقوق دارندگان جواز رسمى بازى هاى المپيك را در برابر قانون شكنان محافظت مى كند. 

نام هاى تجارى بازى هاى المپيك را از تأثير منفى احتمالى كاالى نامرغوب و غيرمجاز ايمن مى دارد.

بازاريابى كميتة ملى المپيك
بسيارى از NOCها به گونه اى غيررقابتى با حاميان مالى TOP كه از توسعة فعاليت هاى ورزشى و تيم هاى المپيك آن ها حمايت 
مى كنند، برنامه هاى حمايتى، صدور مجوز، و تأمين كنندة خود را به صورت منطقه اى مديريت مى كنند. اين برنامه هاى حمايتى 

حقوق تجارى جنبش المپيك را تنها در كشور يا قلمرو همان NOC اعطا مى كنند.

حفظ نام تجارى
حلقه هاى المپيك نشان تجارى المپيك است، و در اين جايگاه نماد بسيارى از اصول و رسومى است كه با بازى هاى المپيك پيوند 
خورده است. بسيار حياتى است كه جنبش المپيك و شركاى آن براى ايمنى و حفظ ارزش درونى خود تالش كنند. بنابراين، 
IOC تدابير و برنامه هايى را به كار بسته است تا ارزش حلقه ها را پاسدارى كند و نماد المپيك را ارزشمندتر باقى نگه دارد و 

از حقوق تجارى و انحصارى اعطا شده به شركاى جنبش المپيك محافظت كند.
تجارت كمين1 شامل هرگونه تالشى مى شود كه براى پيوند غيرمجاز با بازى هاى المپيك از سوى افراد يا شركت هايى 
غير از حاميان مالى انجام مى شود. فقط حاميان مالى رسمى، دارندگان پروانه، و شركاى دولتى جنبش المپيك مجاز به القاى 

پيوندى اند. چنين 
IOC اجازه نمى دهد هيچ نام يا نشان تجارى در ميدان بازى ظاهر شود تا از اين راه بر ورزش، تقويت و محافظت از نماد 

المپيك تأكيد ورزد.

ج) همبستگى المپيك

رسالت
همبستگى المپيك از NOCها براى انجام مأموريت و مسئوليت هايشان در قبال جنبش المپيك حمايت مى كند. بر اساس قانون 5 
1. Ambush Marketing  
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منشور المپيك (2010)، رسالت همبستگى المپيك عبارت است از: «سازمان بخشيدن 
اين  دارند.  بيشترى  نياز  كه  المپيكى  ملى  كميته هاى  ويژه  به  NOCها  به  كمك ها 
كمك به صورت برنامه هايى است كه مشتركًا IOC و NOCها تدوين مى كنند و در 

صورت نياز با كمك هاى فنى فدراسيون هاى بين المللى انجام مى شود.» 
زيربنايى  اصول  ترويج  براى  كمك  از  است  عبارت  برنامه ها  اين  هدف هاى 
جنبش المپيك، از راه حمايت براى آماده سازى و كمك به آماده سازى ورزشكاران، 
ارتقاى سطح تكنيكى مربيان، تقويت ساختار ادارى NOCها و كمك به آن ها در 

ترويج ارزش هاى جنبش المپيك. 
ورزشكاران بسيارى از برنامه هاى همبستگى المپيك براى آمادگى و انتخاب خود براى حضور در بازى هاى المپيك سود 
برده اند. براى مثال، در بازى هاى المپياد 29 پكن، 1088 بورس شخصى اعطا شد. از اين ميان، 591 نفر از دارندگان بورس 
مدال  مجموعًا 81  و  شدند  شناخته  شرايط  واجد  المپيك  بازى هاى  در  شركت  براى   NOC از 151  زن)  و 202  مرد   289)

كسب كردند (19 طال، 33 نقره، 29 برنز). 

ساختار
همبستگى المپيك را كميسيون همبستگى المپيك به رياست ماريو واسكوئز رانا1، رئيس ANOC و عضو IOC اداره مى كند. 
كميسيون همبستگى كه متشكل از اعضايى به نمايندگى NOCها، ورزشكاران و IOC است وظيفة جهت دادن به كارهاى 
همبستگى المپيك را بر عهده دارد و كارش تصويب برنامه ها و بودجه هاى مربوط همچنين كنترل فعاليت هاى انجام شده است. 
 IOC رئيس  و  اجرايى  هئيت  با  و  دارد  تام  اختيار  مديريتى  محدودة  و  فنى،  مالى،  امور  در  المپيك  همبستگى  كميسيون 

همكارى نزديك مى كند.
مدير همبستگى المپيك زير نظر كميسيون همبستگى المپيك كار مى كند و مسئول اجراى تصميمات اتخاذ شده از سوى 
لوزان،  در  آن  بين المللى  دفتر  دارد.  اداره  شش  المپيك  همبستگى  مى كند.  عمل  كميسيون  دستورات  طبق  و  است  كميسيون 
برنامه هاى جهانى و هماهنگى هاى سرتاسرى را مديريت مى كند، در حالى كه دفاتر پنج انجمن قاره اى، برنامه هاى قاره اى را 

مى كنند.   مديريت 

تاريخچه
كانت جين دو بيومنت2 براى حمايت از كشورهاى آسيايى و آفريقايى كه تازه استقالل خود را كسب كرده بودند در سال 1962 
كميتة كمك هاى بين المللى المپيك را تأسيس كرد. اين نوآورى در اجالس IOC تصويب شد. اين كميته در سال 1971 در 
 ANOC ساختار مشابهى ادغام شد كه از سوى اجالس عمومى دائمى كميته هاى ملى المپيك ايجاد شده بود (نهادى كه بعداً به

تبديل شد) تا سازمان مشتركى ميان NOCها و IOC به نام كميتة همبستگى المپيك شكل بگيرد. 
رانا،  واسكوئز  ماريو   ANOC رئيس  و  سامارانش  آنتونيو  خوان   IOC وقت  رياست  تصميم  اساس  بر  سال 1981،  در 
NOCها  حقوق  و  نيازها  تأمين  براى  دائمى  دفترى  لوزان  در  و  گرفت  خود  به  را  فعلى  شكل  المپيك  همبستگى  كميسيون 
برقرار كرد. با آنكه در سال 1972 بودجه اى برايش اختصاص يافت، اما مقدار آن محدود بود. از بازى هاى لس آنجلس در سال 
1984 به بعد، درآمدزايى از حق پخش تلويزيونى افزايش و اقدامات بيشترى ميسر شد، از اين رو كمك ها از يارانة عمومى 

به ساختار مديريتى اين درآمد كه با توجه به ضوابط توزيع IOC تعيين مى كرد پيشرفت كرد. 
1. Mario Vazquez Rana    2. Count Jean de Beaumont 
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تمركززدايى  كند.  تقويت  را  المپيك  همبستگى  كميسيون  كار  گرفت  تصميم   ،IOC رئيس  روگ،  ژاك   ،2001 سال  در 
قاره اى  دفتر  پنج  سوى  به  را  بودجه ها  انتقال  قاره اى  همبستگى  سوى  به  حركت  و  المپيك  همبستگى  سياستى  و  مديريتى 
همبستگى المپيك روانه كرد. اين كار به همبستگى قاره اى براى استفاده از منابع مالى با توجه به نيازهاى خاص خود، آزادى 
در سال 2005 و در برنامة چهار سالة 2009-2012 توانمندتر شد. 37 درصد بودجة  تصميم مى داد. روند تمركززدايى بعداً 

سرتاسرى همبستگى المپيك را دفاتر قاره اى توزيع و مديريت مى كردند. 
دفاتر غير متمركز همبستگى المپيك در «ابوجا» (نيجريه)، كويت، رم (ايتاليا)، «سووا» (فيجى)، و مكزيكوسيتى مستقرند. 
براى ارائة برنامه هايى كه نيازها و اولويت هاى NOCهاى قارة خود را مورد مالحظه قرار مى دهند، با هماهنگى نزديك با 

دفتر بين المللى در لوزان كار مى كنند.

تأمين بودجه
مجموع بودجة همبستگى المپيك براى برنامة چهار ساله 2009- 2012 در مقايسه با برنامة 2005-2008، 27 درصد افزايش 
داشت و بالغ بر 311 ميليون دالر آمريكاست. تنها منبع درآمد فعاليت ها و ادارة هر برنامة همبستگى المپيك، مشاركت NOCها 

از محل درآمد فروش حق پخش بازى هاى المپيك است. 

برنامه هاى جهانى
از سال 2001، همبستگى المپيك دو نوع برنامه در دو سطح قاره اى و جهانى را به NOCها عرضه كرده است. براى شركت در 

بازى هاى المپيك كمك يارانه اى نيز مى شود. 
در سال هاى 2009- 2012 دفتر بين المللى همبستگى المپيك در لوزان نوزده برنامه براى NOCها با توجه به چهار حوزة 

اصلى توسعه ورزش تدوين كرده است كه عبارت اند از: 
  ها كمك مى كند تا متناسب با سطح ورزشكارانشان و سطح رقابت هايىNOC ورزشكاران. برنامه هاى ورزشكاران به

كه براى آن آماده مى شوند يارى رسان باشند. همبستگى المپيك مى خواهد اطمينان حاصل كند كه همة NOCها 
مى توانند ورزشكاران واجد صالحيت را به بازى هاى المپيك بفرستند و از اين راه مى كوشند به تضمين گستردگى 
جهانى بازى هاى المپيك ادامه دهند. اين برنامه ها همچنين به عرضة شرايط تمرين يكسان براى همة ورزشكاران، 
بدون در نظر گرفتن كشور يا منطقة آن ها معطوف است. در تمامى رقابت ها، بازى هاى المپيك، المپيك زمستانى، 

بازى هاى المپيك جوانان، همچنين آمادگى براى بازى هاى منطقه اى و قاره اى، تأكيد بر برنامه هاى آموزشى است. 
  مربيان. كيفيت هدايت باال، نقشى حياتى در آماده سازى ورزشكاران بازى مى كند لذا نقش مربى نقشى سرنوشت ساز

است. برنامه هاى عرضه شده در اين حوزه به NOCها امكان مى دهد برنامه هاى مناسب را متناسب با سطح مهارت 
مربيان تدارك بينند و در اختيار آن ها  قرار دهند و از توان مند كردن كل ساختار ملى ورزش خاصى حمايت كنند. 

  ها در انجام مأموريتشان به بهترين شكلNOC كمك كردن به NOC هدف برنامه هاى مديريت .NOC مديريت
ممكن است. اين امر با كمك هاى مستقيم مالى و حمايت از طرح هاى معطوف به تقويت مديريت در آن ها انجام 
مى شود. برنامه ها همچنين چند فرصت آموزشى در اختيار مديران ورزشى قرار مى دهد. همچنين، تبادل اطالعات و 

تجارب را بينNOC ها تسهيل مى كند. 
  براى NOCها،  مأموريت  و   IOC عمومى  سياست هاى  با  همسو  المپيك  همبستگى  المپيك.  ارزش هاى  ترويج 
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بر  تأكيد  با  مى كند  كمك  NOCها  به  كه  مى كند  عرضه  برنامه هايى  المپيسم  ارزش هاى  و  زيربنايى  اصول  ترويج 
جنبه هاى تربيتى و فرهنگى ورزش در كشور خود نقشى محورى ايفا كنند. 

برنامه هاى قاره اى
برنامه هاى قاره اى، كمك هاى فنى، مالى، و اجرايى مورد نياز ويژه و اولويت هاى NOCها را در اختيارشان مى گذارد. اين برنامه ها 
كه با مديريت دفتر انجمن قاره اى همبستگى المپيك با هماهنگى دفتر بين المللى همبستگى المپيك در لوزان اجرا مى شود مكمل 
برنامه هاى جهانى همبستگى است. انجمن قاره اى انتخاب مى كند كدام يك از برنامه ها اجرا و بودجة مربوط چگونه توزيع  شود. با 
وجود اين، بودجة عناصر اساسى بايد تأمين شود، مانند برگزارى جلسات رسمى انجمن (اگر از منابع ديگر پوشش داده نمى شود) 
و پرداخت يارانه به هر NOC براى پيشرفت برنامة فعاليت هاى ملى خود. هر انجمن قاره اى كامًال مسئول كنترل فنى و مالى 

برنامه هاى خود است.

يارانه هاى بازى هاى المپيك 
يكى از نخستين وظايف همبستگى المپيك، تضمين مشاركت NOCها در بازى هاى المپيك است. در هر دوره از بازى هاى 
تعداد  براى  هواپيما  بليت  بودجة  تأمين  با  شركت كننده  NOCهاى  همة  به  المپيك  همبستگى  تابستانى،  و  زمستانى  المپيك 

مشخصى از ورزشكاران و مسئوالن كمك مى كند. 

مشاركت جهانى
شبكه اى جهانى از شركا در تهيه، اجرا، و پايش برنامه هاى همبستگى المپيك و بيان نظرات كارشناسى فنى مشاركت دارد. در نتيجة مشاركت 
 ،IOC ها، كميسيون هاىNOC ،(ANOC) و حمايت هاى انجمن هاى قاره اى، فدراسيون هاى بين المللى، انجمن كميته هاى ملى المپيك
همچنين مراكز آموزش عالى، دانشگاه ها، و كارشناسان در زمينه هاى گوناگون، همبستگى المپيك مى تواند مأموريت خود را كه يارى 

رساندن به NOCها به بهترين شرايط ممكن است ادامه دهد.

د) موزة المپيك 
انديشة ايجاد موزة المپيك در لوزان محصول فكر پير دو كوبرتن بود. 
موزه در سال 1915 تأسيس شد و در ابتدا تنها يك اتاق در كازينو دو 
مونتبتون بود. هنگامى كه ستاد IOC به ويال مون رپُز منتقل شد يك 
اتاق نيز به نمايشگاه اختصاص يافت. به مرور زمان، هر چه مجموعه 
بيش تر مى شد فضاى اختصاص يافته به آن نيز گسترش مى يافت. اين 

موزة كوچك تا سال 1969 در مون رپُز باقى ماند.
 IOC رئيس  سامارانش  آنتونيو  خوان  كه  زمانى  سال 1980  در 
شد، ايجاد موزه اى ممتاز براى المپيك در لوزان را در الويت قرارداد 

كه در اصل منطبق بر آرزوى دو كوبرتن براى گسترش المپيسم بود. اولين اقدام براى نيل به اين هدف در 23 ژوئن 1982 
انجام شد، زمانى كه موزة موقتى در مركز لوزان گشايش يافت. 

ساخت موزه اى دائمى در 1988- پس از به دست آمدن دارايى هاى مستقر در «اوشى»1 در لوزان- در شيب هاى مشرف به 
1. Ouchy  



راهنماى مديريت ورزشى48

درياى ژنو آغاز شد. در 23 ژوئن 1993 موزة المپيك رسمًا گشايش يافت. اين مجموعه از آن زمان به رشد خود ادامه داد و 
تاكنون بيش از 2/6 ميليون نفر از آن بازديد كرده اند. 

ه.) پرسش ها 
نقش IOC را چگونه مى بينيد؟  .1

آيا كشور يا منطقة شما يك يا چند عضو IOC دارد؟  .2
آيا سازمان ورزش شما (NOC) كميسيون هايى دارد؟ كدام كميسيون؟ وظيفة آن ها چيست و چگونه عمل مى كنند؟  .3

آيا سازمان ورزش شما (NOC) از برنامه هاى همبستگى المپيك سود مى برد؟ چگونه؟  .4
آيا در كشور شما موزة ورزشى وجود دارد؟  .5
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فتح اهللا مسيبىفصلفصل 33
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الف) نقش كميته هاى ملى المپيك
فرانسه، يونان، و اياالت متحده نخستين كميته هاى ملى المپيك را در سال 1894 تأسيس كردند. در طول سال ها، با گسترش 
NOC نيز افزايش يافته است. در سال 2009 تعداد IOC هاى به رسميت شناخته شده از سوىNOC جنبش المپيك، تعداد

ها به 205 رسيد. 
با منشور المپيك و  منطبق  را  اساس نامه اش  بايد  باشد   IOC سوى  از  شدن  شناخته  رسميت  خواستار به  NOC كه  هر 
مورد تأييد IOC تدوين كند. الزم است NOCها، اعضاى IOC، تمام فدراسيون هاى ملى عضو فدراسيون هاى بين المللى 
حاضر در برنامة المپيك و نمايندگان ورزشكار فعال يا بازنشسته را در مجمع خود جاى دهند. اعضاى NOC ممكن است 

انواع ديگر نهادها يا اشخاص را نيز شامل شود. 
طبق قانون 28 و 29 منشور المپيك (2010) قوانين و مقررات آن ها، رسالت، نقش، و وظيفة كميته هاى ملى المپيك معين 
مى شود. مأموريت همة NOCها يكسان است و آن توسعه، ارتقا، و حفاظت از جنبش المپيك در كشور يا قلمرو آن است. 
وظيفة NOC عبارت است از ارتقاى اصول زيربنايى و ارزش هاى المپيسم، به ويژه در زمينه هاى ورزش و تعليم و تربيت، 
اطمينان از رعايت منشور المپيك، حمايت از توسعة ورزش همگانى، ورزش قهرمانى، كمك به آموزش مديران ورزشى، اقدام 

عليه تبعيض و خشونت در ورزش. پذيرش ضوابط جهانى دوپينگ زدايى نيز از وظايف NOCهاست. 
شناخته  رسميت  به   IOC سوى  از  كه  NOCهايى  تنها  شد  گرفته  تصميم   IOC اجالس  هفدهمين  در  سال 1914  در 
شده اند مجازند ورزشكاران خود را براى شركت در بازى هاى المپيك ثبت نام كنند. در نتيجه، هر NOC امروزه نقش حساِس 

انتخاب، سازماندهى، و رهبرى كاروان خود در بازى هاى المپيك و ساير بازى هاى تحت پوشش IOC را دارد.

 (ANOC) ب) انجمن كميته هاى ملى المپيك
 ANOC به رسمــيت مى شناسد. مأموريت اصلى IOC هايى تشكيل مى شود كهNOC انجمــن كميته هاى ملى المپيك از همة
NOC ها، به رسميت شناختن و حمايت از انجمن قاره اىNOC عبارت است از بررسى همة موضوعات مشترك و مورد عالقة
ها، دادن پيشنهاد براى توسعة NOCها و همكارى با ساير عناصر جنبش المپيك در موضوعات وابسته به ورزش و تربيت بدنى. 

براى اطالعات بيشتر از سايت www.acnolympic.org بازديد كنيد. 

ج) انجمن قاره اى 
پنج انجمن قاره اى كميته هاى ملى المپيك وجود دارد كه IOC آن ها را به رسميت شناخته است و اعضاى آن از NOCهاى به 
رسميت شناخته شدة همان قاره تشكيل مى شود. آن ها از طرف اعضايشان براى تقويت و توان مند كردن نقش خود در جنبش 

المپيك و نيز آسان كردن تبادل اطالعات تالش مى كنند.

 (ANOCA) انجمن كميته هاى ملى المپيك افريقا
ANOCA 53 كميتة ملى المپيك زير را در عضويت خود دارد و ادارة مركزى آن در ابوجاى نيجريه قرار دارد. براى اطالعات 

بيشتر از سايت www.anoca.info ديدن كنيد. 
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AHOجزاير آنتيل هلند

ANTآنتيگوا و باربوداس

ARGآرژانتين

ARUجزيرة آروبا

BAHباهاماس

BARبارابادوس

BERجزاير برمودا

BIZبليز

BOLبليوى

BRAبرزيل

CANكانادا

CAYجزاير كيمن

CHIشيلى

COLكلمبيا

CRCكاستاريكا

CUBكوبا

DMAدمينيكن

DOMجمهورى دمينيكن

ECUاكوادور

ESAالسالوادور

GRNگرنادا

GUAگواتماال

GUY(گويان) گيانا

HAIهائيتى

HONهندوراس

ISVجزاير ويرجين امريكا

IVBجزاير ويرجين انگليس 

JAMجامائيكا

LCAسن لوئيس

MEXمكزيك

NCAنيكاراگوئه

PANجمهورى پاناما

PARپاراگوئه

PERپرو

PURپورتوريكو

SKNساينت كيتز و نويز

SURسورينامى

TRIترينيداد و توباگو

URUاروگوئه

USAاياالت متحدة امريكا 

VENونزوئال

VINاس تى وينسنت و گرنادينز

ALGالجزاير

ANGآنگوال

BDIبروندى

BENبنين

BOTبوتسوانا

BURبوركينافاسو

CAFجمهورى افريقاى مركزى

CGOجمهورى كنگو

CHAچاد

CIVساحل عاج

CMRكامرون

CODجمهورى دموكراتيك كنگو

COMكومور

CPVكيپ ورد

DJIجى بوتى

EGYمصر

ERIاريتره

ETHاتيوپى

GABگابون

GAMگامبيا

GBSگينه بيسائو

GEQگينه استوايى

GHAغنا

GUIگينه

KENكنيا

LBAليبى

LBRليبريا

LESلسوتو

MADماداگاسكار

MARمراكش

MAWماالوى

MLIمالى

MOZموزامبيك

MRIموريتوس

MTNموريتانى

NAMنامبيا

NGRنيجريه

NIGنيجر

RSAافريقاى جنوبى

RWAرواندا

SENسنگال

SEYسيشل

SLEسيرالئون

SOMسومالى

STPسائوتوم و پرينسايپ

SUPسودان

SWZسوازيلند

TANجمهورى متحد تانزانيا

TOGتوگو

TUNتونس

UGAاوگاندا

ZAMزامبيا

ZIMزيمبابوه

(PASO) سازمان ورزش پان امريكن
PASO 42 كميتة ملى المپيك زير را در عضويت خود دارد و ادارة مركزى آن در مكزيكوسيتى است.
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(OCA) شوراى المپيك آسيا
سايت  از  بيشتر  اطالعات  براى  است.  كويت  در  آن  مركزى  ادارة  و  دارد  عضويت  در  را  زير  المپيك  كميتة   44  OCA

www.ocasia.org ديدن فرماييد.

AFGافغانستان

BANبنگالدش

BHUبوتان

BRNبحرين

BRUپادشاهى برونئى

CAMكامبوج

CHNجمهورى خلق چين

HKGهنگ كنگ

INAاندونزى

INDهند

IRIجمهورى اسالمى ايران

IRQعراق

JORاردن

JPNژاپن

KAZقزاقستان

KGZقرقيزستان

KORجمهورى كره

KSAعربستان سعودى

KUWكويت

LAO جمهورى دموكراتيك خلق
الئوس

LIBلبنان

MASمالزى

MDVمالديو

MGLمغولستان

MYAميانمار

NEPنپال
OMAعمان

PAKپاكستان

PHIفيليپين

PLEفلسطين

PRK جمهورى دموكراتيك خلق
كره

QATقطر

SINسنگاپور

SRIسريالنكا

SYRجمهورى عربى سوريه

THAتايلند

TJKتاجيكستان

TKMتركمنستان

TLS جمهورى دموكراتيك
تيمورلستى

TPEچين تايپه

UAEامارات متحدة عربى

UZBازبكستان

VIEويتنام

YEMيمن
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SOLجزاير سليمان

TGAتونگا

BHUتووالو

TUVوانوتو

KIRكيريباتى

MHLجزاير مارشال

NRUنورو

NZLنيوزلند

PLWپاالئو

PNGپاپوا- گينة نو

SAMساموآ

ASAجزاير ساموآ

AUSاستراليا

COKجزاير كوك

FIJفى جى

BRUاياالت فدرال ميكرونزى 

GUMگوام

(ONOC) كميته هاى ملى المپيك اقيانوسيه
ONOC 17 كميتة ملى المپيك زير را در عضويت خود دارد و دفتر مركزى آن در گوام است و اداره اى در فى جى دارد. براى 

اطالعات بيشتر از سايت www.oceaniasport.com/onoc ديدن كنيد.

ALBآلبانى

ANDآندورا

ARMارمنستان

AUTاتريش

AZEآذربايجان

BELبلژيك

BIHبوسنى و هرزگوين

BLRبالروس

BULجمهورى بلغارستان

CROكرواسى

CYPقبرس

CZEجمهورى چك

DENدانمارك

ESPاسپانيا

ESTاستونى

FINفنالند

FRAفرانسه

GBRبريتانياى كبير

GEOگرجستان

GERآلمان

GREيونان

HUNمجارستان

IRLايرلند

ISLايسلند

ISRاسرائيل

ITAايتاليا

LATالتويا

LIEليختن اشتاين

LTUليتوانى

LUXلوگزامبورگ

MDAجمهورى مولداوى

MKD جمهورى مقدونيه
(يوگسالوى سابق)

MLTمالت

MNEجمهورى مونته نگرو

MONموناكو

NEDهلند

NORنروژ

POLلهستان

PORپرتغال

ROUرومانى

RUSفدراسيون روسيه

SLOاسلوانى

SRBسان مارينو

SUIجمهورى صربستان

SVKسوئيس

SWEاسلواكى

TURسوئد

UKRتركيه
اوكراين

(EOC) كميته هاى ملى المپيك اروپا
EOC 49 كميتة ملى المپيك زير را در عضويت خود دارد و ادارة مركزى آن در رم ايتالياست. براى اطالعات بيشتر از سايت 

www.eurolympic.org ديدن فرماييد.
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د) پرسش ها
NOC شما چه زمانى تأسيس شده است؟  .1

NOC شما عضو كدام يك از انجمن هاى قاره اى، منطقه اى، و جز آن است؟  .2
NOC شما چيست و محدوديت فعاليت آن كدام است؟  .3

شرايط اصلى به رسميت شناخته شدن NOC از سوى IOC چيست؟  .4
سازمان ورزش متبوع شما در ارتباط با NOC چه جايگاهى دارد؟  .5

REFERENCES

Olympic Charter 

www.olympic.org

www.acnolympic.org
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(IFS)فدراسيون هاى بين المللى
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الف) نقش فدراسيون هاى بين المللى ورزشى
فدراسيون هاى بين المللى (IFs) سازمان هاى غير دولتى بين المللى اند كه يك يا بيش از يك ورزش را در سطح جهانى مديريت 
مى كنند و فدراسيون هاى ملى ورزشى عضو آن اند. فدراسيون هاى بين المللى با آنكه استقالل و عدم وابستگى خود را از مديريت 
ورزش هاى خود حفظ مى كنند، براى به رسميت شناخته شدن از سوى IOC بايد اطمينان حاصل كنند كه اساسنامه، وظايف، 
و فعاليت هايشان با منشور المپيك سازگار است. در ميان فدراسيون هاى بين المللى به رسميت شناخته شده از سوى IOC، تنها 
آن دسته از فدراسيون هايى كه ورزش هايشان در برنامة بازى هاى المپيك قرار دارند فدراسيون هاى المپيكى طبقه بندى مى شوند. 
مأموريت فدراسيون هاى بين المللى در جنبش المپيك عبارت است از وضع قوانين دربارة نحوة اجراى ورزش هاى خود و 
به كارگيرى و اجراى آن قوانين، تحقق بخشيدن به توسعة جهانى ورزش ها، مؤثر بودن در گسترش المپيسم و آموزش المپيك، 

و تأمين كمك هاى فنى در اجراى برنامه هاى همبستگى المپيك. 
مسئوليت فدراسيون هاى بين المللى، به ويژه در بازى هاى المپيك، وضع حد نصاب هاى ورودى در رقابت هاى بازى هاى 
بر  فنى  نظارت  و  كنترل  مسئوليت  همچنين  بين المللى  فدراسيون هاى  است.  تصويب  براى   IOC به  آن  تسليم  و  المپيك 
دربارة  و  مى شود  انجام   IOC سرپرستى  تحت  كه  دارند  عهده  بر  بازى هايى  ديگر  و  المپيك  بازى هاى  در  را  ورزش هايشان 

پيشنهادات فنى شهرهاى نامزد برگزارى بازى هاى المپيك نظرات ورزشى مى دهند. 
به عالوه، فدراسيون هاى بين المللى مجاز به تدوين و ارائة پيشنهاداتى دربارة منشور المپيك و جنبش المپيك به IOCاند 
و در برگزارى كنگرة المپيك و شركت در فعاليت هاى كميسيون هاى گوناگون IOC بنا به درخواست IOC همكارى مى كنند.

ب) توافق ورزشى
توافق ورزشى كه قبًال انجمن عمومى فدراسيون هاى بين المللى ورزشى (GAISF) ناميده مى شد انجمنى غير انتفاعى است كه 

اعضاى آن از IFsها و ديگر سازمان هاى گوناگون و مؤثر در آن ورزش  تشكيل مى شود.  
اهداف توافق نامة ورزشى عبارت اند از محافظت از استقالل و حقوق اعضاى خود، ايجاد پيوندهاى نزديك تر بين اعضا و 

سازمان هاى ورزشى ديگر، هماهنگى و حفاظت از منافع مشترك، و جمع آورى، بررسى و انتشار اطالعات ميان اعضا. 
توافق ورزشى همچنين تالش مى كند تا ورزش را در سرتاسر جهان توسعه دهد و تعداد اعضاى خود را كه در جنبش 
المپيك به رسميت شناخته شده اند افزايش دهد. دست كم سالى يك بار سازمان ها اعضاى خود را گردهم مى آورند تا دربارة 
موضوعات مورد عالقه و مشترك تبادل نظر كنند. همچنين، امكانات حمايتى و آموزشى و امدادى در اختيار اعضا قرار دهند. 

براى اطالعات بيشتر از سايت www.sportaccord.com بازديد فرماييد.

ج) انجمن هاى فدراسيون هاى بين المللى ورزش

(ASOIF) انجمن فدراسيون هاى بين المللى بازى هاى تابستانى المپيك
انجمن فدراسيون هاى بين المللى بازى هاى تابستانى المپيك انجمنى غيرانتفاعى است كه اعضاى آن را فدراسيون هايى تشكيل 

مى دهند كه ورزش هاى تابستانى المپيك را برنامه ريزى و اجرا مى كنند.  
مأموريت ASOIF عبارت است از متحد كردن، ارتقا، و حمايت از IFهاى بازى هاى تابستانى المپيك و در عين حال 
دفاع از منافع مشترك، محافظت از استقالل، عدم وابستگى، و حقوق اعضاى خود. افزون بر اين، ASOIF به فدراسيون هاى 
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بين المللى عضو خود در موضوعات وابسته به جنبش المپيك و بازى هاى المپيك خدمات عرضه مى دارد و ميان اعضاى خود 
 www.asoif.com با اعضاى جنبش المپيك و ديگر سازمان ها همكارى نزديك ايجاد مى كند. براى اطالعات بيشتر سايت

را ببينيد. 

فدراسيون هاى ورزشى المپيك تابستانى (28)

 
* در بازى هاى المپيك 2016 حضور دارند. 

(IAAF) فدراسيون بين المللى دووميدانى آماتور
(FITA) فدراسيون بين المللى تيروكمان

 (BWF) فدراسيون جهانى بدمينتون
(FIBA) فدراسيون بين المللى بسكتبال

(AIBA) انجمن بين المللى مشت زنى آماتور
(ICF) انجمن بين المللى قايقرانى

(UCI) اتحادية بين المللى دوچرخه سوارى
(FEI) فدراسيون بين المللى سواركارى

(FIE) فدراسيون بين المللى شمشيربازى
(FIFA) انجمن بين المللى فدراسيون هاى فوتبال

(FIG) فدراسيون بين المللى ژيمناستيك
 (IHF) فدراسيون بين المللى هندبال
(FIH) فدراسيون بين المللى هاكى
(IJF) فدراسيون بين المللى جودو

(UIPM) اتحادية بين المللى پنج گانة نوين

(FIBT) فدراسيون بين المللى باب اسلى و توبوگانينگ
(WCF) فدراسيون جهانى اسكى مارپيچ

(IHF) فدراسيون بين المللى هاكى روى يخ

(FIL) فدراسيون بين المللى لژسوارى  
(IBU) اتحادية بين المللى دوگانه
(ISU) اتحادية بين المللى اسكيت
(FIS) فدراسيون بين المللى اسكى

(FISA) فدراسيون بين المللى قايقرانى پارويى
(ISSF) فدراسيون بين المللى تيراندازى

(FINA) فدراسيون بين المللى شناى آماتور
(ITTF) فدراسيون بين المللى تنيس روى ميز

(WTF) فدراسيون جهانى تكواندو
(ITF) فدراسيون بين المللى تنيس

(ITU) اتحادية بين المللى ورزش هاى سه گانه
(FIVB) فدراسيون بين المللى واليبال

 (IWF) فدراسيون بين المللى وزنه بردارى
(FILA) انجمن بين المللى كشتى

(ISAF) فدراسيون بين المللى قايقرانى بادبانى
* (IGF) فدراسيون بين المللى گلف
*(IRB)  فدراسيون بين المللى راگبى

(AIOWF) انجمن فدراسيون هاى بين المللى ورزش هاى المپيك زمستانى
 AIOWF براى اعضاى خود كه فدراسيون هاى ورزش هاى زمستانى اند مانند سخنگو انجام وظيفه مى كند. وظايف AIOWF
انتصاب  يا  انتخاب  نيز  و  زمستانى  المپيك  بازى هاى  و  زمستانى  ورزش هاى  به  وابسته  و  ويژه  سؤاالت  به  پاسخ  از  عبارت اند 
نمايندگان مشترك ورزش هاى زمستانى براى حضور در كميسيون هاى IOC و ديگر سازمان هاى بين المللى ورزشى، هماهنگ 

كردن تقويم رقابت ها و تسليم پيشنهاد به IOC دربارة توزيع سهم درآمدهاى حق پخش تلويزيونى.

فدراسيون هاى ورزش هاى زمستانى (7)

 IOC از سوى (ARISF) انجمن فدراسيون هاى ورزشى بين المللى به رسميت شناخته شده
ARISF سازمانى غيرانتفاعى و غير دولتى و مخالف تبعيض است كه اعضاى آن را فدراسيون هاى بين المللى ورزشى تشكيل 
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مى دهند كه رشتة ورزشى آن ها مشمول برنامة بازى هاى المپيك نمى شود. اهداف اصلى ARISF عبارت اند از سخنگوى اعضاى 
خود، محافظت و هماهنگ كردن منافع مشترك، در عين حال حفظ اقتدار، استقالل و خودمختارى آن ها. براى اطالعات بيشتر 

به سايت www.arisf.org مراجعه كنيد. 

(32) IOC فدراسيون ورزشى بين المللى به رسميت شناخته شده از سوى
(فدراسيون هايى كه رشته هاى ورزشى آنان در برنامة المپيك نيست)

(FAI) فدراسيون بين المللى هوانوردى
 (UIAA) اتحادية بين المللى انجمن كوهنوردى

(FIB) فدراسيون بين المللى باندى
(WCBS) كنفدراسيون جهانى ورزش بيليارد

(FIQ) فدراسيون بين المللى بولينگ
(CMSB) كنفدراسيون جهانى بولينگ

(IDSF) فدراسيون بين المللى ورزش رقص
(WKF) فدراسيون جهانى كاراته

(IKF) فدراسيون بين المللى كورفبال
(ILS) فدراسيون بين المللى نجات غريق

(FIM) فدراسيون بين المللى موتورسوارى
(IFNA) فدراسيون بين المللى انجمن نت بال

(IOF) فدراسيون بين المللى جهت يابى
(FIPV) فدراسيون بين المللى تنيس اسپانيولى

(FIP) فدراسيون بين المللى گلف

(IRF) فدراسيون بين المللى راكت بال
(FIRS) فدراسيون بين المللى اسكيت چرخدار 

(UIM) اتحادية بين المللى قايقرانى سرعت
(IWSF) فدراسيون بين المللى تخته و اسكى روى آب

(WSF) فدراسيون بين  المللى اسكواش
(CMAS) كنفدراسيون جهانى غواصى

(ISA) انجمن بين المللى موج سوارى
(IFS) فدراسيون بين المللى سومو

(TWIF) فدراسيون بين المللى توگوار
(WBF) فدراسيون جهانى بريج
(FIDE) فدراسيون جهانى چس

(ICC) انجمن بين المللى كريكت
(IFF) (امريكايى) فدراسيون بين المللى فوتبال

(IFSC) فدراسيون بين المللى كوهنوردى ورزشى
(IWUF) فدراسيون بين المللى ووشو
(IBAF) فدراسيون بين المللى بيس بال
(ISF) فدراسيون بين المللى سافت بال

(NFs) د) فدراسيون هاى ورزشى ملى
قانون 30 منشور المپيك چنين بيان مى دارد: 

براى به رسميت شناخته شدن از سوى NOC و پذيرفته شدن به عنوان عضوى از NOC، فدراسيون ملى بايد بر فعاليت 
ورزشى به صورت واقعى، ويژه، و پيوسته كار كند. عضو فدراسيون بين المللى به رسميت شناخته شده از سوى IOC باشد 

و در همة جنبه ها با منشور المپيك و قوانين فدراسيون بين المللى خود سازگار باشد. 
اعضاى  اكثر  المپيك،  بازى هاى  برنامة  مشمول  ورزشى  رشته هاى  ملى  فدراسيون هاى  المپيك،  منشور   29,3 قانون  طبق 
برنامة  در  مشمول  غير  IFهاى  عضو  ملى  فدراسيون هاى  NOCها  مى دهند.  تشكيل  را  المپيك  ملى  كميته هاى  رأى  صاحب 

بازى هاى المپيك، همچنين گروه هاى چند ورزشى و نهادهاى ورزشى را به عضويت خود مى پذيرند. 
در كشورهاى بسيارى فدراسيون هاى ملى (انجمن ها يا نهادهاى دولتى- نام ها ممكن است متفاوت باشد)، باشگاه هايى در 
عضويت خود دارند كه شامل ورزشكاران نيز مى شود. بنابراين، اين باشگاه و ورزشكاران اند كه زيرساخت فدراسيون هاى ملى 
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را شكل مى دهند. زيربناى فدراسيون هاى ملى ساختارهاى سازمانى ديگرى مانند استانى يا منطقه اى نيز هست. 

ه) پرسش ها
چند فدراسيون ملى ورزشى المپيكى در NOC شما عضويت دارند؟  .1

چند فدراسيون ملى ورزشى غيرالمپيكى (رسمى و غير رسمى) در كشور شما وجود دارد؟ آيا عضو NOC هستند؟  .2
شرايط اساسى اى كه فدراسيون ملى ورزشى شما بايد واجد آن شود تا از طرف فدراسيون بين المللى ورزشى به   .3

رسميت شناخته شود كدام اند؟

REFERENCES

Olympic Charter 

www.olympic.org

www.sportaccord.com

www.asoif.com

www.arisf.org
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الف) كميته هاى برگزارى بازى هاى المپيك
هر كميتة برگزارى بازى هاى المپيك (OCOG) در حفظ و تداوم بازى هاى المپيك نقش اساسى بر عهده دارد. هيئت اجرايى 
OCOGها كه اندكى پس از انتخاب شهر ميزبان شكل مى گيرد متشكل از افراد زير است: اعضاى IOC كشور ميزبان، رئيس و 
دبير كل NOC، و دست كم يك عضو به نمايندگى شهر ميزبان. به عالوه، نمايندگان مقامات و ساير چهره هاى برجسته عمومًا 

عضو آن اند. 

ب) دادگاه حكميت ورزشى
در سال 1981، رئيس IOC خوان آنتونيو سامارانش انديشة ايجاد دادگاه داورى ويژة ورزش را براى پرداختن به مسائل قانونى اى 
كه ورزشكار ممكن است با آن روبه رو شود مطرح كرد. كارگروهى مسئول تدوين مقررات ويژة دادگاه ورزشى (CAS) شد. 
IOC در سال 1983 آن را تصويب كرد و در 30 ژوئن 1984 الزم االجرا شد. CAS در سال 1993 هنگامى كه با مديريت و ساختار 

مالى جديد به شكل شوراى بين المللى حكميت ورزشى درآمد و ساختار دادرسى جديد اختيار كرد كامًال مستقل شد. 
هدف CAS حل اختالفات ورزشى است كه به طور معمول با درخواست عليه تصميمات نهادها يا سازمان هاى ورزشى 
به داورى گذاشته مى شود. CAS اين كار را با صدور احكام قضايى انجام مى دهد كه قابليت اجرايى مشابه احكام دادگاه هاى 
معمولى دارد. همچنين، در مواردى كه آيين دادرسى اجازه مى دهد، اختالف دوطرف را دوستانه با ميانجيگرى حل مى كند و 
دربارة موضوعات ورزشى مورد بحث در دادگاه مشاوره مى دهد. افزون بر اين، CAS هيئت هاى داورى غيردائمى با قوانين 

دادرسى ويژه را براى مسابقاتى مانند بازى هاى المپيك تعيين مى كند.
CAS دست كم 150 داور را براى دعاوى مختلف تعيين مى كند كه با توجه به دانش تخصصى در داورى و حقوق ورزشى 
انتخاب مى شوند. دفتر مركزى آن در لوزان سوئيس مستقر است. همچنين، دو دفتر نيز در سيدنى استراليا و در نيويورك دارد. 

براى اطالعات بيشتر از سايت www.tas-cas.org ديدن كنيد.

ج) كميتة بين المللى بازى جوانمردانه
كميتة بين المللى بازى جوانمردانه (CIFP) سازمانى غيرانتفاعى است كه در سال 
 CIFP 1963 براى توسعة عمل به اصول بازى جوانمردانه تأسيس شد. هدف اصلى
نظارت بر گزينش دريافت كنندگان جوايز ساالنة بازى جوانمردانه و توزيع درست 

اين جوايز است. 
در سال 1964، اين كميته فقط يك نشان افتخار- نشان افتخار پير دو كوبرتن- 
را به سورتمه رانى ايتاليايى به نام «اوگنيو مونتى»1 اهدا كرد. اين نشان افتخار را كه 
در سال هاى اخير مدال مى نامند به فرد يا تيمى اهدا مى كنند كه پيروزى احتمالى 
را براى اقدامى جوانمردانه از دست بدهد. به مرور زمان، تعداد جوايز بيشتر شد، 
«ويلى  و  بروترا»2  «جين  ديگر  افتخار  نشان  دو  و  ديپلم،  تبريك،  نامه هاى  شامل 
دام ترفيز»3. نشان افتخار جين بروترا مسير زندگى ورزشكار در ورزش و نگرش 
عمومى او به پهلوانى و بازى جوانمردانه را ارج مى نهد. نشان افتخار ويلى دام به 
1. Eugenio Monti     2. Jean Borotra 
3. Willi Daume Trophies
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كسانى اعطا مى گردد كه به فعاليت هاى معطوف به توسعة بازى جوانمردانه اهتمام ورزند. بنابراين، ممكن است به سازمان ها 
و افراد غير ورزشكار اهدا شود. هر سازمان يا فرد حق دارد فردى را نامزد دريافت جايزة بازى جوانمردانة CIFP كند. 

كميته همچنين تالش مى كند در آموزش بازى جوانمردانه، جلوگيرى از رفتار ناشايست، و پروراندن باور بازى جوانمردانه 
ايفاى نقش كند. اين كميته ضمنًا با نهادهاى گوناگون ملى- براى ترغيب به برپايى كميتة ملى بازى جوانمردانه- از نزديك 

همكارى مى كند. براى اطالعات بيشتر از سايت www.fairplayinternational.org ديدن كنيد.

د) كميتة بين المللى پارالمپيك
در سال 1948، «سرويليام گاتمن» بازى هاى «استوك مندويل» را براى كهنه سربازان مجروح 
نخاعى در جنگ جهانى دوم آغاز كرد. آن بازى ها و نيز ساير رقابت هاى ورزشى چند معلوليتى 
سازمان هاى  هماهنگى  بين المللى  كميتة  و  پارالمپيك  بازى هاى  تأسيس  به  شد  آغاز  بعداً  كه 
 (IPC) انجاميد. در سال 1989، كميتة بين المللى پارالمپيك (ICC) جهانى ورزش معلوالن
جايگزين ICC شد. IPC سازمانى غيرانتفاعى و بين المللى است كه كميته هاى ملى پارالمپيك 
(NPC) و چهار فدراسيون ورزشى بين المللى معلوليت هاى خاص (IOSDs) آن را تشكيل 

مى دهند و اداره مى كنند. 
امروزه، چشم انداز IPC توانمند ساختن ورزشكاران پارالمپيك براى نائل شدن به برترى 
كانون  پارالمپيك  ورزشكاران  است.  جهان  درآوردن  حركت  به  و  بخشيدن  الهام  و  ورزشى 
اصلى تمركز فعاليت هاى اين كميته به شمار مى روند و نقش اصلى كميته توانمند كردن ورزشكاران با ايجاد شرايط مناسب 
و  تابستانى  المپيك  پارالمپيك،  بازى هاى  هماهنگى  و  نظارت  هدف،  اين  به  دستيابى  براى   IPC روش هاى  از  يكى  است. 

زمستانى، و ساير مسابقات جهانى چند معلوليتى است، مانند مسابقات قهرمانى جهان يا قهرمانى منطقه اى.
مكان  همان  در  پارالمپيك  بازى هاى  آلبرتا،  در   1992 زمستانى  المپيك  بازى هاى  و  سئول   1988 المپيك  بازى هاى  از 
بازى هاى  سازمان  از  محافظت  و  كردن  استوار  هدف  با  توافقنامه اى   ،2001 ژوئن  در  مى شود.  برگزار  المپيك  بازى هاى 
پارالمپيك بين IOC و IPC امضا شد. توافقنامه تصديق مى كند كه بازى هاى پارالمپيك بايد اندكى پس از بازى هاى المپيك 
برگزار گردد و همان تسهيالت و امكانات براى هر دو بازى استفاده شود. به عالوه، از سال 2008 به بعد، شهر منتخب ميزبانى 
www.paralympic. سايت  از  اطالعات بيشتر  پارالمپيك نيز هست. براى  بازى هاى  بازى هاى المپيك موظف به ميزبانى 

org ديدن كنيد. 

ه) آژانس جهانى دوپينگ زدايى 
آژانس جهانى دوپينگ زدايى (WADA) در 10 نوامبر 1999 با حمايت و مشاركت نهادهاى ورزشى، دولت ها، و سازمان هاى 
ديگر مسئول ترويج و هماهنگى مبارزه عليه دوپينگ در ورزش در سطح بين المللى تأسيس شد. WADA هيئت مؤسس، كميتة 
اجرايى، و چند كميتة تخصصى دارد. هيئت مؤسس به تساوى از نمايندگان جنبش المپيك و نمايندگان دولت ها تشكيل شده 
است. هيئت مؤسس مديريت و ادارة واقعى آژانس را واگذار مى كند، شامل اجراى فعاليت ها و مديريت دارايى ها به هيئت اجرايى 
كه سياستگزار نهايى است. دوازده عضو هيئت اجرايى نيز به تساوى از ميان نمايندگان جنبش المپيك و نمايندگان دولت ها 
تشكيل مى شود. كميته هاى WADA نقش مشاوره اى دارند و براى برنامه هاى WADA خطوط راهنماى الزم را ارائه مى دهند. 

براى اطالعات بيشتر از سايت www.wada-ama.org ديدن كنيد. 
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و) انجمن جهانى المپين ها
تشكيل انجمن جهانى المپين ها (WOA) از ابتــــكارات سامارانش، رئيس وقت IOC، است كه پس از كنــگرة يكصدمين 
سال المپيك كه در سال 1994 در پاريس برگزار شد شكل گرفت. با وجود اين، WOA را در نوامبر 1995 رسمًا 25 عضو 

مؤسس در جلسه اى در موزة المپيك در لوزان تأسيس كردند. 
WOA سازمانى جهانى و مستقل است. از نظر انجمن جهانى المپين ها، ورزشكارى المپين برشمرده مى شود كه در يك 
رشتة رسمى در بازى هاى المپياد يا بازى هاى المپيك زمستانى شركت كرده باشد. فعاليت هاى انجمن بازتاب اهداف آن است، 
شامل اشاعة آرمان هاى المپيك، ترويج بازى جوانمردانه، آموزش و اقدام عليه دوپينگ، اقدام عليه خشونت و تعصب، حفظ 
مى كند،  مشاركت  ورزش  به  وابسته  نيكوكارى  امور  در  همچنين   WOA برابرى.  و  گوناگونى  از  حمايت  و  زيست،  محيط 
مى كند.  دعوت  كمك رسانى  و  اجتماعى  حمايت هاى  تأمين  و  بودن  الگو  به  را  المپين ها  و  مى شود،  نيكوكارى  مراسم  ميزبان 

براى اطالعات بيشتر از سايت www.woaolympians.com بازديد كنيد. 

ز) پرسش ها 
بازى جوانمردانه در كشور شما چگونه تبليغ مى شود؟  .1
آيا كشور شما در بازى هاى پارالمپيك شركت مى كند؟  .2

آيا در كشور شما كميتة ملى پارالمپيك وجود دارد؟ مأموريت و فعاليت هاى آن چيست؟ آيا سازمان ديگرى وجود   .3
دارد كه ورزش معلوالن را گسترش دهد؟

المپين ها در كشور شما چه كسانى اند؟ آيا در كشور شما انجمن ملى المپين ها وجود دارد؟  .4
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الف) اصطالحات و سرآغاز 
بازى هاى المپيك رسمًا از بازى هاى المپياد و بازى هاى المپيك زمستانى شكل مى گيرد. اين بازى ها را پير دو كوبرتن طراحى 
كرد تا جشنى در كشورهاى مختلف باشد و هر چهار سال يك بار ورزشكاران را از همه جاى جهان براى شركت در رقابت هاى 

ورزشى گردهم  آورد.
بازى هاى المپياد عمومًا بازى هاى المپيك تابستانى يا بازى هاى تابستانى است. شامل ورزش هايى با عنوان ورزش هاى المپيكى 
مى شود و در برنامة بازى هاى المپيك جاى مى گيرد. دوره ها را از نخستين دورة بازى هاى نوين كه در سال 1896 در آتن برگزار 
شد شماره گذارى مى كنند. شماره گذارى بازى هاى برگزار نشده را نيز دربرمى گيرد. واژة المپياد به دورة چهار سالة پياپى اشاره 

دارد و فقط براى بازى هاى المپيك تابستانى استفاده مى شود.
برنامة بازى هاى المپيك زمستانى را كه گاه «بازى هاى زمستانى» مى نامند، فقط شامل آن دسته از ورزش هايى است كه روى برف 
يا يخ برگزار مى شود و ورزش المپيكى نيز به شمار مى رود. دوره هاى اين مسابقات به ترتيبى كه واقعاً برگزار شده است شمارش 
مى شود. اولين دورة آن را NOC فرانسه در شامونى در سال 1924 برگزار كرد. در ابتدا، «هفتة بازى هاى زمستانى» ناميده شد. در 
سال IOC ،1925 تصميم گرفت دورة جداگانة «بازى هاى المپيك زمستانى» را برپاكند، اما اين كار تا سال 1926 به تعويق افتاد. در 

اين سال تصميم بر آن شد كه بازى هاى شامونى سال 1924 را اولين دورة «بازى هاى المپيك زمستانى» به رسميت بشناسند.
براى آخرين بار در سال 1992 بازى هاى المپيك زمستانى و بازى هاى تابستانى المپيك در يك سال برگزار  شد. از آن پس 
با شروع بازى هاى زمستانى المپيك هفدهم در 1994، بازى هاى المپيك زمستانى در سال سوم از دورة چهار سالة المپياد و 

بازى هاى تابستانى سال اول برگزار مى شود. 

ب) فرايند بين المللى انتخاب شهر ميزبان 
روند درخواست ميزبانى بازى هاى المپيك پس از آنكه در سال 1894 آتن ميزبان اولين دورة بازى هاى المپيك نوين شد، تغييرات 
كوچك و بزرگى داشته است. فرايند امروزى گزينش شهر ميزبان بازى هاى المپيك در 110امين نشست IOC در سال 1999 
بازنگرى شد. قانون 34 و تبصرة آن در منشور المپيك (2010) اشاره به همين موضوع دارد. فرايند بازنگرى شامل دو مرحلة 

متمايز است: 1. درخواست، و 2. نامزدى. 
هر چند برخى شهرها و NOCها روند درخواست را 15 سال پيش از تاريخ بازى هاى المپيك آغاز مى كنند، مراحل زمانى 

كلى روند درخواست شهر ميزبان به قرار زير است: 
 .ها صادر مى كند و آن ها را به دادن درخواست دعوت مى نمايدNOC بخشنامه اى به IOC ،9 سال قبل از بازى ها
 .ها نام شهر متقاضى ميزبانى را تسليم مى كنندNOC ،8/5 سال قبل
 .8 سال قبل، هيئت اجرايى شهرهاى نامزد را مى پذيرد
  IOC 7/5 سال قبل، شهرهاى داوطلب پروندة نامزدى خود را عرضه مى كنند و اندكى پس از آن كميسيون ارزيابى

شهرهاى نامزد را ارزيابى و چهار روز يا بيشتر را در هر شهر سپرى مى كند.
 .شهر ميزبان بازى هاى المپيك را انتخاب مى كند ،IOC 7 سال قبل از بازى هاى المپيك، اجالس

از شهر متقاضى تا شهر نامزد
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شهر متقاضى ميزبانى بازى هاى المپيك تابستانى يا بازى هاى زمستانى را NOC كشور متبوع همراه با نامه اى از شهردارى به 
IOC پيشنهاد مى كند. در اين مرحله كه حدود ده ماه طول مى كشد همة شهرهاى درخواست كننده «شهر متقاضى» تلقى مى شوند. 
شهرهاى متقاضى بايد درخواست كتبى را به همراه اسناد الزم تسليم كنند. اطالعات اين اسناد با توجه به مجموعة سؤاالتى 
پروندة  مى دهد.  قرار   IOC اختيار  در  المپيك  بازى هاى  ميزبانى  براى  را  شهر  برنامه هاى  كلى  خطوط  كه  است  شده  طراحى 
درخواست هاى نامزدى را كارگروهى شامل كارمندان و كارشناسان IOC با تفويض هيئت اجرايى IOC ارزيابى مى كنند. هدف، 
بررسى امكان شهر براى برگزارى موفق بازى هاى المپيك در سال مورد نظر است. اين ارزيابى فنى چند معيار را شامل مى شود، 
از جمله حمايت دولت، افكار عمومى، زيرساخت هاى عمومى، امنيت، محل برگزارى مسابقات، اسكان، و حمل ونقل. در پايان 

اين مرحله، هيئت اجرايى IOC بنابر گزارش كارگروه، شهرهاى نامزد را تعيين مى كند. 

از شهر نامزد تا شهر ميزبان
به دنبال تصميم هيئت اجرايى IOC، شهرهايى كه شهرهاى نامزد پذيرفته شدند راهِى مرحلة دوم فرايند درخواست مى شوند. 
در اين مرحله ملزم اند مطالب تفصيلى ترى را در پروندة نامزدى خود به IOC تسليم كنند كه دربردارندة پاسخ به يك سرى 

سؤاالت ديگرى است. 
پروندة نامزدها را كميسيون ارزيابى بررسى مى كند كه متشكل است از اعضاى IOC، نمايندگان IFها، NOCها، كميسيون 
ورزشكاران IOC، و كميتة بين المللى پارالمپيك، و ساير كارشناسان. كميسيون از هر يك از شهرهاى ميزبان بازديد مى كند و 

گزارشى از يافته هاى خود را به هيئت اجرايى و اعضاى IOC مى دهد. 
در اجالس IOC و پيش از رأى گيرى، هر يك از شهرهاى نامزد معرفى نهايى خود را انجام مى دهد. در رأى گيرى، شهر 
نامزدى كه اكثريت آرا را به دست آورد شهر ميزبان انتخاب مى شود. اگر در دور اول رأى گيرى هيچ شهرى اكثريت آرا را كسب 

نكند، شهر نامزدى كه كمترين رأى را آورده كنار گذاشته مى شود و دور ديگرى از رأى گيرى انجام مى شود. 
فقط اعضاى فعال IOC حق رأى دارند. اعضايى كه شهرى از كشورشان نامزد ميزبانى است تا زمانى كه شهر نامزد از كشور 

آن ها در رقابت باقى است حق رأى ندارند. اعضاى افتخارى و تشريفاتى و نيز اعضاى منفصل مجاز به رأى دادن نيستند. 
پس از اعالم شهر ميزبان منتخب، IOC وارد توافقنامه با شهردارى ميزبان و NOC آن كشور مى شود. اين توافقنامه را 
«قرارداد شهر ميزبان» (HCC) مى نامند كه حدود حقوقى مالى، بازرگانى، و قانونى و تعهدات هر سه طرف را مشخص مى كند. 

هر دور از بازى ها قرارداد خاص خود را دارد.

ج) كميتة برگزارى بازى هاى المپيك 
IOC مسئوليت سازماندهى بازى هاى المپيك را به NOC كشور ميزبان و خود شهر ميزبان واگذار مى گذارد. 

NOC مسئول تأسيس كميتة برگزارى است كه پس از برپايى مستقيمًا به هيئت اجرايى گزارش مى دهد. 

كميتة برگزارى بازى هاى المپيك (OCOG) مسئول اصلى هماهنگى همة امور وابسته به بازى هاى 
تعيين  مى شود.  انجام  دقت  به  شده  برنامه ريزى  سالة  هفت  دورة  قالب  در  كار  اين  است.  المپيك 
وظايف و خدمات در همة ابعاد بازى هاى المپيك مانند رشته هاى ورزشى، محل اجراى مسابقات، 
امور مالى، فناورى، اسكان، تغذيه، خدمات پزشكى، حمل ونقل، و خدمات رسانه اى از اين جمله اند. 
داوطلبان همانند كارمندان حقوق بگير OCOG در اجراى بسيارى از وظايف پيوند خورده با برگزارى 

بازى هاى المپيك نقش اساسى دارند.
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كميتة برگزارى از ابتداى تأسيس تا انحالل بايد از منشور المپيك، قرارداد شهر ميزبان، و دستورات 
كميتة  كه  است  ضرورى   IOC با  مستقيم  همكارى  براى  عالوه،  به  كند.  پيروى   IOC اجرايى  هيئت 

برگزارى با تعداد ديگرى از شركا- كه نقشى حياتى در بازى هاى المپيك دارند - ارتباط برقرار كند. 

د) طرف هاى ديگر و نقش آن ها در بازى هاى المپيك 

OGKM كميسيون هماهنگى بازى هاى المپيك، و ،IOC
افتخار و مسئوليت ميزبانى بازى هاى المپيك را IOC به شهر منتخب ميزبانى بازى هاى المپيك واگذار مى كند. با انجام اين كار، 

IOC متولى بازى هاى المپيك و ناظر و پشتيبان آن باقى مى ماند. 
IOC براى ايفاى نقش پشتيبانى خود، اندكى پس از انتخاب شهر ميزبان، كميسيون هماهنگى بازى هاى المپيك را تشكيل 
مى دهد. اين هيئت تركيبى از نمايندگان IOC، IFها، NOCها، و ورزشكاران، همچنين كارشناسانى در زمينه هاى گوناگون 

وابسته به بازى هاى المپيك است.  
يارى  المپيك  بازى هاى  برنامه ريزى  در  را   OCOG هماهنگى،  كميسيون  المپيك،  بازى هاى  به  منتهى  سال  هفت  در 
مى دهد و بر آن نظارت مى كند. اين كار به سطح خدمات و امكانات OCOG و كارگروه هاى فنى در جلسات عمومى اعتبار 
مى بخشد. بازديدهاى مكرر با گزارشات متناوب به كميسيون هماهنگى، پيشرفت مواردى مانند ساخت امكانات و زيربناها را 

ممكن مى سازد. همچنين، اطمينان از رعايت منشور المپيك و قرارداد شهر ميزبان از اهداف كميسيون است. 
دپارتمان بازى هاى المپيك IOC، كميسيون هماهنگى را با اين هدف برگزار مى كند كه اطمينان يابد بازى هاى المپيك به 
كارآمدترين روش، بيشترين رضايت بخشى، و حداكثر هماهنگى ممكن برگزار مى شوند. يكى از راه هاى تحقق اين امر، برنامة 
مديريت دانش بازى هاى المپيك (OGKM) است. اين برنامه كه به سبب انتقال دانش (TOK) از بازى هاى المپيك 2000 در 
سيدنى تكامل يافت، اكنون خدماتى مانند برگزارى كارگاه هاى آموزشى و دسترسى به شبكة كارشناسان باتجربة بازى هاى المپيك، 
همچنين دامنة گسترده اى از منابع فيلم هاى ويدئويى و مستندات مفيد را در اختيار شهرهاى متقاضى ميزبانى قرار مى دهد، مانند 
گزارشات رسمى، دست نامه هاى فنى، و گزارش تجارب كه متمركز بر آماده سازى و نيازهاى بازى هاست. به عالوه، OCOGها 
در چارچوب برنامة مشاهده گران در بازى ها به صورت انفرادى در امور مربوط به برگزارى بازى ها تجربه كسب مى كنند. در اين 
برنامه، تعدادى از كارمندان عضو OCOG آينده، براى كار در بازى هاى المپيك جارى حضور مى يابند و با مشاهدة كار همتايان 

خود و دريافت توضيحات آن ها دربارة آماده سازى و ادارة بازى هاى المپيك تجربة شخصى كسب مى كنند. 

ورزشكاران 
بنابر تصريح قانون 6 منشور المپيك (2010)، بازى هاى المپيك رقابت هايى است ميان ورزشكاران به صورت تيمى و انفرادى، نه 

ميان كشورها. ورزشكار براى كسب شايستگى شركت در بازى هاى المپيك بايد: 
 .رسيده پيروى كند IOC از منشور المپيك و قوانين فدراسيون بين المللى رشتة خود كه به تصويب
  .كشورش او را به بازى ها معرفى كرده باشد NOC

 .روحية بازى جوانمردانه و عدم خشونت را محترم شمارد و متناسب با آن رفتار كند
  .همة جوانب ضوابط جهانى دوپينگ زدايى را محترم شمرد و از آن پيروى كند
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كميته هاى ملى المپيك
براى  ورزشكارانشان  معرفى  تنها  NOCها  وظايف  شده،  قيد   (2010) المپيك  منشور  قانون   29 و   28 مادة  در  چنانچه 
براى  اسكان  محل  و  مسافرت  مانند  اجرايى  عناصر  همة  كه  كنند  حاصل  اطمينان  بايد  بلكه  نيست،  بازى ها  در  شركت 
ورزشكاران  شركت  دربارة  مى تواند  المپيك  ملى  كميتة  تنها  است.  شده  بررسى  پرسنل  و  كاركنان  گروه  و  ورزشكاران 
تمامى  از  شركت كننده  ورزشكاران  كند  تضمين  كه  است   NOC وظيفة  اين  بگيرد.  تصميم  ملى  فدراسيون هاى  پيشنهادى 

مى كنند.  پيروى  المپيك  منشور  ابعاد 
NOC همچنين بر انتخاب مقدماتى شهرهاى متقاضى ميزبانى بازى ها در كشور خود نظارت مى كند. قبل از آنكه نام 
شهر به عنوان شهر متقاضى به IOC معرفى شود، بايد ابتدا تأييد NOC كشور خود را دريافت كند. شهر محل بازى هاى 

OCOG خواهد بود. NOC يكى از امضاكنندگان قرارداد شهر ميزبان و مسئول تشكيل  المپيك كه انتخاب شد، آنگاه 

فدراسيون هاى بين المللى
هر IF مسئول كنترل فنى و سامان بخشى ورزش خود در بازى هاى المپيك به شمار مى رود. اين بدان معناست كه در همة عناصر 
رقابت مثل زمان بندى، زمين بازى، محل اجراى تمرين، و همة تجهيزات به طور مشخص بايد پيرو قوانين IFها بود. انتخاب 

داورها و ساير كاركنان فنى ويژة مسابقات و تعيين نتايج نهايى و رده بندى مسابقات از وظايف IFهاست.  
IF همچنين پيشنهادات و نظراتى دربارة شهرهاى داوطلب ميزبانى بازى هاى المپيك عرضه مى دارد. 

حاميان مالى، پشتيبانان، و واگذارى پروانه
عالوه بر سودهايى كه OCOG از برنامة شركاى TOP كميتة بين المللى المپيك به دست مى آورد، در پى جستجوى حاميان 

مالى، پشتيبانان، و واگذارى پروانة خود براى تأمين نيازهايى چون حمل ونقل، فناورى، و تغذيه برمى آيد. 

رسانه ها
رسانه ها به اندازه اى در بازى هاى المپيك اهميت دارند كه منشور المپيك مؤكداً مقرراتى را براى شرايط كارى آن ها وضع مى كند. 
هدف، تأمين كامل ترين پوشش ممكن خبرى و گسترده ترين مخاطب ممكن است. رسانه ها دو خدمت اساسى به جنبش المپيك 
و بازى هاى المپيك مى كنند. نخست، با خريد حق پخش تلويزيونى، منبع درآمد به شمار مى روند. دوم، بازى ها و ديگر جنبه هاى 
جنبش المپيك را به خيل گسترده اى از مخاطبان غير حاضر نشان مى دهند. تصويرى كه بيشتر مردم جهان از المپيسم در ذهن 

دارند، همان تصوير ارائه شده از رسانه هاست. 
كميتة برگزارى بايد براى پخش راديويى و تلويزيونى، امكانات پيچيده اى را با هزينة خود تأمين  كند، اما سهمى از حق 

پخش تلويزيونى توافق شده ميان IOC  و شبكة راديو و تلويزيون دريافت مى دارد. 

ه) عناصر بازى هاى المپيك   

برنامة المپيك
برنامة المپيك برنامة ورزش ها، رشته ها، و مواد مسابقاتى است كه IOC براى بازى هاى المپياد و المپيك زمستانى تعيين مى كند. 
براى آنكه رشتة ورزشى رشته اى المپيكى شود بايد فدراسيون بين المللى ورزشى اى كه IOC آن را به رسميت مى شناسد ادارة آن 
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زنانمردانورزش/رشته
18961928دووميدانى

ورزش هاى آبى
19041912شيرجه

18961912شنا
1984--شناى سينكرونايز

19002000واترپلو
19001904تيروكمان1
19921992بدمينتون
19361976بسكتبال
19042012مشت زنى

كانو/ كاياك
19361948آبهاى آرام

19721972اساللوم2
دوچرخه سوارى

BMX20082008
19961996دوچرخه سوارى كوهستان

18961984جاده
18961988پيست

سواركارى3
19121952درساژ
19121952ابونتيك

19001952پرش با اسب
18961924شمشيربازى

19001996فوتبال

زنانمردانورزش/رشته
ژيمناستيك

18961928هنرى
1984موزون

20002000ترامپولين
19361976هندبال4
19081980هاكى
19641992جودو

19122000پنج گانة نوين
18961976روئينگ5

19001900قايقرانى بادبانى6
18961968تيراندازى7

19881988تنيس روى ميز
20002000تكواندو

18961900تنيس8
20002000سه گانه
واليبال
19641964سالنى
19961996ساحلى

18962000وزنه بردارى
كشتى9

19042004آزاد
--1896فرنگى

برنامة  از  سال   50 مدت  به  آنكه  از  پيش  باكمان  تيراندازى   .1
 1920 تا   1900 سال هاى  در  شود،  برچيده  المپيك  بازى هاى 
چند بار ورزش المپيكى بوده است و در سال 1972 دوباره در 

بازى هاى مونيخ قرار گرفت. 
 1972 مونيخ  المپيك  بازى هاى  در  بار  اولين  براى  رشته  اين   .2
جزو بازى هاى المپيك شد. از 1976 تا 1988 در بازى ها نبود، 

ولى در 1992 دوباره به بازى ها بازگشت. 
سواركارى  رقابت هاى  در  مردان  فقط  سال 1952،  از  پيش  تا   .3
شركت مى كردند. همة سواركاران افسران نظامى بودند. در سال 
1952 اين محدوديت برداشته شد و از آن به بعد مردان و زنان 

در مواد مشابه با يكديگر رقابت كرده اند.
هندبال (روى چمن) در بازى هاى المپيك برلين 1936 گنجانده   .4
شد. سپس، از برنامة بازى ها كنار گذاشته شد و در بازى هاى 

المپيك 1972 مونيخ به شكل فعلى (سالنى) دوباره جزو برنامة 
بازى ها قرار گرفت. 

روئينگ در برنامه هاى بازى هاى المپيك 1896 وجود داشت،   .5
ولى رقابت ها به دليل شرايط نامساعد هوا لغو شد. 

صورت  به  المپيك  بادبانى  قايقرانى  مسابقات  در  همواره  زنان   .6
مختلط با مردان رقابت كرده اند، اما مسابقات جداگانة زنان در 

1988 برگزار شد. 
در  سال 1968  در  تيراندازى  رقابت هاى  در  بار  زنان نخستين   .7
رقابت هاى مختلط با مردان شركت كردند. از بازى هاى المپيك 
مسابقات  شامل  المپيك  برنامة  بعد،  به   1996 سال  در  آتالنتا 

جداگانة مردان و زنان شد. 
تنيس در سال هاى 1896 تا 1924 جزو برنامة بازى هاى المپيك   .8

بود، و در سال 1988 دوباره جزو برنامة بازى ها درآمد.
شد.  جداگانه  رقابت  دو  فرنگى  و  آزاد  كشتى  سال 1920،  از   .9
پيش از آن (به جز سال 1908)، فقط يك رشته و معموالً فرنگى 

در برنامة بازى هاى المپيك بود. 

تاريخ ورود ورزش ها و رشته هاى مشمول برنامة بازى هاى المپيك تا دورة سى ويكم بازى ها
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را بر عهده گيرد. رشته شاخه اى از ورزش است كه يك يا چند ماده دارد. براى مثال، دوچرخه سوارى جاده اى، دوچرخه سوارى 
پيست، دوچرخه سوارى كوهستان، و BMX همگى شاخه هايى از ورزش دوچرخه سوارى اند. مسابقه رقابتى است در يك ورزش 
يا رشته هاى آن كه به رده بندى مى انجامد و موجب اعطاى مدال و حكم مى شود. براى مثال، مسابقة انفرادى جادة بانوان يا مسابقة 

تايم تريل انفرادى مردان مسابقاتى در رشتة دوچرخه سوارى اند. 
در تاريخ بازى هاى المپيك به تدريج تعداد رشته ها و ورزش ها در برنامة المپيك افزايش يافته است. در مسابقة بازى هاى 
المپيك تابستانى تعداد ورزش هاى موجود در برنامة المپيك از هفت ورزش در بازى هاى المپيك آتن 1896 به بيش از 28 ورزش 

در برنامة المپيك امروز افزايش يافته است كه 25 ورزش آن بايد طبق تصريح منشور المپيك «ورزش هاى اصلى» باشند.
مى يابد.  تكامل  زمان  طى  آن  به  مربوط  تصميمات  و  قوانين،  افكار،  تبادل  و  نيست  ثابت  هنوز  المپيك  بازى هاى  برنامة 
امروزه، بعد از هر دوره بازى هاى المپيك، كميسيون برنامه ريزى المپيِك IOC، از 33 معيار براى بازنگرى برنامة بازى هاى 

بازى ها  برنامة  يابد  اطمينان  تا  مى كند  استفاده  المپيك 
مهيج و مناسب است. ورزش ها براى پيوستن به برنامة 
خود  از  بايد  آن  در  ماندن  باقى  و  المپيك  بازى هاى 
شايستگى  معيارهاى  دهند.  نشان  شايستگى  معيار 
مى شود.  ارزيابى  نيز  رشته  هر  ورزشكاران  تعداد  و 
برنامة  ساختار  و  اصول  دربارة  كميسيون  پيشنهادات 
هيئت  به  ابتدا  المپيك  زمستانى  و  تابستانى  بازى هاى 
 IOC عرضه مى شود. سپس، به اجالس IOC اجرايى
چه  مى گيرد  تصميم   IOC اجالس  مى شود.  گزارش 
و  بماند  باقى  المپيك  بازى هاى  برنامة  در  ورزش هايى 
هيئت اجرايى IOC رشته ها و مواد را مشخص مى كند. 

تاريخ اولين شمول ورزش ها و رشته ها در برنامة بازى هاى المپيك زمستانى تا دورة 21 بازى هاى زمستانى
زنانمردانورزش/رشته

19601992دوگانه
بابسليت
19242002بابسليت

19282002اسكلتون1
19241998كورلينگ2

19241998هاكى روى يخ
19641964لوژ سوارى

اسكيت
19241924اسكيت نمايشى

19921992اسكيت سرعت مسافت كوتاه
19241960اسكيت سرعت

زنانمردانورزش/رشته
اسكى

19361936اسكى آلپاين
19241952اسكى صحرانوردى

19921992اسكى آزاد
--1924نورديك تركيبى
--1924پرش با اسكى

19981998اسنوبورد

بازى هاى  برنامة  جزو  و 1928  در 1948  اسكلتون  رشتة   .1
المپيك بود. در سال 2002 دوباره برگزار شد.

كرلينگ در 1924 جزو برنامة بازى هاى المپيك بود، سپس   .2
از برنامة بازى هاى المپيك برداشته شد و در 1998 دوباره 

پديدار گشت. 
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برنامة فرهنگى
زمانى كه پير دو كوبرتن براى الهام گرفتن به بازى هاى المپيك باستان و فرهنگ يونان مى نگريست، تخيل او به همان اندازة عناصر 
ورزشى، عوامل فرهنگى را هم دربرمى گرفت. در ابتدا فقط ورزش مهم بود، سپس تنها بعد از چند دوره بازى هاى المپيك نوين، 
كوبرتن براى افزودن بخش فرهنگى و هنرى به تالش پرداخت. بنابراين، در بازى هاى المپياد پنجم در استكهلم در سال 1912، 
برنامة جداگانه اى براى رقابت هاى هنرى عرضه شد. اين رقابت ها در معمارى، مجسمه سازى، نقاشى، ادبيات، و موسيقى بخشى 

از برنامة بازى هاى المپيك تا سال 1948 ادامه داشت.
پس از بازى هاى المپيك 1948، تصميم گرفته شد رقابت هاى هنرى از رقابت هاى المپيك حذف شود، اما هنر و فرهنگ به 
طور كامل از بازى  المپيك برداشته نشد. به جاى رقابت هاى هنرى، نمايش هنرى بخشى از مراسم بازى هاى المپيك شد و امروزه 
طبق قانون 40 منشور المپيك، OCOG برنامة رويدادهاى فرهنگى اى را اداره مى كند كه بايد هيئت اجرايى تصويب كند و دست 
رويدادهايى مانند  كم همة مدت فعال بودن دهكدة المپيك ادامه يابد. برنامة فرهنگى با برنامة ورزشى فرق مى كند و معموالً 
نمايش كنسرت، رقص، و نمايشگاه هنرى را شامل مى شود، حتى شامل سينما و ادبيات نيز مى شود. رقابت ها در دهكدة المپيك، 

شهر، منطقه، يا حتى مناطقى ديگر از كشورى كه بازى هاى المپيك در آن در حال برگزارى است اجرا مى شود.

مراسم ها
امروزه مراسم افتتاحيه و اختتامية بازى هاى المپيك با تشريفات و نمايش هاى پرشكوهش فقط رويدادى براى نشان دادن 
شروع و پايان هر دور از بازى ها نيست، بلكه به اندازة خود رقابت ها برجسته و جالب است. امروز، عناصر مراسم مانند 
پيش بينى  و  المپيك،  بازى هاى  اختتام  و  افتتاح  رسمى  اعالم  المپيك،  پرچم  حمل  ورزشكاران،  رژة  ورزشكاران،  سوگند 
همواره مشتاقانة اين سؤال كه چه كسى مشعل بازى هاى المپيك را روشن خواهد كرد رسوم ديرينه اى  محسوب مى شوند. 
در سال 1920، بيشتر اين عناصر كه بعضى از آن ها را نخستين بار پير دو كوبرتن مطرح كرد در بازى هاى المپيك گنجانده 

شده است. 
مراسم توزيع مدال هم طى زمان تكامل يافته است. در دوره هاى نخست، مدال ها اغلب در پايان بازى هاى المپيك به طور 
يكجا توزيع مى شد. در بازى هاى المپيك 1904 بود كه مدال هاى طال، نقره، و برنز به ترتيب به مقام هاى اول، دوم، و سوم 
اهدا شد. سكوى مدال تا بازى هاى المپيك زمستانى 1932 پيش بينى نشده بود. امروزه، كميتة برگزارى بايد دستورالعمل هاى 

طرح ريزى شدة تشريفات را در همة اين مراسم ها اجرا كند. 

دهكدة المپيك 
 1924 پاريس  المپيك  بازى هاى  در  بار  نخستين  مى گويند  نيز  ورزشكاران»  «دهكدة  آن  به  گاهى  كه  المپيك  دهكدة 
سال  در  لس آنجلس  در  دهم  المپياد  در  داشت،  اختصاص  آقايان  به  فقط  كه  رسمى  المپيك  دهكدة  اولين  شد.  سازماندهى 

1932 باب شد. 
به  ملزم  را   OCOG المپيك  منشور  قانون 39  نمى كنند،  انتخاب  را  المپيك  دهكدة  در  زندگى  ورزشكاران  همة  آنكه  با 
همة  آوردن  گردهم  المپيك،  دهكدة  هدف  مى كند.  موقت  مسكن  و  تغذيه  هزينه هاى  همة  پوشش  و  المپيك  دهكدة  تدارك 
مسابقه دهندگان، سرپرستان، و ساير كاركنان تيم ها در يك مكان است. اگر اين كار به دليل استقرار محل مسابقات امكان پذير 

نباشد، باز هم OCOG مسئول تأمين محل سكونت تيم ها خواهد بود. 
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و) گستردگى جهانى بازى هاى المپيك  
يكى از ژرف نگرى هاى پير دو كوبرتن در بازى هاى المپيك نوين آن بود كه برخالف بازى هاى المپيك باستان، مراسمى بين المللى 
باشد تا ملى. ورزشكاران سرتاسر جهان تنها نبايد فرصت گردهم آمدن براى رقابت در ورزش را داشته باشند، بلكه بايد با هم 

تعامل كنند و از يكديگر بياموزند. 
به مرور زمان، انديشة كلى كوبرتن با استفاده از كلماتى مانند جهان گرايى، تفاهم جهانى، جهانى، جهان شمولى، و ديگر 
بازى هاى  برنامه ريزى  المپيك،  بازى هاى  پيامدهاى  المپيك،  بازى هاى  در  مشاركت  رشد  شد.  داده  شرح  ويژه  شاخص هاى 
تاريخى  جهان شمولى  اثبات  براى  مى توان  كه  شاخص هايى اند  از  تعدادى  تنها  المپيك  بازى هاى  رسانه اى  پوشش  و  المپيك، 

بازى هاى المپيك استفاده كرد.  

شركت ورزشكاران در بازى ها
در اولين دور مراسم بازى هاى المپياد در سال 1896 در آتن، 241 ورزشكار از 14 كشور و از سه قاره در رقابت ها شركت 
كردند. در سال 1912 در استكهلم، 2407 ورزشكار از پنج قاره شركت كردند و ارقام امروزى، خود گوياى همه چيز است. 
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كميته هاى ملى شهرسالدور
المپيك

ورزشكارانمسابقات

1443241آتن11896
2495997پاريس21900
2495997پاريس21900
1291651سنت لوئيس31904
221102008لندن41908
281022407استكهلم51912
------برگزار نشد61916
291542626آنتورپ71920
441263089پاريس81924
461092883آمستردام91928
371171332لس آنجلس101932
491293963برلين111936
------برگزار نشد121940
------برگزار نشد131944
591364104لندن141948
691494955هلسينكى151952
671453155ملبورن161956

296159استكهلم
831505338رم1960 17
931635151توكيو181964
1725516مكزيكوسيتى191968
1211957134مونيخ201972
921986084مونترال211976
802035179مسكو221980
1402216829لس آنجلس231984
1592378391سئول241988
1692579356بارسلونا251992
19727110318آتالنتا261996
19930010651سيدنى272000
20130110625آتن282004
20430210942پكن292008
لندن302012
ريودوژانيرو312016

بازى هاى المپيك تابستانى  
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در بازى هاى المپيك زمستانى سال 1924 نيز 258 ورزشكار شركت كننده از 16 كشور از دو قاره به 2508 ورزشكار از پنج قاره 
در سال 2006 در تورين افزايش يافت.

بازى هاى المپيك زمستانى 
كميته هاى ملى شهرسالدور

المپيك
ورزشكارانمسابقات

1616258شامونى11924
2514464سنت موريس21928
1714252ليك پالسيد31932
كارميچ پارتين 41936

كيرچن
2817646

------برگزار نشد1940--
------برگزار نشد1944--
669 22 28سنت موريس51948
694 22 30  اسلو61952
821 24 32  كرتينادامپز71956
665 27 30  اسكواولى81960
1091 34 36  اينسبورگ91964
1158 35 37  گرنوبول101968
1006 35 35  سالرور111972
1123 37 37  اينسبورك121976
1072 38 37 ليك پالسيد 131980
1272 39 49  سارايوو141984
1423 46 57  كلگرى151988
1801 57 64  آلبرتا 161992
1737 61 67  ليلهامر171994
2176 68 72  ناگانو181998
2399 78 77  سالت ليك سيتى192002
2508 84 80  تورين202006
2566 86 82  ونكوور 212010
-- -- --  سوچى2014 22

ساير  است.  المپيك  بازى هاى  به  عالقه  افزايش  دليل،  يك  دارد.  مختلفى  داليل  سال ها  طول  در  شركت كنندگان  تعداد  افزايش 
تغييرات مانند افزايش تعداد مسابقات در بازى هاى المپيك و فرصت هاى بيشتر براى حضور زنان و نيز رويدادهاى جهانى مانند 
فروپاشى اتحاد شوروى به افزايش كميته هاى ملى المپيك و ورزشكاران شركت كننده منجر شد. به عالوه، برنامه هايى مانند برنامة 
بورس آموزش همبستگى المپيك ويژة ورزشكاران براى بسيارى از ورزشكارانى كه به طريق ديگرى امكان آموزش و شايستگى 
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حضور و يا حتى كسب مدال در المپيك را نداشتند اين گونه فرصت ها را ممكن ساخت. 

نتايج بازى هاى المپيك
نتايج بازى هاى المپيك نيز رشد جهانى بازى هاى المپيك را نشان مى دهد. در 1896 در اولين دور بازى هاى المپيك نوين در آتن، 
ورزشكارانى از يازده كشور از چهار قاره مدال ها را كسب كردند. در بازى هاى المپيك تابستانى بيست و نهم پكن در سال 2008، 
ورزشكارانى از 87 كشور از پنج قاره مدال كسب كردند كه بسيارى از آن ها اولين مدال كشورشان را به دست مى آوردند. حتى 
در بازى هاى المپيك زمستانى، انحصار شركت در بازى ها و كسب نتايج جالب توجه ورزشكاران كشورهايى كه به طور عادى 
با ورزش هاى زمستانى پيوند خورده بودند چندان طول نكشيد. در سال 1924 در شامونى تنها 10 كشور از دو قاره مدال ها را به 

خانه بردند، در حالى كه در المپيك زمستانى بيستم تورين 2006، 26 كشور از چهار قاره مدال ها را كسب كردند.

برنامة المپيك
جهان شمولى يكى از 33 معيارى است كه امروزه براى بازبينى برنامة بازى هاى المپيك استفاده مى شود. در اين مورد، جهان شمولى 
از نظر آمارى با تعداد IFهاى رسمى و مشاركت آن ها در سطوح مشخص مسابقات معين مى شود. توزيع جهانى امتياز كه با 

پراكندگى قاره اى مدال ها در يك ورزش در بازى هاى المپيك تعيين مى شود نيز مهم است. 

پخش بازى ها
رسانه هاى  پوشش  كامل ترين  تأمين  در  الزم  اقدامات  همة   IOC» ،(2010) المپيك منشور  از  يك  بند  قانون 49  طبق  امروزه، 

مختلف و فراوان ترين مخاطب ممكن در جهان براى بازى هاى المپيك را به عهده دارد.» 
مى كند.  نظارت  المپيك  بازى هاى  ميزبان  پخش كنندة  عملكرد  بر   IOC(BOS) رسانه اى  پخش  سرويس  سال 2009،  از 
با اين ابتكار، هر پخش كنندة بازى هاى المپيك مى تواند هر يك از رويدادها را از مجموعة كامل رشته هاى موجود در برنامة 
بازى هاى  پخش  شركاى  مى شود  موجب  ميزبان  رسانه اى  پخش  پوشش  افزايش  كند.  انتخاب  المپيك  بازى هاى  زمان بندى 
ارسال  به  را  رسانه اى  پخش  شركاى  و  باشند  داشته  را  بيشترى  ورزش هاى  در  وسيع تر  برنامه سازى  فرصت هاى  المپيك، 
پوشش كامل تر بازى هاى المپيك به مخاطبان سراسر جهان قادر مى سازد. IOC همچنين با پخش كنندة خود همكارى مى كند 
جمله  از  فناورى ها  آخرين  همچنين،  مى شود.  تأمين  خبرى  زندة  پوشش  از  رشدى  به  رو  ميزان  كه  كند  حاصل  اطمينان  تا 

HDTV، پوشش اينترنتى زنده، و پوشش تلفن همراه در بيشترين مناطق ممكن در اختيار باشد. 

ز) پرسش ها 
براى اولين بار چه زمانى NOC شما در بازى هاى المپيك تابستانى يا زمستانى شركت كرد؟  .1

قهرمانان المپيك در كشور شما چه كسانى اند؟ چرا؟  .2
شرايط شايستگى براى حضور در بازى هاى المپيك براى ورزشكار كدام است؟  .3

مهم ترين عناصرى كه هنگام انتخاب شهر ميزبان المپيك بايد در نظر گرفت كدام اند؟  .4
چرا براى IOC و OCOGها داشتن برنامة مديريت دانش بازى هاى المپيك در جاى خود اهميت دارد؟  .5

آيا فكر مى كنيد بازى هاى المپيك واقعًا جهانى است؟   .6
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الف) پيدايش بازى هاى المپيك جوانان 
بازى هاى المپيك جوانان (YOG) طرحى نو و پرشور بود كه براى آموزش جوانان سرتاسر جهان پديد آمد. اين بازى ها نقطة 
عطف مهمى براى IOC و جنبش المپيك به شمار مى رود، زيرا تصميم IOC به ادامة جلب جوانان و ارائة ارزش هاى جنبش 
المپيك به آن ها را نشان مى دهد. اولين اقدام براى بازى هاى المپيك جوانان به ابتكار رئيس ژاك روگ انجام شد و هيئت اجرايى 
IOC در آوريل 2007 متفق القول از انديشة وى استقبال كردند. اعضاى IOC طرح را در 119امين اجالس خود در گواتماال 
سيتى (ژوالى 2007) تصويب كردند. اولين دورة المپيك تابستانى جوانان در سنگاپور در سال 2010 و اولين دورة بازى هاى 

زمستانى YOG در اينسبورگ در 2012 انجام خواهد شد. 

ب) چشم انداز و عناصر اصلى  
چشم انداز بازى هاى المپيك جوانان الهام بخشيدن به جوانان سرتاسر جهان براى مشاركت در ورزش و پذيرفتن و همزيستى 
با ارزش هاى جنبش المپيك است. به همين دليل موادى كه IOC براى جوانان ورزشكار 14 تا 18 ساله برنامه ريزى كرد ميان 
ورزش، فرهنگ، و تعليم و تربيت تعادل ايجاد مى كند. YOG براى تعميم اين معارف در سرتاسر جنبش المپيك و تشويق جوانان 

به ايفاى نقش فعال در اجتماع طراحى شده است. 
اهداف اصلى YOG به قرار زيرند: 

  گردهم آوردن بهترين ورزشكاران جوان و برگزارى بازى ها
 ارائة چهره اى منحصر به فرد و مؤثر از المپيسم
 نوآورى در آموزش المپيك و گفتگو دربارة ارزش هاى المپيك و چالش هاى آن با جامعه
 مشاركت و گردهم آوردن فرهنگ هاى جهان در محيطى شاد
 دستيابى به جوامع جوان در سرتاسر جهان براى گسترش ارزش هاى المپيك
 باال بردن سطح آگاهى و مشاركت ورزش در ميان جوانان
 تريبونى براى نوآورى در جنبش المپيك
 .اجراى رويدادى ورزشى در باالترين سطح استاندارد بين المللى

بازى هاى المپيك تابستانى و زمستانى جوانان هر چهار سال يك بار به تناوب برگزار مى شود. در همان سال برگزارى 
YOG تابستانى، بازى هاى المپيك زمستانى جوانان نيز برگزار مى شود.

پيش نيازهاى سازمانى براى ميزبانى YOG اهميت كمترى نسبت به بازى هاى المپيك دارد. در مقايسه با بازى هاى المپيك 
YOG، 3600 ورزشكار و 1450  تابستانى اخير كه 10500 ورزشكار در آن حضور يافتند، اولين دورة بازى هاى تابستانى 
به  زمستانى  و  تابستانى   YOG كرد.  خواهند  شركت  خود  زمستانى  رشته هاى  در  ورزشكار   1000 آورد.  گردهم  را  مسئول 

ترتيب حداكثر 12 و 10 روز به طول انجاميد. 
مشاركت همة NOC 205 عاملى مهم در تضمين جهان شمولى YOG است. از اين رو، جايى براى هر NOC منظور 

شد و هر NOC توانست دست كم چهار ورزشكار را در بازى هاى YOG شركت دهد.
ضوابط جهانى دوپينگ زدايى نيز كه با اصول زيربنايى المپيسم و قوانين منشور المپيك همسوست در اين بازى ها مانند 
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بازى هاى المپيك اعمال مى شود. 

تمركز بر تعليم و تربيت از راه ورزش
المپيسم  با  جوان  ورزشكاران  آشنايى  براى  كه  است  فرهنگى  و  آموزشى  برنامة  ورزشى،  رقابت هاى  برنامة  بر  عالوه   ،YOG
و ارزش هاى بازى هاى المپيك با روحيه اى شاد و خوشايند و باال بردن سطح آگاهى آن ها نسبت به موضوعات مهمى مانند 
سودمندى شيوة زندگى سالم، مبارزه عليه دوپينگ، و نقش ورزشكاران به عنوان سفيران ورزشى در جوامعشان در بازى هاى 

المپيك جاى داده شد. 

ج) روال تقاضا و گزينش شهرهاى ميزبان  
شهرهاى ميزبان در پاسخ به سؤاالت مشروح IOC دربارة 15 موضوع زير بايد پروندة نامزدى خود را براى تصويب تسليم 
كنند: افكار عمومى و سنت ورزشى، شرايط كلى و ساختار سياسى و اقتصادى، جنبه هاى حقوقى و قانونى، تشريفات كمرگى و 
مهاجرتى، امور مالى، تجارت، ورزش، فرهنگ، تعليم و تربيت و آداب، دهكدة المپيك جوانان، خدمات پزشكى و كنترل دوپينگ، 

امنيت، سكونت و پذيرايى، حمل ونقل، فناورى، و مديريت رسانه اى. 
آناليز  كانديداها  از  كوتاهى  فهرست  تدوين  براى  پرونده ها  مى كنند.  مطالعه  كارشناسان  از  هيئتى  را  نامزدى  پرونده هاى 
است  المپيك  جنبش  نمايندگان  از  متشكل  و  مى شود  تعيين   IOC رئيس  سوى  از  كه   IOC ارزيابى  كميسيون  تا  مى شوند 
اجرايى  هيئت  به  را  نامزد  شهرهاى  فهرست  از  گزارشى  ارزيابى  كميسيون  روال،  اين  پايان  در  دهند.  انجام  را  آن ها  ارزيابى 

عرضه مى كند. اين فهرست براى رأى گيرى به اجالس IOC براى انتخاب شهر ميزبان تحويل مى شود. 
مسئوليت ها و نقش هاى تمامى طرف هاى دست اندركار برگزارى بازى هاى المپيك جوانان با امضاى قرارداد شهر ميزبان 

از سوى نمايندگان IOC شهر برگزيده و NOC مربوط رسميت مى يابد. 

د) زيربناها 
محل اجرا. زيربناها و سطح خدمات بايد با هدف YOG تناسب داشته باشد و شرايطى متناسب و درخور ورزشكاران نخبه 
فراهم سازد. محل برگزارى مسابقات ورزشى در شهر محل اسكان خواهد بود و ورزشگاه جديدى ساخته نمى شود. استفاده از 
ورزشگاه هاى چند منظوره (يك ورزشگاه براى ورزش ها/ رشته هاى مختلف) تشويق مى شود. ساير ورزشگاه  ها از جمله مركز 
 YOG آموزشى  فرهنگى-  برنامه هاى  گردهمايى هاى  و  كارگروه ها  به  آمفى تئاتر  ساختمان  تعدادى  و  كوچك  رسانه اى  اصلى 

اختصاص مى يابد.
دهكدة المپيك جوانان. دهكدة المپيك جوانان با ظرفيت 5000 تخت (2000 تخت براى YOG زمستانى) تدارك ديده 
مى شود. طراحى شامل استفاده از بناهاى موجود، نوسازى بناهاى موجود، يا ايجاد تأسيسات شهرى جديد و پروژة خانه سازى، 
دهكده اى به سبك اردويى، يا گروهى از هتل هاست. دهكده قلب YOG به شمار مى رود و براى شركت كنندگان امتيازى است 
كه تجارب و فرهنگ خود را در ميان خود و با وابستگانشان و اجتماعات جوانان از راه ابزارهاى ارتباطى ديجيتالى مستقر 

در مركز اينترنتى به اشتراك بگذارند. 
افراد  براى   YOG نقل  و  حمل  سيستم  چون  نيست،  راه آهن  و  راه  زيرساخت هاى  بهسازى  به  نيازى  نقل.  و  حمل 

شركت كننده سرويس اياب و ذهاب فردى يا عمومى تدارك خواهد ديد.  
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ه) اولين دورة بازى هاى المپيك تابستانى جوانان 2010   
شهر سنگاپور اولين بازى هاى المپيك جوانان را از 14 تا 26 آگوست 2010 ميزبانى خواهد كرد. 
رقابت  مسابقه   201 بر  مشتمل  ورزش   26 در  ورزشكار   3600 تقريبًا  ورزشى.  برنامة 
خواهند كرد. ورزش هاى موجود در برنامه با ورزش هاى موجود در برنامة بازى هاى المپيك 
عالقة  و  سنى  گروه هاى  با  سازگارى  براى  بازى ها  اين،  وجود  با  است.  مشابه  لندن   2010
ورزشكاران جوان تا حد چشمگيرى با بازى هاى المپيك فرق مى كند. براى مثال، در بسكتبال، 
جوانان به صورت سه به سه با تيم هاى سه نفره و در زمينى به اندازة نصف زمين بسكتبال 
NOCهاى  يا  و  مختلط  تيم هاى  بين  رقابت  وجود  جالب،  عنصر  مى كنند.  بازى  يكديگر  با 
 BMX) دوچرخه سوارى،  امدادى)،  (مختلط  دووميدانى  كمان،  با  تيراندازى  در  مختلط 
جودو،  شمشيربازى،  سواركارى،  جاده اى،  مسابقات  كوهستان،  دوچرخه سوارى  تركيبى)، 
سه گانه  مسابقة  و  تنيس،  ميز،  روى  تنيس  (امدادى)،  شنا  (امدادى)،  نوين  پنجگانة  مسابقة 

(امدادى) در YOG است. 

ورزشكاران  مى پردازند.  رقابت  به  خود  جنسيت  و  ورزش  رشته/  به  توجه  با  ورزشكاران  سنى.  گروه هاى  و  محدوده 
شركت كننده در YOG بايد در سال برگزارى YOG 15، 16، 17، يا 18 سال داشته باشند. گروه هاى سنى مجاز به شركت 
در مسابقه يا رشته را فدراسيون بين المللى مربوط مشخص مى كند. براى مثال، در پنج گانة نوين، ورزشكاران متولد اول ژانويه 

1992 و 31 دسامبر 1993 مجاز به شركت در مسابقات اند.
فرايند تأييد صالحيت. سازوكار واجد شرايط بودن هر ورزش و رشته با همكارى نزديك IF مربوط انجام مى شود و 
تالش مى گردد مشاركت بهترين ورزشكاران را در هر رده تضمين و اصول جهان شمولى را رعايت كند. رشته ها و رقابت هايى 
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براى  ورزشكاران  شايستگى  تعيين  در  جوانان  رده بندى  رسمى  فهرست  و  قاره اى،  رقابت هاى  جهان،  جوانان  قهرمانى  مانند 
حضور در YOG استفاده خواهد شد.

مسابقات چهار ورزش تيمى (فوتبال، هندبال، هاكى، و واليبال) شامل يك تيم ملى از هر قاره و تيم ششم مى شود كه 
آخرى را NOC كشور ميزبان يا به پيشنهاد IF مربوط براى تأييد به IOC پيشنهاد مى كند. هر كميتة ملى المپيك به شركت 
دو تيم (يك تيم پسران و يك تيم دختران) در چهار رشتة تيمى محدود مى شود. براى انتخاب و كسب سهمية حضور در 
مسابقات بسكتبال، كار به روال ورزش انفرادى انجام مى شود و جايگاه بين المللى ورزشكار مالك عمل است. افزون بر اين، 
تيم نمايندگان NOC بدون در نظر گرفتن ورزشكاران واجد شرايط نمى تواند بيش از 70 ورزشكار را در رشته هاى انفرادى 

داشته باشد.
شايستگى  معيارهاى  و  سنى  رده هاى  تعيين  مسئول  همچنين  مى روند.  شمار  به  خود  ورزش هاى  فنى  ابعاد  مسئول  IFها 

حضور در بازى هايند. 

و) اولين دورة بازى هاى المپيك زمستانى جوانان 2012
اينسبورگ شهر ميزبان اولين دورة بازى هاى المپيك زمستانى جوانان در سال 2012 تعيين شده است. 
كميسيون هماهنگى را رئيس IOC براى كمك به اينسبورگ در سه سال آماده سازى تعيين كرده است. 

برنامة ورزش ها. برنامة اولين دورة بازى هاى المپيك زمستانى جوانان درست مانند برنامة 2010 
ونكوور بر پاية هفت ورزش (دوگانه، باب اسليگ، كرلينگ، هاكى روى يخ، لوژسوارى، اسكيت، و 
اسكى) استوار است، مشروط بر آنكه ورزشگاه پنج امكان اجراى اين رشته هاى ورزشى را داشته باشد. 

با وجود اين، تعداد رشته ها و مواد مسابقات محدود خواهد بود. 
محدوده و گروه هاى سنى. مانند YOG تابستانى، ورزشكاران بسته به جنسيت و ورزش/ رشتة 

خود به رقابت مى پردازند. ورزشكاران شركت كننده بايد در 31 دسامبر سال برگزارى YOG زمستانى 15، 16، 17 يا 18 ساله 
باشند. تقريبًا 1000 ورزشكار و 500 مسئول در YOG زمستانى حضور خواهند داشت. 

ز) پرسش ها 
شركت ورزشكاران شما در YOG براى كشورتان چه منافع خاصى خواهد داشت؟  .1

چه رشته يا مقرراتى براى گنجاندن در برنامة YOG آينده پيشنهاد مى كنيد؟  .2
آيا جنبة آموزشى YOG مهم است؟ چگونه اين جنبه در رقابت هاى ورزشى جوانان تقويت مى شود؟  .3
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همانند بازى هاى المپيك تابستانى و زمستانى، بازى هاى متعدد قاره اى، منطقه اى، و مناسبتى در سطح جهان به رهبرى چند سازمان 
ورزشى برگزار مى شود.

الف) آفريقا 

بازى هاى سرتاسرى آفريقا 
در اوايل دهة 1960، بازى هاى دوستانه اى ميان كشورهاى فرانسوى زبان آفريقا برگزار شد. اولين كشورهاى ميزبان ماداگاسكار 
در سال 1960 و ساحل عاج در سال 1961 بودند. در سال 1962، گردهمايى وزيران جوانان و ورزش كشورهاى آفريقايى برگزار 
شد كه طى آن تصميم گرفته شد از آن پس بازى ها به صورت بازى هاى سرتاسرى در آفريقا برگزار شود، حال آنكه تا پيش از 
آن فقط تعدادى كشور انگليسى زبان در مسابقات شركت مى كردند. اولين دورة بازى هاى سرتاسرى آفريقا در برازاويل در كنگو 
در سال 1965 برگزار شد. الجزاير بازى هاى سال 2007 را كه مشتمل بر 52 كشور و 27 ورزش بود ميزبانى كرد. دهمين دورة 

بازى هاى سرتاسرى آفريقا در ماپوتوى موزامبيك در سال 2011 برگزار خواهد شد.   

ب) آمريكا   

بازى هاى پان امريكن 
بازى هاى پان امريكن (بازى هاى منطقه اى آمريكا) هر چهار سال يك بار در تابستان پيش از بازى هاى المپيك برگزار مى شود. 
دست كم 80 درصد برنامة بازى هاى پان امريكن مشتمل بر ورزش هاى برنامة رسمى بازى هاى المپيك است. اولين دورة بازى هاى 
پان امريكن با حضور 2513 ورزشكار از 22 كشور در بوينس آيرس در سال 1951 برگزار شد. در سال 1955، سازمان اداره كنندة 
بازى ها به سازمان ورزشى پان امريكن (PASO) تغيير نام يافت. آخرين دورة بازى ها با حضور 5634 ورزشكار از 42 كشور در 
38 ورزش در ريودوژانيور در برزيل در سال 2007 برگزار گرديد. دور بعدى بازى ها در گواداالجارا در مكزيك در سال 2011 

برگزار خواهد شد. 
بازى هاى  شمالى،  آمريكاى  بازى هاى  مانند  آمريكايى  منطقه اى  بازى هاى  زيادى  تعداد  امريكن،  پان  بازى هاى  بر  عالوه 
خود  به  مربوط  منطقه اى  سازمان  مسئوليت  تحت  يك  هر  بوليوارين  بازى هاى  و  كارائيب  درياى  حوزة  و  مركزى،  آمريكاى 

سازماندهى و اجرا مى شوند. 

ج) آسيا   

بازى هاى آسيايى
شوراى المپيك آسيا (OCA) در دسامبر 1982 جايگزين فدراسيون بازى هاى آسيايى تأسيس شد. OCA بازى هاى آسيايى را 
كه با هدف تقويت دوستى و دانش ميان فرهنگى در آسيا برگزار مى شود هماهنگ مى كند. اين بازى ها چهار سال يك بار برگزار 
مى شود. بازى هاى آسيايى 2010 در گوانجو در چين برگزار شد و 42 ورزش را در بر داشت. با شروع بازى هاى آسيايى 2014 در 
اينچئون كرة جنوبى، حداكثر 35 ورزش برگزار خواهد شد كه 28 ورزش آن جزو بازى هاى المپيك و هفت ورزش غير المپيكى 

است. بازى هاى آسيايى زمستانى رويدادى چند ورزشى است كه OCA برپا مى كند و هر چهار سال يك بار برگزار مى شود. 
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بازى هاى آسيايى زمستانى آينده در آستانا- آلماتى در قزاقستان در سال 2011 برگزار خواهد شد كه ميزبان 45 كميتة ملى 
المپيك و 2500 ورزشكار شركت كننده در 12 ورزش و 59 مسابقه خواهد بود. 

OCA همچنين بازى هاى آسيايى ساحلى، بازى هاى آسيايى جوانان، و چند بازى منطقه اى را سازماندهى مى كند. از سال 
2009 به بعد، بازى هاى آسيايى سالنى و بازى هاى هنرهاى رزمى در رويدادى چند ورزشى ادغام شده اند.

د) اروپا 

جشنوارة المپيك جوانان اروپا و بازى هاى كشورهاى كوچك اروپايى
در سال 1990 كميتة المپيك اروپا (EOC) در اقدامى نو روزهاى المپيك جوانان اروپا را كه اكنون جشنوارة المپيك جوانان اروپا 
(EYOF) ناميده مى شود آغاز كرد. EYOF رويداد دوساالنة چند ورزشى است كه براى جوانان ورزشكار از 48 كشور عضو 
انجمن كميته هاى المپيك اروپا برگزار مى شود. اين رقابت ها يك دورة مسابقات تابستانى دارد كه اولين بار در بروكسل در سال 
1991 برگزار شد. و يك دوره مسابقات زمستانى كه دو سال پيش در آئوستاى ايتاليا برگزار گرديد. EYOF تنها رويداد چند 

ورزشى سرتاسرى اروپايى است. 
در سال EOC ،1985 در اقدامى جديد دست به برپايى بازى هاى كشورهاى كوچك اروپايى زد. اولين دورة اين بازى ها 

در سن مارينو برگزار شد. بازى ها هر دو سال يك بار در يكى از هشت كشور كوچك اروپا برگزار مى شود.

ه) اقيانوسيه

بازى هاى پاسيفيك
بازى هاى پاسيفيك (كه سابقاً بازى هاى پاسيفيك جنوبى ناميده مى شد) رويدادى چند ورزشى و ويژة كشورهاى پاسيفيك جنوبى 
است كه شوراى بازى هاى پاسيفيك مديريت آن را بر عهده دارد. اولين دور بازى هاى پاسيفيك جنوبى در سووا در فيجى در سال 
1963 برگزار شد. دورة آينده بازى هاى پاسيفيك در نومئا در سال 2011 برگزار خواهد شد. به عالوه، در قالب بازى هاى پاسيفيك، 

بازى هاى كوچك پاسيفيك سازماندهى شده است تا به ورزشكاران كشورهاى كوچك تر، اجازة رقابت با يكديگر را بدهد. 
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و) ساير بازى ها

بازى هاى كشورهاى مشترك المنافع 
انگليس  امپراطورى  بازى هاى  نام  به  آن  دورة  نخستين  شد.  آغاز   1930 سال  در  مشترك المنافع  كشورهاى  بازى هاى  سنت 
در  بازى هاى 2014  و  هندوستان  دهلى  در  سال 2010  در  مشترك المنافع  كشورهاى  بازى هاى  شد.  برگزار  كانادا  هميلتون  در 
گالسكوى اسكاتلند برگزار خواهد شد. در بازى هاى گالسكو، 17 ورزش رقابت خواهند داشت: ورزش هاى آبى (شنا و شيرجه)، 
دووميدانى، بدمينتون، مشت زنى، دوچرخه سوارى (جاده، كوهستان، و پيست)، ژيمناستيك، هاكى، جودو، بولينگ چمنى، نت بال، 

راگبى هفت نفره، تيراندازى، اسكواش، تنيس روى ميز، سه گانه، كشتى، و وزنه بردارى. 
بازى هاى جوانان كشورهاى مشترك المنافع كه اولين بار در ادينبورگ در سال 2000 انجام شد، هر چهار سال يك بار 
برگزار مى شود. چهارمين دورة بازى ها در ايزل آومن در 2011 برگزار خواهد شد. در سال 2015 بازى هاى جوانان كشورها 

در ساموآ برگزار مى گردد.

بازى هاى پارالمپيك
فلسفة زيربنايى راهنماى جنبش پارالمپيك اين است كه ورزشكاران نخبه 
با ناتوانى هاى جسمى بايد از فرصت ها و تجاربى برابر با ورزشكاران بدون 

ناتوانى جسمى بهره مند شوند.
تأييد   (IPC) پارالمپيك  بين المللى  كميتة  را  پارالمپيك  بازى هاى 
مى كند. سازمان هاى بين المللى عضو IPC پنج دسته ناتوانى هاى جسمى 
را مطرح كرده اند و معيارهاى فنى خاصى را براى درجه بندى ورزشكاران 
آغاز  ويلچررانى  مسابقات  با  كه  پارالمپيك  بازى هاى  آورده اند.  فراهم 
مغزى،  فلج  عضو،  قطع  معلوالن  شامل  و  يافت  توسعه  سال ها  طى  شد 

كم بينايان و نابينايان، ريزاندامان، و ساير ورزشكاران مى شود. 
در 19 ژوئن 2001، توافقنامه اى بين IOC و IPC امضا شد كه بيان 
مى كند از سال 2008 به بعد، بازى هاى پارالمپيك همواره اندكى پس از 
مشابه  ورزشى  تسهيالت  و  جايگاه ها  از  استفاده  با  و  المپيك  بازى هاى 
المپيك برگزار مى شود. از سال 2002 به بعد، كميتة سازماندهى به تنهايى 
دو  هر  ورزشكاران  شد.  پارالمپيك  و  المپيك  بازى هاى  ميزبانى  مسئول 
دورة بازى ها در يك دهكده و با تغذيه، حمل و نقل، بليت، فناورى، و 
ساير سازوكارهاى مشابه زندگى مى كنند. پكن 18 مكان مسابقاتى و 17 

مكان تمرينى براى 19 ورزش داشت. به جز قايقرانى بادبانى كه در گوانجو برگزار شد، 18 ورزش ديگر در پكن برگزار شد. 
بازى ها 12 روز طول كشيد و شركت كنندگان شامل 4000 ورزشكار، 2000 كاركنان تيم ها، و نزديك به 1000 كارمند فنى بودند. 
بازى هاى پارالمپيك زمستانى از دورة اول بازى ها در اورنسكولدويسك سوئد در سال 1976 تغيير شگرفى به خود ديده است. 

در بازى هاى پارالمپيك زمستانى 2010 در ونكوور، تقريبًا 1350 ورزشكار در پنج ورزش و 64 مسابقه رقابت خواهند كرد.
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بازى هاى جهانى دانشجويان 
بازى هاى جهانى دانشجويى يا يونيورسايد كه دو نوع بازى هاى زمستانى و تابستانى را شامل مى شود هر دو سال يك بار براى 
ورزشكاران دانشجوى 17 تا 28 ساله برگزار مى شود. ورزشكاران واجد شرايط بايد در يك رشتة تمام وقت تحصيلى در دانشگاه 
ثبت نام شده باشند يا مدرك تحصيلى خود را حداكثر يك سال قبل از بازى ها گرفته باشند. بازى ها را فدراسيون بين المللى 

بازى هاى دانشجويى  (FISU)پشتيبانى مى كند. 
واژة Universide از دو كلمة Olympiad و University گرفته شده است و به معنى بازى هاى المپيك دانشجويان 
 985 و  كشور   45 حضور  با  ايتاليا  تورين  در   FISU مالى  كمك  و  همكارى  با  تابستانى  دانشجويى  المپياد  اولين  است. 
 9000 با  تقريبًا  بلگراد  در   2009 جوالى  در  تابستانى  دانشجويى  المپياد  25امين  شد.  برگزار   1959 سال  در  شركت كننده 
ورزشكار از 145 كشور در 15 ورزش و 208 ماده تشكيل شد، از جمله دووميدانى، جودو، فوتبال، بسكتبال، شمشيربازى، 
واليبال، شنا، ژيمناستيك حركات موزون، شيرجه، ژيمناستيك هنرى، تنيس روى ميز، تيروكمان، تنيس، تكواندو، و واترپلو.

تاريخ المپياد دانشجويى زمستانى به سال 1960 در شامونى فرانسه برمى گردد. بازى هاى سال 2011 در ارزروم تركيه و 
بازى هاى سال 2013 در ماريبور اسلونى، و بازى هاى سال 2015 در گراناداى اسپانيا برگزار خواهد شد. 

بازى هاى جهانى 
چند فدراسيون بين المللى غيرالمپيكى كه عضو انجمن فدراسيون هاى ورزشى بين المللى هستند تصميم به برقرارى رقابت  هاى 
چند ورزشِى خود داشتند. اين كار در سال 1980 با حمايت مالى انجمن بين المللى بازى هاى جهانى انجام شد. مسابقات جهانى 
هر چهار سال يك بار برگزار مى شود. اولين بار در سال 1981 در سانتاكالراى كاليفرنيا برگزار شد. دوره هاى اخير بازى ها در 

دوسيبورگ آلمان (2005) و كائوزيونگ چين تايپه (2009) برگزار شد.

ديگر بازى ها
ديگر  و  فرهنگ  زبان،  منطقه،  به  توجه  با  كه  مى شود  برگزار  هم  ديگرى  ورزشى  چند  بين المللى  بازى هاى  از  زيادى  تعداد 
موضوعات سازماندهى شده اند. از جملة آن ها عبارت اند از بازى هاى كشورهاى حوزة مديترانه، بازى هاى فرانسه زبانان، بازى هاى 

لوسوفونى، بازى هاى ماكابيا، بازى هاى مايكرونرى، بازى هاى كاليفرنيا، بازى هاى المپيك ويژه، و بازى هاى المپيك ناشنوايان.

ز) پرسش ها
NOC شما در كدام يك از بازى هاى قاره اى، منطقه اى، يا ساير بازى ها شركت مى كند؟  .1

چگونه بازى هاى قاره اى، منطقه اى، يا ساير بازى ها در ميان مردم كشور شما گسترش يافته است؟  .2
آيا تاكنون كشور شما بازى هاى منطقه اى، قاره اى، يا ديگر بازى ها را برگزار كرده است؟ اگر بله، موفقيت آن را چگونه   .3

ارزيابى مى كنيد؟ اگر خير، آيا اين كار ممكن و دلخواه است؟ چگونه؟ 

REFERENCES

Websites of respective Games Organising Committees
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در اين بخش دربارة روح جنبش المپيك بحث مى كنيم و ورزش مطلوب– ارزش هاى مطلوب و رفتارهاى 
اخالقى در اجراى اين ارزش ها- را تعريف خواهيم كرد. در اين بخش دربارة ضوابط يا مقرراتى بحث 
مى كنيم كه براى تأكيد اين ارزش ها و نمونه هاى رفتار وضع شده اند تا اَعمال خود را هدايت كنيم. در اين 
بخش همچنين دربارة چالش هاى فراروى اين ارزش ها و نمونه هاى رفتار بحث خواهيم كرد، از جمله 
دوپينگ، سوء استفاده از دارو، آزار و اذيت، فقدان شمول يا نظاير آن ها؛ و ابتكارات و مشاركت هاى 

زيادى را شرح مى دهيم كه IOC براى حل اين موضوعات به عهده گرفته است. 
سال 2009 سالى ويژه براى وجهة IOC بود. گرفتن نبض جنبش المپيك، تجزيه و تحليل نقاط 
ضعف و قوت آن، ارزيابى فرصت ها، و خطرهاى پيش روى آن چالش هايى بودند كه ژاك روگ، رئيس 
در  المپيك  منشور  چهارم  قانون  طبق  و  سال 2009  اكتبر  تا 5  از 3  المپيك  همايش  تشكيل  با   ،IOC
كوپنهاك مؤكداً آن را اعالم كرد. گفتگوها در همايش كوپنهاك پيرامون موضوعات وابسته به ورزشكاران، 
بازى هاى المپيك، ساختار جنبش المپيك، المپيسم، و جوانان و تحول ديجيتالى متمركز بود. شما را به 

مراجعه به توصيه هاى گردهمايى المپيك سال 2009 در وب سايت IOC دعوت مى كنيم.
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الف) مقدمه 
احتماالً بيشتر مردم مى گويند ورزش مى تواند و بايد به رشد جوانان و كيفيت زندگى در جوامع ما كمك كند. فقط تعداد اندكى 

مى پذيرند كه ورزش در محدودة امكانات خود عمل مى كند.
ورزش هرگز بى طرف نيست. مى تواند ارزش ها و رفتارهاى اخالقى را بياموزاند يا نياموزاند. مى تواند به مردم در ايجاد 
تصوير مثبت از خود و احترام به ديگران كمك كند يا نكند. مى تواند زندگى اجتماعى را تقويت كند يا نكند. ورزش مى تواند 
مردم را گردهم آورد، دوستى ها را تقويت كند، شيوه هاى زندگى سالمت بخش را تقويت كند. و غرور شهروندى و مشاركت 

اجتماعى به وجود آورد. يا مى تواند حول و حوش خشونت، مواد مخدر، تقلب و بردن به هر قيمتى حركت كند.
بنابراين، حمايت مؤثر از ارزش هاى مثبت در ورزش به روش هاى ساده و اثربخش نيازى ضرورى و دائمى است. اين 
مسئوليت را بايد همه به ويژه كسانى كه در اجتماع با جوانان ارتباط دارند بر عهده گيرند- مانند مدارس، گروه هاى اجتماعى، 

باشگاه هاى ورزشى- تا فرهنگ غنى و سازندة ورزشى ايجاد شود. 

 ب) المپيسم و ارزش هاى المپيك   
المپيسم فلسفه و شيوة زندگى مبتنى بر شادى ناشى از تالش، ارزش هاى تربيتى، الگوى خوب و احترام به اصول زيربنايى اخالقى 
است. المپيسم ورزش، فرهنگ، و تعليم و تربيت را براى فرد درهم مى آميزد تا پيشرفت كامل و متعادل ذهن، اراده، و بدن را 
تسهيل كند. دربارة اجتماع، المپيسم در جهت تشويق جامعه اى صلح جو پيش مى رود كه شأن انسان را حفظ كند و پرورش دهد 

و ورزش را در اختيار انسان گذارد. 
انگاشته  پذيرفته  جهانى  جامعة  نظر  از  يا  مطلق  ارزش ها  اين  كرد.  معنا  بتوان  سخت  عقالنى،  مفاهيم  مانند  را،  ارزش ها 
مى شوند. با وجود اين، اهميت آن ها در افراد مختلف فرق مى كند. در نزد افراد گوناگون، ارزش ها بسته به بافت فرهنگى و 
اجتماعى اى كه در آن زندگى مى كنند معانى مختلفى مى يابند، و با عينك منحصر به فردى كه هر انسان جهان را با آن مى نگرد 
تفسير مى شوند. از آنجا كه جنبش المپيك به همه تعلق دارد ملزم است به بحث، مناظره، و پرسشگرى دربارة مناسب بودن 

ارزش هاى خود در دنياِى مدرن كمك كند.
IOC براى توضيح مؤثرتر ديدگاه خود، طرح شفاف سازى ارزش هاى المپيك را تهيه كرد و در چارچوبى فراگير قرار داد. 
هدف آن است كه نشان دهد ارزش هاى اخالقى المپيك چگونه با رسالت جنبش المپيك، فعاليت ها، خط مشى ها، و اصول به 

هم مى پيوندند و راه هايى براى تحقق آنچه IOC بيش تر بر آن تأكيد دارد مى يابد. 
سه هستة ارزش هاى جنبش المپيك كه الهام بخش ما در سطوح شخصى و سازمانى است عبارت اند از: تعالى، دوستى، و احترام.

تعالى. در آرمان المپيك، اين ارزش اشاره به استفاده از نهايت تالش فرد در رشتة ورزشى يا در زندگى دارد. موضوع فقط 
برنده شدن نيست، بلكه شركت كردن، پيشرفت كردن در راستاى اهداف شخصى، تالش بهينه در زندگى روزانه، و تركيب 

سالمت بخش بدن، ذهن، و ارادة قوى نيز هست. 
دوستى. جنبش المپيك، عاليق و درك متقابل بين مردم را تشويق مى كند. دوستى به ساختن جامعه اى صلح جو و دنياى 
بر  مردم  مى شود  باعث  المپيك  بازى هاى  دارد.  اشاره  ورزش  در  خوشبختى  و  شادى،  گروهى،  روحية  همبستگى،  با  بهتر 
تفاوت هاى سياسى، اقتصادى، جنسيتى، نژادى، يا مذهبى غلبه كنند و دوستى ها را على رغم آن تفاوت ها پيوسته پيش برند. 

براى ورزشكاران اين به معناى تشكيل پيوندهايى در طول زندگى با هم تيمى ها و رقبايشان است. 
احترام. احترام بيانگر ارزشى اصلى است كه بايد الهام بخش همة كسانى باشد كه در برنامه هاى المپيك شركت مى جويند: 
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ورزش  رويكرد  به  ارزش  اين  زيست.  محيط  به  همچنين  قوانين،  همديگر،  به  احترام  خود،  بدن  و  خود  به  گذاشتن  احترام 
جوانمردانه و به اجتناب از دوپينگ اشاره دارد كه ورزشكاران بايد به آن تعهد داشته باشند.

اصول المپيسم 
اصول المپيسم كه در ادامه شرح مى دهيم ارزش هاى المپيك را تقويت مى كند تا بتواند به گونه اى بيان شود كه براى تغييرات 

اجتماعى دور از دسترس انگيزه ايجاد كند.
  .عدم تبعيض. جنبش المپيك سخت مى كوشد تا اطمينان حاصل كند ورزش بدون هيچ شكلى از تبعيض اجرا شود
  پايدارى. جنبش المپيك برنامه ها را به طريقى سازماندهى و اجرا مى كند كه توسعة پايدار اقتصادى، اجتماعى، و

محيط زيستى را ترويج كند.
  كه شود  حاصل  اطمينان  تا  مى دهد  قرار  خود  توجه  مركز  در  را  انسان ها  المپيك  جنبش  فعاليت هاى  انسان گرايى. 

ورزش حقى انسانى باقى بماند.
  جهان شمولى. ورزش براى همه است. جنبش المپيك در همة تصميمات و اقدامات خود آثارى را كه ورزش مى تواند

بر جامعه و فرد بگذارد در نظر مى گيرد.
  همبستگى. جنبش المپيك به توسعة برنامه هايى متعهد است كه با هم به موضوعات حوزة تأثير خود پاسخ اجتماعى

جامع و معنادارى بدهند. 
  اتحاد ميان ورزش، تعليم و تربيت، و فرهنگ. جنبش المپيك به توسعة روح المپيسم متعهد است كه از تالقى

ورزش، فرهنگ، و تعليم و تربيت پديد مى آيد. 

ج) ورزشى كه مى خواهيم
موضوع مركز كانادايى اخالق در ورزش- ورزشى كه مى خواهيم (2003) ايجاد محيط زيستى سالم و سرزنده براى مشاركت 

ورزش در جوامع است.

ارزش هاى فردى 
مهم ترين ارزش هاى فردى ويژة تشويق و حمايت از مشاركت جوانان در ورزش كدام اند؟ هر چند پاسخ ها ممكن است در جوامع 

مختلف متفاوت باشد، اما پاسخ پژوهشى كانادايى به ترتيب اولويت عبارت اند از:
تفريح  .1
احترام  .2

دسترسى همگانى  .3
بازى جوانمردانه  .4

شمول   .5
پيشرفت شخصى  .6
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سالمت و كاميابى  .7
الگوهاى رفتارى مثبت  .8

عزت نفس  .9
خودباورى  .10

ورزش  نامنظم  و  منظم  دوستان به صورت  با  و لذت  زمانى براى تفريح  داشتن  ابتدا براى  و بزرگساالن  كودكان  تفريح. 
فراموش  را  موضوع  اين  اغلب  مربيان  و  والدين  نيست.  شدن  برنده  بزرگساالن  مانند  كودكان  انگيزة  كلى،  طور  به  مى كنند. 
براى  را  كودكان  است  ممكن  اين  مى كنند.  تمركز  (هدف)  شدن  برنده  بر  (روش)  بازى  فرايند  بر  تمركز  جاى  به  و  مى كنند 

اجراى خوب به هر قيمتى تحت فشار قرار دهد. 
شكيبايى و احترام متقابل. دو جنبه از احترام، احترام به خود و احترام به ديگران، اهميت يكسانى دارند و بايد به كودكان 
آموخته شوند. احترام ورزش را انسانى مى كند، همچنين ارزش اجتماعى مهمى در اختيارشان قرار مى دهد كه تصميمات و 
اقدامات كودكان و جوانان را در زندگى شان هدايت خواهد كرد. شكيبايى براى زندگى سازگار با يكديگر براى ما ضرورى 

است. 
دسترسى. فوايد ورزش به طور كامل تحقق نمى يابد، مگر همه به آن دسترسى داشته باشند. ورزش يك حق است نه يك 
امتياز و فوايد آن بدون توجه به وضع اقتصادى، نژاد، مهارت، يا جنسيت بايد براى همگان به حداكثر برسد. بايد اطمينان يابيم 
ورزش در سطوح مقدماتى براى كودكان چنان فراگير است كه زيربناى محكمى براى آنان مى سازد تا در سرتاسر زندگى خود 
بتوانند به شركت در ورزش ادامه دهند. اغلب نظام ورزشى به دليل تمركز بر ورزشكاران نخبه، به زيان سايرين، ورزش را از 

دسترسى همه دور مى سازد. دسترسى براى همگان با تجربيات مشترك، حس مشتركى ميان آنان به وجود مى آورد.
بازى جوانمردانه. بازى جوانمردانه از آرمان «ورزش راستين» حمايت مى كند كه مورد نياز جوامع ماست و آن را توسعه 
مى دهد. ارزش بازى جوانمردانه كمك منحصر به فردى به جامعه مى كند، زيرا ساير ارزش ها مانند احترام، شكيبايى، و شمول 

را دربردارد و انصاف و درستكارى را رواج مى دهد.
در صورتى به بازى جوانمردانه دست خواهيم يافت كه كودكان در جوامع ورزشى و در زندگى شان بدان ترغيب شوند و 
به والدين، مربيان، و داوران كه خود بايد با كودكان مؤدبانه رفتار كنند احترام بگذارند. براى به وجود آوردن ارزش ورزش 
جوانمردانه در جامعة ورزش، از ورزشكاران بايد همواره به دليل تالش و مشاركتشان قدردانى كرد و نه براى برد و باختشان 

(براى مثال، تعيين جوايز بازى جوانمردانه).

ارزش هاى اجتماعى
از بررسى موردى مشابه در كانادا آشكار مى شود مهم ترين ارزش هاى اجتماعى ويژة ورزش عبارت اند از:

دسترسى يكسان  .1
شكيبايى و احترام متقابل  .2

محيط زيست ايمن و دلپذير  .3
شهروندان تندرست  .4
بهينه سازى رهبرى  .5
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اصل داوطلبان ماهر  .6
همه شمولى شهروندان  .7

رشد رفتارهاى مثبت اجتماعى  .8
ارزش هاى مشترك  .9

وحدت و همبستگى اجتماعى   .10

د) پرسش ها 
ارزش هايى كه معتقديد براى ورزش در جامعه تان مهم است به ترتيب اولويت فهرست كنيد؟  .1

آيا اين ارزش ها در برنامه هاى ورزشى تان به درستى بيان شده اند؟  .2
اگر خير، چه كارى مى توانيد براى اين وضعيت انجام دهيد؟  .3

به كدام روش يا برنامه هايى ارزش هاى المپيك را به جنبش ورزشى خود منتقل مى سازيد و به كار مى بنديد؟   .4
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الف) مقدمه 
ورزش نوشداروى رفع همة مسائل اجتماعى نيست و در مقايسه با نيازهاى 
اساسى زندگى در جوامع غيرپيشرفته، اولويت محسوب نمى شود، اما آثار 
مثبت فراوانى به دنبال دارد و ابزار ارزش مندى براى رشد و توسعه است. 
آثار مثبت و ابزار توسعه بودن ورزش وسيله و به خودى خود هدف است. 
هر كجا كه تعصبات، سياست ها، مذاهب، و فرهنگ هاى فَِرِق گوناگون 
همبستگى  همچنين،  آورد.  پديد  اتحاد  مى تواند  ورزش  مى خورد  چشم  به 
كودكان  مثل  حاشيه اى  و  اقليت  گروه هاى  ميان  وحدت  ايجاد  و  اجتماعى 
و  اِچ آى وى  به  مبتاليان  مثل  افرادى  و  اقليت،  قومى  گروه هاى  خيابانى، 
ويروس ايدز را سرعت بخشد. به عالوه، ورزش، با فعاليت هاى درآمدزاى 

بى شمارى كه با حرفه هاى گوناگون مرتبط است، پيشرفت اقتصادى محلى و اشتغال زايى به دنبال دارد. 
ورزش عليه ناهنجارى ها مبارزه مى كند و آگاهى زنان را از حقوق و مسائلشان افزايش مى دهد، در عين حال با گرد هم 
آوردن افراد و گروه ها به ساختن پل ارتباطى ميان آن ها كمك مى كند. ورزش در ترميم زخم ها و آسيب هاى اجتماعى مؤثر 

است و شادى و نشاط را به زندگى افراد هديه مى كند. 
افراد  و  دارد  دنبال  به  را  روانى  و  جسمى  سالمت  تأمين  است،  عمومى  تربيت  و  تعليم  از  جدانشدنى  بخشى  كه  ورزش 
را با نظام نهفته در فعاليت بدنى عجين مى سازد. ورزش تريبون مفيدى براى پيشگيرى و آموزش همتايان عليه بيمارى هاى 
خطرناكى است كه افراد و گروه هاى بسيار مستعد به مخاطرات سالمت را تهديد مى كند. ورزش همچنين، برقرارى ارتباط با 

نسل جوان در تمامى گروه هاى اجتماعى را تسهيل مى كند.
معلوم شده است ورزش، مستقيم و غيرمستقيم، بر پيشرفت جامعه مؤثر است و به همين دليل همواره مورد توجه و در دستور 

كار جامعة بين المللى قرار داشته است. لذا، طرح هاى بسيارى در همة سطوح جامعة ورزش دنبال مى شود. 

ب) كميتة بين المللى المپيك و مسئوليت هاى اجتماعى آن
كميتة بين المللى المپيك و جنبش ورزشى در كل مسئوليتى اجتماعى دارند: تأمين دسترسى به انواع فعاليت هاى ورزشى و به دنبال 
آن گسترش ارزش هاى ورزشى در همة بخش هاى جامعه. (...) البته نمى توان انتظار داشت جنبش ورزشى همة مشكالت اجتماعى- 
اقتصادى را كه پيوسته صلح جهانى را تهديد مى كند حل و فصل نمايد، اما جايى كه اقدامات اجتماعى و سياسى در حل اين تنازعات 

ناكام مى مانند، ورزش پا به ميدان مى گذارد و يارى رسان آن ها مى شود. (ژاك روگ، رئيس كميتة بين المللى المپيك) 
صرفًا، با به پايان رسيدن مسابقات المپيك، ميراث گران قدرى از پيشرفت اجتماعى و اقتصادى پايدار براى شهر و كشور 
تالش اند  در  مسابقات،  برگزارى  كنار  در  المپيك،  جنبش  و   (IOC) المپيك  بين المللى  كميتة  اما  مى ماند.  يادگار  به  ميزبان 
ارزش هاى همبستگى، صلح، و منزلت انسانى را ارتقا دهند. اين امر ريشه در اصول بنيادى المپيسم دارد كه در منشور المپيك 
چنين بيان شده است (2010): «هدف المپيسم عبارت است از قراردادن ورزش در خدمت رشد متوازن انسان، با اين نگاه كه با 

حفظ كرامت انسانى، صلح در جامعه را ارتقا بخشد.» 
تعهد IOC، به عنوان سازمان اجتماعى مسئول، ايجاب مى كند كه رشد ورزش در ميان مردم عادى را دنبال كند و به افزايش 

دسترسى به فعاليت بدنى در سرتاسر دنيا و حفظ سالمت افراد از راه ارتقاى ارزش هاى المپيك كمك كند. 
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IOC با آژانس هاى گوناگون ملل متحد و با ساير مؤسسات بين المللى دولتى 
و غيردولتى در طيفى از طرح ها همكارى مى كند و ورزش را ابزار پيشرفت قرار 
راه  از  ملى  سطح  در  كه  دارند  مهمى  سهم  نيز  المپيك  ملى  كميته هاى  است.  داده 
از  بسيارى  مى زنند.  دامن  امر  اين  تحقق  به  ورزشى شان  شبكه هاى  و  كارشناسان 

فدراسيون هاى بين المللى نيز اقداماتى در اين زمينه انجام داده اند. 
المپيك،  آموزش  ارتقاى  به  ورزش  طريق  از  مى كوشند  همكارانشان  و   IOC
فرهنگ، روش سالم زندگى، حقوق بشر، محيط زيست پايدار، و برابرى جنسيتى 
در كشورهاى غيرپيشرفته يا بين افراد در معرض خطر كمك كنند. IOC همچنين 
آموزش،  پوشاك،  غذايى،  مواد  مثل  پشتيبانى-  انواع  ديگر  و  مالى  وجوه  تأمين  با 
بالياى  قربانيان  و  پناهندگان،  جنگ،  قربانيان  براى  ورزشى  تجهيزات  و  وسايل  و 

طبيعى- به سازمان هاى بشردوستانة گوناگون كمك مى كند. 

ج) نمونه برنامة كميتة بين المللى المپيك در ورزش و 
سالمتى

بيش از 40 ميليون نفر در دنيا به اچ آى وى مبتاليند و بسيارى از آن ها يا تماشاچى ورزش اند يا خود ورزشكارند. جامعة ورزش 
اختصاصى نيست. جنبش المپيك كه بخشى از جامعة متمدن محسوب مى شود مسئوليت دارد آن ها را در خود بپذيرد.

اچ آى وى و ايدز تهديدى براى تخريب آيندة ورزش اند و در اين مبازره همه سهيم اند. به همين دليل است كه از همة 
همه گيرى  به  واكنش  در  مى شود  خواسته  تماشاچى-  يا  ورزشكار  چه  و  جامعه،  رهبر  يا  مدير  چه  مربى،  يا  مدرس  چه  ما- 

اچ آى وى و ايدز و تالش براى افزايش آگاهى دربارة آن مشاركت داشته باشيم. 
در اين چارچوب، IOC برنامه ها و سياست هاى اجرايى مرتبط را براى سهيم شدن در اين مبارزة جهانى دنبال مى كند. 
اين برنامه ها با همكارى تنگاتنگ با برنامه هاى سازمان ملل متحد عليه اچ آى وى و ايدز (UNAIDS) و فدراسيون بين المللى 

صليب سرخ و انجمن هاى هالل احمر به اجرا درمى آيند.
IOC فعاالنه از كميته هاى ملى المپيك درخواست مى كند امكانات سازمانى و شبكه اى و ديگر منابع خود را در خدمت آن 
دسته از تالش هاى ملى قرار دهند كه هدفشان كاهش و سرانجام ريشه كن سازى فراگير شدن اچ آى وى و ايدز است. به ويژه، از 
كميته هاى ملى المپيك خواسته مى شود شخصيت هاى ورزشى تراز اول را تشويق كنند تا به عنوان الگوهاى برتر در مبارزات 
عليه اچ آى وى و ايدز حاضر شوند. الزم است كميته هاى ملى المپيك براى دادن حس اعتماد به نفس و ابزار الزم براى مبارزه 
عليه فراگير شدن اين بيمارى مهلك ظرفيت سازى كنند و در فعاليت هاى روز جهانى ايدز و ساير فعاليت هاى نمادين همگانى 

مشاركت كنند.
IOC و UNAIDS نخستين كيسه ابزار ويژة پيشگيرى از اچ آى وى و ايدز از راه ورزش را منتشر ساختند. اين كيسه ابزار به 

ويژه براى اعضاى جامعة ورزش طراحى شده و حاوى مطالبى به شرح زير است: 
  اطالعاتى دربارة اچ آى وى و ايدز، نحوة پيشگيرى مؤثر، فوايد ورزش براى مبتاليان به اچ آى وى، آزمون و مشاور، و

مطالب ديگرى در همين باره؛
  تسرى فعاليت ها و برنامه هاى فراوانى مثل فعاليت هاى ارتباطى در جريان رويدادهاى ورزشى يا سياست هاى جامع
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و ويژة خود سازمان هاى ورزشى؛ 
  نحوة پرداختن به فعاليت هاى خاص افراد ده سال و باالتر، چون گروه هدف مهمى در پيشگيرى به شمار مى روند؛
  اطالعات دربارة كسانى كه مى توانند كمك كنند و سازمان هايى كه مى توانند مهارت، تخصص، و پشتيبانى الزم را

تأمين كنند. 

د) آنچه كميتة ملى المپيك/ سازمان ورزشى شما مى تواند انجام دهد
عالوه بر آنچه دربارة نحوة كمك هاى كميتة ملى المپيك در مبارزه با فراگيرى ايدز/ اچ آى وى  ذكر كرديم، كميتة ملى المپيك 

يا سازمان ورزشى شما مى تواند از راه فعاليت هاى ورزشى وابسته به ورزش- به شرح زير- در اعتالى جامعه كمك كند: 
  فعاليت هاى آموزشى دربارة مسائل اجتماعى (برابرى جنسيتى، جهان شمولى، ايجاد صلح، و جزآن) در چارچوب

تورنمنت هاى ورزشى؛ 
 گفتگوى زنان و مردان ورزشكار با افراد جوان دربارة اين مسائل؛
  فعاليت هاى اطالع رسانى دربارة مسائل اجتماعى اى كه جامعة شما با آن ها روبه روست؛
  .كمك به جوامع محروم براى دستيابى به فعاليت هاى ورزشى و تفريحى و زيربناهاى اساسى
  و شاخه هاى سازمان هاى بين المللى متخصص در توسعة IOC همكارى هاى موفقيت آميز كميته هاى ملى المپيك با

اجتماعى- اقتصادى و سازمان هاى بشردوستانه يا با سازمان هاى غيردولتى مردمى (NGO) اجتناب ناپذير است. 

ه) پرسش ها
آيا سازمان ورزشى شما در توسعة اجتماعى جامعة شما مشاركت دارد؟ چگونه و از چه راه هايى؟  .1

اگر مشاركت ندارد، آيا اقدامى سودمند است؟  .2
براى افزايش اهميت ورزش و جنبش المپيك در جامعة خود، سازمان ورزشى شما چه كارهايى مى كند؟  .3

در جامعة خود، با كدام يك از آژانس هاى اجتماعى مى توانيد همكارى كنيد؟ اين كار را چگونه انجام مى دهيد؟  .4
چه هدف هاى ويژه اى را مى توان براى سازمان ورزشى تنظيم كرد تا بدين ترتيب حمايت اجتماعى در جامعة شما   .5

داشته باشند؟ 
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الف) مقدمه 
شواهد نشان مى دهند فوايد ورزش خيلى فراتر از آثار مثبت فعاليت بدنى بر سالمتى است كه از اثبات مفيد بودن آن سال هاست مى گذرد. 
پژوهش هاى بين المللى رو به رشدى نشان مى دهند ورزش اجتماعى نيز در تحقق هدف هاى اجتماعى مثل تعليم و تربيت، رشد و تكامل 

كودك و جوان، اجتماعى شدن، جلوگيرى از جرم و جنايت، و توسعة اقتصادى و محيط زيست پايدار مشاركت دارد. 
از همة اين ها مهم تر اينكه هيچ حوزة زندگى اجتماعى به اندازة ورزش اين ظرفيت را دارد كه افراد جوان بسيارى را به الگوها 
و نقش هاى بزرگسالى مثبت پيوند دهد و بدين ترتيب مجال تكامل مثبت و كسب مهارت هاى حياتى زندگى را براى داشتن 

زندگى اجتماعى موفق تحقق بخشد.
متن زير مبتنى بر گزارشى است با عنوان آنچه ورزش مى تواند انجام دهد- گزارش ورزش واقعى (سپتامبر 2008)، از بنياد 

ورزش واقعى در كانادا. 

ب) فوايد ورزش
در ادامه طيف گسترده اى از فوايد عمومى ورزش را طرح كرده ايم و زمانى محقق مى شود كه نظام ورزش اجتماعى جامع، گسترده و 

فراگيرى بنا نهيم كه ورزش عرضه شده در آن واقعاً آن ورزشى باشد كه مى خواهيم: ورزش واقعى.

1. افزايش سالمتى و كاميابى
سالمتى كامل اساس كاميابى فردى و توانايى هاى فرد در تحقق پتانسيل كامل انسانى است. همچنين، سالمتى در رسيدن به درآمد 

اقتصادى مكفى بسيار حياتى است. ورزش با توجه به موارد زير به سالمت بيش تر افراد كمك مى كند: 
  به بزرگسالى  و  كودكى  دوران  در  بدنى  فعاليت  در  منظم  شركت  جوانان.  و  كودكان  نگه داشتن  سالم  و  فعال 

جلوگيرى  چربى،  كاهش  و  عضالنى  تودة  افزايش  وزن،  كنترل  مفاصل،  و  عضالت  استخوان ها،  حفظ  و  ساخت 
و  اضطراب  احساس  كاهش  و  عروقى،  قلبى-  بيمارى هاى  خطر  شدن  كمتر  باال،  خون  فشار  پيشرفت  كنترل  يا 

افسردگى كمك مى كند. 
  ورزشكاران غيرورزشكاران،  با  مقايسه  در  جوانان.  در  سالمتى  مخل  رفتارهاى  كاهش  براى  ورزش  از  استفاده 

جوان اشتهايى متناسب دارند بى آنكه اضافه وزن بيابند، و احتماالً كمتر به سيگار، انواع مواد مخدر، و فعاليت جنسى 
زودهنگام گرايش پيدا مى كنند، و كمتر دچار نااميدى و سرخوردگى مى شوند. 

  افزايش سالمتى روانى. فعاليت بدنى از راه ورزش به افزايش اعتماد به نفس، كاهش استرس و اضطراب، و كاهش
افسردگى كمك مى كند. مشخص شده در بيماران مبتال به انواع اختالالت روانى، فعاليت ورزشى باعث كاهش عاليم 
بالينى به ويژه افسردگى مى شود. ورزش، فرصت هايى را براى روابط مثبت، دوستانه و حمايتى فراهم مى آورد كه 

بهداشت عاطفى و هيجانى را ارمغان مى دهد. 
  كمك به پيرى سالم. فعاليت بدنى از راه ورزش، متناسب با افزايش سن، به پيشگيرى از بيمارى هاى مزمن، افزايش

تعادل و هماهنگى (عمدتًا با كاهش خطر افتادن و بسترى شدن در بيمارستان)، افزايش حافظه و يادگيرى، و كاهش 
خطر فراموشى به دليل ابتال به آلزايمر و سكته هاى مغزى خفيف كمك مى كند. ورزش، همچنين مجال تماس هاى 

اجتماعى را براى افراد سالمند در معرض خطر انزواى اجتماعى به ارمغان مى آورد. 
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2. فراهم كردن روند زندگى مثبت براى كودكان و جوانان 
ورزش به كودكان شروع سالم زندگى را هديه مى كند. كودكان ضعيف را در مسيرى صحيح قرار مى دهد، جوانان را به منابع اطالعات، 
مهارت ها، شخصيت كامل، و پشتيبانى اجتماعى مجهز مى كند كه در مراحل گذر كليدى و موفق زندگى بدان ها نياز دارند. با وجود اين، 
ورزش ممكن است كودكان و جوانان را در معرض تجربه هاى منفى قرار دهد، آن ها را براى شركت در ورزش بى انگيزه كند، و تكامل 

مثبت آن ها را مختل كند. 
در ورزش هاى سازمان يافتة جوانان، عوامل اصلى و تعيين كنندة مثبت يا منفى بودن تجربة جوانان عبارت اند از: بزرگساالنى مثل والدين، 
مربيان، مسئوالن و مديران؛ و كيفيت مربيگرى و مشاوره. ارزش ها و اقداماتى كه والدين، مربيان، و داوطلبان به كار مى گيرند ممكن است 

براى جوانان بسيار ارزشمند و تكامل بخش باشند، يا آن ها را براى هميشه از ورزش زده كنند. 
ورزش ممكن است به تمركز بيش از حد بر پيروزى و رقابت، خشونت، كمتر يا زيادتر درگير شدن با والدين، مربيگرى و 
هدايت ضعيف، آزار و اذيت، ناشكيبايى، نژادپرستى، بى توجهى به بازى منصفانه، و آسيب منجر شود. اين فشارها با بزرگ شدن 

كودك، در كاهش شركت در ورزش مؤثرند. 
با وجود اين، داليل اصلى كناره گيرى جوانان از شركت در ورزش عبارت اند از: مفرح نبودن فضاى ورزش، وقت نداشتن، 

و باورنداشتن به اينكه توان بازى كردن را دارند. 
ابعاد تكامل اجتماعى مثبت ورزش به شرح زير است:

  كمك به يادگيرى و تكامل كودكان از راه بازى. بازى يكى از راه هاى اصلى است كه كودكان با آن دنيا را كشف
مى كنند و ظرفيت هاى جسمى، شناختى، و اجتماعى– عاطفى خود را افزايش مى دهند. بازى ها و فعاليت هاى بدنى 
و  نفس،  به  اعتماد  خودشان،  و  دنيا  دربارة  اطالعاتى  هماهنگى،  تحرك،  مى كنند  كمك  كودكان  به  سن  با  مقتضى 

مهارت هاى اولية اجتماعى كسب كنند. 
  ،پايه ريزى ظرفيت بدنى و مهارت هاى حركتى. اوايل تا اواسط كودكى دوره اى است كه كودكان قدرت، هماهنگى

و مهارت هايى را كسب مى كنند كه براى حركت به سوى كارآمدى و خودباورى ضرورى اند. ورزش و فعاليت بدنى 
به كودكان كمك مى كند اين مبانى كلى توانايى هاى حركتى را بنا نهند و دركى بنيادى از نحوة حركت بدنشان به 

دست آورند. 
  ،فوايد ويژة ورزش براى دختران. دختران به طور خاص از آثار محافظتى بالقوة ورزش در مقابله با پوكى استخوان

اضطراب، افسردگى، خودكشى، و حاملگى نوجوانى سود مى برند. همچنين، شركت دختران در ورزش رابطه اى قوى 
با پيامدهاى تحصيلى، احساس كنترل زيادتر بر بدن، و احساسات تعميم يافته ترى از توانمندى، تكامل و خود هدايتى 
دارد كه به آن ها كمك مى كند بر هنجارهاى جنسى محدودكننده فائق آيند و به طور كامل در جامعه مشاركت داشته 

باشند. 
  سرعت بخشيدن به تكامل مثبت جوانى. ورزش در شكل گيرى هويت نوجوانان به گونة مثبتى مشاركت دارد كه

گامى حياتى در انتقال از نوجوانى به بزرگسالى است. ورزش همچنين، روابط دوستانه و اجتماعى مثبت را تسهيل 
مى كند. اين روابط به نوبة خود در شكل گيرى هويت جوان نقش مهمى دارند.

  افزايش موفقيت هاى تحصيلى. ورزش و فعاليت بدنى به افزايش حضور در مدرسه، بهبود رفتار، و كسب موفقيت هاى
تحصيلى جوان كمك مى كند. معلوم شده شركت در ورزش و فعاليت بدنى در مدرسه به رفتار اجتماعى سالم تر و 
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اعتماد به نفس تحصيلى بيشترى مى انجامد. پژوهش ها نشان داده اند ورزش در پيوند خوردن و متعهد بودن به مدرسه 
و ارزش هاى مدرسه تأثير دارد.

  آموزش ارزش هاى مثبت و مهارت هاى زندگى. ورزش به جوانان فرصت مى دهد تا دامنه اى از مهارت هاى زندگى
را كسب كنند و احتمال يافتن شغل را افزايش مى دهد، ميزان درآمد را باال مى برد، و جوان را به فردى تبديل مى كند 

كه همواره مشتاق كار داوطلبانه در جامعه است. 
  جلوگيرى از تشكيل باند اراذل و اوباش و جرم و جنايت در جوانان. جوانانى كه در ورزش شركت مى كنند

خيلى كمتر در رفتارهاى بزهكارانه درگيرند و به دليل رفتارهاى مجرمانه كمتر دستگير مى شوند. برنامه هاى ورزشى 
همچنين، به پسر بچه ها كمك مى كند تا به جاى عضويت در گروه هاى اراذل و اوباش، جايگزين ديگرى به دست 
آورند. ورزش زمانى به بهترين نحو مانع از بزهكارى و رفتارهاى ناپسند جوانان مى شود كه با ساير آژانس هاى فعال 

محلى و ساير گروه ها همكارى كند تا جوانان قدرت انتخاب فعاليت هاى ارزش مند زيادى داشته باشند.

3. ساختن جوامعى قوى تر و فراگيرتر
فوايد ورزش به افراد محدود نمى شود. ورزش با ساختن سرمايه هاى اجتماعى و افزايش جذب گروه هاى ناچيز شمرده شده و 
منزوى به قدرتمند شدن جامعه كمك مى كند. بسيارى معتقدند ورزش در كيفى شدن زندگى در جوامع سهم اصلى را به عهده 

دارد. 
  ساختن سرماية اجتماعى. ميزان مشاركت در ورزش در سطح ملى رابطة تنگاتنگى با ميزان اعتماد و كاميابى اجتماعى

آن دارد. افرادى كه در ورزش شركت مى كنند به احتمال قوى عاليق خود را به امور سياسى و عمومى نشان مى دهند 
و در رأى گيرى ها مشاركت مى كنند. همچنين، بيشتر از انجام مسئوليت هاى اجتماعى در ادارات و رضايت از زندگى 
لذت مى برند. ورزش به حفظ جوامع روستايى كوچك در كنار يكديگر و جلوگيرى از اضمحالل نقاط روستايى نيز 

كمك مى كند. بدين ترتيب، در حفظ آخرين بقاياى ساختار زيربنايى اجتماعى مؤثر است.
  كمك به تازه واردان در تسريع حضور در جامعه. ورزش  به شكسته شدن سدها بين تازه واردان و افراد محلى

ميزبان كمك مى كند.
  سرعت بخشيدن بيشتر به پذيرفته شدن افراد ناتوان. ورزش به افراد مبتال به انواع ناتوانى ها كمك مى كند تا اعتماد به

نفس خود را افزايش دهند. همچنين، با متمركز شدن و توجه كردن به توانايى هاى ورزشكاران كمك مى كند انتظارات 
منفى افراد جامعه از ناتوانى هايشان تغيير يابد.

  تقويت غرور و هويت فرهنگى. ورزش براى وحدت و يكپارچگى فرهنگى اقليت و داراى معضالت اجتماعى
جدى فوايد ويژه اى به ارمغان مى آورد. ورزش اين كار را با ايجاد غرور فرهنگى، همبستگى اجتماعى، و عزت نفس 
انجام مى دهد. در چنين جوامعى، ورزش به كاهش مصرف مواد مخدر و الكل كمك مى كند كه پيامد آن كاهش 

خشونت هاى خانوادگى است. 
  افزايش حفظ محيط زيست. ورزش حفظ و حراست از محيط زيست را در حد مطلوب به ارمغان مى آورد و زمينة

الزم را براى فراخوان اجتماعى در استفادة معقول از محيط زيست تأمين مى كند. 
  سرمايه هاى اجتماعى،  ورزش  در  در  سرمايه ها  از  بسيارى  زيست.  محيط  مراكز  از  حفاظت  و  آگاهى ها  افزايش 
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موجود در فضاى سبز است و استفاده كنندگان از فضاهاى سبز، به ويژه ورزشكارانى كه در فضاى طبيعت به ورزش 
مى پردازند، اغلب متعهد به حفاظت، نگهدارى مناسب، و گسترش آن ها مى شوند.

  ،تأمين تريبونى براى فراخوان اجتماعى. رويدادهاى ورزشى بين المللى تراز اول مثل بازى هاى المپيك يا منطقه اى
تريبون هاى نيرومندى براى ارتقاى محافظت از محيط زيست به شمار مى روند كه دليل آن تماشاگران و توجه جهانى 
محيط  و  ورزشى  بين المللى  سازمان هاى  از  بسيارى  دارند.  را  پتانسيل  همين  نيز  پرآوازه  ورزشكاران  آن هاست.  به 
زيستى از اين ظرفيت براى افزايش آگاهى هاى محيط زيستى و دفاع بيشتر از بقاى محيط زيست در سطوح محلى 

و جهانى استفاده مى كنند.
  تأسيسات ورزشى بادوام تر. استانداردهاى سبزتر جديد و ويژة تأسيسات ورزشى و تفريحى همراه با تالش هايى

براى گسترش پايدارى تأسيسات ورزشى تضمين مى كنند ورزش مردمى مى كوشد بخشى از مناطق جغرافيايى را 
پايدارتر سازد (سبزتر كند) و ميراث محيط زيستى مثبتى را براى آينده از خود به جاى گذارد. 

ج) نتيجه گيرى 
ورزش نه تنها ابزار نيرومندى براى ارتقاى سالمتى است، بلكه ابزار قوى ترى براى ساختن اجتماعى بزرگ و احتماالً مؤثرترين 
شيوه اى است كه خارج از خانواده، براى تبديل افراد جوان به الگوها و بزرگساالنى مثبت انديش و فرصت هايى براى توسعة مثبت 

در اختيار داريم.
با وجود اين، براى رسيدن به اين فوايد، بايد نظام ورزشى اجتماعى فراگيرى بسازيم كه بتواند تقاضاهاى اجتماعى را تأمين 
كند؛ ورزشى كه مفرح، منصفانه، و فراگير است و ممتاز بودن را ارتقا مى دهد. دستيابى به اين فوايد تنها وظيفة ورزش نيست. 
گروه هاى محلى همراه با سازمان هاى ورزشى و دولت هايشان، نقش برجسته اى در اين زمينه ايفا مى كنند. اين مجموعه با هم 

مى توانند همة جوامع را مجهز كنند كه زيربناها و تأسيسات ورزشى مورد نياز را كسب كنند.
كه  داوطلبان-  و  مديران  مربيان،  والدين،  ورزشكاران،  برمى گردد-  افراد  به  سرانجام  اجتماعى  ورزش  نهايى  و  كيفى  تأثير 
انديشه ها، عاليق، و رفتارشان معين مى كنند كه آيا شكاف بين ورزشى كه داريم و ورزشى كه بايد داشته باشيم- يعنى ورزش 

واقعى- پر شدنى است.  

د) پرسش ها
با توجه به همة فوايد مطرح دربارة ورزش، در جامعة شما، رهبران چگونه اين فوايد را ارتقا مى دهند؟  .1

آيا «ورزشى كه مى خواهيم»– ورزشى كه فوايد زيادى با خود دارد- در برنامه هاى شما جايى دارد؟ اگر ندارد، چگونه   .2
مى توانيد آن را ايجاد كنيد؟

«ورزشى كه مى خواهيم» مستلزم اقدامات بسيارى در جامعة شماست تا شاهد در آغوش كشيدن ارزش هاى مثبت   .3
ورزش باشيم. براى كمك به تحقق اين امر چه مى كنيد؟

REFERENCES

True Sport Report, www.truesportpur.ca
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الف) مقدمه 
ورزش همگانى جنبشى است كه اين آرمان 
المپيك را كه ورزش حقى انسانى براى همة 
طبقة  نژاد،  گرفتن  نظر  در  بدون  اشخاص، 
اجتماعى، و جنسيت است گسترش مى دهد. 
اين جنبش آن دسته از فعاليت هاى ورزشى 
و  جنسيت،  سن،  هر  با  بتوانند  مردم  كه  را 
شرايط اجتماعى و اقتصادى به آن بپردازند 

تشويق مى كند. 
در سال IOC ،1983 به شكوفا شدن گرايش سالمت و تندرستى در جوامع ترغيب شد و كارگروه ورزش همگانى را تشكيل 
داد. از گروه خواسته شد بررسى و ثابت كند جنبش المپيك چگونه مى تواند چنين فعاليت هايى را توسعه دهد. با مشاهدة عالقة 
NOC ،هاIF پديد آمد كه مهم ترين هدف آن تشويق IOC شديد بين المللى به چنين نوآورى اى، كميسيون ورزش همگانى در

ها، و سازمان هاى ملى ورزش به پرداختن به ورزش همگانى است. 

ب) سياست ها و برنامه هاى كميتة بين المللى المپيك 

كنگرة ورزش همگانى
در سال IOC ،1986 كنگرة جهانى ورزش همگانى را برگزار كرد و سازمان بهداشت جهانى و انجمن عمومى فدراسيون هاى 

بين المللى ورزش از اين نوآورى حمايت كردند. 
دوازدهمين كنگرة جهانى ورزش همگانى در نوامبر 2008 در مالزى برگزار شد. با شعار «ورزش همگانى- براى زندگى» 
بيش از 500 شركت كننده از 100 كشور جهان با تبادل دانش، بحث دربارة بهترين اقدام، و يافتن راه حل پيشرفته براى مقابله 
با گرايش بى تحركى بدنى و شيوع فزايندة چاقى تشريك مساعى كردند. كنگره دولت ها و مسئوالن جامعه را در هر سطحى به 

توجه به موارد زير فراخواند: 
  تمركز بر اهميت ورزش و فعاليت هاى بدنى به

عنوان عامل مهم سياست هاى تندرستى 
  تندرستى به  توجه  سياست ها،  تدوين  هنگام 

مشاركت  اجتماعى  و  اقتصادى  فوايد  و  عمومى 
رو به رشد در ورزش و فعاليت هاى بدنى

  به رسميت شناختن اهميت ورزش در جامعه و
فعاليت بدنى

  نه سرمايه گذارى  نگاه  با  همگانى  ورزش  توجه 
هزينه و سربار. 
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32 ژوئن، روز المپيك 
 (1948) خود  اجالس  42امين  در   IOC
المپيك  روز  طرح  سوئيس،  موريس  سنت  در 
بزرگداشت  براى  مراسم  اين  كرد.  تصويب  را 
پاريس  در  ژوئن 1894  در 23   IOC پيدايش 
همگانى  ورزش  كميسيون  مى شود.  برگزار 
تشويق  براى  تالش  در   1987 سال  در   IOC
NOCها براى بزرگداشت و جشن گرفتن روز 
المپيك در اقدامى تازه انديشة دوى روز المپيك 
زنان،  مردان،  مشاركت  توسعة  هدف  با  را 
ورزش،  در  جهان  نقاط  اقصى  از  كودكان  و 

صرف نظر از توانايى ورزشى، مطرح ساخت. 
در سال IOC ،2009 تصميم گرفت موفقيت دوى روز المپيك را تقويت كند و تداوم بخشد. مفهوم جديد روز المپيك با 
مضمون «تحرك، آموزش، اكتشاف» NOCها را ترغيب كرد تا به نوآورى هاى گوناگون ورزشى، فرهنگى، و آموزشى وراى 
نمايشگاه هاى  ديگر  برخى  و  كرده اند  يكى  مدرسه  آموزشى  برنامة  با  را  رويداد  اين  NOCها  برخى  بپردازند.  دويدن  صرف 
سازماندهى  را  زير  فعاليت هاى  NOCها  برخى  مى كنند.  برگزار  المپيك  ارزش هاى  دربارة  گوناگونى  فعاليت هاى  و  فرهنگى 
مى كنند: فعاليت هاى ورزشى دلخواهِ گروه هاى مختلف سنى، جلسات آموزشى براى كودكان و نوجوانان با حضور ورزشكاران 
نخبه، وب سايت هايى كه بازديدكنندگان را به برنامه هاى ورزشى در محله شان راهنمايى مى كنند يا تور اكتشافى ورزش هايى كه 

تاكنون امتحان نشده اند. 

بستة روز المپيك 
IOC براى حمايت از NOCها در سازماندهى روز المپيك، بستة راه اندازى روز المپيك را تهيه مى كند و به كميته هاى ملى المپيك 
مى فرستد. اين بسته شامل پيشينة تاريخى راهنمايى ها و نظراتى دربارة فعاليت هايى است كه مى تواند سازماندهى شود و خط مشى هايى 

را براى ارتقا و ارتباط دادن رويدادها به هر NOC مى فرستد.

برنامة حمايت از ورزش همگانى
كميسيون ورزش همگانى IOC هر سال حمايت و كمك هاى مالى خود را به 15 رويداد ورزش همگانى اهدا مى كند. رويدادهاى 
ورزشى از ميان تعداد زيادى از فعاليت ها انتخاب مى شوند. معيار اصلى انتخاب اين است كه رويداد بايد حقيقتاً در دسترس همگان 

باشد.

ج) پرسش ها 
NOC يا سازمان ورزش شما براى توسعة ورزش همگانى چه مى كند؟  .1

چه همكارى هايى ممكن است ميان سازمان ورزش شما و ساير ادارات براى توسعة ورزش همگانى ايجاد شود؟ آيا   .2
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مدارس و ديگر سازمان هاى محلى شركت داده شده اند؟
مراسم روز المپيك در كشور شما چيست؟ چه كارهاى بيش ترى مى توان انجام داد؟  .3

REFERENCES
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الف) مقدمه 
ورزش حقى اساسى است و همه بايد فرصت شركت در آن را داشته باشند، آن هم در شرايطى عادالنه.

نبود شمول و عدالت به داليل زير رخ مى دهد: 
  تبعيض و سليقه اى عمل كردن مربى
  باندبازى بين خود بازيكنان
 نبود حائل هايى مثل فقر، نژادپرستى، و تبعيض جنسيتى
  (براى مثال، جنسيتى، اقتصادى) به رسميت نشناختن تفاوت ها
  تخصيص نامناسب منابع، ناكافى بودن بودجه
 عدم پيشرفت ورزش در كل
 عدم آگاهى از فرصت هايى كه ورزش در سراسر زندگى به همراه دارد
  نبود نماينده هاى مناسب براى راهبرى شركت كنندگان
  رضايت خاطر برخى والدين
  .هزينه هاى باالى ورزش

مثال هاى زير نشان مى دهند چگونه مى توان به سرعت شمول ورزش را در جامعه باال برد.
ورود پناهندگان به شكستن حصار بين تازه واردان و افراد ميزبان محلى كمك مى كند، روابط ميان پناه جويان با پيشينه هاى 
متفاوت را بهبود مى بخشد، و عزت نفس و اعتماد به نفسشان را افزايش مى دهد. ورزش همچنين، باعث مى شود تا تازه واردان 

به سرعت و با موفقيت به خدمات و حمايت  اجتماعى كليدى ورود پيدا كنند.
ورزش به افراد مبتال به ناتوانى ها كمك مى كند قوى تر، منعطف تر، و هماهنـــگ تر سالمتى و تحرك خود را بهبود بخشند. 
هم زمان، ورزش فرصت هايى را در اختيار آن ها قرار مى دهد تا عزت نفس و اعتماد به نفس خود را افزايش دهند، مهارت ها و 
شبكه هاى اجتماعى خود را گسترش دهند، و باانگيزه تر و مستقل تر عمل كنند. ورزش همچنين، با تمركز و مورد توجه قراردادن 

توانايى هاى ورزشكاران، به جاى ناتوانى هايشان، به تغيير نگاه هاى منفى جامعه كمك مى كند.  

 ب) شمول زنان در جنبش المپيك 
از ديد كميتة بين المللى المپيك (IOC)، يكى از نقاط اصلى شمول تالش براى افزايش تعداد زنان شركت كننده در مسابقات و رهبران 
ورزشى زن بوده است. پس از توصيه هاى كميسيون مطالعاتى IOC در كنگرة سدة المپيك در سال IOC ،1994 گروه كارى زن و 
ورزش را در سال 1995 بنيان نهاد تا راهبردهاى مناسب را براى اجرايى شدن به هيئت اجرايى IOC پيشنهاد دهد. اين گروه كارى 

در سال 2004 به كميسيون زن و ورزش تغيير نام يافت.
بارون  نشد.  داده  شركت  اجازه  زنان  به   1896 سال  در  مدرن  المپيك  مسابقات  دورة  نخستين  در  كه  است  واقعيتى  اين 
پيردوكوبرتن1 كه مسابقات را دوباره احيا كرد در زمان خودش خيلى مردساالر بود و معتقد بود مسابقات بايد به طور سنتى 
«ستايشگر ورزش مردان» باقى بماند. در مسابقات المپيك 1900، زنان در دو رشتة تنيس و گلف شركت كردند و از آن به بعد 
1. Baron Pierre de Coubertin
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شركت زنان در ورزش پيوسته رشد داشته است. در سال IOC ،1991 به اتفاق فدراسيون هاى بين المللى تصميم گرفت هر 
ورزش جديدى كه بخواهد وارد برنامه هاى المپيك شود بايد در رشته هاى مردان و زنان باشد. در مسابقات المپيك پكن سال 
2008، بيش از 42 درصد ورزشكاران زن بودند كه در 26 رشته از 28 رشتة ورزش هاى المپيك شركت داشتند. با اضافه شدن 

شمارى از رشته هاى جديد و اصالح برخى رشته هاى پيشين، تعداد زنان افزايش يافت.  

 شركت ورزشكاران زن در بازى هاى المپيك تابستانى 
رشته هاى سال

ورزشى
مواد 
مسابقه

NOCشركت كنندگان
زن

رشته هاى سالدرصد
ورزشى

مواد 
مسابقه

NOCشركت كنندگان
زن

درصد

1896-----19606294561011/4
1900235221/619647335368313/3
190412160/919687395478114/2
1908234361/8197284365105814/8
19122611572/21976114966124720/7
19202613772/91980125054112521/5
1924311201364/41984146294156723
1928414252909/619881786117218625/8
193261418127919921998136270828/8
1936415263288/1199621108169362634/2
1948519333859/4200025132199406938/2
19526254151810/5200426135201430640/7
19566263938416/1200826137203463942/37

رشته هاى سال
ورزشى

مواد 
مسابقه

NOCشركت كنندگان
زن

رشته هاى سالدرصد
ورزشى

مواد 
مسابقه

NOCشركت كنندگان
زن

درصد

192412713519723132720620/5
19281210265/619763143023120/6
1932127218/319803143123321/7
19362315801219843153527421/5
194825127711/519883183931322
1952261710915/719924254448827/1
195627181321719944274452330
19602112214321/519986315478836/2
19643132820018/320027377788636/9
19683132921118/220067408096038/2

شركت ورزشكاران زن در بازى هاى المپيك زمستانى 
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شركت زنان در ساختارهاى مديريتى جنبش المپيك
هر چند شركت زنان در فعاليت هاى جسمى و مسابقات المپيك پيوسته افزايش داشته، اما درصد زنان در مجموعه هاى مديريتى و 
ادارى جنبش المپيك چنين نبوده است. براى اصالح اين وضعيت، IOC در سال 1996، پيشنهادهاى زير را دربارة درگير شدن زنان 

در ساختارهاى تصميم گيرى تصويب كرد: 
  بكوشند بايد  المپيك  جنبش  به  متعلق  ورزشى  سازمان هاى  و  بين المللى،  فدراسيون هاى  المپيك،  ملى  كميته هاى 

تعداد زنان شركت كننده در ساختارهاى تصميم گيرى (به ويژه همة آژانس هاى قانون گذارى يا اجرايى) را تا دسامبر 
2005، دست كم 20 درصد افزايش دهند. در حال حاضر (2009)، نزديك به 30 درصد كميته هاى ملى المپيك و 

فدراسيون هاى بين المللى به اين هدف رسيده اند. 
  .منشور المپيك نيز براى انعكاس نيازها براى رسيدن به برابرى مردان و زنان اصالح شد

 IOC نمايندگان زن در
در سال 1981، سامارانچ، رئيس IOC، دو زن را در IOC انتخاب كرد. از آن زمان تا به حال، 23 زن به عضويت IOC درآمده اند. 
در حال حاضر (2009)، از 107 عضو فعال IOC، 16 نفر زن هستند. همچنين، در كميسيون ها و گروه هاى كارى IOC، زنان بيش 
از قبل حضور دارند كه آن ها را قادر مى سازد به طور مستقيم در همة مسائل و سياست هايى كه IOC در حال كار بر روى آن هاست 

مشاركت كنند.
آنيتا دى فرانز1 و جونيال ليندبرگ2 نايب رئيس بوده اند و در سال 2008 قهرمان المپيك، ناوال ال موتاواكل3 مراكشى عضو هيئت 
اجرايى IOC انتخاب شد. او نخستين زنى است كه تاكنون رئيس كميسيون ارزيابى IOC بوده است و مسئوليت ارزيابى كانديداتورى 

مسابقات المپيك 2012 و 2016 را بر عهده داشته است. 

كنفرانس هاى جهانى IOC دربارة زن و ورزش 
از سال 1996 به بعد، IOC كنگرة جهانى زن و ورزش را هر چهار سال يك بار برگزار كرده است. هدف از برگزارى اين كنگره ها، 
ارزيابى پيشرفت هاى به عمل آمده در زمينة جنبش المپيك و تعريف اولويت هاى پيش رو براى گسترش و افزايش درگير شدن زنان 

در اين چارچوب كارى بوده است. 

سمينارهاى قاره اى IOC دربارة زن و ورزش
در سال IOC ،1996 برنامة سمينارهاى منطقه اى ويژة مديران، مربيان، دست اندركاران فنى، و روزنامه نگاران زن را تصويب كرد 
كه در ده سال گذشته در پنج قاره برگزار شده است. دور دوم سمينارهاى قاره اى در قاهرة مصر در سال 2006 براى كميته هاى ملى 

المپيك آفريقايى شروع شد كه گردهمايى هاى بعدى در ساير قاره ها سازماندهى شده است.

همبستگى المپيك
تالش هاى ويژه اى به عمل آمده است تا شمار زنانى كه از برنامه هاى همبستگى المپيك منتفع مى شوند رو به افزايش گذارد. به 
عالوه، برنامة ويژة زن و ورزش براى حمايت از پروژه هاى كميتة ملى المپيك مثل فعاليت هاى برابرى جنسيتى، فعاليت هاى ارتباطى 
هدف مند، برنامه هاى پژوهش هاى ملى، و سمينارهاى ملى داير شده است. اين برنامه ضمناً به شركت كنندگان برخى كميته هاى ملى 
1. Anita DeFrantz  2. Gunilla Lindberg
3. Nawal El Moutawakel 
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المپيك براى حضور در سمينارهاى قاره اى IOC و ساير كنفرانس هاى جهانى IOC دربارة زن و ورزش كمك مالى مى كند. 

IOC نشان افتخار زن و ورزش
نشان افتخار زن و ورزش IOC، بخشى از هدف 
شش  سال  هر  است.  آگاهى  افزايش  براى   IOC
جايزه (يكى براى هر قاره و يكى در سطح جهانى) 
به  يا  خبرنگار  يا  مدير  مربى،  ورزشكار،  يك  به 
سازمانى اهدا مى شود كه براى گسترش، تشويق، و 
حضور بيشتر زنان و دختران در فعاليت هاى بدنى 
ورزشى تالش كرده اند. هر كميتة ملى المپيك،  و 
قاره اى  انجمن  يا  المپيك،  بين المللى  فدراسيون 
را  پرونده ها  دهد.  پيشنهاد  را  كانديدايش  مى تواند 

هيئت داوران IOC متشكل از اعضاى كميسيون زن و ورزش بررسى مى كنند. 

ج) پرسش ها
تالش هاى خاصى را كه سازمان ورزشى شما انجام مى دهد يا مى تواند انجام دهد تا شمول برنامه هايتان را تضمين   .1

كند معرفى كنيد.
تالش هاى خاصى را كه سازمان ورزشى شما انجام مى دهد يا مى تواند انجام دهد تا عدالت بين زنان و مردان را در   .2

برنامه هايتان تضمين كند معرفى كنيد.
به فهرست فرصت هايى كه بايد به يك اندازه در دسترس باشند نگاهى بيندازيد. فرصت هاى واقعى براى رهبرى زنان   .3

و مردان در كشور شما چيست؟
زنان را چگونه مى توان تشويق كرد تا در همة سطوح ورزش در كشورتان بيشتر درگير شوند؟  .4

REFERENCES

 4th IOC World Conference on Women and Sport, Dead Sea, Jordan, Conference Resolution and Action Plan, 2008, 
www.olympic.org
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الف) مقدمه 
ورزشكاران قلب و روح جنبش المپيك و به همين دليل مركز توجه اند. آن ها در هر نقطة دنيا و در همه جا الگوهاى زندگى و 

اسطورة جوانان به شمار مى روند.
آن ها حق و حقوقى دارند به شرح زير: حق رفتار منصفانه و مراحل دادرسى شايسته، مربيان خوب، قوانين و مقررات روشن، 

رقابت عادالنه، تندرستى، حريم خصوصى، ايمنى، رازدارى، و درس و تحصيل.
بارها از زبان رهبران ورزشى شنيده ايم كه روياى ورزشكاران شركت در مراكز پيشرفتة ورزشى (مسابقات المپيك) است. به 

همين دليل به پيشنهادهايشان براى بهتر شدن جهت گيرى هاى ورزشى بايد توجه شود. 

توصيه هاى كنگرة المپيك 9002
ورزشكاران كه الگوهاى جامعه اند مى توانند با افزايش آوازة ورزش و تفريحات سالم در ميان جوامع و با تبديل شدن به قاصدان 
استانداردى براى نسل هاى آينده، سهم مهمى در جنبش المپيك به عهده گيرند. ورزشكاران بايد تشويق شوند با مشاركت در 

ساماندهى و پيشرفت ورزش در قرن بيست و يكم، به ايفاى نقش خود بپردازند. 

ب) تمايل كميتة بين المللى المپيك به مراقبت از ورزشكاران
كميتة بين المللى المپيك (IOC) بخش اعظم توجهش را به مراقبت از ورزشكاران اختصاص مى دهد و فعاليت هاى زير را به 

اجرا گذاشته است: 
  را تأسيس كرد. اين كميسيون، نمايندگان ورزشكاران را در تمامى IOC در سال 1981، كميسيون ورزشكاران IOC

و  توصيه ها  تا  دارد  نشست   IOC اجرايى  هيئت  با  بار  يك  سالى  كم  دست  و  مى كند  تعيين   IOC كميسيون هاى 
پيشنهادهاى خود را اعالم كند. 

  ،مطالعاتى دربارة آسيب شناسى در جريان بازى هاى المپيك، كميسيون پزشكى IOC و فدراسيون هاى بين المللى، 



121

2بخش

Sport Administration Manual

پيش گيرى از آسيب، و نحوة به حداكثر رساندن عملكرد ورزشى انجام مى دهد.
  را بنا نهاد كه در سال 1993 به طور كامل مستقل شد. اين (CAS) در سال 1983، دادگاه حكميت ورزشى IOC

دادگاه بين المللى به مشكالت حقوقى ورزشكاران رسيدگى مى كند. شيوة كار دادگاه در دسترس همگان بودن، ساده، 
سريع، منعطف بودن، و فاقد هزينه بودن است.

  تأسيس شد تا با بالى دوپينگ در ورزش مبارزه كند و از (WADA) در سال 1999، آژانس جهانى دوپينگ زدايى
سالمتى ورزشكاران مراقبت كند. آژانس اكنون كامًال مستقل عمل مى كند. 

 

كميسيون ورزشكاران كميتة بين المللى المپيك 
كميسيون ورزشكاران حلقة اتصالى بين ورزشكاران و IOC است. كميسيون از ورزشكاران فعال و بازنشسته تشكيل مى شود و 

دست كم يك نشست در سال دارد و توصيه ها و پيشنهادهايش را به هيئت اجرايى IOC ارائه مى كند. 
درست مثل نمايندگان بيشتر كميسيون هاى IOC، اعضاى كميسيون ورزشكاران در همة فرايند سازمانى بازى هاى المپيك 
مشاركت دارند. به عالوه، با تشكيل گروه هاى كارى شرايط مسابقه، تمرين، و زندگى ورزشكاران را در جريان بازى ها بررسى 
مى كنند و از رضايت آن ها مطمئن مى شوند. در طول مسابقات، اعضاى كميسيون در محل حضور دارند تا نظرات همتايان خود 

را در دهكدة المپيك يا در محل مسابقات بشنوند. 
در هر دوره از مسابقات المپيك (تابستانى و زمستانى)، از ورزشكاران حاضر دعوت مى شود تا در رأى گيرى شركت كنند و 

اكثريت اعضاى كميسيون ورزشكاران را - كه نوزده عضو دارد- انتخاب كنند:
  در جريان مسابقات المپيك تابستانى، هشت ورزشكار از ميان ورزشكاران رشته هاى تابستانى انتخاب مى شوند (چهار

تا براى هر دورة مسابقات). 
  در جريان مسابقات المپيك زمستانى، چهار ورزشكار از ميان ورزشكاران رشته هاى زمستانى انتخاب مى شوند (دوتا

براى هر دورة مسابقات). 
  انتخاب مى كند تا تعادل عادالنه با توجه به جنسيت، رشتة ورزشى، و منطقه IOC هفت ورزشكار را نيز رئيس

تضمين شود. 
دوازده ورزشكار منتخب از سوى همتايان خود براى دوره اى هشت ساله انجام وظيفه مى كنند و در اين مدت در كميسيون 

ورزشكاران از اعضاى IOC محسوب مى شوند.
براى احراز شرايط عضويت در كميسيون، ورزشكاران بايد در مسابقات المپيك قبلى يا در مسابقات انتخاباتى حضور داشته 

باشند و در طول دوران حرفة ورزشى خود، هرگز مرتكب خطاى بزه دوپينگ نشده باشند. 

گردهمايى بين المللى ورزشكاران
هدف از اين گردهمايى دو ساالنه عبارت است از دادن فرصت به ورزشكاران براى بحث مستقيم و رودررو دربارة موضوعاتى 
كه دغدغة آن هاست. امروزه، دورة زندگى ورزشكار با به پايان رسيدن حرفة ورزشى اش متوقف نمى شود. درست همانند هر 
شهروند ديگرى، ورزشكاران نيز حق دارند دغدغه ها و پيشنهادهايشان را دربارة موقعيتى كه در جنبش ورزشى و به طور كلى 

در اجتماع كسب كرده اند ابراز كنند. 
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در گردهمايى چهارم در مى 2009 در شهر مراكش، سه دغدغة اصلى ورزشكاران در حال و فردا به شرح زير اعالم شد: 
  روابط بين ورزشكاران، باشگاه ها، فدراسيون ها، و كميته هاى ملى المپيك
  حفظ سالمتى آن ها هنگام تمرين و مسابقات
 .زندگى اجتماعى و شغلى ورزشكاران هنگام و پس از دوران ورزشى شان

گزارش كامل گردهمايى در وب سايت IOC درج شده است. 

ج) برنامة اشتغال ورزشكاران كميتة بين المللى المپيك
براى  ورزشكاران  مى رود.  شمار  به  ورزشى شان  حرفة  دوران  اوج  المپيك،  مسابقات  در  رقابت  ورزشكاران،  بيشتر  نزد  در 
زندگى  الزمة  كه  را  چيزهايى  از  بسيارى  اغلب  بلكه  مى كنند،  صرف  فراوانى  انرژى  و  وقت  تنها  نه  مسابقات،  به  رسيدن 
«معمول» آن هاست فدا مى كنند. هر چند اين ورزشكاران دنبال كردن مسير حرفه اى ديگرى را خود شخصًا انتخاب كرده اند، 
و همه چيزشان را به پاى ورزش، مسابقات، و تمريناتشان مى ريزند، همچنان امكان دستيابى به موفقيت هاى ديگرى را دارند 
كه بسيار فراتر از حرفة ورزشى آن هاست. تجربه هاى ورزشى به تنهايى كافى نيستند، به پشتيبانى هاى خصوصى نياز دارند 
تا به موفقيت بينجامند. افزايش تخصص گرايى و جهانى شدن ورزش تراز اول بدين معناست كه ورزشكاران بايد بخشى از 
وقت خود را به درس و تحصيل و بخش ديگرى را به فعاليت هاى بهبود حرفه شان اختصاص دهند. بسيارى از ورزشكاران 
دوران حرفه اى ورزشى شان را در حالى به پايان مى رسانند كه نتوانسته اند به تحصيالت خود ادامه دهند و مهارت هاى الزم را 
براى زندگى كردن به دست آورند. اين بدين معناست كه آمادگى الزم براى انتقال به كار را پس از دوران ورزشى به دست 
نياورده اند. ورزشكاران بازنشسته ممكن است براى ورود به دنياى كار و زندگى خود را در قالبى مبتدى ببيند و ابزار الزم را 

براى ورود به شغل يا حرفة ديگرى را نداشته باشند. 
بنابراين، كامًال منطقى است كه دنياى ورزش بايد پشتيبانى بهترى از ورزشكاران به عمل آورد تا آن ها بتوانند در تمامى دوران 
ورزشى خود تعادل در زندگى داشته باشند، و آن ها را به ابزار و منابعى مجهز كند تا براى انتقال به زندگى پس از ورزش آمادگى 
بهترى داشته باشند. ورزشكاران همه چيزشان را فداى ورزش، مسابقات، و تمرينات مى كنند، لذا مستحق كسب موفقيتى خيلى 

فراتر از حرفة ورزشى خود هستند. 
IOC برنامه اى را تدارك ديده است كه اين نيازها را با تأمين پشتيبانى از ورزشكاران تحقق بخشد. اين همان چيزى است كه 
ورزشكاران هنگام و پس از دوران ورزشى حرفه اى خود بدان نياز دارند. برنامة اشتغال ورزشكاران IOC (IOC ACP) خطوط 
راهنما و ابزارهاى الزم را براى كمك به ورزشكاران تدارك ديده است تا بتوانند تمرين ها، مسابقات، چالش ها، و فرصت هاى 
روزانة زندگى خود را مديريت كنند. اين برنامه بر سه محور متمركز شده است: درس و تحصيل، مهارت هاى زندگى، و استخدام.
نيز  را  ملى  فدراسيون هاى  و  بين المللى،  فدراسيون هاى  المپيك،  ملى  كميته هاى  مى كند  عرضه  و  تهيه   IOC كه  برنامه اى 

دربرمى گيرد. 
اجراى برنامه از وظايف اصلى سازمان هاى ملى است (كميته هاى ملى المپيك، فدراسيون هاى ملى، دولت، و جزآن). با وجود 
اين، زمينه هاى مهم ديگرى نيز وجود دارند كه IOC با پشتيبانى و اثرگذارى خود به ويژه در كميته هاى ملى المپيك تأمين مى كند. 

بنابراين، نقش اصلى IOC نقش رهبرى و راهبردى است.
ژاك روگ، رئيس IOC، نقش IOC را به شرح زير خالصه كرده است: 

زندگى پس از يك دورة ورزشى و پيوستن مجدد ورزشكار به جامعه براى IOC مهم است. IOC به تنهايى نمى تواند همة امور را 
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انجام دهد، زيرا صدها ميليون ورزشكار در اقصى نقاط دنيا وجود دارند. با وجود اين، IOC چارچوبى را تدارك ديده كه محرك 
كافى براى آنچه بايد در سطح ملى انجام شود تأمين مى كند. ما بايد طبق روال محلى عمل كنيم و شبكة بزرگى از كميته هاى ملى 
المپيك داريم. در بسيارى از كشورها، دولت يا كميتة ملى المپيك امكان تحصيل ورزشكار را در دوران ورزشى اش تأمين مى كند. 
اما نكتة مهم اينجاست كه ورزشكار بايد به ذهن بسپارد كه در دورة ورزش حرفه اى خود مسئوليت دارد براى زندگى پس از دورة 

ورزشى خود را آماده كند.» (گردهمايى بين المللى ورزشكاران، لوزان، 19-20 اكتبر 2002) 
بنابراين، بسيار ضرورى است كه اطالعات الزم براى كسب مهارت ها و كيفيت هاى الزم را در اختيار ورزشكاران قراردهيم 
تا بتوانند از اين مهارت ها در زندگى غيرورزشى خود استفاده كنند. ورزشكارانى كه مهارت هاى زندگى مؤثرى دارند بهتر 
نشان  پژوهش ها  مهارت هايند.  اين  فاقد  كه  ورزشكارانى  تا  آيند  كنار  خود  ورزشى  محيط  از  خارج  چالش هاى  با  مى توانند 
فرايند  از  مهمى  بخش  و  است  مهم  ورزشى  دوران  از  پس  اشتغال  آمادگى  در  شغلى  و  آموزشى  مشاوره هاى  تأمين  مى دهند 
شدن  آماده  به  كمك  مى دهند  نشان  شواهد  است.  مؤثر  ورزشكاران  نهايى  موفقيت  در  و  مى رود  شما  به  ورزشكار  تكامل 
ورزشكار براى شغل پس از دوران ورزشى اين ارزش را دارد كه توانايى خودشناسى ورزشكار را افزايش دهد، و مهارت ها 
زندگى اش را ارتقا بخشد. به عالوه، توانايى شغلى به ورزشكاران كمك مى كند مهارت هاى كارى و اجتماعى خود را گسترش 
دهد و آن ها را توانمند مى سازد تا به گونة مؤثرترى با فشارهايى كه بر ورزشكاران نخبه تحميل مى شود كنار آيند و كمتر 

نگران اين امر باشند كه پس از دوران ورزشى شان براى شروع كار ديگرى دير شده است. 
تحصيل. دربارة نحوة كمك به ورزشكاران توصيه شده روندى را در پيش گيرند كه در آن موفقيت درسى و ورزشى توأم 
باشد. اطالعات و نكات الزم دربارة مسيرهايى كه به موفقيت در درس خواندن منتهى مى شود در همة سطوح مطرح شده است.

مهارت هاى زندگى. اطالعات، ابزارها، و خطوط راهنماى عملى براى مشاركت دادن ورزشكاران در مسائلى مثل سالمتى، 
بودجه و مالى، مديريت زمان، آموزش رسانه اى، صحبت در جمع، و هدف چينى در اين بخش مطرح شده است. 

داريد  عرضه  مى توانيد  ديگرش  شغل  خصوص  در  ورزشكار  به  كمك  براى  كه  توصيه هايى  و  پشتيبانى  موارد  استخدام. 
عبارت اند از اطالعاتى دربارة تهية رزومه، شكار شغل، و آمادگى براى مصاحبه.

IOC با همكارى آدكو1 ، كميته هاى ملى المپيك را با پشتيبانى ها و ابزارهاى مورد نياز براى كمك به ورزشكاران تجهيز 
مى كند تا بتوانند از ورزش رقابتى به شغل جديدى منتقل شوند. آدكو همچنين، در كشورهايى كه نمايندگى دارد به ورزشكاران 
كمك مى كند تا در شغلشان جا بيفتند. تا پايان سال 2009، آدكو از بيش از 5000 ورزشكار در 40 كشور جهان پشتيبانى كرده 

است، از جمله آن هايى كه آدكو با كميته هاى ملى المپيك مربوط به آن ها به توافق رسيده است. 
نكات اصلى اطالعات و ابزارهاى برنامة اشتغال ورزشكاران IOC در www.olympic.org/iocacp درج شده است. 
ورزشكاران نبايد فراموش كنند اين برنامه با توجه به توصيه هاى ورزشكاران و كارشناسان نقاط مختلف دنيا تدارك ديده شده 
است و بسته ابزار شغلى براى ورزشكاران را تأمين مى كند. براى كسب اطالعات بيشتر به بخش 4، فصل 57 دربارة تربيت 

ورزشكاران و خطوط راهنماى عملياتى مراجعه كنيد. 

د) ورزشكاران و پول

آماتوريسم و تخصص گرايى
واژة  دهند.  مسابقه  باال  بسيار  سطوح  در  مالى،  حمايت هاى  برخى  بدون  مى توانند  ورزشكاران  كه  نمى پذيرد  كس  هيچ 

1. Adecco
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«آماتوريسم» كه مانع از مشاركت برخى ورزشكاران در ورزش در قرن گذشته بود، اكنون به كل از بين رفته است. از سال 1981 
به بعد، IOC تصميم گرفت از استعمال واژة آماتور پرهيز كند و مفهوم «شايستگى1» را جايگزين آن كند. به دنبال آن تغييرات 

سريعى در جهت مخالف رخ داد. 
در حال حاضر تمايل به سوى تخصص گرايى است كه مشمول واژه هاى تمرينى پاره وقت و تمام وقت مى شود. آن دسته از 
مربيان، مديران، و ورزشكارانى كه در باالترين سطح مسابقات انجام وظيفه مى كنند ضرورت دارد تمام وقت باشند. از اين رو، 
الزم است دولت ها، انجمن ها، حاميان مالى، و استخدام كنندگانش، مثل ورزشكاران، از آن ها پشتيبانى كنند. برخى مى توانند براى 
شركت در ورزش و عملكرد ورزشى پول زيادى دريافت كنند. IOC و فدراسيون هاى بين المللى به طور كامل به ورزشكاران 
حرفه اى مجوز داده اند در مسابقات (براى مثال، بسكتبال، تنيس، هاكى روى يخ) رقابت كنند، زيرا بهترين هاى جهان اند؛ تلويزيون 

و ديگر حاميان مسابقات بر اين باورند كه عالقة فراوانى به ديدن اين ورزشكاران مشهور در بازى ها وجود دارد. 

ورزشكار تجارى
زنان و مردان ورزشكار نخبه بايد در ورزش خود حرفه اى شوند. استانداردهاى امروزى اين موضوع را اقتضا مى كنند. برخى تمام 
وقت تمرين مى كنند، در حالى كه بسيارى بخش زيادى از زمان كارشان را غيبت مى كنند تا براى مسابقات اصلى آماده شوند. بايد 
صادقانه گفت ما از آماتور واقعى به سوى حرفه اى پيشرفت كرده ايم و نسخة جديدى از حرفه اى، يعنى «ورزشكار تجارى»، در حال 

پاگرفتن است.
مى توانند  و  رسانه هايند  توجه  مورد  شدت  به  و  موفق اند  كامًال  مردم  توجه  جلب  در  كه  نخبگانى اند  تجارى  ورزشكاران 
درآمدهاى سرشارى چه در داخل و چه در خارج از ورزش به دست آورند. ورزشكاران تجارى با رويدادها و مديريت خوب 
1. eligibility
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پديدار مى شوند. اين زاد و ولد ورزشكاران جديد در حال حاضر به چند ورزش محدود مى شود، اما با افزايش حضور بسيارى 
از رشته هاى كم جلب توجه، آثار تجارى خيلى زود واقعيتى براى بسيارى از آن ها خواهد شد. 

خواهد  وارد  المپيك  مسابقات  در  فعلى  فشارآفرين  فضاى  به  مضاعفى  فشارهاى  كه  است  موضوعى  تجارى  ورزشكاران 
كرد. اين ورزشكاران با خود معضالت بسيارى را براى مربيانشان، سازمان، و مسابقات المپيك پديد مى آورند كه بايد به حل 
آن ها اقدام كرد. اين مشكالت با رسانه، طرفداران، و حاميان آن ها ارتباط پيدا مى كند كه همگى حجم زيادى از وقت و انرژى 
ورزشكار را مصروف خود مى كنند. برخى ورزشكاران مثل ستارگان سينما مورد توجه شديدند. حاميان مالى آن ها براى برخى از 
آن ها اتاق هايى را در هتل ها مى گيرند، از اين رو بايد در خارج از دهكدة المپيك ساكن شوند. اتومبيل شخصى و اعتبارنامه براى 
آن ها فراهم مى آورند. بيشتر آن ها همراهانى مثل مدير، مربى، ماساژور، فيزيوتراپ، وكيل، و حسابدار دارند كه براى همة آن ها 

درخواست بليت و اعتبارنامه مى كنند. 
حاميان مالى تقاضاهاى زيادى را بر ورزشكاران تحميل مى كنند. اصرار دارند ورزشكاران وظايف و مأموريت هايشان را طبق 
قرارداد كامل انجام دهند، مثل حاضر شدن در مالقات ها و خوش و بش با مشتريان. قرارداد شامل ضوابطى مى شود كه الزمة آن 
استاندارد رفتارى سطح باالست. ضمنًا در قرارداد با ورزشكاران قيد مى شود اگر تخلف دوپينگى از ورزشكار سر زند موظف 

است همة خسارت  وارد بر شركت را جبران كند.
به  سرمايه ها  بازگشت  آن هاست.  اساسى  سرمايه هاى  بازگشت  ورزشكاران،  با  قرارداد  عقد  از  مالى  حاميان  نهايى  هدف 
انواع فروش  و در معرض ديد هر چه بيشتر لوگوها، نام، و محصوالتشان بازمى گردد. در مسابقات المپيك فرصت ها چندين 
 IOC حاميان مالى المپيك جهانى خاص خودش را دارد كه حق انحصارى پخش مسابقات را به IOC .برابر افزايش مى يابند
مى پردازند. هر كميتة ملى المپيك، حاميان مالى خاص خودش را دارد كه حق انحصارى فرآورده هايشان را به تيم هاى المپيك 
به  كااليشان  تبليغ  ازاى  در  كالنى  پرداخت هاى  كه  دارند  را  خودشان  مالى  حاميان  نيز  ورزشكاران  حاضر،  حال  در  مى دهند. 
ورزشكاران مى پردازند. اين شرايط بالقوه باعث تعارض هايى بين اين حاميان مالى رقابتى مى شود. ورزشكاران و حاميان آن ها 
بايد به اين مشكالت بالقوه توجه كنند. اگر NOC قراردادى با شركت توليد لباس داشته باشد و ورزشكارى قراردادى با ديگرى 

منعقد كند، ناگزير مشكالتى را به بار خواهد آورد. 
در پاراگراف 3,2، بندهاى قانونى 28 و 29 منشور المپيك (2010) آمده است: 

آن ها (كميته هاى ملى المپيك) قدرت بالمنازع و يگانه اى اند كه لباس و گرمكنى كه بايد پوشيده شود، و تجهيزاتى كه بايد استفاده 
شود را تجويز و تعيين مى كنند. همة اعضاى كاروان آن كميتة ملى المپيك موظف اند در زمان مسابقات المپيك و در زمان رقابت و 

مسابقات ورزشى و مراسم توزيع مدال و ساير مراسم هاى مربوط، دستورالعمل كميتة ملى المپيك را كامًال رعايت كنند. 
اين اقتدار اختصاصى به تجهيزات تخصصى الزم براى ورزشكاران كاروان در جريان مسابقات ورزشى واقعى تسرى ندارد. به 
موجب اين قانون، تجهيزات تخصصى بايد به تجهيزاتى محدود شود كه تأثير موادش را بر عملكرد ورزشكاران NOC تأييد كرده 
باشد. هر گونه تبليغى دربارة چنين وسايل تخصصى اى را NOC بايد تأييد كند، در غير اين صورت استفاده از آن ها در مسابقات 

المپيك مجاز نيست.
همواره، حاميان مالى فشارهايى به ورزشكاران وارد مى كنند تا هنگام مسابقات، در مراسم اعطاى مدال، كنفرانس خبرى، يا 
ساير رويدادهاى عمومى لباس مورد نظر حاميان مالى را بپوشند تا لباس كميتة ملى المپيك را. چنين مشكالتى در استفاده از 
انواع توليدات مطرح مى شود، مثل عينك و كاله با نشان هاى حاميان مالى، تجهيزات نشان دار، و جزآن. در حال حاضر، بازاريابى 
غافلگيرانه به يكى از موضوعات پيچيدة NOCها، كميته هاى برگزارى، و IOC در اعزام تيم ها به مسابقات تبديل شده است. 

نقش مدير تيم ورزشى نقش مهمى است. وى بايد از همة مسائل و فشارها و عادالنه رفتار كردن در فعاليت ورزشى با همة 
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اعضاى تيم و نه فقط با اعضاى تجارى آگاه باشد. به جز موارد ذكر شده در باال، ارتباط نكتة كليدى ديگرى است. در حال 
حاضر، بسيارى از كميته هاى ملى المپيك بالقوه عضوى در تيم المپيك دارند كه قراردادى دربارة چند موضوع را امضا كرده اند، 

مثل دوپينگ نكردن، پذيرفتن ضوابط تيم براى پوشيدن لباس هاى مربوط به تيم در مواقع مقتضى. 

ه) پرسش ها
از ورزشكاران چگونه پشتيبانى مى كنيد؟ سطح خدمات خود را چگونه ارتقا مى دهيد؟  .1

به طور خاص، چگونه مى توانيم به ورزشكاران كمك كنيم تا ورزش، درس و تحصيل، مهارت هاى زندگى، و شرايط   .2
استخدام را بهتر تلفيق كنند. 
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الف) مقدمه 
براى ورزشكاران، به ويژه ورزشكاران جوان، هيچ چيز در ورزش مهم تر از اين نيست كه اطمينان خاطر داشته باشند از آسيب در 
امان اند و فعاليت ورزشى شان لذت بخش خواهد بود. براى زندگى در محيط ورزشى ارزش مدار، الزم است كمك كنيم محيط امن و 
صميمانه اى به وجود آيد، زيرا كمك خواهد كرد تا همه به شركت در ورزش تشويق شوند. ارزش مندى محيط بى خطر و دوستانه 
به معناى آن است كه بايد از مراحل رشد و تكامل كودك آگاه باشيم و تجربه هاى ورزشى خود را با توانايى هاى كودكان وفق دهيم.

در صورت وجود موارد زير، به انتظارات خود از محيط امن و دوستانه دست نخواهيم يافت: 
  دائمًا از تعداد شركت كنندگان در ورزش به ويژه گروه سنى 11 يا 12 سال كاسته شود (اين دورة سنى اغلب نخستين

گام در ورزش رقابتى است)؛
 خيابان ها و زمين هاى بازى ما بى خطر نيستند و كودكان نمى توانند در آنجا بازى كنند؛
 مربيان/ داوطلبان به اندازة كافى براى آموزش/ تمرين مجهز نيستند؛
  مربيان از كودكان انتظارات بيش از حدى دارند و از آن ها مى خواهند تمرين ها و آموزش ها را در شرايط غيرامنى

انجام دهند؛
 در انتخاب داوطلبان كامًال ماهر براى پست هاى مربيگرى سخت گيرى نمى شود؛
 تجهيزات مناسب هيچ وقت در دسترس نيست؛
 برخى سياست ها، قوانين، و قطعنامه هايى كه محيط امن و دوستانه را توصيف و تشويق مى كنند ناديده مى گيريم؛
  دست اندركاران ورزش در مواجهه با موارد ناهنجار (خشونت، فحش و ناسزا) آن را نفى نمى كنند؛ و
  در سازمان هاى ورزشى براى شناسايى ارزش هاى مناسب، رفتار اخالقى و اقدامات ايمن در ورزش و اطمينان از

تحقق آن ها، برنامه  ها يا جلسات بحث و بررسى آموزشى وجود ندارد. 
در ورزش با توجه به ماهيت آن، عواملى وجود دارند كه دستيابى به محيط امن و دوستانه را مختل مى سازند. اصلى ترين 
آن ها محيط رقابتى است يا شرايطى كه در نهايت به محيط امن و دوستانه منتهى مى شود. به عالوه، رسانه ها در نمايش ورزش 

حرفه اى اغلب نمونه هايى از فحش و ناسزا، دوپينگ، و پيروزى به هر قيمتى را نشان مى دهند. 

ب) تمرين ورزشكاران جوان نخبه 
هدف اصلى كميسيون پزشكى IOC عبارت است از حفظ سالمتى ورزشكاران به ويژه از راه ارتقاى اقدامات ايمنى در تمرين.

ورزشكار جوان نخبه فردى است كه استعداد ورزشى فوق العاده اى دارد، به تمرين هاى تخصصى تن مى دهد، مربيگرى زبده 
مى خواهد و در معرض رقابت زودهنگام است. اين جمعيت ورزشكارى منحصر به فرد نيازهاى اجتماعى، احساسى، و بدنى 
خاصى دارند كه بسته به مرحلة خاص باليدگى ورزشكار فرق مى كند. اين ورزشكاران به تمرين، مربيگرى، و مسابقات مناسبى 

نياز دارند كه حرفة ورزشى ايمن و سالمى را تضمين كند و كاميابى آيندة آن ها را در پى داشته باشد.

مبانى علمى تمرين
متناسب با سن رشد و باليدگى، آمادگى هوازى و بى هوازى، و قدرت عضله نيز افزايش مى يابد. پيشرفت در اين متغيرها هم زمان 
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نيست. در دوران كودكى عملكرد بى هوازى و قدرتى بهبود چشمگيرترى دارد، در حالى كه در دوران بلوغ عملكرد هوازى بهبود 
بيشترى مى يابد. در اواخر دورة پيش از بلوغ، آمادگى هوازى و بى هوازى و قدرت عضالنى پسران، در مقايسه با دختران، زيادتر 
است. با پيشرفت باليدگى، تفاوت هاى جنسى برجسته تر مى شوند. شواهد نشان مى دهند با تجويز تمرين مناسب، قدرت عضالنى و 
آمادگى هوازى و بى هوازى بيشتر افزايش مى يابند. صرف نظر از ميزان باليدگى، در قياس با آمادگى اوليه، پاسخ هاى نسبى پسران و 

دختران به تمرين مشابه است. 

مسائل ويژة ورزشكار كودك نخبه
اختالف در ميزان رشد بين بافت استخوان و نرم، ورزشكار كودك را در معرض افزايش خطر آسيب هاى پركارى قرار مى دهد. درد 
طوالنى مدت در موضع ممكن است نشانة آسيب ديدگى باشد و در كودكان همواره بايد آن را بررسى كرد. بيش تمرينى يا خستگى 
مفرط پيامد بارهاى تمرينى بيش از حد، فشار روانى، دوره بندى ضعيف، يا بازيافت ناكافى است. اين دو پديده زمانى در كودك 
ورزشكار نخبه رخ مى دهد كه محدوده هاى سازگارى و عملكرد مطلوب از حد خارج شوند. بديهى است در برنامة تمرين روزانه 

درد بيش از حد نبايد رخ دهد.
در دختران، فشارهايى كه هدف هاى وزنى غيرواقعى به دنبال دارند، اغلب به پيوستارى از اختالالت خوردنى مثل بى اشتهايى 
و/ يا پرخورى عصبى مى انجامد. اين اختالالت بر فرايند رشد و بر عملكرد هورمونى تأثير مى گذارند، و باعث آمنوره (قطع 

قاعدگى)، كاهش چگالى امالح استخوانى، و ساير بيمارى هاى خطرناكى مى شوند كه گاه زندگى افراد را تهديد مى كنند.
الزم است ورزشكاران كودك نخبه در محيط مناسبى تمرين و مسابقه دهند كه با روش هاى تمرينى تكنيكى و تاكتيكى، 
قوانين و مقررات، امكانات، تجهيزات، و طرح هاى مسابقاتى مناسب سنشان پشتيبانى شود. سزاوارند تا در محيط لذت بخش، 
برى از سوء استفاده از دارو و آثار منفى از جمله آزار و اذيت و فشارهاى نامناسب والدين، هم قطاران، مراقبان بهداشت، مربيان، 

و رسانه ها تمرين و مسابقه دهند.
آگاهى از اينكه ورزشكاران جوان نخبه، نيازهاى تمرينى متفاوتى در مقايسه با بزرگساالن جوان يا جوان كامل دارند بسيار مهم 
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است؛ چه در محافظت از سالمتى كودك و چه در پيشرفت هاى تمرينى. در تنظيم برنامه هاى تمرينى كودكان بايد از متخصصان 
رشد و تكامل كودكان كمك گرفت. 

تمرين ورزش و تحصيل
تمرين ورزش نبايد در كودك و نوجوان افت تحصيلى به دنبال داشته باشد. تحصيل اولويتى است كه فرد را براى تأمين نيازهاى 
زندگى آماده مى كند. ورزش همچون ساير عاليق و سرگرمى هاى فرد در طول حياتش است. به عالوه، در موارد بسيارى، ورزش و 
تحصيل هم زيستى مى يابند. در حقيقت، ورزش سطح باال گاه براى مدتى اولويت مى شود. با وجود اين، در درازمدت، دورة حرفة 
ورزش كوتاه مى شود و تحصيل خوب براى دورة طوالنى تر مثمرثمر خواهد بود. بنابراين، ضرورى است تا ورزشكاران كودك و 

نوجوان طورى راهنمايى شوند تا بتوانند نيازهاى تمرينى شان را با ابعاد تحصيلى شان تركيب كنند. 
با توجه به تمرين ورزشكاران نوجوان، كنگرة المپيك 2009 در كپنهاگ، توصية زير را مطرح كرد (شمارة 5): 

5. همة دست اندركاران و ذى نفعان جنبش المپيك موظف اند به روندهاى موجود تمرين بيش از حد و برنامه ها و تقويم 
مسابقاتى كه براى ورزشكاران، به ويژه ورزشكاران جوان از بُعد عملكرد (ورزشى)، سالمتى، و تعهد زيان بارند حساس باشند و 

بايد اقدامات مناسب را براى جلوگيرى از شدت گرفتن آن ها در صورت لزوم انجام دهند. 

ج) پرسش ها
ايمنى محيط ورزشكاران كودك و نوجوان در نظام ورزش، باشگاه يا مدرسة شما چگونه است؟  .1

در محيط ورزش شما، مهم ترين مسائل ايمنى ورزشكاران كودك و نوجوان چيست؟  .2
آيا شرايط بهترمى شود؟ اگر بلى، چگونه؟  .3

براى ارزيابى شرايط ايمنى ورزشكاران كودك و نوجوان، مسئوليت متوجه چه كسى است؟  .4
براى اصالح معضالت ايمنى يا آزار و اذيت در مواقعى كه ضرورت مى يابد مسئوليت با كيست؟    .5

REFERENCES

Consensus Statement on Training the Elite Child Athlete, IOC, 2005, www.olympic.org
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الف) مقدمه

دوپينگ چيست؟ 
دوپينگ عبارت است از استفادة آگاهانه يا ناآگاهانة ورزشكار از يك ماده يا روش غيرمجاز كه قوانين جهانى دوپينگ زدايى آن را 
ممنوع اعالم كرده است. دوپينگ مطلقاً غيرمجاز است. ورزشكاران را تشويق يا كمك كنيد تا از چنين مواد يا روش هاى غيراخالقى 

استفاده نكنند. تشويق به دوپينگ از مصاديق جرم دوپينگى محسوب مى شود. 

چرا دوپينگ ممنوع است؟
دوپينگ ممنوع است زيرا اصالت لذت بردن از ورزش و توجه به مبانى اخالقى و ارزشى را كه از امتيازات ويژة بشرى و ورزش 
كردن است به تدريج به انحطاط مى كشاند و از بين مى برد. دوپينگ همچنين، به اين دليل ممنوع است كه ورزشكاران را از برترى 
يا  مواد  برخى  احتمالى  زيان بار  جانبى  عوارض  از  و  مى كنند  كسب  (ورزشى)  عملكرد  افزايش  قِبَل  از  كه  بازدارند  غيراخالقى 
روش هاست. پيگردهاى قانونى نيز در دوپينگ وجود دارد. توزيع بسيارى از مواد غيرمجاز (براى مثال، داروهاى آنابوليكى)، اگر 

مجوز پزشكى نداشته باشد، در بسيارى از كشورها غيرقانونى است.

ب) مسائل اخالقى 
اينكه چه داروهايى را مى توان استفاده كرد يا نكرد و اينكه چه داروهايى بايد مجاز يا غيرمجاز باشند، از جمله معضالت اخالقى 
و پزشكى به شمار مى روند. با وجود اين، زمانى كه همة حقايق دربارة اين موضوع روشن شد يا دست كم بسيارى از آن ها كشف 
شدند، تازه بايد تصميم گرفت آيا جنبة درمان پزشكى دارند؟ آيا استفاده از دارويى خاص مجاز است؟ سپس، نوبت به سازمان هاى 
ورزشى مربوط مى رسد كه بررسى كنند آيا به كمك هاى پزشكى و دارويى مؤثر بر عملكرد (ورزشى) مجوز استفاده بدهند؟ در اينجا، 
موضوع پزشكى نيست بلكه اخالقى است. پرسش اين است كدام داروها، ابزارهاى درمانى، و روش هاى درمانى اخالقى اند و كدام 
يك غيراخالقى؟ پاسخ به اين سؤال كار ساده اى نيست. به همين دليل، فهرست داروهاى غيرمجاز پيوسته بررسى مى شود و در وب 

سايت آژانس جهانى دوپينگ زدايى (WADA) درج مى گردد. 

اصول مورد نظر در تدوين مقررات دوپينگ  
در تدوين مقررات ابزارهاى پزشكى و دارويى افزايش دهندة عملكرد (ورزشى)، سه اصل اهميت دارد: 

يا  سالمتى  به  پزشكى  تكنيكى  يا  دارو  از  استفاده  آثار  اگر  است.  ورزشكار  سالمتى  اول  اصل  ورزشكار.  1. سالمتى 
فيزيولوژى ورزشكار آسيب جدى بزند- مثل ايجاد بيمارى، افزايش خطر بيمارى يا حتى مختل كردن رشد و تكامل 

طبيعى- استفاده از آن بايد غيرمجاز اعالم شود. 
2. برابرى. اصل دوم برابرى است. تكنيك ها يا فرآورده هاى علمى كامًال پيشرفته  كه در عمل باعث افزايش عملكرد 
بايد  دارند،  دنبال  به  برترى  دارند  دسترسى  آن ها  به  كه  كسانى  براى  سايرين،  با  مقايسه  در  و  مى شوند  (ورزشى) 
غيرمجاز شمرده شوند. اين اصل شامل ممنوعيت تكنيك هاى پزشكى خاصى مى شود كه حتى معلوم شده در صورت 
خودش  به  ورزشكار  خون  مجدد  تزريق  مثل  نمى شود،  ورزشكار  سالمتى  متوجه  خطرى  آن ها  از  صحيح  استفادة 

(دوپينگ خون). 
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3. مسابقات ويژة ورزشكاران است. 
اصل سوم به اصل دوم بازمى گردد. 
اصل  اين  قالب  در  ديگر،  بيان  به 
المپيك  «مسابقات  گفت:  مى توان 
و  ورزشكاران  بين  است  رقابتى 
پزشكى  حوزة  متخصصان  بين  نه 
برخى  از  استفاده  داروسازان.»  و 
است  ممكن  داروها  و  تكنيك ها 
ساير  كه  بينجامد  وضعيتى  به 
هرچه  كنند  احساس  ورزشكاران 

قدر هم سخت تمرين كنند و هر چه قدر هم ماهرتر شوند، نخواهند توانست به موفقيتى دست يابند، مگر آنكه از 
آن دارو يا تكنيك استفاده كنند. اين موضوع برخالف شكوفايى و تحسين قدرت بدنى است كه پيردوكوبرتن آن را 

يكى از هدف هاى جنبش المپيك مى نامد. 

حقوق انسانى
هدف از برنامة كنترل دوپينگ عبارت است از پايش ورزشكارانى كه از مواد و روش هاى غيرمجاز در ورزش استفاده مى كنند؛ 
بنابراين، اين كار صرفاً اقدام بازدارنده اى در استفاده از چنين مواد يا روش هايى است. شناسايى مادة غيرمجاز يا روش غيرمجاز، 

نشانة جرم دوپينگى است. 
جرايم دوپينگ به جريمه در سطح ورزش ملى و/ يا بين المللى منتج مى شود كه معموالً به شايستگى فرد محدود مى شود. 
براى مثال، ورزشكاران براى دوره هاى زمانى معينى شايستگى خود را براى شركت در ورزش از دست مى دهند، ولى اين به منزلة 
افتادن از كار و زندگى و از دست دادن پشتيبانى هاى مالى نيست. اگر نتيجة آزمايش دوپينگ ورزشكارى مثبت شد، به كارگيرى 
هر گونه اقدام ايذايى از سوى ديگران و خارج از استانداردهاى قضايى رايج و ضوابط حقوق بشر مجاز نيست. بديهى است 
مسئوليت اِعمال مجازات ها و افشاى خاطيان در درجة اول با فدراسيون هاى ملى و بين المللى است. لذا، افراد و سازمان هايى 

كه آزمايش دوپينگ را انجام مى دهند بايد وظايفشان را به گونه اى انجام دهند كه اقتدار چنين فدراسيون هايى خدشه دار نشود.
ممكن است شرايطى به وجود آيد كه در آن يك مورد مثبت، صرفًا با امور حقوق انسانى ارتباط داشته باشد؛ در اين صورت، 
هر مورد بايد بر حسب كيفيتش ارزيابى شود و ممكن است مستلزم به كارگيرى اَعمال يا اقداماتى باشد كه از ضوابط معمولى 

كنترل دوپينگ فدراسيون ملى و/ يا بين المللى خارج است، يا موردى باشد كه جنبة اخالقى آن بيشتر است. 

ج) پرسش ها
آيا كميتة ملى المپيك يا سازمان ورزشى شما، ورزشكارانتان را دربارة دوپينگ و اينكه چرا ممنوع است آموزش   .1

مى دهند؟ 
اگر آموزش نمى دهند، آيا شما بايد انجام دهيد و به چه شكلى؟  .2

آيا شما با مواد آموزشى منتشرة WADA – كه در وب سايت WADA در دسترس است- آشناييد؟  .3
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الف) مقدمه 
در مراسم افتتاحية بازى هاى المپيك، يكى از ورزشكاران به نمايندگى از همة ورزشكاران سوگند مى خورد. يك نفر از داوران به 
نمايندگى از همة داوران و مسئوالن سوگند مشابهى ادا مى كند. اين سوگندها ورزشكاران و مسئوالن را مقيد مى سازد تا از قوانين 
حاكم بر بازى هاى المپيك «با روحية راستين جوانمردى» پيروى كنند. بنابراين، سوگند المپيك ناظر بر دو بخش قوانين و رفتار با 

روحية ورزشى است. اصطالح «بازى جوانمردانه» هر دوى آن ها را دربرمى گيرد.
بازى جوانمردانه به گرايش ها و رفتارهايى در ورزش اطالق مى شود كه با اين باور كه ورزش فعاليتى اخالقى است سازگار 
باشد. اقدامات خشن، تقلب، سوء استفاده از دارو، يا هر گونه استثمار در تالش براى پيروزى با اين عنوان جايى ندارند. هنگامى 

كه چنين مواردى رواج يابد، روحية رقابتى حقيقى فراموش مى شود و هدفى براى ورزش باقى نخواهد ماند.
بازى جوانمردانه تنها به معنى پاى بندى به قوانين نوشته شده نيست، بلكه گرايش هاى درست و روحية خوبى را توصيف 
مى كند كه مردان و زنان ورزشكار در رفتار خود دارند، به ديگران احترام مى گذارند، و از خود در برابر آسيب هاى جسمانى و 
روانى مراقبت مى كنند. انصاف يعنى خود را به جاى ديگرى قراردادن و بر اين اساس عمل كردن. بازى جوانمردانه قبل از هر 

چيز موضوع تعهد فردى شخص است.
سازمان هاى ورزشى در سطوح منطقه اى، ملى، و بين المللى توسط قوانين و مقررات، آموزش مربيان، قضات، داوران، مسئوالن 
پزشكى، و ساير مسئوالن به فضاى بازى جوانمردانه كمك قابل مالحظه اى مى كنند. دولت ها، به ويژه مؤسسات آموزشى عمومى 
و خصوصى نيز مسئول آموزش بازى جوانمردانه و شكل گيرى گرايش به آن اند. فرايند آموزشى نبايد تنها شركت كنندگان فعال 
در ورزش را مخاطب قرار دهد، بلكه بايد به مشتريان يا به عبارت بهتر به تماشاچيان هم بپردازد. والدين در القاى روحية بازى 
جوانمردانه به كودكان نقش حياتى دارند. تماشاچيان و مجموعة رسانه ها در گسترش بازى جوانمردانه نقش دارند. نبايد فراموش 

كرد كه نه تنها الگوهاى خوب ورزشى بلكه الگوهاى بد نيز در فرايند اجتماعى شدن انسان تأثير مهمى دارند. 
كميتة بين المللى بازى جوانمردانه (CIFP) نگران رويدادهايى در سراسر جهان است كه بازى جوانمردانه را تضعيف مى كنند. 
هدف اصلى آن توسعة جهانى بازى جوانمردانه و ايجاد شرايطى است كه در آن بازى جوانمردانه شكوفا شود. اطالعات بيشتر 

دربارة CIFP را در سايت www.fairplayinternational.org مى يابيد. 

ب) قوانين   
ورزش بدون مقررات ناممكن است و ورزشى كه در آن قوانين پيوسته شكسته شود فرومى پاشد و رها مى شود. بنابراين، اينكه قوانين 

بايد حفظ شود و هنگام تخلف جريمه صورت گيرد، به نفع هر ورزشكارى است. 
در بازى هاى المپيك تخلف جدى و عمدى از قانون منجر به سلب صالحيت مى گردد، مانند موردى كه شمشيربازى سالح 
خود را براى گرفتن امتياز غيرقانونى دستكارى كند. نمونه هاى تقلب در بازى هاى المپيك باستان انگشت شمار و در بازى هاى 

المپيك نوين از آن هم كمترند. قضاوت و داورى كارآمد جلوى بيشتر تقلب ها را در طى رقابت مى گيرد.
با اين حال، سوگندها نقش نمايشى و تشريفاتى ندارند بلكه تعهدات قانونى اند و مسئوليت فردى پيروى از قوانين را بر عهدة 
ورزشكاران و مسئوالن مى گذارند، زيرا در سراسر تاريخ بشر، وفاى به عهد وظيفه بوده است، حتى اگر در شكستن آن احتمال 

منافع فورى باشد. اين مسئوليت فردى براى رعايت قانون در كانون جنبش المپيك قرار دارد.

تخطى از قوانين
برخى ورزشكاران عمداً از قانون تخطى مى كنند و جريمة آن را مى پذيرند زيرا منافع زيادى به همراه خواهد داشت. براى نمونه، 
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در شرايط به خصوصى در بازى فوتبال بهتر است به جاى اينكه اجازه دهيد بازى ادامه پيدا كند توپ را با دست بزنيد و ضربه اى 
آزاد به تيم مقابل بدهيد. بعضى بازيكنان ممكن است استدالل كنند كه اين در قانون پيش بينى شده، بنابراين شكل تأييد شدة 
بازى است. به هر حال تعمد براى شكستن قوانين، به خصوص حتى اگر جريمة آن به دلخواه پذيرفته شود، در تضاد با سوگند 

المپيك است.

قضاوت غيرمنصفانه
گاهى در داورى اشتباهاتى رخ مى دهد، به ويژه در ورزش هاى داراى جنبة هنرى مانند شيرجه، اسكيت، و ژيمناستيك كه داور 
ممكن است در قضاوت خطايى غيرعمدى نمايد. به ندرت ممكن است داور به طرفدارى از ورزشكاران يك كشور، گروهى از 
كشورها، يك قاره، يا يك گروه اقليت خاص از بى طرفى منحرف شود. چنين تبعيض هايى در صورت اثبات مسابقة المپيك را 
به تباهى خواهند كشاند. اجراى بى طرفانة قوانين وظيفة اصلى همة داوران و مشمول سوگند براى همة قضات و داوران است و 

اصل بنيادى عدالت محسوب مى شود. 

ج) روحية ورزشى
در مسابقات پرش طول در بازى هاى المپيك 1936 در برلين، جسى 
 7/87 در  پرش  چهار  از  بعد  آلمانى  لوزالنگ2  و  امريكايى  اونس1 
متر با يكديگر مساوى شدند. لوزالنگ به جسى اونس دربارة شيوة 
دورخيزش توصيه هايى كرد. جسى اونس با پرش آخر خود به طول 
پر  هلهلة  و  كف  ميان  در  ورزشكار  دو  برد.  را  مسابقه  متر   8/06
زدند.  قدم  هم  با  پيست  محوطة  در  تماشاچى  هزار  سروصداى 80 
آنان با يكديگر دوست باقى ماندند تا جنگ جهانى دوم در ميان آن ها 

قرار گرفت. اين دوستى آن ها را از بين نبرد.
در 1956، كريستوفر براشر3 در 3000 متر با مانع، اول از همه از خط عبور كرد. اما فوراً رد صالحيت شد. گفته شد وى راهِ 
شركت كنندة ديگرى به نام الرسن4 را در پرش از مانع آب سد نموده است. روزنى5 از مجارستان، الرسن از نروژ، و الفر6 از آلمان 
در مكان هاى اول، دوم، و سوم جاى گرفتند. براشر درخواست تجديد نظر كرد و مورد حمايت سه ورزشكارى قرار گرفت كه 

پس از تأييد فرجام خواهى تنزل رتبه پيدا كردند. 
در المپيك زمستانى 1964، در شروع مسابقة سورتمه سوارى، تيم انگليس متوجه شد كه بخش بسيار مهمى از سورتمه شان 
شكسته است. همتاى ايتاليايى كه در آن مرحله سريع ترين زمان را داشت قطعة خود را به همتاى انگليسى خود كه سپس قهرمان 

شد پيشكش كرد. 
راستين  «روحية  المپيك  سوگند  بخش  دومين  نمايشگر  اما  نيست  مربوط  قوانين  از  پيروى  يا  تخلف  به  برخورد  سه  اين 
جوانمردى» است. نشان مى دهند كه رقابت كنندگان نه مانند دشمنان منفور بلكه مانند رقباى مهربان با يكديگر رفتار مى كنند. 

تالش براى پيروزى بايد با احترام و دوستى با رقيبان پيش رود.

1. Jesse Ownes   2. Luz Long
3. Christopher Brasher  4. Larsen
5. Rozsnoi   6. Laufer
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د) از نظريه تا عمل
در سـرتاسر زندگى مى دانيم كه چه كارهايى را بايد انجام دهيم، ولى گاه آن ها را انجام نمى دهيم. ورزش هم از اين لحاظ تفاوتى با 

بقية امور زندگى ندارد. 
ارزش هاى اخالقى جنبش المپيسم براى برخى ورزشكاران، مربيان، و حتى ورزشكاران المپيك تشريح مى شود، در حالى 
كه همه بدان واقف اند، درباره شان بحث و گفتگو مى شود، اما كاربردى ندارند، زيرا طبق آن ها عمل نمى شود. عدم مقابله به 
مثل در برابر خطا يا خشونت فردى ممكن است ارزشى باشد كه تشريح شده اما اگر ورزشكار تالفى كند يا حتى «تالفى خود 

را در اولويت قرار دهد» ارزش اخالقى عدم مقابله به مثل كاربردى ندارد.
يكى از قدرت هاى نيرومند عليه كاربردى شدن ارزش هاى اخالقى الگوهاى بد ديگران است. اگر ورزشكار گمان كند كه 
ورزشكاران همتاى او تالفى مى كنند، دارو مصرف مى كنند، رقبا يا داوران را تهديد مى كنند، و پاداش هاى غيرقانونى مى گيرند، 
تبعيت از ارزش هاى اخالقى براى او سخت خواهد شد. حتى ممكن است ارزش هاى اخالقى خود را ترك كند زيرا «همه اين 
كار را مى كنند» يا «مجبورى اين كار را بكنى تا برنده شوى» يا «افراد با وجدان آخر مى شوند.» از ميان رفتن اخالقيات ممكن 

است بسيار نيرومند باشد اما تعيين نمى كند كه چه چيزى در ورزش واقعًا درست و غلط يا خوب و بد است.

ه) توسعة بازى جوانمردانه
بازى جوانمردانه بايد به شيوه اى جامع براى همة مردم تبليغ و 
تشويق شود. تغيير رفتار با تربيت آغاز مى شود. تبليغ آنچه بازى 
جوانمردانه معنى مى دهد تمام كسانى را كه از ورزش هاى رقابتى 
لذت مى برند به استفاده از اصول بازى جوانمردانه تشويق مى كند. 

شركت كنندگان
  با هم تيمى ها، مربى ها، داوران، و رقبا همكارى كنيد و با

احترام با آنان رفتار نماييد.
 .درك كنيد كه بدون رقبا مسابقه اى وجود نخواهد داشت
  .در راه كمال كوشش كنيد. لذت ببريد، و مهارت هايتان را با پذيرش محدوديت هايتان رشد دهيد
 .براى كسب برترى غيرمنصفانه بر حريف، تالش نكنيد
 .مقررات بازى را بدانيد و طبق نص و روح قوانين بازى كنيد
 .تغيير قوانين كار داوران است. تصميمات آن ها را بپذيريد
 .با رقيبان، مربيان، و تماشاچيان به زبان خشن سخن نگوييد و توهين نكنيد

معلمان
 .به كودكان بياموزيد به دستاوردها و تالش هاى خود و ديگران افتخار كنند
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 .همه را بدون توجه به سطح مهارتشان به مشاركت تشويق كنيد
 .به كودكان در درك معنى جوانمردى كمك كنيد
  به ياد داشته باشيد همة كودكان عالقة يكسانى به فعاليت هاى ورزشى ندارند. هرگز كودك را به شركت كردن مجبور

نكنيد. 
 .از ايمنى زمين هاى بازى و تجهيزات اطمينان حاصل كنيد
 .در فعاليت هاى خود الگو باشيد
 .بياموزانيد كه استفاده از خشونت پسنديده نيست
 .كودكان را آگاه كنيد كه سبك بازى بعضى ورزشكاران حرفه ايى كه مى بينند ضرورتًا جوانمردانه يا ورزشى نيست

مربيان
 .براى بازيكنان و تماشاچيان الگو باشيد
  ،بياموزانيد را  جوانمردى  اخالقى  ارزش هاى 

توقع  بازيكنان  از  و  ببنديد،  كار  به  را  آن ها 
داشته باشيد كه به آن ارزش ها احترام بگذارند. 

  با حضور در دوره هاى آموزشى براى به روز
بودن با پيشرفت هاى جديد، از ورزش خود 

با خبر باشيد.
  ،تماشاچيان با  بازيكنان  حضور  در  هرگز 

داوران، و مربيان مشاجره نكنيد.
 .به نص و روح قوانين معتقد باشيد و از آن پيروى كنيد و متخلفان را سرزنش كنيد
 .به شركت كنندگان احترام بگذاريد و با آن ها انسانى رفتار كنيد، و سطوح مختلف توانايى آن ها را تأييد كنيد
 .فقط انتقاد سازنده بكنيد و ورزشكاران را به درستكارى و منضبط بودن ترغيب كنيد
 .نگرش «برنده شدن به هر قيمت» را نكوهش كنيد

داوران
 .ارتباط خوب با بازيكنان و مربيان را حفظ كنيد
 .از مقررات بازى آگاه باشيد
 .داورى را با سطح بازيكنان هماهنگ كنيد
 .جرايم را عليه بازيكنان و مربيان اعمال كنيد



راهنماى مديريت ورزشى140

 .سطح ضرورى آمادگى جسمانى را براى داورى مناسب در ورزش حفظ كنيد

والدين 
 .هرگز كودكان را مجبور به شركت در ورزش نكنيد
 .هرگز آشكارا با قضاوت داوران چالش نكنيد
 .هرگز سعى نكنيد براى رسيدن به آرزوهاى خود، فرزندانتان را تحت فشار قرار دهيد
  در مورد كسى كه مربى فرزندتان است تحقيق كنيد. آيا مربى در مهارت، پيشگيرى از آسيب، و رشد روانى نوجوانان

به تمام معنا صالحيت دارد؟
 در يكى از تمرينات فرزندتان حضور يابيد. آيا مربى با بچه ها منصفانه رفتار مى كند؟
  با فرزندتان صحبت كنيد. آيا از تيمشان و ورزش خوششان مى آيد؟ آيا مى آموزند كه تفريح، تالش بهينه و جوانمردى  

پراهميت اند؟
 .اگر به مشكلى پى برديد، آن را بررسى كنيد به ديگر والدين اطالع دهيد  
  و زدوخورد  كه  دهيد  توضيح  فرزندانتان  براى  كنيد.  را خاموش  آن  گراييد،  در تلويزيون به خشونت  ورزشى  اگر 

بددهنى قسمت هاى قابل قبول ورزش نيستند. 
  نوآورى هاى ورزش جوانمردانه را كه در سطوح محله، شهرستانى، و ملى دولت حمايت مالى مى كند بپذيريد و

توسعه دهيد.

رسانه ها
 .مطالب و موقعيت هاى بازى جوانمردانه را گزارش كنيد
  مسائلى مانند خشونت، ترفندهاى غيراخالقى، «خطاهاى به اصطالح خوب»، بددهنى، و استفاده از دارو براى برترى

غيرمنصفانه بر حريفان را در ورزش محكوم كنيد.
 .از نظرات داوران حمايت كنيد و به جاى احساسى كردن خشونت بر كيفيت بازى تأكيد كنيد

تماشاچيان 
 .بازيكنان را مورد تمسخر قرار ندهيد
 .بازى جوانمردانه و ماهرانه را تشويق كنيد
 .به داوران احترام بگذاريد
 .توسل به خشونت را محكوم كنيد
 .رفتار محترمانه را حفظ كنيد
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  .اگر هنگام تماشاى بازى در تلويزيون ناگهان زدوخورد آغاز شد، تلويزيون را خاموش كنيد

مديران 
 .برنامه ها را با تأكيد بر شادكامى و رشد مهارت به پيش بريد
  اطمينان حاصل كنيد كه برنامه ها فرصت هايى عادالنه بدون توجه به سن، جنسيت، وضعيت جسمانى يا سطح مهارت

براى همة ورزشكاران تدارك ديده شده اند. 
 .از وجود تجهيزات و تسهيالت ايمن اطمينان حاصل كنيد
 .آموزش جوانمردى و بازى جوانمردانه را در دوره هاى مربيگرى بگنجانيد
 .روشن سازيد كه بازى خشن و رفتار ناجوانمردانه آشكارا غيرقابل قبول است
 .جايزة بازى جوانمردانه را مقرر كنيد
  .با اعالم ورزشگاه هاى خود به عنوان محل بازى جوانمردانه، هرگونه خشونت را مردود شماريد

ديگران
  به عنوان حامى مالى مسابقه، تيم، يا ورزشكار- در هر سطحى- بخواهيد كه اصول بازى جوانمردانه محترم شمرده

شود. 
  به عنوان عامل تبليغات، در برابر وسوسة توسل به موضوعات يا تصاوير مبتنى بر خشونت در ورزش براى تبليغ

محصوالت خويشتن دارى كنيد. 
 .به عنوان پزشك، بيماران را از پيامدهاى جدى خشونت در ورزش آگاه سازيد و نگرانى هاى خود را آشكارا بيان كنيد
  .به عنوان مالك يا مدير تيم، در برابر خشونت در ورزش موضع آشكار بگيريد
  به عنوان نمايندة منتخب دولت، نگرانى خود را دربارة شورش هاى خشن در مسابقات ورزشى بيان كنيد. دربارة بازى

جوانمردانه در مأل عام صحبت كنيد.
         .به عنوان سخنران، موضوع بازى جوانمردانه را در سخنرانى خود بگنجانيد

و) پرسش ها 
سازمان ورزش شما چگونه مربيان و ورزشكاران را به ارزش ها و رفتار بازى جوانمردانه ترغيب مى كند؟  .1

چه كارى مى توانيد انجام دهيد تا واقعًا مطمئن شويد هر كه با سازمان ورزش شما همكارى دارد، اين ارزش هاى   .2
اخالقى و اين گونه رفتارها را درك كرده است؟

براى توسعة بازى جوانمردانه در كنار مراسم روز المپيك چه كارى مى توانيد انجام دهيد؟   .3
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الف) مقدمه 
كميتة پزشكى IOC همسو با وظيفة خود در ارتقا و حفظ سالمت ورزشكاران، تمامى حقوق آنان را به رسميت مى شناسد، از جمله 

لذت بردن از محيط ورزشى ايمن و حامى. 
آزار و خشونت، نقض حقوق انسان است كه به سالمت فردى و سازمانى آسيب مى رساند. آزار و خشونت در سرتاسر جهان 
وجود دارد. در ورزش سبب آسيب ورزشكاران و سايرين و موجب مسئوليت هاى قانونى، مالى، و اخالقى براى سازمان هاى 

ورزشى مى شود. هيچ ورزشى از اين مشكالت- در هر سطحى كه باشد- ايمن نيست.
را  خشونت  و  اذيت  و  آزار  تا  دارند  مسئوليت  ورزش  در  ايمنى  و  احترام،  متانت،  فرهنگ  رشد  براى  همگان  ورزش،  در 
اين  كردن  ريشه كن  و  شناسايى  در  بايد  و  ايمنى اند  نگهبانان  ورزشى  سازمان هاى  ويژه،  به  كنند.  جلوگيرى  آن  از  و  شناسايى 
اقدام ها مديريتى قوى از خود نشان دهند. نظام ورزشى سالم كه به اعتالى توان ورزشكاران كمك مى  كند، در جلوگيرى از آزار 

و خشونت چه در ورزش و چه در خارج از ورزش نقش دارد.   

ب) خشونت در ورزش   
بيشتر ورزش ها بدون خشونت اند. روزانه، در هر كشورى از دنيا، هزاران مسابقة ورزشى برگزار مى شوند و هزاران مسابقه بدون 
ذره اى خشونت به اجرا درمى آيند. با وجود اين، خشونت هنگامى كه بروز مى كند، تهديدى براى ورزش و جنبش المپيك به شمار 

مى رود. البته، خشونت ارزش خبرى دارد. در برابر وقوع خشونت بايد واكنش جدى نشان داد. 

خشونت ميان ورزشكاران 
خطر آسيب ديدگى همواره در هر فعاليت بدنى وجود دارد. هنگامى كه ورزشكاران خود را براى منتها درجة مهارت، قدرت، و 
استقامت تحت فشار قرار مى دهند خشونت افزايش مى يابد. به طور كلى، ورزشكاران در تصميم براى خطر كردن آزادند. برخى بر 
اثر تصميماتشان جان خود را از دست مى دهند يا دچار معلوليت مى شوند، اما خطر آسيب هاى خودكرده عموماً منطقى است. آنچه 
غيرمنطقى است مربوط به مربيان و معلمانى است كه مشتاق باال بردن شهرت خود هستند و ورزشكاران را تشويق مى كنند تا جان 

خود را به خطر بيندازند و برخالف ميل خود و انتخاب بهتر حركت كنند. 
در بازى ها و ورزش هايى كه تماس بدنى وجود ندارد، باز هم ممكن است تماس هاى خشنى رخ دهد. در آن صورت، داوران 
بايد مشخص كنند چه كسى مقصر است و آيا آگاهانه و عمدى بوده است. قضاوت دربارة نيّت شايد سخت ترين كارى باشد كه 
داور بايد انجام مى دهد. آخرش هم قضاوت ناممكن است. فقط خود ورزشكار است كه مى داند آيا با روحية جوانمردى مسابقه 

داده است.
برخى ورزش ها برخوردهاى شديد بدنى را مجاز مى دانند و اين قسمتى از مسابقة آن هاست. برخورد شانه ها در فوتبال و تكل 
كردن بدن در هاكى روى يخ در قوانين پذيرفته شده است. در مشت زنى برخوردهاى خشن نه تنها مجازند، بلكه نتيجة مسابقه را 
تعيين مى كنند. محافظ هاى سر آسيب هاى سطحى را كاهش مى دهند، اما از ضربه هاى شديد و از آسيب هاى درونى و دائمى- هر 

چند كوچك به سيستم مركزى عصبى- جلوگيرى نمى كنند.
كسى  چه  نباشند؟  خشن  حد  از  بيش  تا  باشد  بايد  چقدر  آن  شدت  ميزان  باشند،  مجاز  قوانين  در  شديد  برخوردهاى  اگر 
اين مرز را مشخص مى كند؟ ورزشكاران خود در مشخص كردن كليات بازى جوانمردانه يا ناجوانمردانه نقش بزرگى دارند. 
ساختارهاى مديريتى ورزش بايد در قوانين و اظهاراتشان در مأل عام، هدف جنبش المپيك را در توسعة دوستى در نظر بگيرند. 
آنچه نسبت به يك دوست انجام مى دهيد بايد حدى داشته باشد، حتى در ورزش، حتى اگر مستوجب خشونت شما باشد. مالك 
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نهايى دوستى است. 
خود  آن ها  دهند.  انجام  خشونت  مهار  براى  را  كارها  بيشترين  مى توانند  معلمان  و  رسانه ها  مجموعة  و  مربيان  احتماالً، 
مستقيمًا درگير اقدامات خشن نمى شوند و فقط گه گاه ورزشكاران را به انجام چنين اقداماتى تشويق مى كنند. ورزشكاران براى 
فرمانبردارى ارزش قائل اند و به انجام آنچه مربى شان به آن ها مى گويد مى پردازند، حتى هنگامى كه به اخالقى بودن آنچه به انجام 
دادنش دستور داده شده شك داشته باشند. بنابراين، مربيان و معلمان براى كنار گذاشتن خشونت از بازى هاى المپيك و جنبش 

المپيك مسئوليت سنگينى بر عهده دارند. 

خشونت ميان تماشاچيان در ورزشگاه ها
موضوع خشونت تماشاچيان در ورزشگاه ها دهه هاست كه با ما همراه بوده است و در بسيارى از ورزش ها و خيلى از كشورها رخ 
داده است. مقاالت دانشگاهى بسيارى دربارة مبانى فرهنگى- اجتماعى اين چنين اوباشگرى ها و نظريه هايى از جمله مفاهيم زير 

بحث كرده اند:
 .خشونت و درگيرى در زمين، خشونت هواداران را در جايگاه تماشاچيان تسريع مى كند
 .تصميمات داور، خشونت را در ميان جمعيت تسريع مى كند
 .هواداران با تيم شهر خود پيوند مى خورند و رقابت خودشان عليه طرفداران تيم مقابل را در سكوها به وجود مى آورند
  هواداران برانگيخته شده با الكل كه در ميان جمعيت پنهان شده اند از ايجاد آشوب و اَعمالى كه هنگام تنها بودن

مرتكب نمى شوند لذت مى برند.
  الگوهاى خشونت اند.  پذيرش  و  گروه  هنجارهاى  تأثير  تحت  و  مى شوند  پرخاشگرتر  گروه ها  قالب  در  اشخاص 

خشونت گروهى ساير فعاليت ها را تحريك مى كند.
داليل فرهنگى- اجتماعى خشونت هواداران هر چه باشد، تأثير مهمى بر گرايش مردم به حضور در مسابقات يا حتى حمايت 
جامعه از ورزش دارد. بنابراين، اينكه ارزش هاى اخالقى مناسب به نوجوانان القا مى شود، به ويژه براى نپذيرفتن چنين رفتارهاى 

غيراخالقى اى، بسيار مهم است.
اين مسئوليت مهمى براى جنبش المپيك به شمار مى رود كه همراه با مقامات سياسى، چنين موضوعاتى را بررسى كند و 

تدابير و راه هايى براى چاره كردن چنين وضعيت هاى خشنى تعيين شود.
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ج) آزار و اذيت در ورزش 
شكل هاى گوناگونى از خشونت در ورزش وجود دارد، از جمله گفتارى، بدنى، و جنسى. با وجود اين، در اين بخش تنها به موضوع 

آزار و اذيت جنسى و سوء استفادة جنسى مى پردازيم.
آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى در ورزش ريشه در روابط قدرت و سوء استفاده از قدرت دارد. در فرهنگ سازمانى 
از  همگى  اجبار  و  جنسى  آزار  ورزش اند.  در  ناموفق  مديريت  نشانه هاى  واقع،  در  مى دهد.  روى  فرصت ها  اين  تسهيل كنندة 

جنبه هاى تداوم آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى در ورزش به شمار مى روند.
آزار و اذيت جنسى. آزار جنسى به رفتار فردى يا گروهى گفته مى شود كه دربرگيرندة رفتار كالمى، غيركالمى يا بدنِى 
جنسى است كه عمدى يا غيرعمدى، قانونى يا غيرقانونى، و مبتنى بر سوء استفاده از قدرت و اعتماد، از سوى قربانى يا شاهد 

ناخواسته و اجبارى بروز مى كند.
سوء استفادة جنسى. سوء استفادة جنسى هرگونه فعاليت جنسى است كه به آن رضايت داده نشده يا نمى تواند داده شود. 

در ورزش، معموالً شامل اغفال و سوء استفاده از ورزشكاران است. 
آزار و اذيت جنسيتى. مشتمل بر رفتار تحقيركنندة يك جنسيت يا جنسيت ديگر است كه روش مند و پى درپى است، ولى 

الزامًا جنسى نيست.
تحقير و اجبار. دربرگيرندة مراسم پذيرش سوء استفادة جنسى است كه اغلب بخش هاى جنسى نيز دارد و در آن تازه واردها 

هدف قرار مى گيرند.
هوموفوبيا. شكلى از تبعيض و سوء استفاده است كه دامنة آن از تنفر غير فعال تا تعدى و آزار فعال افراد همجنس خواه زن، 

هم جنس خواه مرد، دو جنسيتى، و تغيير جنسيتى فرق مى كند. 

شيوع، خطرها، و پيامدها
آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى در همة ورزش ها در همة سطوح اتفاق مى افتد. به نظر مى رسد شيوع آن در ورزش قهرمانى بيش تر 

است. اعضاى گروه همراهان ورزشكاران كه در جايگاه هاى اختيار و اقتدار قرار دارند به نظر مرتكبان اصلى مى رسند.
در موارد فقدان محافظت، انگيزة زياد مرتكبان و آسيب پذيرى زياد ورزشكاران (به ويژه در مورد سن و بلوغ) خطر آزار و 

سوء استفادة جنسى را افزايش مى دهد.
آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى در ورزش تأثيرى جدى و منفى بر سالمت روانى و بدنى ورزشكاران دارد. اين مسئله 
بيمارى هاى  كه  است  حاكى  بالينى  اطالعات  مى شود.  منجر  ورزش  از  وى  كناره گيرى  به  و  ورزشكار  ضعيف  عملكرد  باعث 
روان تنى، اضطراب، افسردگى، سوء استفاده از مواد، آسيب به خود، و خودكشى برخى پيامدهاى جدى بر بهداشت و تندرستى 

دارد.
نگرش هاى غير فعال/ بدون مداخله، انكار و/ يا سكوت افراد مستقر در مسند قدرت در ورزش (به ويژه شاهدان) آسيب هاى 
روانى آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى را افزايش مى دهند. فقدان اقدام ناظران اين برداشت را نيز براى قربانيان به وجود 
مى آورد كه آزار و اذيت جنسى و رفتارهاى سوء استفادة قانونى از نظر اجتماعى پذيرفته شده است و يا دست اندركاران ورزش 

فاقد قدرت اعتراض اند.

د) تدابير جلوگيرى از خشونت و آزار و اذيت 
روش هايى زير به جلوگيرى مؤثر از خشونت و آزار جنسى كمك فوق العاده اى خواهند كرد: داشتن سياست ها و ضوابط اجرايى 
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همراه با قوانين منسجم در ورزش، تعليم و تربيت و آموزش همة اهالى ورزش، سازوكارهاى شكايت و حمايت براى كسانى كه 
احساس مى كنند مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، و بازبينى و ارزشيابى ساختارها براى اطمينان از اينكه بهترين شيوه ها به كار گرفته 

شده اند. هر سازمان ورزشى بدون توجه به تفاوت هاى فرهنگى بايد اين شرايط را دارا باشد.
خط مشى، بيان تصميمى است كه مسئوليت ايجاد محيطى ايمن و متضمن احترام متقابل را نشان مى دهد. خط مشى بايد آنچه 
را در رابطه با شناساندن حقوق، رفاه، و محافظت الزم است گوشزد كند. داشتن خط مشى به سازمان اجازه مى دهد هنگام اقامة 
دعوى يا شكايت، اقدام عادالنه و بى طرفانه به سرعت انجام شود. همچنين، سازمان را مهيا مى كند، بر حسب ضرورت، اقدامات 

سخت گيرانه و تنبيهى انجام دهد.
ضوابط ورزشى، استانداردهاى قابل قبول رفتار را شرح مى دهد، كه پيروى از آن براى حفظ خط مشى مفيد است. استانداردهاى 
رفتار معيارى شفافى را براى آنچه قابل قبول و آنچه غيرقابل قبول است عرضه مى دارد و فرصت هاى آزار و اذيت و سوء استفادة 

جنسى و اتهامات بى اساس را به حداقل مى رساند. 
همة سازمان هاى ورزشى بايد: 

 .تدابير و فرايندهايى را براى جلوگيرى از آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى تدوين كنند
 .عملى كردن اين فرايندها و تدابير را ديده بانى كنند
 .تأثير اين تدابير را در شناسايى و كاهش آزار و اذيت و سوء استفادة جنسى ارزيابى كنند
  .رهبرى اخالقى و محترمانه را ارتقا دهند و كامًال بدان وفادار باشند
 .در پيش گيرى از آزار و اذيت و سوء استفاده جنسى، هر چه سريع روابط با والدين را تقويت كنند

خط مشى بايد:  
  .موضوعات ياد شده را شناسايى و مورد مالحظه قرار دهد
 .شفاف و به آسانى قابل فهم باشد
 .شامل مشورت با ورزشكاران باشد
  از سوى ساختار مديريتى مربوط (براى مثال هيئت اجرايى) تصويب شود و در اساسنامه و يا مقررات آن گنجانده

شود. 
  .با سياست جامع آموزش و تمرين در شكل گسترده اى به اطالع مخاطبان رسانده شود
  .براى همة افراد درگير در سازمان به كار گرفته شود
 .تصريح كند كه همة اعضا حق محترم بودن، ايمنى، و محافظت دارند
 .بيان دارد كه سالمت اعضا مهم ترين است
 .كسانى را كه مسئوليت حفظ و اجراى آن را دارند شناسايى كند
 .آنچه را تخلف محسوب مى شود مشخص كند
 .دامنة پيامدهاى چنين تخلفاتى را مشخص كند
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 .شيوه هايى را براى گزارش و رسيدگى به شكايات تعيين كند
 .روش هايى را براى حفظ سوابق تعيين كند
 .(مانند سوت زدن) براى خبررسانى به شخص ثالث، خطوط راهنما تعيين كند
 .همواره بازبينى و به روز شود، به ويژه هنگامى كه تغيير بزرگى در مقررات اصلى سازمان يا در قانون ايجاد شود

سازمان هاى ورزشى بايد ضوابط اجرايى مقابله با خشونت و آزار و اذيت را براى اعضاى خود در هر سمت تدوين كنند 
كه بايد: 
 .براى پيروى از استانداردهاى رفتار مناسب و مورد انتظار از همة اعضا خطوط راهنما داشته باشد
   .براى برخورد با رفتار غيرقابل قبول، روشى شفاف از جمله دستورالعمل دربارة اقدامات قانونى و مجازات ها تهيه كند

ه) پرسش ها 
به نظر شما، آيا مواردى از خشونت يا آزار و اذيت در سازمان ورزش شما وجود دارد؟  .1

آيا سازمان (ورزش) شما، سياست هاى مكتوب مناسب براى اين مسائل دارد، و آيا اين سياست ها اجرا مى شوند؟  .2
سازمان (ورزش) شما چگونه مى تواند روش خود را براى جلوگيرى از چنين بدرفتارى هايى بهبود بخشد؟  .3

REFERENCES

 IOC Consensus Statement on Sexual Harassment and Abuse in Sport, 2007, www.olympic.org
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الف) مقدمه 
اولين اصل زيربنايى المپيسم كه در منشور المپيك آمده بيان مى كند: «... المپيسم به دنبال شيوه اى از زندگى مبتنى بر لذت تالش، 

ارزش تربيتى الگوى خوب بودن، و احترام به اصول جهانى و زيربنايى اخالق است.»
علم اخالق شاخه اى از فلسفه است كه به سؤاالتى دربارة اصول اخالقى مى پردازد، از جمله چگونه ارزش هاى اخالقى بايد 
تعيين شود؟ چگونه مى توان در شرايط خاص به نتيجه اى اخالقى رسيد؟ و اينكه مردم عمًال از چه ارزش هاى اخالقى اى پيروى 
تمام كسانى كه در ورزش مشاركت دارند مربوط مى شود، از جمله ورزشكاران، مربيان،  مى كنند؟ اخالق در ورزش به رفتارِ 
داوران، پزشكان ورزشى، همچنين مقامات و پرسنل سازمان هاى ورزشى. همة شركت كنندگان در فعاليت هاى ورزشى بر اثر 

رعايت اولين اصل المپيسم بايد به اصول اخالقى احترام بگذارند.
براى درك و اجراى اصول بنيادى اخالق، ضوابط و مقررات اخالقى براى هدايت رفتار به وجود آمده اند كه استانداردها يا 

معيارهايى را ارائه مى دهند كه رفتار را با توجه به ارزش هاى اخالقى ارزشيابى مى كند. 

ب) كميسيون اخالق كميتة بين المللى المپيك 
كميسيون اخالق IOC كه در سال 1999 تأسيس شد، ساختارى دائمى است كه جنبش المپيك را در مورد اصول اخالقى المپيك 

يارى مى دهد. فعاليت هاى كميسيون عبارت اند از: 
  را كه مبتنى بر ارزش ها و اصولى است كه IOC اصول اخالقى را تدوين و روزآمد مى كند. به ويژه، ضوابط اخالقى

در منشور المپيك ارج نهاده شده است. كميسيون ضمنًا اين متون را منتشر مى كند. 
  تحقيقاتى را دربارة شاخه هايى از اخالق انجام مى دهد. پيشنهاداتى براى ،IOC در مواقع ضرورى يا به دستور رياست

اقدامات يا دستورات به هيئت اجرايى IOC و يا اجالس IOC مطرح مى كند. اين پيشنهادات تا زمانى كه هيئت 
اجرايى IOC تصميم گيرى كند محرمانه باقى مى ماند.

  به افرادى كه در جنبش المپيك هستند كمك مى كند تا قوانين و اصول اخالقى را درك كنند و به كار برند. در همة 
موارد اين مشاوره ها محرمانه باقى مى ماند. 

چه كسى مى تواند موردى را به كميسيون ارجاع دهد؟
كميسيون اخالق نمى تواند شكايات را به خود ارجاع دهد، اما مى تواند رياست IOC را از وجود مسئله آگاه سازد. كميسيون اخالق، 
شكايات را از اعضاى خانوادة المپيك (به ويژه اعضاى NOC ،IOCها، فدراسيون هاى ملى يا بين المللى و يا شركت كنندگان در 
بازى هاى المپيك) و يا هر شخصى كه با ادعاى تخلف قانونى ارتباط دارد دريافت مى كند. شكايات به صورت خودكار براى رياست 

IOC براى تجزيه و تحليل و بازگشت احتمالى پرونده به كميسيون (اخالق) براى گرفتن توصيه فرستاده مى شود. 

روند بررسى و مجازات هاى احتمالى 
وقتى پرونده اى به كميسيون اخالق ارجاع مى شود، احتماالً تحت مسئوليت گزارش دهنده پروندة آن آماده مى شود. كميسيون براى 
آگاهى از وضعيت از هر كسى كه ضرورى بداند اطالعات كسب مى كند. صحبت هاى هر فرد يا سازمان مربوط شنيده مى شود. 
كميسيون اخالق مى تواند هر اقدام مفيدى را به عنوان يادآورى قوانين پيشنهاد دهد. كميسيون مى تواند پيشنهاد تحريم بدهد و چنانچه 
در قانون 22 منشور المپيك تعيين شده، مى تواند از اخطار تا اخراج يا پس گرفتن اجازة شركت در بازى هاى المپيك را صادر كند. 
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 IOC ج) ضوابط اخالقى
ضوابط و مقررات اخالقى IOC كه كميسيون اخالق IOC آن 
را وضع مى كند الزامى شده است تا مردم را با خط قرمز اصلى اى 
كه نبايد شكسته شود آشنا كند. مقررات اخالقى IOC مبتنى بر 
اصولى است كه در منشور المپيك به آن ارج نهاده شده و به همة 

جنبش المپيك در سرتاسر جهان اطالق پذير است. 
اصول بنيادى مقررات اخالقى IOC عبارت اند از: 

احترام
پاسدارى از شأن فردى، الزام اساسى المپيسم به شمار   .1

مى رود.
يا  فلسفى  عقايد  مذهب،  قومى،  داليل  جنسيت،  نژاد،   .2
سياسى، وضعيت تأهل يا ديگر داليل نبايد تبعيض پديد 

آورند.
ضوابط  در  شده  پيش بينى  دوپينگ زدايى  قانونى  مواد  همة  است.  ممنوع  اكيداً  سطحى  هر  در  دوپينگ  به  اقدام   .3

دوپينگ زدايى موشكافانه رعايت مى شود. 
هر شكلى از آزار شركت كنندگان خواه بدنى، حرفه اى، يا جنسى و آسيب هاى بدنى و روانى به شركت كنندگان ممنوع   .4

است.
هر شكلى از مشاركت يا حمايت و يا تبليغ براى شرط بندى در بازى هاى المپيك ممنوع است.  .5

شرايط ايمنى ورزشكاران، رفاه و مراقبت هاى پزشكى مطلوب براى تعادل بدنى و روانى آن ها بايد تضمين شود.  .6

يكپارچگى
طرف هاى  المپيك يا نمايندگان آن ها نبايد مستقيم يا غير مستقيم هيچ گونه پاداش يا دستمزد يا سود پنهان يا هر گونه   .1

كمك وابسته به سازماندهى بازى هاى المپيك را بپذيرند يا درخواست يا پيشنهاد كنند.
تنها هداياى كم قيمت طبق رسومات رايج محلى نشان احترام يا دوستى اعضاى المپيك است. ديگر هدايا بايد به   .2

سازمانى كه فرد هديه گيرنده عضو آن است واگذار شود.
از هرگونه تضاد منافع بايد پرهيز شود.  .3

طرف هاى المپيك براى انجام مأموريت خود بايد مراقب و سخت كوش باشند. نبايد به گونه اى عمل كنند كه باعث   .4
بدنام شدن جنبش المپيك  شود.

طرف هاى بازى هاى المپيك، عوامل، يا نمايندگان آن ها نبايد با شركت ها يا اشخاصى كه فعاليت يا شهرت آن ها با   .5
اصول مندرج در منشور المپيك و مقررات اخالقى IOC ناسازگار است سروكار داشته باشند. 
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منابع
منابع المپيك متعلق به طرف هاى المپيك تنها براى اهداف المپيك استفاده مى شود.   .1

بايد درآمد و هزينة طرف هاى المپيك در حساب هايشان طبق اصول حسابدارى مورد پذيرش همگان ثبت و ضبط   .2
شود. حسابرسى مستقل اين حساب ها را رسيدگى مى كند.

در مواردى كه IOC به طرف هاى المپيك كمك هاى مالى مى كند:   .3
الف) استفاده از اين منابع جنبش المپيك براى اهداف جنبش المپيك بايد به روشنى در حساب ها مشخص شود.

ب) حساب هاى مشتركان المپيك را كارشناس تعيين شده از سوى هيئت اجرايى IOC حسابرسى مى كنند. 
طرف هاى المپيك كمك هاى مهمى را به رسميت مى شناسند كه براى پيشرفت و اعتبار بازى هاى المپيك در سرتاسر   .4
جهان، از سوى پخش كنندگان رسانه اى، حاميان مالى، مشتركان، و ديگر حاميان مسابقات ورزشى وضع مى شود. با 
وجود اين، چنين حمايتى بايد به شكلى با قوانين ورزش و اصول تعيين شده در منشور المپيك سازگار باشد. نبايد 

در ادارة سازمان هاى ورزشى مداخله داشته باشد. 

روابط با دولت ها
طرف هاى1 المپيك بايد براى حفظ ارتباطات هماهنگ با مقامات كشورها مطابق با اصل جهان شمولى و بى طرفى   .1

سياسى جنبش المپيك رفتار كنند. 
طرف هاى المپيك هنگام برگزارى هر مسابقه اى كه سازماندهى مى كنند بايد براى محافظت از محيط زيست تالش كنند.   .2

د) زيربناى رفتار اخالقى در ورزش  
  ضوابط اخالقى. سازمان هاى ورزشى براى كمك به مردم در رعايت اصول اخالقى المپيك ضوابط اخالقى خود را

دارند. اين امر به ويژه براى NOCها توصيه شده است. نياز به داشتن مقررات و ضوابط مخصوص به خود براى 
باشگاه هاى ورزشى، سازمان هاى منطقه اى، و انجمن هاى ورزشى به اهميت سازمان بستگى دارد. هنگامى كه سازمان 

باالدستى ضوابط قابل اجرا دارد، وضع ضوابط در سازمان تابع ممكن است نامناسب باشد.  

 1. در مقررات اخالقى IOC، طرف هاى المپيك يا                               عبارت اند از IOC و هر يك از اعضاى آن، شهرهاى خواهان برگزارى بازى هاى
 المپيك، كميته هاى برگزارى بازى هاى المپيك، و كميته هاى ملى المپيك (م).

  Olympic Parties  
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  كميسيون اخالق. داشتن سازمانى دائمى براى به كار بستن ضوابط اخالقى يا مقررات هميشه ضرورى نيست. آنچه
مهم است امكان دادن به سازمان براى تشكيل كارگروهى در موارد نياز است. در همة موارد بايد استقالل و صالحيت 

سازمان محترم شمرده شود. 
  آموزش. سازمان هاى ورزشى مسئول تعليم و تربيت همة اعضاى خود در خصوص اخالق و مديريت خوب به شمار

مى روند. مردم بايد مرتبًا آگاه شوند و مقررات بايد به صورت شفاف شرح داده شود. بر اهميت ارزش هاى اخالقى 
المپيك بايد تأكيد كرد.

  الگوها. در حالى كه سازمان هاى ورزشى ملزم اند در همة موضوعات وابسته به اخالق و ورزش اظهار نظر كنند و
خدمات تأمين كنند، ضرورى است آن ها و اعضايشان با شيوة رفتار خود الگو باشند. رفتار آن ها بايد متين باشد و 

همة اقدامات آن ها بايد عارى از عيب و ايراد باشد. 
  موضوعات و  جوانمردانه،  بازى  رواج  ورزش،  در  دارو  از  استفاده  حوزه هاى  در  ورزشى  سازمان هاى  كارشناسى. 

اخالقى به كار كارشناسى و دانش پرسنل نياز دارند. اين نيازها با به خدمت گرفتن كارشناسان مشاور، استخدام عالمان 
اخالق، يا بستن قرارداد عرضة چنين خدماتى تأمين مى شود و تا حدى با تعليم و تربيت و آموزش پرسنل رفع نياز 
مى شود (براى مثال، مطالب تنظيم شده براى كاركنان عبارت اند از اطالعات زمينه اى ضرورى براى شناخت زبان و 

مفاهيم استدالل اخالقى و قضاوت كردن، و روش هاى تعمق در موضوعات اخالقى.) 
  اطالعات از  عبارت اند  غيراخالقى  رفتارهاى  نمونه هاى  است.  ضرورى  تجارى  اخالقى  اقدام  تجارى.  اقدامات 

دروغين يا گمراه كننده، غلط جلوه دادن (براى مثال، ويژگى ها)، حيف و ميل دارايى (از جمله كارهايى مانند فهرست 
اعضا، پيشنهاد حمايت هاى مالى)، ترفندهاى ناشايست در تجارت، قراردادهاى غيرمنصفانة ورزشكاران، يا سازش ها 

در استخدام مربيان، درخواست هاى دغلكارانه يا افشاى مطالب محرمانه. 
  :تدابير و اقدامات ويژة حوزه هاى خاص. چنين مواردى در حوزه هاى زير مورد نيازند

• يكسان نگرى جنسيتى
• ديد چندفرهنگى
• تبعيض نژادى

• تبعيض
• دربرگرفتن ورزشكاران معلول

• آزار
• ايمنى

• ورزش بدون دارو.

 :سيستم كنترل كيفيت. كنترل درونى كيفيت رفتار اخالقى شامل موارد زير است 
• بازبينى خط مشى. چه تدابير/ روش هايى وجود دارد؛ شفافيت آن ها، نظم و دقت آن ها، مراحل ويژة آن ها در بررسى 

مسائل، اهداف ويژه و بازبينى ساختار آن ها.
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• بازبينى فرايند. چگونه تدابير و برنامه ها تأثيرگذار و اجرا مى شوند. 
• بازبينى برنامه ها. آيا ارزش ها و اخالق در تصميم سازى و اجراى برنامه ها درهم آميخته است؟

كنترل بيرونى كيفيت به واكنش هاى كسانى كه خط مشى ها/ برنامه ها بر آنان تأثير گذاشته نياز دارد. اين نوع كنترل از راه هاى 
زير به دست مى آيد: 

• تمركز بر تحقيقات گروهى 
• بررسى ها 

• بازرسى (بازرسى هاى ارزشى، رسيدگى هاى اخالقى). 

ه) پرسش ها 
چرا اخالق در ورزش اهميت دارد؟  .1

آيا سازمان ورزش شما ضوابط اخالقى يا خط مشى هاى وابسته به اخالق دارد؟ اگر نه چه مى توان كرد تا وضعيت را   .2
بهبود بخشيد؟

ورزشكاران چگونه مى توانند سرمشق رفتار اخالقى براى نوجوانان به كار آيند؟   .3

REFERENCES

IOC Code of Ethics, www.olympic.org
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الف) ارتباط بين دولت و ورزش
در بيشتر كشورها، ورزش قلمرو مهمى براى دولت هاست و اغلب با موضوع جوانان ارتباط دارد. در حقيقت، ورزش ابزار تشويق 
افراد جوان است تا درگير موارد زير شوند: فعاليت هاى اجتماعى سالم، ارتقاى سالمتى، سرعت بخشيدن به پيشرفت تحصيلى، 
رشد شخصيت ورزشكاران و بازيكنان ورزش در هر سنى، تمركز بر ارزش هاى فرهنگى و اجتماعى، كسب وجهه در سطح ملى 

و بين المللى، برجسته ساختن مفاهيم بازى منصفانه و ممتاز بودن، و تحريك تبادالت بين المللى. 
دولت براى ورزش به اين دليل مهم است كه: 

  .از ورزش حمايت مالى مى كند و تأسيسات ورزشى و خدمات را تأمين مى كند
 .رهبران، مربيان، و معلمان ورزش را تربيت مى كند
  .كمك مى كند تا دستگاه هاى آموزشى و خدمات ويژة ورزشكاران به اندازة كافى مجهز شوند
  .به سازماندهى مسابقات، دوره هاى آموزشى، و جمع آورى اعانه كمك مى كند
  .كمك مى كند تا ورزش و روش زندگى سالم از راه رسانه ها ارتقا يابند
 .به افزايش حضور تماشاگران كمك مى كند
  .حمايت هاى الزم را از پزشكى ورزشى، علوم ورزشى، و ايمنى ورزشى در دو بخش مديريتى و مالى تأمين مى كند
  .برنامه هاى ورزش مدرسه اى را گسترش مى دهد
  دسترسى به تأسيسات زيربنايى را تأمين مى كند. از اين رو، فرصت الزم را براى گسترش ورزش از طريق آژانس ها

و دپارتمان هاى دولتى مثل ارتش، خدمات بهداشتى و تندرستى، توريسم، ورزش، تحصيل و جوان فراهم مى كند.
حمايت مقامات محلى و تدابير تكنيكى و تأمين مالى براى پيشرفت ورزش تا حد زيادى به گزينه هاى سياسى، و ميزان 
پيشرفت و اولويت ها در كشورهاى گوناگون بستگى دارد. با وجود اين، از آنجا كه دولت ها اغلب در گسترش ورزش نقش اصلى 
را بر عهده دارند، اين موضوع مستلزم هماهنگى خوب بين مقامات دولتى (محلى) و سازمان هاى ورزشى است. به همين دليل، 

جنبش المپيك اميدوار است همكارى هاى كارآمد بين سازمان هاى ورزشى و مقامات دولتى را تشويق مى كند. 
ارتباط سالم بين دولت و سازمان هاى ورزشى شامل موارد زير است:

 تماس مكرر دست اندركاران
 احترام متقابل
 تعاون و همكارى
  مشخص ساختن نقش ها و مسئوليت هاى هر دو طرف در گسترش ورزش
  پشتيبانى مالى دولت
 مسئوليت و پاسخگويى سازمان هاى ورزشى از نظر مالى و تكنيكى
  .احترام دوجانبه و تأمين نيازهاى دولت و سازمان هاى ورزشى
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 ب) اصول آزادى عمل جنبش المپيك و ورزش
همكارى بين دولت ها و سازمان هاى ورزشى بايد مبتنى بر راهبردى با تأكيد بر همكارى باشد تا سرسپردگى، كه در آن احترام متقابل 
حفظ شود و آزادى عمل اين سازمان ها و اختيارات، قدرت قانونى و حيطة اختيارات آسيب نبيند. اين تعادل اگر به خوبى برقرار 

گردد و مورد احترام دوجانبه باشد، سرعت پيشرفت ورزش و المپيسم در هر كشورى را به بهترين وجه تأمين مى كند. 
اين بدان معناست كه مقامات دولتى بايد استقالل سازمان هاى ورزشى (به ويژه كميته هاى ملى المپيك و فدراسيون ورزشى 
عمل  شيوه هاى  شوند.  كارشان  از  مانع  يا  كنند  دخالت  سازمان ها  اين  امور  در  نبايد  وجه  هيچ  به  و  شمارند  محترم  را  ملى) 
درون سازمانى، سازوكارهاى تصميم گيرى، برگزارى جلسات، روش هاى انتخاب و جز آن، همگى در حيطة اختيارات خود اين 
سازمان هاست و بايد در قوانين و مقررات خودشان (كه در مجمع عمومى در سازمان تصويب شده باشد) هماهنگ با قوانين 

مربوط به هر كشور و قوانين و مقررات سازمان ورزشى بين المللى وابسته بدان مشخص باشد. 
از  محلى  مقامات  با  خوب  كارى  ارتباط  برقرارى  منظور  به  ورزشى  سازمان هاى  كه  نيست  معنا  بدين  عنوان  هيچ  به  اين 
تصميم گيرى (در قدرت قانونى خودشان) در دعوت از نمايندگان دولت براى نشست هايشان يا تماس با آن ها براى گزارش 
فعاليت هايشان و/ يا شفاف سازى مسائل مالى و اطالعاتى خود منع مى شوند. به عالوه، اگر سازمان هاى ورزشى از منابع مالى 
دولتى استفاده مى كنند منطقى است دربارة نحوة هزينه كردن اين يارانه هاى عمومى به مقامات دولتى مربوط گزارش دهند. با 
وجود اين، اين موضوع نبايد مقامات دولتى را وادارد تا از سازمان هاى ورزشى بخواهند عملكرد خود را بر اساس راهبردهاى 

دولتى انجام دهند، بلكه بايد به طور كامل با گسترش اين سازمان ها و در نتيجه فعاليت ورزشى در كل همكارى كنند.
با توجه به مطالب فوق، منشور المپيك (2010) به شرح زير رابطة دولت و ورزش را تعريف مى كند: 

قانون 5,28: براى تأمين كامل اين رسالت، كميته هاى ملى المپيك با سازمان هاى دولتى همكارى مى كنند تا روابط مسالمت آميزى 
برقرار شود. با وجود اين، نبايد با هر فعاليت مغاير با منشور المپيك خودشان را پيوند دهند. [...]

قانون 6,28: كميته هاى ملى المپيك بايد استقالل خودشان را حفظ كنند و در مقابل فشـارها از هر نوعى مقاومت كنند؛ از 
جمله، نبايد زير فشارهاى سياسى، قانونى، مذهبى، يا اقتصادى بروند كه مانع از تبعيت آن ها از منشور المپيك مى شود.

قانون 9,28: جداى از اقدام ها و قطعنامه ها در مورد قانون شكنى منشور المپيك، هيئت اجرايى كميتة بين المللى المپيك هر 
تصميم مقتضى را براى مراقبت از جنبش المپيك در كشور آن كميتة ملى المپيك اتخاذ مى كند، از جمله تعليق يا محروميت از 
شناسايى كميته هاى ملى المپيكى كه به زور مقررات و قوانينى در اساسنامة آن NOC گنجانده شده است، يا هر گونه عملى از 

سوى دولت يا سازمان هاى ديگر باعث شود تا فعاليت NOC يا تصميم هايش مختل شود. [...] 

 ج) ادارة خوب سازمان هاى درون  جنبش المپيك و ورزش
آزادى عمل سازمان هاى درون  جنبش المپيك و ورزش استحقاقى نيست بلكه اكتسابى است. در اين رابطه، ادارة خوب اين سازمان ها 
هم الزم است و هم وظيفه تا بدين ترتيب اين آزادى عمل سازمان هاى همكار گوناگون معتبر و محترم شمرده شود. IOC در سال 
2008 سمينارى دربارة استقالل جنبش المپيك و ورزش برگزار كرد. در اين سمينار، اساسنامه هاى جنبش المپيك بررسى شد و اصول 
كلى ادارة خوب جنبش المپيك و ورزش مشخص گرديد. اين اصول به طور كامل در كنگرة المپيك 2009 در كپنهاگ تأييد و دو 

توصية ويژه در همين زمينه در آن گنجانده شد (شماره هاى 41 و 42): 
41. مشروعيت و آزادى عمل جنبش المپيك به مراعات باالترين استانداردهاى رفتار اخالقى و حاكميت خوب بستگى دارد. 
همة اعضاى جنبش المپيك بايد به استانداردهاى حداقل IOC به اصول كلى اصلى حاكميت خوب جنبش المپيك وفادار بمانند. 
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همة اعضاى جنبش المپيك بايد همواره يكپارچگى، پاسخگويى، و شفافيت و باالترين سطح مهارت هاى مديريتى را به نمايش 
گذارند. بايد مطمئن شوند در همة زمان ها وظايف قانونى شان را به طور كامل همسو با فعاليت ها و پاسخگويى هايشان انجام 

مى دهند و به طور كامل از قوانين كشور (قوانين قابل كاربرد) تبعيت مى كنند.
42. همة اعضاى جنبش المپيك بايد حساب هاى ساليانة خود را با توجه به استانداردهاى مالى شناخته شده نگه دارند و 
مطمئن شوند حسابرسى مستقلى دارند، قوانين، هنجارها، و اقداماتى را در حساب هايشان به كارگيرند كه مغايرتى با ادارة خوب 
امور مالى ندارند و به ضعيف شدن حمايت هاى مالى يا از بين رفتن اعانات منجر نمى شوند؛ ضوابط اخالقى مبتنى بر اصول و 

قوانين ضوابط اخالقى IOC را پذيرايند و همواره مى كوشند منافع ورزشكارانى را كه نمايندگى مى كنند حفظ كنند. 
متن كامل اصول اساسى حاكميت خوب جنبش المپيك و ورزش در بخش 3، موضوع 2، فصل 34 دربارة ادارة سازمان هاى 

ورزشى، عنوان ج درج شده است. 

د) پرسش ها
دولت چگونه به سازمان ورزشى شما كمك مى كند و برعكس؟  .1

آيا برنامة ورزشى ملى وجود دارد؟ اگر بله، چه كسى مسئول اجراى آن است و مسئوليت پايش پيامدهايش كيست؟  .2
آيا كشور شما قانون ورزشى دارد؟ چه مى گويد؟  .3

سياست و اولويت هاى دولت شما در ورزش چيست؟  .4
درخواست شما براى دريافت پول از دولت چگونه انجام مى شود؟ چگونه مى توانيد درخواست اعتبارات مالى خود   .5

را افزايش دهيد؟
زمانى كه ناهمسويى زيادى با دولت داريد، سازمان ورزشى شما چه اقداماتى انجام مى دهد؟  .6

REFERENCES

Basic Universal Principles of Good Governance, IOC, 2008, www.olympic.org and Section 3 of the Manual, Theme 2, 
Unit 34, point C
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الف) فرونشاندن نزاع هاى مربوط به ورزش 
پيچيدگى معضالتى كه بر اثر به كار گرفتن قانون در دنياى ورزش به وجود آمده در حال افزايش است. امروزه، ورزش به دليل 
تجارى شدنش، تأثير رسانه ايش، و فرامليتى شدنش بر مسائل جامعة ما تأثير چشمگيرى دارد. اين توجه شديد به ورزش بى ترديد 

باعث افزايش شمار نزاع ها در فعاليت هاى ورزشى شده است.
به طور كلى، به جد توصيه شده سازمان هاى ورزشى، هرگونه تعارض وابسته به ورزش را در محيطى دوستانه و در خارج 
از دادگاه هاى معمولى حل و فصل كنند، و هر زمان كه ميسر باشد و طرفين درگير توافق داشته باشند، موضوع را به مؤسسات 

تخصصى در ورزش مثل دادگاه حكميت ورزشى (CAS) ارجاع دهند.
براى اين كار، سازمان هاى ورزشى در سطح مورد نظر خود سازوكارهاى حل و فصل دعاوى را از طريق ميانجيگرى، مصالحه 
يا حكميت با ايجادِ، براى مثال، هيئتى متخصص كه دعاوى را در سطح محلى حل و فصل  كند به پايان مى برند (و در صورت 
لزوم فرجام خواهى به دادگاه حكميت ورزش ارجاع مى شود). نحوة عمل اين هيئت براى حل وفصل دعاوى بايد در چارچوب 
قانون تعريف شود. از اين رو، اصول اصلى مربوط مثل استقالل و بى طرفى در عملكرد، شيوه ها، و تصميم هايشان روشن تعريف 

مى شود.
در اين رابطه، كنگرة المپيك 2009، توصيه هاى زير را تصويب كرد: 

43. سازوكارهاى روشن و حل وفصل دعاوى بايد در همة سازمان هاى ورزشى در همة سطوح طراحى شود. همة نزاع هايى 
كه به طور مسالمت آميز يا از طريق حكميت و ميانجيگرى محلى به نتيجه نرسند، بايد به دادگاه حكميت ورزشى (CAS) ارجاع 

داده شوند. 

حكميت در كل 
دستگاه قانونى ايالتى حق انحصارى فرونشاندن نزاع ها را تنها به دادگاه هاى ايالتى نمى دهد. توافق شده كه در محدودة معينى، 
طرفين نزاع با ابزارى قراردادى وظيفة فرونشاندن نزاع ها را به هيئت هاى غير ايالتى « حل اختالف حكميتى» كه به همين منظور 
تشكيل مى شود ارجاع  دهند. اگر استقالل عملشان تأييد شود، اين هيئت هاى حل اختالف به جاى حوزه هاى قضايى معمولى در 
محدودة اختياراتشان پادرميانى مى كنند. از اين رو، بسيارى از نزاع ها در خارج از دادگاه هاى ايالتى حل وفصل مى شوند. تصميمات 

هيئت هاى حل اختالف به همان اندازة حوزه هاى قضايى دادگاه هاى ايالتى در مسائل مدنى معتبر است.  

  ب) دادگاه حكميت ورزشى
دادگاه حكميت ورزشى (CAS) مستقل از هر سازمان ورزشى است و خدمات خود را براى تسهيل در فرونشانى دعواهاى 
وابسته به ورزش عرضه مى كند. اين دادگاه اين كار را از راه حكميت يا ميانجيگرى با ابزار قوانين و مقررات آيين دادرسى كه 
همسو با نيازهاى تخصصى جهان ورزش است انجام مى دهد. احكام حكميتى اين دادگاه به همان اندازة احكام حوزه هاى قضايى 
 CAS ،همچنين نظرات مشورتى خود را دربارة پرسش هاى حقوقى وابسته به ورزش عرضه مى كند. سر آخر CAS .معتبر است
هيئت هاى حل و فصل غيردائمى را براى مسابقات المپيك و ساير رويدادهاى اصلى تعيين مى كند. با توجه به شرايط خاص اين 

رويدادها، قوانين دادرسى ويژه اى براى هر موقعيت در نظر گرفته مى شود.
CAS كه مجمع بين المللى حكميت ورزشى (ICAS) بر آن نظارت دارد داراى دو شعبة مجزاست: 

  .شعبة حكميت عادى كه وظيفه اش حل و فصل دعاوى ثبت شده به روش عادى است
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  شعبة حكميت فرجام خواهى كه مسئوليتش حل و فصل دعاوى مربوط به تصميمات هيئت هاى حل اختالف انضباطى
يا هيئت هاى فدراسيونى مشابه، انجمن ها، يا ساير هيئت هاى ورزشى است. 

CAS بيش از 150 داور از 55 كشور دارد كه به دليل اطالعات تخصصى شان دربارة حكميت و حقوق ورزشى انتخاب 
شده اند. ساالنه، حدود 300 مورد در CAS ثبت مى شود. دفتر مركزى CAS در لوزان سوئيس است. دو دفتر غير متمركز نيز 

براى حل نزاع ها وجود دارد؛ يكى در سيدنى استراليا و ديگرى در نيويورك اياالت متحده. 

چه نوع نزاع هايى را مى توان در CAS ثبت كرد؟
هر نوع نزاعى كه مستقيم يا غيرمستقيم با ورزش ارتباط پيدا مى كند در CAS ثبت مى شود. اين نزاع ها ماهيتى تجارى (براى 
مثال، قرارداد با حامى مالى) يا ماهيتى انضباطى (براى مثال، مورد دوپينگى) دارند كه سازمان ورزشى در اين باره تصميم مى گيرد. 

چگونه مى توان موردى را به CAS ارجاع داد؟
هر فرد حقيقى يا حقوقى از منابع خدماتى CAS بهره مند مى شود. اين افراد عبارت اند از ورزشكاران، باشگاه ها، فدراسيون هاى 

ورزشى، سازمان دهندگان رويدادهاى ورزشى، حاميان مالى كمپانى هاى تلويزيونى.

CAS در چه شرايطى مداخله مى كند؟
براى ثبت نزاع براى داورى در CAS، طرفين بايد كتبًا موافقت خود را ابراز دارند. اين موافقتنامه به صورت فردى يا در قالب 
قرارداد يا قوانين يا مقررات سازمان ورزشى اعالم مى شود. طرفين موافقت خود را از پيش براى بررسى هر گونه نزاعى براى 

داورى در CAS اعالم مى كنند يا موافقت خود را براى ورود CAS به موضوع هر موقع كه نزاعى درگيرد اعالم مى دارند. 

در عمل، داورى چگونه انجام مى شود؟
طرفى كه مايل است نزاع خود را در CAS ثبت كند بايد تقاضاى حكميت خود را (روش عادى) يا اظهارنامة فرجام خواهى خود 
را (روش فرجام خواهى) به دفتر دادگاه CAS ارسال كند كه محتواى هر يك بايد با ضوابط داورى وابستة ورزش هماهنگى 
داشته باشد. در موارد روش فرجام خواهى، يك طرف فرجام را درخواست مى كند، مشروط بر آنكه همة سازمان هاى ورزشى 

داخلى از حل و فصل دعوا درمانده شده باشند. 

آيا طرفين مى توانند هنگام اقامة دعوا نماينده داشته باشند؟
طرفين مى توانند تنها در دادگاه حاضر شوند. آنها همچنين مى توانند براى شنيدن مطالب CAS به فرد منتخب خود نمايندگى 

بدهند كه الزامًا وكيل نيست. 

داوران چگونه انتخاب مى شوند؟
به طور كلى، حكميت در هيئتى متشكل از سه داور انجام مى شود. در شيوة معمول، هر طرف يك داور از فهرست CAS انتخاب 
شعبه  رئيس  توافق،  به  نرسيدن  صورت  در  باشد.  كسى  چه  هيئت  رئيس  كه  مى كنند  موافقت  منتخب  داور  دو  سپس،  مى كند. 
حكميت عادى اين انتخاب را به جاى دو داور ديگر انجام مى دهد. در شيوة فرجام خواهى، هر طرف يك داور انتخاب مى كند و 
رئيس هيئت را رئيس شعبة حكميت فرجام خواهى انتخاب مى كند. اگر طرفين دعوا موافقت كنند يا اگر CAS آن را به مصلحت 
ببيند، بسته به ماهيت و اهميت مورد، تنها يك داور براى اين كار منصوب مى شود. داوران بايد مستقل و بى طرف باشند و گرايش 
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خاصى به هيچ يك از طرفين نداشته باشند و نبايد در مورد موضوع تحت بررسى نقشى بازى كرده باشند. 

شيوة حكميت CAS چگونه عمل مى كند؟ 
به محض آنكه تقاضاى حكميت يا اظهارية فرجام خواهى پر شد، خوانده جوابى را در CAS ثبت مى كند. پس از هر گونه تغيير 
ديگر اظهاريه هاى مورد، طرفين فراخوانده مى شوند تا شنيدنى ها را بشنوند و شواهد را ارائه دهند و مورد خودشان را اعالم 
كنند. چند هفته بعد، رأى نهايى به طرفين اعالم مى شود، در غير اين صورت همان روز اعالم مى گردد (در روش فرجام خواهى). 

داوران چه قانونى را استفاده مى كنند؟
در  كنند.  اعالم  دعوا  كيفيت  حسب  بر  نظرشان  مورد  قانون  با  را  خود  موافقت  آزادند  دعوا  طرفين  عادى،  حكميت  زمينة  در 
صورت عدم توافق، قانون سوئيس استفاده مى شود. در زمينة شيوة فرجام خواهى، داوران بر پاية مقررات هيئت مربوط از سوى 

فرجام خواه، و تابع قانون كشورى كه فرد ساكن آن است عمل مى كنند. خود مراحل با قانون داورى ورزشى اداره مى شود. 

داورى چه مقدار هزينه دارد؟
در شيوة عادى، هزينه ها شامل دستمزد داوران است كه بر اساس معيار ثابت دستمزد، به اضافة هزينه هاى CAS مى شود. شيوة 

فرجام خواهى مجانى است به جز هزينة دفتر دادگاه كه معادل 500 فرانك سوئيس است.

حكميت CAS چه مدت زمان به درازا مى انجامد؟
اظهارنامة  كردن  كامل  از  پس  ماه  چهار  ظرف  فرجام خواهى،  روش  مورد  در  مى كشد.  طول  ماه   12 تا   6 بين  عادى  روش 
فرجام خواهى، بايد رأى اعالم شود. در موارد اضطرارى و طبق درخواست، CAS ظرف مدت بسيار كوتاهى اقدامات مقدماتى 

را اعالم مى كند يا اجراى تصميم عليه فرجام خواهى را به حالت تعليق درمى آورد. 

فرصت رأى اعالم شدة CAS چيست؟
رأى اعالم شدة CAS نهايى است و از لحظه اى كه به طرفين اعالم مى شود الزم االجراست. رأى، به ويژه، طبق معاهدة نيويورك 

در خصوص شناسايى و تقويت آراى حكميتى كه بيش از 125 كشور آن را امضاء كرده اند اجرا مى شود.

آيا امكان فرجام خواهى عليه رأى CAS وجود دارد؟
منابع قضايى دادگاه فدرال سوئيس به تعداد خيلى محدودى از موضوعات مثل نبود قضات، تخطى از قوانين آيين دادرسى بدوى 

(براى مثال، تخطى از حق استماع منصفانه) يا مغايرت با سياست عمومى اجازة فرجام خواهى مى دهد.

ميانجيگرى CAS چگونه است؟
هر طرف مى كوشد حق را به خود  ميانجيگرى روشى غيررسمى و الزم االجرا نيست، زيرا در موافقت نامة ميانجيگرى، معموالً 

اختصاص دهد و حق ديگرى را ناديده مى گيرد. ميانجيگر CAS مى كوشد نزاع وابسته به ورزش را فرونشاند. 

ميانجيگرى CAS چگونه عمل مى كند؟
طرفى كه مايل است با ميانجيگرى دعوا به نتيجه برسد، درخواست مكتوب خود را به دفتر دادگاه CAS تسليم مى كند. سپس، هر 
 CAS يك ميانجى را منصوب مى كند. در صورت عدم توافق، ميانجى را رئيس CAS يك از طرفين از ميان فهرست ميانجى هاى



163

2بخش

Sport Administration Manual

پس از مشورت با طرفين انتخاب مى كند. روش ميانجيگرى به روش مورد توافق طرفين انجام مى شود. در صورت عدم توافق، 
روش ميانجيگرى را رئيس تعيين خواهد كرد. براى رسيدن به اين مقصود، او راه حل ها را پيشنهاد مى كند. با وجود اين، ميانجى 
مجاز نيست راه حل نزاع را به هر يك از طرفين تحميل كند. در صورت موفقيت آميز بودن، ميانجيگرى با امضاى اظهارنامه از 

سوى طرفين به پايان مى رسد.

 ج) پرسش ها
در سازمان شما، تعارضات وابسته به ورزش چگونه حل و فصل مى شود؟  .1

سازمان ورزش شما، سازوكارهاى حل و فصل تعارضات را چگونه توسعه مى دهد؟  .2

REFERENCES

CAS website, www.tas-cas.org

Code of Sports-related Arbitration and Mediation Rules, www.tas-cas.org/statutes 

 Rules for the Resolution of Disputes Arising During the Olympic Games, www.tas-cas.org/adhoc-rules
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الف) آتش بس موقت المپيك  
قانون 2 منشور المپيك (2010)، رسالت و نقش IOC را شناسايى مى كند و ذيل پاراگراف 4 اعالم مى دارد: «نقش IOC عبارت 
است از همكارى با تمامى سازمان ها و قدرت هاى دولتى و غيردولتى در تالش براى قرار دادن ورزش در خدمت انسانيت و در 

نتيجه ارتقاى صلح.» 
با امضاى موافقت نامه اى بين سه پادشاه، سنت «آتش بس موقت» يا «اكى چريا1» در 9 قرن قبل از ميالد در يونان باستان بنا نهاده 
شد. در دورة آتش بس موقت، ورزشكاران، هنرمندان، و خانواده هايشان و تماشاگران معمولى مى توانستند در امنيت كامل براى 
شركت يا حاضر شدن در مسابقات المپيك و پس از آن بازگشت به كشورشان مسافرت كنند. با نزديك شدن به افتتاح مسابقات، 
آتش بس موقت مقدس اعالم مى شد و اهالى اليس2 (حوزة يونان باستان) كه مى توانستند به سرتاسر يونان براى رساندن اين پيام 

سفر كنند آن را ابالغ مى كردند. 
آتش بس موقت المپيك در كبوتر صلح و شعلة سنتى المپيك در پس زمينه نمادگذارى مى شود. شعلة المپيك گرماى دوستى 
را به همة مردم جهان عرضه مى دارد. در نماد، شعله از عناصر جوشان رنگين، يادآور جشن هاى روحانى انسان ساخته مى شود. 

اين عناصر، گردهم آمدن مردم همة نواحى را براى مشاهدة آتش بس موقت نشان مى دهند. 
با قرار دادن اين نمادها در پس زمينة مسابقات المپيك بارسلون در سال IOC ،1992 تصميم گرفت مفهوم باستانى آتش بس 

موقت المپيك را بازسازى كند تا يافتن راه حل هاى صلح آميز و ديپلماتيك را در منازعات سرتاسر جهان تشويق كرده باشد. 
IOC مفهوم آتش بس موقت المپيك را در خارج از مسابقات المپيك نيز تسرى داد كه پيامد آن انجام يك سلسله فعاليت هاى 

«ورزش براى صلح» بوده است. 

ب) ابتكارات عمل كميتة بين المللى المپيك

همكارى با سازمان ملل متحد 
ملل  با  همكارى  در   IOC صلح  عمل  ابتكار  نخستين 
ورزشكاران  به  كه  برمى گردد  سال 1992  به   (UN) متحد 
المپيك  مسابقة  در  داد  اجازه  سابق  يوگسالوى  جمهورى 
بارسلونا شركت كنند. از سال 1993، يك سال قبل از هر 
دورة مسابقات المپيك، مجمع عمومى UN، حمايتش را با 
تصويب به اتفاق آراى قطعنامه اى با عنوان «ساختن جهانى 
صلح آميز و بهتر از طريق ورزش و انديشة المپيك» فراوان 
بيان كرده است. از طريق اين قطعنامة نمادين، UN اعضايش 
را دعوت مى كند آتش بس المپيك را فردى يا جمعى ببينند 
و به پيروى از اهداف و اصول منشور ملل متحد بكوشند 
تنازعات بين المللى را از راه ابزارهاى صلح آميز و ديپلماتيك 

حل و فصل كنند. 
به عالوه، IOC و ملل متحد متعهد شده اند از توان ورزش براى ارتقاى گفتگو و درك متقابل بين جوامع و راهى براى حل 
1. Ekecheiria  2. Elis
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و فصل منازعات استفاده كنند. در اين راستا، IOC فعاليت هاى صلح آميز ورزشى را در كنار مأموريت هاى صلح بانى ملل متحد 
در كشورهاى درگير در تنازعات به كار گرفته است. 

همچنين، كميته هاى ملى المپيك تشويق شده اند تا با سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاى بين المللى و ملى در ارتقاى صلح 
از راه ورزش همكارى كنند.

بنياد بين المللى آتش بس موقت المپيك 
IOC، با هدف ارتقاى صلح از راه ورزش و انديشة المپيك، در ژويية سال 2000، بنياد بين المللى آتش بس موقت (IOTF) را بنا 
نهاد. IOTF را هئيتى متشكل از شخصيت هاى جهانى ورزشى و سياسى اداره مى كنند كه سالى يك بار گردهم مى آيند و نشست 

دارند. اين سازمان غيردولتى و متعلق به جنبش المپيك مأموريت هاى زير را پيگيرى مى كند: 
  ارتقاى انديشه هاى المپيك براى ايجاد صلح، دوستى، و درك جهانى، به ويژه ارتقاى سنت آتش بس موقت المپيك

يونان باستان، و 
  همة همكارى  با  المپيك  انديشه هاى  و  فرهنگ،  ورزش،  طريق  از  فصل  و  حل  و  كشمكش  از  جلوگيرى  به  اقدام 

يا  و  پژوهشى  و  آموزشى  برنامه هاى  گسترش  با  موضوع  اين  در  متخصص  دولتى  غير  و  دولتى  بين  سازمان هاى 
راه اندازى فعاليت هاى ارتباطى براى ارتقاى آتش بس موقت المپيكى. 

مركز بين المللى آتش بس موقت المپيك 
IOC و IOTF در جستجوى راه حل هاى صلح آميز و ديپلماتيك و گسترش انديشه اى هستند كه ورزش و صلح «زوج پيروزى»اند. 
براى دستيابى به اين اهداف، IOTF مركز بين المللى آتش بس موقت المپيك (IOTC) را بنا نهاد كه مسئوليتش، تحقق پروژه هاى 
وابسته به ارتقاى جهانى صلح از راه ورزش است. دفتر اصلى و مركزى آن در آتن يونان است كه دفترى نمادين نيز در المپياى 

يونان دارد. 
اين مركز با همة سازمان هاى بين دولى و با مؤسسه هاى ملى و بين المللى متخصص در موضوع صلح و پيشگيرى و حل 
و  صلح  پروژه هاى  و  المپيك  موقت  آتش بس  به  وابسته  پژوهشى  و  آموزشى  برنامه هاى  مركز،  اين  مى كند.  همكارى  تنازعات 

مطالعات و نتايج پژوهشى يا مواد مربوط به ارتقاى آتش بس موقت المپيك را منتشر مى كند.
كنفرانس ها، گردهمايى ها، نشست ها، و كنگره ها دربارة ورزش و صلح را سازماندهى مى كند؛ اقداماتى كه به كميته هاى ملى 
المپيك كشورهاى مختلف اجازه مى دهد پروژه هايشان را با استفاده از ورزش به عنوان ابزارى براى ارتقاى صلح بين كشورهاى 
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در كشمكش ارائه كنند. 

گردهمايى بين المللى ورزش براى صلح و پيشرفت
با توجه به IOTF و كميسيون روابط بين المللى IOC، نخستين گردهمايى بين المللى ورزش براى صلح و پيشرفت در مى 
سال 2009 از سوى IOC سازماندهى و برگزار شد. در اين گردهمايى، شركت كنندگان زيادى از جنبش المپيك، سازمان هاى 
بين المللى، دولت ها، كميته هاى ملى المپيك، و مؤسسه هاى آكادميك حضور داشتند. هدف گردهمايى، توجه به پتانسيل ورزش 
در يافتن صلح و پيشرفت، پيوستن ورزش هاى گوناگون به اقدامات صلح آميز و تبادل انديشه ها و يافتن بهترين اصول در كاربرد 
ورزش در پيشگيرى و حل منازعات بود. گردهمايى كه فرصتى براى مطالعة وضعيت بود، نخستين گام در رسيدن به اجماع در 

برگزارى دوره هاى آتى گردهمايى براى آينده اى بهتر بود. 

ج) پرسش ها
آيا سازمان ورزش شما مايل است در اقدامات ابتكارى ورزش و صلح جنبش المپيك مشاركت كند؟  .1

اگر بله، چگونه بايد اين امر انجام شود و چگونه مى توان اين انديشه ها را تحقق بخشيد؟  .2
فوايد آن براى سازمان ورزشى شما چيست و جامعة جهانى چگونه مى تواند از نتايج اين مشاركت بهره مند شود؟  .3

REFERENCES

Sport for Development and Peace Towards Achieving the Millennium Development Goals, Report from the United Nations 
Inter-Agency Task Force on Sport for Development and Peace, United Nations, 2003, www.un.org/themes/sport

Olympic Truce  Peace Inspired by Sport, International Olympic Truce Centre, 2008, www.olympictruce.org

Report on the First International Forum on Sport, Peace and Development, IOC, 2009, www.olympic.org
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الف) مقدمه  
تعليم و تربيت و فرهنگ در مركز جنبش المپيك قرار دارد. منشور المپيك (2010) به وضوح تصريح مى كند: «هدف جنبش 
المپيك، اثر داشتن در ساختن دنيايى بهتر و صلح طلب با تعليم و تربيت جوانان از سوى كارآزمودگان ورزش، مطابق با المپيسم 
و ارزش هاى آن است.» منشور المپيك (2010) به عناصر فرهنگى المپيسم و جنبش المپيك اشاره دارد. چنانچه در قانون (2) 

28- مأموريت و وظيفةNOC ها- آمده است: 
نقشNOC ها عبارت است از: 

2-1 اصول زيربنايى و ارزش  هاى المپيسم را در كشورهايشان، به خصوص در زمينه هاى ورزش و تعليم و تربيت با توسعة 
برنامه هاى آموزش جنبش المپيك در همة سطوح مدارس، ورزش ها، و مؤسسات و دانشگاه هاى تربيت بدنى گسترش دهند. 
همچنين، اين كار را با تشويق به ايجاد مؤسسات متعهد به آموزش المپيك مانند آكادمى هاى ملى المپيك، موزه هاى المپيك، و 

ديگر برنامه هاى فرهنگى منسوب به جنبش المپيك صورت دهند. 
پاراگراف 3 از تبصره هاى قوانين 28 و 29 بيان مى دارد: 

توصيه مى شودNOC ها: 
شده  گرفته  نظر  در  المپيك  جنبش  توسعة  براى  كه  را  المپيك  هفتة  يا  روز  يك  سال–  هر  امكان  صورت  در  مرتبًا-   1-3

سازماندهى كنند.
3-2 در فعاليت هايشان، ترويج فرهنگ و هنر را در رشته هاى ورزشى و جنبش المپيك بگنجانند. 

ب) برنامه هاى فرهنگ و آموزش كميتة بين المللى المپيك

گردهمايى جهانى آموزش، فرهنگ، و ورزش كميتة بين المللى المپيك
گردهمايى دوساالنة آموزش، فرهنگ، و ورزش از سوى IOC با مشاركت سازمان فرهنگى، علمى، آموزشى ملل متحد (يونسكو) 

مطابق با پيش نويس تفاهم امضا شده در ژانويه 2004 سازماندهى 
جنبش  طرف هاى  و  نمايندگان  جهانى،  گردهمايى  است.  شده 
المپيك، همچنين هنرمندان، محققان، و ديگر افراد وابسته به اين 

موضوعات را گردهم مى آورد.
به  پيشرفت هاى  به  مرتب  دسترسى  همايش ها،  اين  هدف 
وجود آمده از سوى جنبش المپيك در زمينة آموزش، فرهنگ و 
ورزش، ارائة فرصتى براى تأمين دانش جديد در اين موضوعات با 
استفادة مشترك از تجربيات و مهارت بخش هاى گوناگون جامعه 

و تشويق دولت ها به همكارى و پيشرفت در اين حوزه هاست. 

برنامة آموزشى ارزش هاى المپيك
برنامه هاى آموزشى ارزش المپيك (OVEP) ريشه در ارزش هاى المپيك دارد و جوانان را هدف قرار مى دهد. OVEP بخشى 
از برنامة «تربيت از راه ورزش» جنبش المپيك است كه به پندآموزى به جوانان، استفاده از ورزش براى القاى ارزش هاى اخالقى 
و جذب جوانان به فعاليت هاى بدنى در اوايل سن معطوف است. بستة آموزشى المپيك براى كمك به آموزگاران، مربيان، و 
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پيشگامان گروه هاى جوانان كه ارزش هاى تربيتى جنبش المپيك را آموزش مى دهند به وجود آمده است. 
سازمان توسعه و تعاون بين المللى IOC كارگاه هاى آموزشى آموزش مربيان را طبق روالى منظم سازماندهى و اجرا مى كند. 
هدف از كارگاه هاى آموزشى، آموزش آموزگاران با توجه به محتوا و روش شناسى هاى بستة OVEP كميتة بين المللى المپيك است.

مسابقات كميتة بين المللى المپيك 
است.  المپيك  بازى هاى  دوره هاى  كمك  به  فرهنگ ها  تفاوت  شناساندن  و  فرهنگى  تبادالت  تشويق   ،IOC مسابقات  هــدف 

اطالعات دربارة مسابقات و شيوه هاى مشاركت در همة NOCها را ادارة IOC مربوط اطالع رسانى مى كند. 
جايزة المپارت. اين جايزه در سال 1991 بنا نهاده شد و هر چهار سال يك بار اهدا مى شود. جايزة المپارت اولين مسابقة 
كميسيون فرهنگ و آموزش بود كه معطوف به تقويت پيوند بين جشنواره هاى هنرى و مراسم المپياد است. از سال 2004، جايزه 
به هنرمندى از كشور ميزبان بازى هاى المپياد اهدا مى شود. المپارت جايزه اى نمادين است كه براى يادآورى جنبش المپيك اهدا 

مى شود و محملى براى مركزيت آن هنر است.
و  ترسيمى  هنرى  آثار  و  مى شود  برگزار  بار  يك  سال  چهار  هر   IOC هنرى  و  ورزشى  مسابقات  ورزش.  و  هنر  مسابقة 
مجسمه سازى را در نظر دارد. اين مسابقات، فرصتى را براى NOCها فراهم مى آورد تا مسابقه اى ملى را با همكارى مدارس 
هنر و نيز هم افزايى فعالى را بين هنر و ورزش سازماندهى  كنند. بهترين آثار هنرى رقابت هاى ملى، در مسابقة بين المللى شركت 
داده مى شوند و آثار هنرى برگزيده در موزة المپيك در لوزان و در بازى هاى المپيك به نمايش درمى آيند. همچنين در كتابچه اى 

چاپ مى شوند.
مسابقة متون ادبى و ورزش المپيك. مسابقات متون ادبى و ورزشى IOC در سال 2001 ابداع شد 
و بهترين آثار هنرى وابسته به روح و ارزش هاى المپيك را در سه رده (زير 12 سال، 12 تا 18 سال و 
19 سال به باال) مى پذيرد. در برخى كشورها، رقابت ها با همكارى با وزارت آموزش و پرورش در تعداد 
زيادى از مدارس برگزار مى شود. شركت كنندگان در اين مسابقات، ارزش هاى المپيك را با خلق آثار 
هنرى به زبان مادرى شان به نمايش مى گذارند. برگزيدگان هر رده، به زبان هر كشور يا منطقه كه باشند 
از سوى هيئت داوران ملى همان كشور يا منطقه انتخاب مى شوند. متون برگزيده از هر NOC نيز در 

كتابچه اى به زبان اصلى آن ها چاپ مى شود. 
مسابقة عكاسى و ورزش. مسابقة عكاسى و ورزش IOC براى عكاسان غيرحرفه اى سازماندهى شده است. هيئت داوران 
عكس  جهانى  بنياد  كمك  با  حرفه اى  عكاسان  و  آموزش،  و  فرهنگ  كميسيون  اعضاى   ،IOC اعضاى  از  مركب  بين المللى 
مطبوعات، سه برنده هر يك از سه رده را انتخاب مى كنند كه به مراسم توزيع جوايز در آكادمى بين المللى المپيك در المپيا دعوت 
مى شوند. آثار هنرى آنان در كتابچه اى چاپ مى شود. بسيارى از اين عكاسان جوان اولين بار است كه آثارشان به چاپ مى رسد. 
مسابقة ورزش و آواز. مسابقة ورزش و آواز IOC كه در نوامبر 2007 طراحى شد تازه ترين مسابقه اى است كه انجام 
مى شود. هر چند مسابقه جديد است، پيوند هنر و موسيقى به اوايل بازى هاى المپيك نوين بازمى گردد، هنگامى كه رقابت هايى 
براى دست يافتن به سرود المپيك برگزار گرديد. همة NOCها به سازماندهى مسابقة ملى آواز، الهام گرفته از انديشة ورزش و 
ارائة آواز روى DVD از ترانه هاى بديع، موسيقى و طراحى رقص براى مسابقة بين المللى دعوت مى شوند. خوانندگان برگزيده 

به اجراى آوازشان در بازى هاى المپيك دعوت مى شوند.

همبستگى المپيك
همبستگى المپيك NOCها و آكادمى ملى آن ها را به شركت فعال در زمينة فرهنگ و آموزش المپيك تشويق مى كند. براى مثال، 
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از مشاركت نمايندگان به خصوص NOCها در همايش جهانى آموزش، فرهنگ و ورزش IOC حمايت مى كند و در تأمين 
هزينه هاى مربوط به سازماندهى برگزارى مرحلة ملى مسابقات IOC به NOCها يارى مى رساند. همچنين، از راه برنامه ها و يا 
فعاليت هاى ويژه مانند ايجاد آكادمى هاى ملى المپيك، محقق كردن برنامه هاى آموزش المپيك در مدارس و دانشگاه ها و كمك 
براى نمايشگاه ها يا ديگر فعاليت هاى فرهنگى وابسته به ورزش، به NOCها براى آغاز كردن و عملى كردن ابتكارات خود در 

سطح ملى كمك مى كند. 

ج) ديگر عوامل درگير در آموزش المپيك 

آكادمى بين المللى المپيك
در سال 1927، پير دو كوبرتن و دوستش الونيس كريسافيس، رئيس بخش تربيت بدنى دانشگاه آتن، توافق كردند تا مركزى 

كنند.  راه اندازى  آن  تكامل  و  المپيك  جنبش  مطالعة  براى  را 
كميتة المپيك يونان (HOC) تا آنجا كه به آن مربوط مى شد 
يونان  ورزش  تاالر  به  توجه  با  را  مطالعات  مركز  تا  خواست 
تا  پروژه  اجراى  اما  بود،  يكسان  آن ها  اهداف  بسازد.  باستان 
سال 1961 با ارادة جين كتسيس، دبير HOC، و كارل ديم، 
بين المللى  آكادمى  نيافت.  تحقق  كوبرتن  همكاران  از  يكى 
يا  چادرها  در  كه  شركت كنندگانى  با  امروزه   (IOA) المپيك
محل باستانى المپيا مانند پشت صحنة سخنرانى ها اردو مى زنند 
از نشست ساالنه به محل دائمى اجالس ها، سمينارها، و ديگر 

فعاليت هاى مهم رشد يافته است. ساختمان آكادمى اكنون دو تاالر گردهمايى دارد، هر يك با 450 صندلى مجهز به آخرين 
فناورى، كتابخانه اى با ظرفيت پذيرش 250 نفر، تأسيسات ورزشى، يك رستوران، و ساختمان هاى ادارى. 

امروزه، مأموريت IOC عبارت است از: 
  مركز بين المللى آموزش مطالعات، آموزش، و تحقيق دربارة المپيك را برعهده دارد و محل بين المللى تبادل نظر براى

آزادى بيان و تبادل آراست.
  با اعضاى خانوادة المپيك، دانشگاهيان، ورزشكاران، مديران ورزشى، و جوانان را از سرتاسر جهان با توجه به روحية

دوستى و تعاون گردهم مى آورد.
  براى توسعة مؤثر آرمان هاى المپيك در ،IOA شركت كنندگان را به استفاده از تجربيات و دانش به دست آمده در

كشورهاى خود تشويق و ترغيب مى كند.
  در خدمت آرمان هاى المپيك و اصول زيربنايى المپيسم است و آن ها را گسترش مى دهد و كمك المپيسم به بشر را

افزايش مى دهد و دربارة آن بيشتر تحقيق مى كند.  
   .با آكادمى هاى ملى المپيك و ديگر مؤسسات ويژة آموزش المپيك همكارى و به آن ها كمك مى كند
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آكادمى بين المللى المپيك مأموريت خود را با سازماندهى يك سرى نشست ها، سمينارها، و ديگر 
فعاليت ها به شرح زير تأمين مى كند:

 نشست بين المللى ساالنه براى شركت كنندگان جوان
 سمينار بين المللى دربارة مطالعات المپيك، ويژة دانشجويان دكترى و كارشناسى ارشد
  نشست هاى بين المللى مختلف و معطوف به گروه هاى شركت كنندة خاص، مانند آموزگاران و مديران مؤسسات عالى

تربيت بدنى، مديران آكادمى هاى ملى المپيك، و پرسنل كميته هاى ملى المپيك، روزنامه نگاران ورزشى، و دارندگان 
مدال المپيك

  نشست هاى ويژه براى مؤسساتى كه غيرمستقيم با المپيسم در ارتباط اند و هدفشان گسترش ارزش هاى المپيك است
 گردهمايى ها دربارة علوم ورزشى
  .پذيرش پژوهشگران حوزة المپيك

آكادمى هاى ملى المپيك  
طبق منشور المپيك، NOCها بايد مؤسسات متعهد به آموزش المپيك را تشويق و 
NOC ايجاد كنند. براى تأمين اين هدف، آكادمى هاى ملى المپيك مانند شعبه اى از

ها - براى انجام اين مأموريت و وظيفه- انجام وظيفه مى كنند. افزون بر اين، آكادمى 
بين المللى المپيك (IOA) هماهنگ كنندة آكادمى هاى ملى المپيك است. برنامه هاى 
كميته هاى ملى المپيك (NOA) براى تشويق مشاركت فعال جوانان در ورزش به 
وجود آمده اند و بايد سيستم ها و برنامه هاى آموزشى همة كشورهاى دست اندركار را 

بهبود بخشند. 

كميتة بين المللى پير دو كوبرتن
هدف كميتة بين المللى پير دو كوبرتن (CIPC) شناساندن روش كار احياگر بازى هاى المپيك به گسترده ترين حد ممكن و زنده 
نگه داشتن ياد او در سرتاسر جهان است. CIPC محل پيوند افرادى است كه مى خواهند اين هدف را دنبال كنند، و كسانى كه 
اغلب با نوشته ها و اقداماتشان در محدودة جنبش المپيك مستقيمًا خودشان را در انجام آن دخيل كرده اند. CIPC و اعضاى آن 

در انتشار زندگى نامة كوبرتن در سال 1991 و نيز عمده دست نوشته هاى وى همكارى داشتند. 

كميته هاى برگزارى بازى هاى المپيك
سازماندهى  را  فرهنگى  مسابقات  برنامة  دارند  وظيفه   (OCOGs) المپيك بازى هاى  كميته هاى برگزارى  المپيك،  منشور  طبق 
كنند كه براى گسترش همدلى، درك متقابل و دوستى ميان شركت كنندگان و ديگر حاضرين در بازى هاى المپيك مفيد است. 
برنامه هاى فرهنگى شامل رويدادهايى مى شود كه در دهكدة المپيك، همچنين در شهر ميزبان انجام مى شود كه نماد جهان شمولى 
و گوناگونى فرهنگ بشرى است. اين رويدادها با عبور دادن هنرهاى گوناگون از فراز چهار سالى كه راه را براى بازى هاى المپيك 

آماده مى كنند، و به اوج رساندن هنرها در طول بازى هاى المپيك، به المپيادهاى فرهنگى واقعى تبديل شده اند.
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د) موزه هاى المپيك
موزة المپيك به همة كسانى اختصاص دارد كه مشتاق ورزش و جنبش المپيك اند؛ همة كسانى كه به تاريخ، فرهنگ، و هنر 

 .(2001 -1980 IOC سامارانش، رئيس) دلبستگى دارند و همة آن هايى كه به آيندة جامعة ما اهميت مى دهند
ايجاد موزة المپيك پاسخگويى به يك نياز و يك وظيفه بود، زيرا در منشور المپيك (اصول زيربنايى 1 و 2 را ببينيد) المپيسم 
آشكارا برنامه اى آموزشى و فرهنگى است كه به كمك ورزش شتافته است. مأموريت موزة المپيك نگهدارى از دست 
ساخته هاى ورزشى و آگاه نمودن مخاطبان عمومى خود (بازديدكنندگان، مدارس، خانوادة المپيك، مؤسسات فرهنگى و 
آموزشى) از گسترش و اهميت آرمان هاى المپيك است. موزة المپيك با عكس ها، نمايشگاه ها، و برنامه هاى آموزشى و 

فرهنگى تصوير پويايى از المپيسم و ارزش هاى المپيك را براى اجراى نقش آموزشى جنبش المپيك ارائه مى دهد.
با در نظر داشتن اين مطلب، پيمايشى كه در ميانNOC ها از سوى موزة المپيك در لوزان انجام شد وجود 86 نمونه از اين 
مؤسسات را نشان مى دهد كه با ورزش پيوندى ناگسستنى دارند. براى همة اين مؤسسات كه موضوعاتى كمابيش مشابهى را به 
اشتراك مى گذارند رشد توأم با هم به سوى مديريت كارآمدتر هدف است. بدين ترتيب، بر هدف مشترك تأثير بزرگى خواهد 
گذارد. موزة المپيك در صدد دريافت نظرات كارشناسى ويژة درخواست هاى موزه شناسى ويژه است، و تالش دارد با برنامه هايى 
به  عملى  دانش  انتقال  و  مساعى  تشريك  برنامه هاى  فرهنگى  پيشرفت هاى  و  آموزشى،  خدمات  نمايشگاه ها،  مجموعه ها،  مثل 

اعضاى مختلف خانوادة المپيك را مشخص كند. 
گروهى متشكل از 16 موزه (12 عضو و 4 عضو همبسته) كه از سوى موزة المپيك هدايت مى شوند، هم اكنون با هم افزايى 
يكديگر كار مى كنند و در برنامه هايى با انديشة ايجاد خط مشى آينده، شبكه اى از همكارى ها با نام «شبكه هاى موزه هاى المپيك» 

را به وجود آورده اند. 

ه) پرسش ها
تعدادى از برنامه هاى فرهنگى و آموزشى كشورتان كه هدفشان گسترش جنبش المپيك است كدام اند؟  .1

چگونه مى توانيد از روز المپيك براى گسترش بيشتر برنامه هاى فرهنگى و آموزشى المپيك استفاده كنيد؟  .2
برنامه هاى فرهنگى و آموزشى المپيك را چگونه سازماندهى مى كنيد؟ چه همكارى هايى براى تقويت انجام آن نياز داريد؟  .3

آيا از ميراث المپيك خود مراقبت كافى مى كنيد؟ اگر آرى چگونه؟  .4
ميراث المپيك چگونه گسترش مى يابد؟  .5

ميراث المپيك را چگونه در دسترس عموم قرار مى دهيد؟  .6

REFERENCES

Sport, Culture and Education The Meeting Point, IOC, 2008, www.olympic.org

Teaching Values An Olympic Education Toolkit, IOC, 2007, www.olympic.org

5th World Forum on Sport, Education and Culture - Sport and a World of Harmony The role of Olympic Education and 
Culture, 2006, www.olympic.org

6th World Forum on Sport, Education and Culture Sport and Education for the Now Generation, 2009, www.olympic.org/ 
International Olympic Academy website www.ioa.org.gr

International Pierre de Coubertin Committee website www.coubertin.ch



175

2بخش

Sport Administration Manual

پايدارى محيط زيست
مقدمه..............................................................176  الف) 

ب) خط مشى كميتة بين المللى المپيك
و ابتكار عمل برنامه ريزى.....................................176
ج) مسابقات و توجه به محيط زيست.....................177
د    ) پرسش ها............................................................179

دكتر عباسعلى گائينىفصلفصل 2424



راهنماى مديريت ورزشى176

الف) مقدمه   
IOC با مشخص شدن مسئوليت خود در ارتقاى توسعة پايدار، محيط زيست را جنبه اى يكپارچه از المپيسم در كنار ورزش 
و فرهنگ قرار داد. در سال IOC ،1995 كميسيون ورزش و محيط زيست را تأسيس كرد و به آن در ارتقاى توسعة پايدار و 

مسئوليت محيط زيستى مأموريت هايى داد. 
توسعة پايدار نيازهاى توليد موجود را بى آنكه احتمال توليدات آينده را به خطر اندازد تأمين مى كند. (گزارش برانتلند، 1987) 
نقطة شروع توسعة پايدار اين انديشه است كه حفظ درازمدت محيط زيست ما، زيستگاه ما، و تنوع زيستى، و منابع طبيعى 
و محيط زيستى تنها در صورتى امكان پذير خواهد بود كه هم زمان با توسعة اقتصادى، اجتماعى، و سياسى باشند و با منافع 
ضعيف ترين اشخاص جامعه تناسب داشته باشند. اين مفهوم را مى توان در مفهوم يكپارچة محيط زيست و توسعه مالحظه كرد. 

(دستور جلسة 21 جنبش المپيك)
IOC بر توسعة دستور جلسة ورزش و محيط زيست در سطوح ملى، منطقه اى، و بين المللى تأثير گذاشته است. IOC تالش 
 IOC مى كند مسابقات المپيك را با توجه به محيط زيست ارتقا دهد و استانداردهاى توسعة پايدار را تأمين كند. همچنين، هدف
آن است كه آگاهى اعضاى خانوادة المپيك و شركت كنندگان ورزش را دربارة اهميت محيط زيست و توسعة پايدار سالم ارتقا 

دهد. 
منشور المپيك (2010) در قانون 2، پاراگراف 13 به حفظ محيط زيست اشاره مى كند. 

[نقش IOC در توجه به محيط زيست عبارت است از]: تشويق و پشتيبانى از دغدغة مسئوالنه در قبال مسائل محيط زيست، 
ارتقاى توسعة پايدار در ورزش، و برگزارى مسابقات المپيك در حمايت از آن.

 ب) خط مشى كميتة بين المللى المپيك و ابتكار عمل برنامه ريزى
در سال IOC ،1994 تفاهم نامه اى در خصوص برنامة محيط زيست ملل متحد (UNEP) امضا كرد و به گسترش اقدامات در 
 IOC دربارة ورزش و محيط زيست و در سمينارهاى منطقه اى كه IOC در كنفرانس هاى جهانى UNEP .اين حوزه متعهد شد
سازماندهى مى كرد، و در توليد مواد اطالعاتى دربارة ورزش و محيط زيست مثل دستور 21 جنبش المپيك شركت كرده است.

دستور 21
با قبول تصميمات مصوب نشست زمين در سال 1992 در ريودوژانيرو دربارة دستور 21، جنبش المپيك تصميم گرفت دستور 
21 خود را بنيان گذارد. با تصويب مجمع IOC در سال 1999، هدف از دستور 21 چنين بيان شد: تشويق اعضا به شركت فعاالنه 

در توسعة پايدار. اين دستور، مفاهيم اساسى و وظايف عمومى براى دستيابى به اين اهداف را بيان مى دارد. 

كنفرانس هاى جهانى كميتة بين المللى المپيك دربارة ورزش و محيط زيست
كنفرانس هاى جهانى IOC، نمايندگان و شركاى جنبش المپيك و نمايندگان ساير نهادها مثل دولت ها، سازمان هاى بين المللى و 
غيردولتى، بخش هاى صنعتى و تجارى، مؤسسه هاى پژوهشى و رسانه ها را گرد هم مى آورد. هدف اين كنفرانس ها عبارت است 
از ارزيابى پيشرفت هاى ايجاد شدة جنبش المپيك در حوزة توسعة پايدار، فراهم آوردن فرصت الزم براى تأمين دانش جديد 
دربارة اين مسائل با به مشاركت گذاشتن تجربه ها و نظرات كارشناسى از بخش هاى گوناگون جامعه، و تشويق به توسعة بيشتر 

خط مشى هاى محيط زيست در ارتباط با ورزش.
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راهنماى كميتة بين المللى المپيك دربارة ورزش، محيط زيست، و توسعة پايدار
اين راهنما خطوط راهنماى عملى است كه براى همة اعضاى جنبش المپيك تهيه شده و مسير آسانى را براى حركت از مفاهيم 
نظرى به سوى اقدامات عملى و تغييرات رفتارى عرضه مى دارد. اين راهنما به توصيف چالش هاى جهانى و ضرورت هاى حفظ 
اقتصادى،  اجتماعى-  جغرافيايى،  شرايط  به  بسته  منطقه اى  ويژگى هاى  به  كه  است  حالى  در  اين  مى كند.  كمك  زيست  محيط 

فرهنگى، و ورزشى گوناگون توجه دارد. 
اين راهنما در پنج فصل سازماندهى شده است: 

دانش (اطالعات) موجود دربارة محيط زيست و توسعة پايدار  .1
مسائل محيط زيست و توسعة پايدار وابسته به جهان ورزش  .2

به كارگيرى اين مفاهيم در سازماندهى رويداد ورزشى  .3
مسائل وابسته به هر ورزش المپيكى به تنهايى  .4

انگيزش براى عمل كردن- «جهانى فكر كن، منطقه اى عمل كن»   .5

همبستگى المپيك 
همبستگى المپيك از راه برنامه هاى ورزشى و محيط زيستش ارتقا مى يابد و كميته هاى ملى المپيك را تشويق مى كند براى توسعة 

پايدار از برنامه ها و اقداماتى استفاده كنند كه از ابزار ورزش بهره مى گيرند. 
براى مثال، همبستگى المپيك به كميته هاى ملى المپيك كمك مى كند تا هيئت هايشان را به كنفرانس جهانى و سمينارهاى 
منطقه اى ورزش و محيط زيست اعزام كنند و به آن ها كمك كنند تا اقداماتى را در سطح ملى خود برنامه ريزى و اجرا نمايند. 
اين برنامه شامل سمينارهاى منطقه اى، فعاليت هاى آگاهى بخش و هدف مند، فعاليت هاى آموزشى، و پروژه هاى مطالعاتى است. 

جايزة محيط زيست كميتة بين المللى المپيك 
نخستين برندگان جايزة IOC در خصوص ورزش و محيط زيست در نخستين روز هشتمين كنفرانس جهانى IOC دربارة 
ورزش و محيط در ونكوور اعالم شد. در مراسم افتتاحيه، نشان هاى افتخار به پنج سازمان به نمايندگى از پنج كشورى اهدا شد 

كه در اجراى اقدام هاى برجسته در موضوع ورزش و محيط زيست پايدار مشاركت هاى بارزى داشتند.
برندگان از ميان افراد، گروه ها، و سازمان هايى انتخاب شدند كه از سوى كميته هاى ملى المپيك، فدراسيون هاى بين المللى، 
و انجمن هاى قاره اى، با توجه به معيارهاى ارزشيابى زير معرفى شده بودند: تأثير ابتكار عمل در ارتقاى ورزش پايدار؛ قابليت 

اجرايى اقدام و انجام وظيفه همچون تحليلگر در توسعة جهانى ورزش؛ مشاركت هاى داوطلبانه، و رويكردهاى مبتكرانه.

ج) مسابقات و توجه به محيط زيست
IOC مى كوشد تا مسابقات المپيك در شرايطى برگزار شود كه دغدغة حفظ محيط زيست در آن جلوه گر باشد. بدين منظور، 
IOC با كميته هاى برگزارى مسابقات و مقامات دولتى و غيردولتى مربوط و سازمان هاى مسئول سازماندهى مسابقات همكارى 

مى كند. 
روش و مستندات پرسشنامة بررسى شهر متقاضى و كانديدا شامل اصول و ضرورت هاى راهنماى محيط زيست و توسعة 
پايدار در موضوعات بسيارى مى شود. مستندات ارائه شده از سوى شهرهاى كانديدا را كميسيونى مجرب بررسى مى كند كه يك 
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مشاور محيط زيست در ميان آن هاست. به محض انتخاب، شهر ميزبان ارزيابى مى شود و نمايندگانش را كميسيون هماهنگى 
IOC راهنمايى مى كند. در اين كميسيون نيز يك مشاور محيط زيست حضور دارد. 

هدف IOC در مراحل مختلف مسابقات عبارت است از جلوگيرى از خطرهاى محيط زيستى و كاهش آن ها تا حد ممكن 
و به حداكثر رساندن آثار و فرصت هاى مثبت رويداد. هدف نهايى عبارت است از به ارث گذاشتن يادگار (ميراث) مثبتى از 

مسابقات المپيك براى شهر ميزبان، منطقه، و كشور.

ونكوور 2010 
غيرانتفاعى  انجمن  پارالمپيك 2010،  و  المپيك  مسابقات  ميزبانى  براى  ونكوور  تقاضاى  جريان  در 
«ميراث داران فعلى 2010»1 شكل گرفت. مأموريت هاى انجمن عبارت است از همكارى با سازمان هاى 
اجتماعى، سازمان هاى غيردولتى، بخش خصوصى، و همة سطوح دولتى براى گسترش ميراث هاى 
جوامع  داوطلبانه. برنامه به  فعاليت هاى  و  سوادآموزى،  هنرها،  و تفريحات، انواع  ورزش  در  پايدار 
كمك مى كند تا فرصت هاى منحصر به فردى را در امور اجتماعى و اقتصادى ايجاد كنند كه به رونق 

مسابقات و فراتر از مسابقات مى انجامد. 

لندن 2012
نمونه اى از كميتة سازماندهى است كه انرژى فراوانى صرف كرد تا مسابقات به بهتر شدن محيط 
زيست كمك كنند. به همين دليل، جوامع پايدارى تشكيل داد و ميليون ها پوند صرف بازسازى شرق 
لندن بين رودخانة تامز و استراتفورد كرد. همة اين اقدامات به دليل ميزبانى مسابقات 2012 و محيط 

زيست بود تا ورزشگاه هاى المپيك، فضاهاى سبز، و ساخت وسازهاى جديد تأمين شود.
برنامة پايدار لندن 2012 با عنوان «2010 به سوى يك سياره»2 چارچوبى را دربارة نحوة عنوان 
كردن موارد حفاظت از محيط زيست و پايدارى در لندن 2012 فراهم آورد. پنج موضوع الويت دار 

عبارت اند از تغييرات آب وهوايى، زباله، تنوع زيستى، زندگى سالم و شمول.

سوچى 2014
فدراسيون روسيه ميزبان مسابقات زمستانى المپيك 2014 در سوچى خواهد بود. در اسناد مربوط به 
ايزو  و  كربن  خنثى سازى  گواهينامة  جمله  از  خاص  زيستى  محيط  دستاوردهاى  عرضة  ميزبانى اش، 
14001 را قول داده است. در فورية 2008، فدراسيون روسيه از UNEP دعوت كرد تا تالش هاى 
خود را براى پشتيبانى از برگزارى سبز مسابقات 2014 به بحث گذارد. UNEP توجه خودش را به 
مكان هاى محيط زيستى حساس برخى مكان هاى كوهستانى معطوف كرد كه در نقاط مختلف پارك 

ملى و نزديك به منطقة حفاظت شدة طبيعى كوكاسوس بيوسفر3  ساخته مى شد. 

مطالعة تأثير مسابقات المپيك 
ميزبانى مسابقات المپيك تأثير بارزى بر شهر و جامعة ميزبان دارد. مسابقات به منزلة وسيله و كاتاليزوزى عمل مى كنند كه آثار 

1.2010  Legacies Now  2. Towards One Planet 2010
3.erehpsoiB susacuaC 
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زيادى از نظر اقتصادى، شهرى، اجتماعى، يا تاريخى براى شهر ميزبان به يادگار 
مى گذارد؛ از جمله ساختن تأسيسات زيربنايى رويت پذير مثل محل مسابقات و 
گسترش وسايل حمل و نقل، از طريق ارتقاى تصوير شهر ميزبان. سه موضوعى 
كه جر و بحث هاى فراوانى در مسابقات دارند عبارت اند از تا چه حدى، با چه 

نتايجى، و با چه فوايدى. 
 IOC ،در اين باره OCOG براى پاسخ به اين سه سؤال و براى رفع نيازهاى
مطالعة تأثير مسابقات المپيك (OGI) را انجام داد. اهداف اصلى OGI عبارت اند 

از سنجش تأثير كلى مسابقات المپيك، كمك به شهرهاى ميزبان و آيندة OCOGs از طريق انتقال راهنمايى هاى راهبردى به 
دست آمده از مسابقات المپيك گذشته و حال، شناسايى ميراث بالقوه؛ و در نتيجه به حداكثر رساندن فوايد مسابقات المپيك.

براى سنجش تأثير مسابقات المپيك به ابزارهاى سنجش عينى نياز شد. بيش از 100 شاخص پژوهشى جمع آورى شد و 
در قالب سه حوزة شناخته شدة بين المللى توسعة پايدار يعنى اقتصادى، اجتماعى- فرهنگى، و محيط زيستى طبقه بندى شدند. 
شاخص هاى OGI دامنة بسيار زيادى از فعاليت ها را پوشش مى داد: از آن هايى كه نتيجة مستقيم مرحله بندى مسابقات المپيك 
بودند مثل ساخت محل مسابقات يا دهكدة المپيك، تا سايرينى كه پيامدهاى مستقيم تر مسابقات بودند مثل ارتقاى تأسيسات 
زيربنايى حمل و نقل و اسكان. ساير شاخص ها پايش يافته هاى اوضاع و احوال جامعه در شهر ميزبان و كشورش را تسهيل 

مى كردند، مثل ميزان جرائم، شركت كنندگان ورزشى، و كيفيت آب. 
هم اكنون، پكن، ونكوور، لندن، و كميتة برگزارى مسابقات سوچى در حال اجراى مطالعه اند.

كميته هاى محيط زيستى حامى المپيك
از زمان مسابقات زمستانى المپيك ليلهامر در سال 1994، حاميان المپيك در پيشبرد دستور محيط زيست IOC در متن مسابقات 
نقش محورى داشتند. حاميان به نكاتى توجه مى كنند كه بيشترين فرصت ها را براى ساختن جهان متفاوتى از طريق توسعة پايدار 

و دستگاه هاى دوستدار محيط زيست و فناورى ها به ارمغان مى آورند. 

د) پرسش ها
آيا سازمان شما از برنامه هاى محيط زيستى و توسعة پايدار حمايت مى كند يا در آن ها شركت دارد؟  .1

برخى فرصت ها براى تحقق توسعة پايدار و حفظ محيط زيست چيست؟  .2
آيا پروژه هايى وجود دارند كه در آن ورزشكاران بتوانند شركت كنند، مثل فعاليت هاى روز المپيك يا همكارى با   .3

مدارس؟
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مديريت فرايندى است كه در سازمان ها اعمال مى شود تا منابع را سامان ببخشد و هدايت كند تا اهداف 
تحت  يا  داوطلب  كاركنان  داراى  كوچك،  ولو  ورزشى،  سازمان هاى  تمامى  در  مديريت  شوند.  محقق 
چهار مفهوم  دارد و  اختصاص  استخدام يا هردو مفهوم مهمى است. اين بخش به مديران و مديريت 
اصلى را بيان مى دارد: مهارت هاى مديريتى، مديريت محيط، مديريت منابع، و مديريت فعاليت ها. جوانب 
كليدى اين چهار مفهوم اصلى با جزييات مطرح مى شوند و ابزارهايى كه يارى بخش شما در مديريت 

سازمان قلمداد مى شوند در جاى مناسب خود بيان خواهند شد.
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زيربخش1: مهارت هاى مديريتى

اين  از  مورد  هفت  ضرورى اند.  ورزشى  سازمان  ادارة  و  مديريت  براى  مديريت  كليدى  مهارت هاى  از  تعدادى 
مهارت ها را در اين زيربخش از بخش سوم بررسى مى كنيم.
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الف) مقدمه
ارتباط اساسًا انتقال اطالعات با هر وسيله اي است. ارتباط برقرار مي كنيم تا بر درك، نگرش، و رفتار ديگران تأثير بگذاريم. اين 

عمل به ما فرصت مي دهد تا افراد را مديريت كنيم، تصميم گيري نماييم، برنامه ريزي كنيم، و مشكالت را حل نماييم. 
ارتباط بايد روشن، دائمي، و همة افراد را شامل شود. در دنياي ورزش، براي رسيدن به اوج عملكرد، ارتباط بين ورزشكاران، 

مربيان، و مديران نقشي اساسي دارد. 
توانايي در برقراري ارتباط يكي از مهم ترين مهارت ها براي مديريت در سازمان  است. پيشرفت و موفقيت سازمان ، تا حد 
زيادي به نحوة عملكرد نظام هاي ارتباطي آن بستگي دارد. خوشبختانه، ارتباط مؤثر مهارتي است آموختني كه هر كس مي تواند 

آن را ياد بگيرد.
ارتباط خوب محاسني به شرح زير دارد:

 .كارآمدي را افزايش مي دهد و افراد كمتر مرتكب اشتباه مي شوند، زيرا مي دانند چه كاري را چگونه انجام دهند
  .كمتر اشتباه كردن به افراد انگيزه مي دهد به پيشرفتشان ادامه دهند
 .اشتباهات كم، هزينه هاي سازمان را كاهش مي دهد
  .اينكه ذي نفعان به دنبال چه هستند را آسان مي كند. اين موضوع به ويژه براي حاميان و آژانس هاي مالي مهم است

فصل 32 حاوي اطالعاتي دربارة ذي نفعان است. 

ب) ارتباط مؤثر
راه هاي مختلفي براي تبادل اطالعات وجود دارد. شكل گيري بهترين ارتباط به سه عامل اصلي بستگي دارد:

مخاطب هدف را بايد در نظر گرفت. براي مثال، هر چند توجيه شفاهي كارمندان مناسب است، ارتباط با اعضا بايد   .1
به صورت كتبي، نظير خبرنامه، انجام شود. به عالوه، اطالعات بايد به شكل مناسبي به مخاطب هدف عرضه گردد. 

براي مثال، استفاده از درشت نويسي يا حتي تصاوير براي ارتباط با كودكان اجتناب ناپذير است.
ارتباط  به  نسبت  بيشتري  رسميت  نوشتاري  اطالعات  است.  اطالعات رساني  نحوة  بر  اثرگذاري  ارتباط،  از  هدف   .2

شفاهي دارد. براي مثال، قرارداد ضمانت بايد كتبي باشد، در حالي كه معرفي تيم مي تواند شفاهي انجام شود.
طول زمان ارتباط مهم است. پيام هاي كوتاه مي توانند به صورت شفاهي بيان شوند، در حالي كه اطالعات پيچيده اگر   .3
به شكل نوشتاري باشد، بهتر منتشر مي شود، زيرا افراد مي توانند براي كمك به درك بهتر مجدداً آن را مطالعه كنند.

مخاطب هدف
براي باال بردن توانايي ارتباط خوب، مهم است كه تشخيص بدهيد با چه كسي مي خواهيد ارتباط برقرار كنيد. ممكن است با 

گروه هاي مديريت زير ارتباط برقرار كنيد:
  همكاران ورزشي. ورزشكاران، مربيان، داوران، مديران باشگاه هاي ورزشي، معلمان، و تماشاگران. به نظر مي رسد

بيشترين ارتباط شما با اين گروه باشد.
  محله. بخش هاي تفريحي، مديران باشگاه هاي ورزشي، مديران باشگاه هاي محله، و رسانه ها كه توصيه مي شود ارتباط
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با آن ها فعاليت مستمر سازمان شما باشد.
  برقرارى رسانه ها.  منطقه،  كالج هاي  يا  دانشگاه ها  حاميان،  منطقه،  ورزشي  سازمان هاي  بزرگ تر).  (اجتماع  منطقه 

ارتباط مؤثر با آن ها باعث مي شود برنامه هاي شما از حمايت هاي گسترده اي برخوردار شود.
  ،داوري و  مربيگري  انجمن هاي  آماتوري،  ورزشي  نهادهاي  استان،  اداري  نهادهاي  استانداري ها،  (استاني).  ناحيه 

بخش هاي جوانان و تفريحات، رسانه ها.
  .ملي. نهادهاي ملي اداره كنندة ورزش ، بخش هاي دولتي، نهادهاي مربيگري و داوري ملي، نهادهاي حرفه اي
 .بين المللي. فدراسيون هاي بين المللي، كميتة بين المللي المپيك، همبستگي المپيك، و ساير سازمان هاي بين المللي

نوع و ميزان ارتباط با هر يك از اين گروه ها فرق مي كند.

ج) انواع ارتباط
ارتباط به روش هاي گوناگوني برقرار مي شود:

  داده راهنمايي  يا  اطالعات  روش،  اين  در  يك طرفه.  ارتباط 
هم  ضروري  و  ندارد  وجود  فوري  بازخورد  انتظار  مي شود. 
نيست. انواع ارتباط موجود در اين طبقه عبارت اند از: اعالميه ها، 
بيانيه هاي خبري، و اطالعات دربارة برنامه ها. ارتباط يك طرفه 
بايد به زباني ساده و روشن بيان شود، قابل فهم باشد، به سادگي 
ارتباط  عيب  گيرد.  قرار  مخاطبان  توجه  مورد  و  شود،  تفسير 
آيا  برد  پي  بتوان  تا  ندارد  وجود  راهي  كه  است  آن  يك طرفه 

اطالعات آن گونه كه هدف بوده، دريافت يا تفسير شده است.
  ارتباط دوطرفه. در اين روش اطالعات داده مي شود، انتظار و ضرورت بازخورد آني نيز وجود دارد. انواع ارتباط

موجود در اين طبقه  عبارت اند از: تماس هاي رودررو مثل جلسات و كنفرانس ها، و نظرخواهي هاي كتبي. يكي از 
برطرف مي شوند. بر اساس ضرورت و نياز،  محاسن اين نوع ارتباط آن است كه سوء تفاهم ها دربارة مسائل فوراً 
حجم اطالعات به صورت فردي تنظيم مى شود. حالت هاي صورت و بدن به تبيين پيام كمك مى كند. از طرف ديگر، 
ممكن است همين حالت هاي صورت و بدن باعث سوء تفاهم شود. بنابراين، ارتباط كالمي يا كتبي و تغيير حالت هاي 

صورت و بدن بايد با هم هماهنگ و سازگار باشد.
  گوش دادن. از آنجا كه شنيدن و درك اطالعات بيان شده مهم تر از تمركز بر الفاظي است كه گفته مي شود، توانايي

گوش دادن يكي از ابزارهاي برقراري ارتباط محسوب مي شود. اگر به سخناني كه گفته مي شود توجه كنيد و پيام آن 
را بشنويد و درك كنيد، افرادي كه با شما ارتباط برقرار مي كنند رضايت بيشتري خواهند داشت. براي جلب توجه 

مخاطب، روش هاي زير مهم است:
هنگام صحبت كردن با سايرين، تماس چشمي مطلوبي با آن ها داشته باشيد.  •

افراد را با تكان دادن سر و موافقت با سخنانشان تشويق كنيد كه به سخنان خود ادامه دهند.  •
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نشان دهيد احساسات فرد مخاطب را درك كرده ايد.  •

قبل از پاسخ، سخنان مخاطب را خالصه بازگو كنيد. اين عمل به شما فرصت درك بهتري مي دهد.  •

صحبت مخاطب را قطع نكنيد.  •

د) روش هاي ارتباطي
براي برقرارى ارتباط با مخاطب هدف، روش هاي متفاوتي وجود دارد كه برخي از مهم ترين آن ها به قرار زيرند:

 .كتبي. اين نوع ارتباط از نظر منابع و گروه هاي مخاطب، قابل دسترس ترين و مؤثرترين شكل ارتباط است
يادداشت ها. معموالً، يادداشت ها براي كاركنان و كساني استفاده مي شود كه در سازمان مشغول كارند.  •

نامه ها. براي برقراري ارتباط شخصي خارج از محيط اداري استفاده مي شود.  •

بولتن ها و خبرنامه ها. هم زمان اطالعات را به گروه بزرگي از مخاطبان انتقال مي دهند.  •

بيانيه هاي مطبوعاتي. براي دادن اطالعات به رسانه ها استفاده مي شوند.  •

كه  صورتي  در  تصويري  و  مكتوب  مطالب  فوري  و  سريع  ارسال  براي  پست الكتريكي (ايميل) يا دورنگار.   •
مخاطبان زياد باشند استفاده مي شود.

  نمايش تصويري. وسيلة ارتباطي مؤثري است، ولي به زمان و انرژي يا منابع زياد اجرايى نياز دارد. انواع نمايش
تصويري عبارت اند از:

پوستر. نسبتًا ارزان ولي مؤثر است.  •

نمايش. به برنامه ريزي و كارمند نياز دارد. به طور كلي، خيلى كارآمد است، ولي به وقت و نيروي انساني نياز دارد.  •

نمايش با اساليد (پاورپوينت). تهية اساليدها زمان برند، ولي ارائة اساليدها همراه با نوشته  و تصاوير، در بعضي   •
اوقات همراه با ويدئو خيلي كارآمد است. اين روش ضمن ارزان بودن، قابل حمل با لپ تاپ نيز هست.

نمايش با دستگاه اورهد. ارزان و محتواي آن به سرعت تهيه مي شود.  •
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نمايش با تلويزيون، ويدئو، يا فيلم. به منابع انساني، فني، و مالي خيلي زيادي نياز دارد.   •

نمايش با سي دي، دي وي دي، و يواس بي. وسايل بسيار سودمندي براي ذخيره و انتقال يا جمع كردن مقدار بسيار   •
زياد مواد نوشتاري و تصويري با كيفيت عالي است.

  شفاهي. اين روش به ساير انواع ارتباط ترجيح دارد، زيرا امكان بازخورد فوري و روشن ساختن مطالب و رفع ابهام
در آن وجود دارد. ارتباط روياروي را مي توان به انواع گوناگوني به شرح زير تقسيم كرد:

جلسات. اساسًا نشست هاي دو يا چند نفرى براي بحث يا توجيهات دربارة مسائل متنوع است.  •

كنفرانس ها، كارگاه هاي آموزشي، و سمينارها. معموالً اين روش گردهمايي جنبه هاي آموزشي و تعليماتي دارد.  •

ه) موانع ارتباط مؤثر
متأسفانه، عوامل گوناگوني مانع از ارتباط مؤثر مي شوند. برخي از اين عوامل عبارت اند از:

 فيزيكي. مثل مزاحمت هاي صوتي
 زباني. سخن نامفهوم، واژه هاي فني و كليشه اي
 .اضطراب، تهديد، ترس، بدگماني، و عدم اطمينان. با حضور اين عوامل ارتباط قطع مي شود
 .موقعيت، قدرت، اقتدار، و رتبه. اين عوامل بر افراد گيرندة ارتباط تأثير مي گذارند
 .خصومت ها و نيازهاي فردي. كينه هاي قديمي و موضع گيري هاي هميشگي كه به صورت عادت درآمده اند
 حالت عصبي. خجالت و احساس بي كفايتي
 سبك مشاركت. بيش از اندازه، با صداي بسيار بلند، بيش از حد كم اثر، بدون ارتباط
 متفرعنانه. ارباب منشانه، از موضع باال صحبت كردن
  حالت تدافعي. محافظه كارانه، پافشاري بر عقايدي كه با توجه به اطالعات جديد كامًال منسوخ شده اند
 .تكبر و خودبيني. گستاخي و روش آمرانه

آگاهي از اين قبيل رفتارها و پيدا كردن راه هاي غلبه بر آن ها ضروري  است. توسعة ارتباط، يكي از راه هاي سريع و مطمئن 
براي رشد و موفقيت و كارآمدي سازمان شماست. بنابراين، ارزشيابي مستمر از روش هاي ارتباطي بايد در اولويت قرار گيرد.

و) ابزارهاى كمك به ارتباطات
مطالب زير منابع تكميلي است دربارة آنچه تا به اينجا مطرح كرديم.

بيانيه هاي خبري
بيانية خبري در اصل داستاني خبري است كه مبلغ مى نويسد تا خبرنگار. بيانية خبري رسانه ها را از آنچه اتفاق افتاده يا در حال 

وقوع است يا به وقوع خواهد پيوست مطلع مي سازد. 
بيانيه هاي خبري از نظر رسانه ممكن است مثبت يا منفي باشند. داستان خبري واقعي منتشرشده از راه رسانه ها، كار رسانه 
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را آسان تر مي كند. مطالب غيرمرتبط، غلط، و منحرف موجود در بيانية خبري خبرنگار را به شدت به زحمت مي اندازد، باعث 
عكس العمل منفي نسبت به ارسال كنندة خبر و هدر دادن كاغذ مي شود. 

بيانية خبري موفق بايد توجه رسانه را به واقعه و زمينة آن اتفاق به خود جلب كند. اين بيانية خبري بايد به شكلي عرضه 
شود كه استفادة بعدي از آن را ميسر سازد و از نظر خبري داراي ارزش باشد. خطوط راهنماي زير كمك مي كند تا بيانيه هاي 

خبري بيانيه هايي موفق باشند.
مهم ترين بخش گزارش خبري، سرآغاز يا تيتر آن است كه بايد شامل اصل گزارش باشد. اين بخش مستلزم شش عنصر 

خبري است:
 چه كساني درگيرند؟
 چه اتفاقي در حال وقوع است؟
 واقعه در چه زماني انجام مي شود؟
 واقعه در كجا انجام مي شود؟
 چرايي- داليل احتمالي واقعه چيست؟
 چگونه آن واقعه اتفاق افتاده است؟

تيتر خبر بايد در حد امكان كوتاه باشد. يك جمله ترجيح دارد. حداكثر از دو پاراگراف نبايد بيشتر شود. هنگامي كه سرآغاز 
مدون شد، جزئيات ديگر به ترتيب اهميت دقيق نوشته مي شود. اين عمل باعث مي شود سردبير فرصت پيدا كند تا گزارش را 

متناسب با محدوديت فضايي كه دارد كوتاه كند و خواننده اصل گزارش را با خواندن پاراگراف اول درك كند.

اخبارنويسي
وقتي سرآغاز مدون شد، بقية گزارش بايد حمايت كننده و روشنگر باشد. خطوط راهنماي زير بايد رعايت شود:

 .هدف اصلي را تعيين كنيد؛ از همان ابتداي كار، به هدف گزارش توجه كنيد و بر آن تمركز داشته باشيد
 .از جمالت معلوم و ساده استفاده كنيد. براي رسيدن به اين حالت از وجه معلوم كمك بگيريد
 .از كلمات «مهجور» و «زائد» پرهيز كنيد. ساده و صريح باشيد
  از به كار بردن واژه هاي غيرمصطلح پرهيز كنيد. اصطالحات ورزشي پيچيده را بايد به صورت ساده نوشت يا توضيح

داد. واژه هاي غيرمصطلح و نامفهوم مانع از برقراري ارتباط مؤثر مي شوند.
  هنگامي كه با اطالعات مشابه زيادي روبه رو شديد، آن ها را به صورت فهرست، جدول، و چارت نمايش دهيد، زيرا

آمارها و نتايج در قالب جدول و شكل بهتر به نمايش درمى آيند.
 .جمالت كوتاه تر در هر پاراگراف ساده تر به نظر مي آيند و راحت تر خوانده مي شوند

سبك انتشار
سبك انتشار به سبك نوشتن گفته نمي شود، بلكه قوانين انتشار دربارة امالي كلمات، عاليم سجاوندى، حروف درشت، نحوة 

مخاطب قرار دادن، و جز آن است. بهتر است دربارة آيين نگارش تحقيق كنيد و موارد آن را رعايت كنيد.
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عينيت و مرجع نويسي
داستان هاي خبري بايد گزارش عيني باشند. تفسير خبر حق ويژة سردبير است نه گزارشگر. البته، ذهنيت تاحدي اجتناب ناپذير 
است. اينكه چه چيزي نوشته شود، چه چيزي گزارش شود، بي شك جنبة ذهني دارد. فراتر از آن، گزارش تا جايي كه امكان دارد 

بايد واقعي باشد. موارد زير بايد رعايت شوند:
  بديهيات. هر جمله اي در گزارش بايد مستند و به منبع آن اشاره كند، مگر آنكه بديهي باشد. اگر چنين نباشد خواننده

گمان خواهد كرد كه نظر گزارشگر است.
 .جمله بندي. نحوة جمله بندي به عينيت گزارش كمك مي كند. در استفادة صحيح از لغات دقت كنيد
  نظرات اغراق آميز. كلمات اغراق آميز نظير «بدترين شكل ممكن»، «زيبا» و «محشر» باعث از بين رفتن عينيت گزارش

مي شوند. از اين كلمات پرهيز كنيد. به خواننده فرصت دهيد تا خود او از جمالت عيني شما نتيجه گيري كند.

ز) كنفرانس خبري
در كار رسانه اي، كنفرانس خبري امري عادي است. اگر گزارش مطبوعاتي فاقد ارزش خبري باشد، اين كنفرانس براي خبرنگاران 
كردن  برگزار  در  كه  صورتي  در  كنيد.  استفاده  آن  از  ندرت  به  است:  ساده  كنفرانس ها  كلي  قاعدة  مي شود.  تلقي  وقت  اتالف 
كنفرانس هاي خبري كوچك ترين ترديدي داريد، آن را برگزار نكنيد. كنفرانس هاي خبري را فقط براي رويدادهاي بسيار خاص 

برگزار كنيد. اطالعات معمولي بهتر است با بيانيه هاي خبري ارسال شود.
ديگري،  و  مي شوند؛  تشكيل  ويژه  اخبار  دربارة  اطالع رساني  براي  كه  كنفرانس هايي  دارد:  وجود  خبري  كنفراس  نوع  دو 
دسترسي رسانه به شخصيت هاي ويژه اي كه اخبار مهمي در اختيار دارند. وظيفة روابط عمومي ها در هر دو نوع كنفرانس، تسهيل 

ارتباط بين منبع اصلي، براي مثال مقاماتي كه موضوعي براي اطالع دادن دارند، و رسانه است.
مطبوعاتي  كنفرانس  براي  و  بزرگ  ميزان  چه  تا  اخبار  كه  مي كند  معين  حدودي  تا  خبرنگاران  جامعة  چشمگير  حضور 
ارزش مندند. در كنفرانس هاي مطبوعاتي، اگر هدف و مخاطب اصلي روزنامه هايند، بهتر است قبل از روزي برگزار گردد كه 
روزنامه ها اخبار مهمي ندارند. همچنين، اگر هدف اصلي تلويزيون است، بهتر است در روزي برگزار شود كه تلويزيون اخبار 
مهمي ندارد. قبل از تعيين وقت كنفرانس خبري، آخرين مهلت مطبوعاتي و استفاده از رسانه هاي الكترونيكي را تعيين كنيد. 

بهترين وقت، معموالً قبل از ظهر است.
تجهيزات. ابزارهاى الكتريكي مورد نياز تلويزيون را در نظر بگيريد. فضاي كافي براي فيلم برداران، عكاسان، و تجهيزات 
راديو را تأمين كنيد. وسايل را طوري بچينيد كه همة رسانه ها به مقامات و شخصيت ها دسترسي داشته باشند. ميزى ساده جلوي 

صندلي  مخاطبان بگذاريد.
ملزومات خبرنگاران. تأمين وسايل مورد نياز خبرنگاران براي انجام وظايفشان ايدة خوبي است. پوشه يا كيف ساده اي كه 
لوگوي سازمان شما بر روي آن حك شده باشد اقدام مناسبي است. آنچه واقعًا اهميت دارد، اطالعات مفيدي است كه در اختيار 

خبرنگاران قرار مي گيرد. اطالعات داخل پوشه يا كيف بايد شامل موارد زير باشد:
 .نسخه اي از سخنراني هاي آماده شده اي كه قصد انتشار آن ها را داريد
 بيانية مطبوعاتي حاوي نكات اصلي سخنراني
 يك برگ از اطالعات. شرح حال شخصيت ها يا رويدادهاي مطرح
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 تصاويري از شخصيت ها يا وضعيت هاي جالب
 برنامة زمان بندي از رويدادها و مكان هاي آن
 مشخصات و ميزان مشاركت حاميان
 .اطالعات عمومي

شنيداري. اطمينان حاصل كنيد اين وسايل در دسترس و به سهولت قابل استفاده اند. وسايل ديداري-  وسايل ديداري- 
شنيداري به شما كمك خواهند كرد پيام به خوبي انتقال يابد و در عين حال جايگزين شخصيت ها نخواهند شد.

مدت زمان كنفرانس. مقدمات و سخنراني ها را در كمترين زمان انجام دهيد. به رسانه ها فرصت دهيد سؤال هاى خود را 
مطرح كنند. زماني كه احساس كرديد سؤال ها نامرتبط و تكراري اند، بخش رسمي كنفرانس خبري را با ظرافت خاصي به پايان 

برسانيد. 
كمي ابتكار داشته باشيد. خالقيت به خرج دهيد. توجه رسانه ها را جلب كنيد. به آن ها چيزي ارائه دهيد كه بخواهند گزارش 

دهند.
و  خودرأي،  متعصب،  ميزان  چه  تا  آنكه  علي رغم  رسانه ها،  همة  با  كه  است  مهم  بسيار  سخت گير.  رسانه هاي  با  برخورد 
بدبين اند، برخوردي مناسب داشته باشيد. فراهم كردن اطالعات دقيق، صادقانه، و منضبط بودن و نيز كمك به آن ها در دستيابي به 
مطالب مفيد بسيار مؤثر است. دعوت از سخنرانان كليدي براي ارائه مطالب نيز در دستيابي رسانه ها به اطالعاتي كه مي خواهيد 
به آن ها منتقل كنيد بسيار مفيد است. دسترسي به ورزشكاران و خبرهاي جالب نيز باعث تقويت همكاري و ارتباط خواهد شد. 

اگر رسانة خاصي يا گزارشگري انتقاد غيرمنصفانه اي ابراز كرد، دربارة نقطه نظرتان با آن ها مستقيم وارد بحث شويد.

ح) گزارش نويسي
گزارش ها براي ضبط اطالعات و ارائة آن ها در جلسات اهميت زيادي دارند. با ارسال گزارش هاي خود به اعضاي كميته ها، قبل 
از تشكيل جلسات، باعث صرفه جويي زيادي در وقت  شويد. گزارش نويسي مهارت به شمار مي رود، و قانون طاليي آن اين است 

كه گزارش ها را دقيق بنويسيد و به اصل مطلب بپردازيد.
موضوعاتي كه در تدوين گزارش بايد رعايت كرد عبارت اند از:

 مقدمه. داليل گزارش، تاريخچة موضوع، فهرست كردن افراد درگير و نقش آن ها
 .روش. چگونه آن را تنظيم كرده ايد و چه انجام داده ايد
 .نتايج. يافته ها، چه اتفاقي افتاده است، چه چيزي ديده شده است
 .نتيجه گيري. خالصة گزارش و پيشنهادها

در گزارش ديدار با تيم، موارد زير را مشخص كنيد:
 هدف، محل، زمان، افراد درگير، و نقش خودتان
 تداركات قبل از مسابقه
 وسايل نقليه براي رفتن به محل مسابقه
 محل اسكان تيم
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 تداركات و شرايط محل مسابقه و تأثير آن بر تيم
 چگونگي عكس العمل و رابطه بين تيم و مديريت
 نتايج كامل و توصيف مسابقه
 گزارش پزشكي
 تماس با رسانه ها و چگونگي مواجه شدن با آن ها
 .نتايج و پيشنهادها، اگر داريد

ط) پرسش ها
چه عواملي مانع از ارتباط خوب در سازمان شما مي شوند؟  .1

چگونه مي توانيد ارتباط را در آينده افزايش دهيد؟  .2
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الف) مقدمه
در هر موقعيتي براي آنكه كاري انجام شود رهبري ضروري است. رهبران جهت را نشان مي دهند و به افراد كمك مي كنند تا به 
اهداف مورد توافق دست پيدا كنند. هرچند دربارة تفاوت بين مديريت و رهبري توضيحات مختلفي داده شده است، ولي توافق 
عام بر اين است كه رهبري توانايي نفوذ و تأثير بر ديگران در رسيدن به اهداف سازماني است. هرچند همة مديران بايد بتوانند 

ديگران را هدايت كنند، ولي همة رهبران مدير نخواهند شد، زيرا رهبري در اصل با موقعيت ويژه اي در سازمان ارتباط ندارد.
نمي آيد.  دست  به  شبه  يك  رهبري  سهيم اند.  شدن  رهبر  فرايند  در  همه  فردي  پيشرفت  و  رشد  خطا،  و  آزمايش  تجربه، 
موقعيت هاي بي شماري در ورزش وجود دارند كه هر كس با استفاده از آن مي تواند توانايي هاي رهبري خود را به اثبات رساند، 

به عنوان ورزشكار، تماشاگر، داور، متخصص فني، سازمان دهنده، متخصص بهداشت، معلم، و مربي.
رهبران مؤثر كساني اند كه اعضاي گروهشان احساس مي كنند نيازهايشان تأمين مي شود و خودشان نيز احساس مي كنند به 
خواسته هايشان رسيده اند. اين بدان معناست كه مبادلة برابر بين طرفين برقرار شده است. براي انجام چنين كاري، رهبران بايد 
مهارت هاي ويژه و مسئوليت هاي ويژة خود را در ورزش گسترش دهند و احساس كنند مي توانند آن مهارت ها را در شرايط 

سخت و آسان به راحتي استفاده كنند. 
اين بدان معناست كه براي تبديل شدن به رهبرى مؤثر، بايد «وظيفه محور» باشيد تا بتوانيد كاري كه به عهده داريد انجام دهيد. 
همچنين، «فرايندمحور» باشيد تا بتوانيد شرايطي را ايجاد كنيد كه بين اعضا روابط صميمانه و سالمي به وجود آيد. تمركز رهبران 
وظيفه محور بر انجام وظيفه است، مثل جذب منابع مورد نياز و فعاليت هايي كه بايد تكميل شوند. تمركز رهبران فرايندمحور بر 
نحوة انجام كار است و اينكه افراد چگونه با هم كار كنند. شماى رهبر بايد ضمن داشتن رفتاري شرافتمندانه با همه، آن ها را به 

فعاليت بيشتر و بهتر براي انجام كار تشويق كنيد. اين ها هر دو با هم اند و يكي بدون ديگري اتفاق نمي افتد.

ب) ماهيت رهبري
رهبري را مي توان به طور كلي، توانايي نفوذ و تأثير بر رفتار ديگران دانست. شماى رهبر بايد به داوطلبان انگيزه و جهت دهيد 
و به آن ها تفويض اختيار و مسئوليت كنيد. براي انجام كارها، حل مسائل، و تصميم گيري برايشان چالش ايجاد كنيد تا بتوانند 
به اهدافشان تحقق بخشند. در مقابل، رهبر به دليل مشاركت و كار خود، و به دليل تدبر و شخصيتي كه از خود نشان مي دهد، 

همچنين برخورد منصفانه و مناسب خود با افراد، مورد احترام قرار مي گيرد. 
متأسفانه، انتقال رهبر موفق از بخشي به بخش ديگر سازمان، الزامًا موفقيت او را در بخش جديد تضمين نمي كند. شرايط و 
اوضاع، خود با نوع رهبري اى كه بايد اعمال كند و ميزان موفقيت او در اين كار رابطة مستقيم دارد. به نظر مي رسد رهبري مؤثر 
تابعي است از دست كم سه عامل پيچيده و به هم وابسته: شخص رهبر، افرادي كه با رهبر و تحت نظر او كار مي كنند، و شرايط 

محيط كار.

شخص رهبر
ويژگي هايي كه مستقيم بر اثربخشي رهبري تأثير مي گذارند عبارت اند از:

  سن و تجربه. مهارت بيشتر اغلب با سن و تجربه همراه است، و در بعضي فرهنگ ها، افراد فكر مي كنند مسن تر شدن
باعث مي شود رهبر بهتري بشوند.

  مهارت هاي فني. اگر كار مستلزم مهارت هاي فني است، آن هايي كه اين مهارت هاي فني را دارند اغلب رهبر تلقي
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مي شوند.
  سبك رهبري. رهبر خوب مي تواند سبك رهبري خود را همسو با موقعيت تغيير دهد و اگر شرايط اقتضا كند از

وظيفة محوري به فرايند محوري تغيير سبك مي دهد.
  ميزان كنترلي كه بر سازمان دارد. افرادي كه جايگاه قدرت مندي دارند به نظر مي رسد رهبرند. بديهي است رهبراني

كه در رأس سازمان قرار دارند به سهولت بر افراد تأثير مي گذارند تا آن هايي كه در سطح پايين سازمان اند.
  ويژگي هاي شخصيتي رهبر. رهبران خوب افراد باثبات، صبور، همدل، عادل، و منصف اند و به خوبي ارتباط برقرار

مي كنند.

افرادي كه با رهبر و تحت نظر او كار مي كنند
توانايي تبديل شدن به رهبرى خوب، مستلزم شناخت كافي از نيازهاي افراد تحت رهبري است. شخصيت، ويژگي ها، حاالت، و 

رفتار افراد تحت رهبري تأثير بسزايي بر اثربخشي رهبر خواهد داشت. ويژگي هاي زير بر رهبري تأثير مي گذارند:
  نياز به عضو بودن. نياز به عضو بودن در يك گروه در افراد مختلف با هم فرق مي كند. شماى رهبر بايد بدانيد با

افراد مختلف نمي توان يكسان كار كرد.
  نياز به موفقيت. افراد از نظر انجام وظيفه به طور كامل، يا نياز به موفقيت با هم تفاوت دارند. شماى رهبر وقتي

مي خواهيد وظيفه اي را به كسي واگذار كنيد بايد اين موضوع را در نظر بگيريد. 
  ترجيح پاداش. افراد با چيزهاي متفاوتي انگيزه پيدا مي كنند. شماى رهبر بايد از انگيزة افراد تحت رهبري خود اطالع

داشته باشيد.
  نياز به استقالل. برخي افراد نياز ندارند دائمًا به آن ها بازخورد دهيد يا نشان دهيد به كارشان اطمينان داريد. برخي

ديگر نياز دارند در هر جزئياتي كارشان را با شما چك كنند.
  پذيرش اقتدار. برخي افراد دوست ندارند بر آن ها مديريت شود، در حالي كه برخي ديگر دوست دارند دائمًا نسبت

به آن ها و كارشان از نزديك توجه شود.
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  ،تحمل هنگام سردرگمي. شماى رهبر بايد دستورالعمل هاي شفاف و دقيقى به برخي افراد براي انجام كارشان بدهيد
در حالي كه برخي ديگر عالقه مندند دائمًا در شرايط تغيير كار كنند.

رابطة بين ويژگي هاي افراد تحت رهبري و ميزان اثربخشي رهبري به اين واقعيت بستگي دارد كه افراد معيني مي توانند خود 
را با سبك هاي رهبري خاص همساز كنند و پاسخ دهند. براي مثال، فردي با ويژگي هاي زير بهتر مي تواند به رهبري وظيفه محور 

پاسخ دهد:
 نياز كم به عضو گروه بودن
 نياز زياد به استقالل
 نياز زياد به موفقيت
 پذيرش زياد اقتدار
 ترجيح پاداش هاي مادي
 .تحمل كم هنگام سردرگمي

در حالي كه فرد ديگري با ويژگي هاي زير بهتر مي تواند به رهبري فرايندمحور پاسخ دهد:
 نياز زياد به عضو گروه بودن
 پذيرش كم اقتدار
 نياز كم به موفقيت
 تحمل زياد هنگام سردرگمي
 ترجيح پاداش هاي دروني
 .نياز كم به استقالل

در موقعيت واقعي، بيشتر افراد به تركيبي از هر دو سبك رهبري نياز دارند، و به موقعيت و وظيفه بستگي دارد.

شرايط محيط كار
شرايطي كه شماى رهبر با آن روبه رو مي شويد بر اثربخشي رهبري تأثير مي گذارد. برخي عوامل محيطي عبارت اند از:

 ماهيت كار. آيا كار جديد، استاندارد، پيچيده، يا ساده است؟
  ميزان فشار رواني. اين كار براي سازمان تا چه حد مهم است؟ چه عواملي متوجه سازمان است، اگر اين كار به

خوبي انجام نشود يا اشتباهي رخ دهد؟
  مشخص بودن نقش ها. آيا هر فردي نقش مشخص و تعريف شده اي دارد يا آنكه نقش ها بسته به موقعيت ها فرق

مي كنند؟
  تعداد افراد تحت رهبري. براي اثربخشي كار، آيا تعداد افراد حاضر در گروه كاري كفايت مي كند يا تعداد آن ها

بسيار زياد است؟
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  محدويت هاي زماني. براي تكميل كار آيا زمان كافي در نظر گرفته شده است يا زمان مورد نظر بيش از اندازه است
(به سوي اتالف وقت  هدايت شدن)؟

  وابستگي وظايف. اين كار تا چه حد با ساير وظايف يا افراد خارج از گروه ارتباط دارد؟
اگر ساختار كار مشخص، ميزان فشار رواني وارد بر رهبر زياد، نقش ها به خوبي تعريف شده، گروه تحت رهبري بزرگ، و 

زمان هم محدود باشد، رهبر وظيفه محور موفق تر خواهد بود.
مسئوليت اصلي رهبر، مديريت منابع انساني گروه با وجود محدوديت هاي محيطي است. اين نوع رهبري مستلزم روابطي 
سالم و فضايي صادقانه و اعتماد برانگيز است. شماى رهبر بايد از ويژگي هاي شخصي خود و اعضاي گروه آگاهي داشته باشيد. 
انگيزة افراد در صورتي حفظ مي شود كه از كار خود رضايت داشته باشند و در كارشان احساس موفقيت بكنند. شناخت اين 
موضوع كه چه فردي در كدام موقعيت بهتر عمل مي كند و متناسب با توانايي اش به او مسئوليت دادن، ساده ترين راه رهبري 

موفق است.

ويژگي هاي رهبري
تا  مي كند  كمك  شما  به  زير  توصيه هاي  ندارد.  وجود  خاصي  فهرست  هيچ  معين،  شرايط  در  رهبر  مناسب  رفتار  تعيين  براي 

توانايي هاي رهبري خود را افزايش دهيد:
 .توانايي ها و انگيزه هاي خود را كه بر رهبري شما مؤثرند بشناسيد
 .ويژگي ها و عاليق افراد تحت رهبري خود را بشناسيد
 .منعطف باشيد. سبك رهبري خود را متناسب با شرايط تغيير دهيد
 .كنار برويد. هنگامي كه شرايط اقتضا مي كند به ديگران فرصت بدهيد تا رهبر شوند
  كامًال بدانيدكه فقط تالش هاي شما نيست كه باعث موفقيت شما مي شود، بلكه پذيرش رهبري شما از سوي گروه و

شرايط محيطي نيز در اين موفقيت تأثير بسزايي دارند.
  رهبري فقط دستور دادن و اجراي آن از سوي ديگران نيست. در اين حالت شما بُعد مهمي از رهبري را كه نفوذ نام

دارد، فراموش كرده ايد.
 .تفويض اختيار به سايرين، براي آن ها بسيار مهم است. انگيزه الزم است تا به مشاركت خود ادامه دهند
 .عوامل كليدي در هر شرايطي را كه بر تالش شما تأثير مي گذارند تا بر ديگران نفوذ كنيد بشناسيد
  برنامة اصلي براي فعاليت هاي رهبري خود، براي حفظ هماهنگي و تعادل در رسيدن به اهداف را طراحي و تدوين

كنيد.
 .تجارب خود را براي آموزش مديران آينده در اختيار ديگران گذاريد

ج) ابزارها
هنگامي كه كيفيت رهبري خود را توسعه مي دهيد، سؤال هاي زير را از خودتان بپرسيد:

 چه مزيت هاي وابسته به موقعيت رهبري در سازمان شما وجود دارد؟
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 مسئوليت هايي توأم با اين موقعيت كدام اند؟
 براى آنكه فردى رهبرى موفق در سازمان شما باشد، چه مهارت هايى الزم دارد؟
 به نظر شما براي فردي كه در اين موقعيت قرار مي گيرد چه ويژگي هاي شخصيتي اى مهم است؟

د) پرسش ها
به نظر شما چه كسي در سازمان شما رهبر خوبى است؟  .1

چرا رهبر خوب به شمار مي رود؟  .2
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الف) مقدمه
گفته مي شود مشكل يا بحران فرصت خطرناكي است: چيزي است كه تنش خاص خود را دارد، ولي راه را براي خالقيت و كمك 
به حل مشكل باز مي كند. بيشتر كارها در سازمان با حل مسئله ارتباط دارد و داشتن راهبردى سازنده براي آن، به شما كمك 

مي كند تا كارتان را اثربخش تر انجام دهيد.

مراحل شش گانه
در حل مسئله شش مرحلة اساسي وجود دارد:

كشمكش  واقعيت  اغلب  افراد  نيست.  ساده  مى رسد  نظر  به  كه  گونه  آن  مرحله  اين  مسئله.  تعريف  و  1. شناسايي 
ميان  در  شما  با  را  آن  ولي  شوند  مأيوس  خود  تبليغات  از  است  ممكن  مالى  حاميان  مي كنند.  پنهان  را  كارشان  با 
تازه از اين  نمي گذارند. هنگامي كه مشكلي به وجود مي آيد يا حامي از حمايت خود عقب نشيني مي كند، احتماالً 

مشكل آگاهي پيدا مي كنيد.
2. تجزيه و تحليل و روشن كردن مسئله. زماني كه به مشكل آگاهي پيدا كرديد، مشكل شناسايي مي شود. با وجود 
اين، اغلب نشانه هاي مشكل با خود مشكل خيلي ساده اشتباه مي شوند. براي مثال، جذب منابع مالي براي برطرف 
كردن كسري بودجه ممكن است درجة اهميت كمتري داشته باشد تا كاهش اصل بودجه در همان گام اول. بايد از 
اينكه چه كسي آن را مشكل مي داند و داليل احتمالي مشكل مطلع شويد. بهترين كار مشورت با ديگران است، زيرا 
ممكن است سايرين نظر ديگري نسبت به مشكل داشته باشند. هنگامي كه مشكل بودجه است، بايد با افرادي كه 

دربارة جذب و تأمين بودجه مسئول اند پي گيري كنيد تا علت كاهش آن برايتان روشن شود.
3. مرور راه حل ها. هنگامي كه متوجه شديد مشكل چيست و علت آن روشن شد، راه  حل هاى آن را براي حل مشكل 
مطرح كنيد. اگر مشكل بودجه است، راه حل هاي منابع تأمين بودجه را بايد شناسايي كنيد يا هزينه هاي جاري را 
تعديل كنيد. ممكن است راه حل شما براي تأمين بودجه، استفاده از منابع ديگر، مثل افزايش حق عضويت باشد. 
بنابراين، راه هاي اجرايي اين راه حل بايد دقيق بررسي شوند، زيرا ممكن است برخي تصميمات، مشكل را حل كنند 
ولي خود باعث بروز مشكالت بزرگ تري شوند. براي مثال، افزايش حق عضويت، راه حل رايجي نيست و ممكن 

است باعث ريزش اعضاي سازمان شود.
4. انتخاب راه حل. قدم بعدي اغلب سخت ترين مرحله است. در اين مرحله، بايد تصميم بگيريد و سپس آن را با همة 
افراد تحت تأثير در ميان گذاريد، از جمله با كاركنان امور مالي، ورزشكاران، اعضا، و حاميان. تصميم بايد شفاف 

باشد و به خوبي اطالع رساني شود.
5. اجراي تصميم. در اين مرحله اگر مشكالتي بروز كند، شايد به كمك سايرين نياز داريد يا حتي براي اطمينان از 

اجراي تصميم، راهبردي بايد تدوين شود.
6. ارزيابي تصميم. بايد ببينيد آيا مشكل حل شده است. براي مثال، آيا بودجه با توجه به تصميم شما افزايش پيدا كرده 
است؟ برخي اوقات، شايد بايد تصميم خود را تغيير دهيد تا به نتيجة مطلوب برسيد يا ممكن است به اشتباه خود 

پي ببريد و بخواهيد از ابتدا كار را شروع كنيد.
بديهي است اين فرايند طوالني در تمامى حل مسائل  اتفاق نخواهد افتاد؛ در حقيقت، اين روش با همة مشكالت كارساز 
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نيست. با وجود اين، مهم است رويكرد ساختاري آن را در نظر بگيريد و هنگامي كه مشكالتي ايجاد شد، اين مراحل شش گانه 
بتواند در سازمان يا افرادي كه در آن كار مي كنند تأثير داشته باشد.

ب) ابزارها
عناويني كه مطرح خواهند شد، فرصتي را براي تجزيه و تحليل مشكالت در ورزش براي شما به ارمغان مي آورند. فراموش نكنيد 

نگرش مثبت به حل مسئله، فرصتي است كه در درازمدت راه حل موفق و مطمئنى خواهد بود. 

گام اول: شناسايي و تعريف مسئله
 نشانه هاي آن كدام اند؟
 اولين بار در چه زماني ظاهر شد؟
 قبل از آن چه اتفاقي افتاد؟
 چه رويداد يا حوادثي مسئله را فاش كرد؟
 مشكل دقيقًا چيست؟
 چگونه اين مشكل بر من يا سازمان من تأثير مي گذارد؟
 چگونه در تداوم مسئلة موجود نقش خواهم داشت؟
 در حذف اين مشكل چه كاري نكرده ام؟

گام دوم: تجزيه و تحليل و روشن كردن مسئله
 چه كسي آن را مسئله تلقي مي كند؟
 چرا آن را مسئله مي دانند؟
 چه كسي بر اثر اين مسئله متأثر مي شود؟
 چگونه بر اثر اين مسئله متأثر شده اند؟
 چه كسان ديگري و چگونه درگير اين مسئله شده اند؟
 (براي مثال، بودجه، رسوم و نگرش ها) چه عوامل ديگري بر مسئله تأثير مي گذارند؟
 چگونه درگير اين مسئله مى شوم؟
 تمايل دارم چه چيزي تغيير كند؟
 چه كسي قدرت انجام اين تغييرات را دارد؟
 نيروهاي مثبتي كه كمك مي كنند بتوانم مشكل را حل كنم كدام اند؟
 نيروهاي منفي كه باعث مي شوند نتوانم مشكل را حل كنم كدام اند؟
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گام سوم: جستجوي راه  حل هاى مسئله
راهى خوب براي خلق ايده هاي جديد براي حل مسائل، قليان يا تراوشات ذهني است. تا جايي كه امكان دارد اولين چيزهايى را 
كه به ذهنتان خطور مى كنند فهرست كنيد. برخي اوقات، ايده هايي كه به نظر غيرمنطقي مي رسند، ممكن است راه حل هاي مفيدي 

را در ذهن شما جرقه بزنند.
قوانين قليان ذهنى:

 .هر ايده اي را كه به ذهنتان مي رسد يادداشت كنيد
 .دربارة آن فعًال قضاوت يا ارزيابي نكنيد
 .ايده هاي تكراري هم اِشكالي ندارند؛ آن ها را در فهرست وارد كنيد
 .براي چند دقيقه دربارة راه حل ها و ايده هاي جديد فكر كنيد

هنگامي كه جلسة قليان ذهنى به اتمام رسيد، چند دقيقه اي را به انتخاب سه ايدة خوب از فهرست اختصاص دهيد. سعي 
كنيد روشن و صريح باشند.

گام چهارم: انتخاب راه حل
 .چند راه حل  مناسب را براي حل مشكالت شناسايي كنيد
 .معيارهاي مهم و ويژة ارزيابي هر راه حل را مشخص كنيد
 .هر راه حل را با توجه به معيارها آزمون كنيد. مشخص كنيد كدام راه حل از ساير راه حل ها مناسب تر است
 .در صورت لزوم، استدالل و راه حل انتخابي و بهتر خود را آزمون كنيد

گام پنجم: اجراي راه حل
گام هاي عملي مهمي را كه مي خواهيد انجام دهيد يادداشت كنيد. اين اقدامات را به ترتيبي كه مي خواهيد عملي شوند تبيين و 

تشريح كنيد.
 براي حل مسئله، به چه منبع قدرتي نياز داريد؟
 به چه گروه هاي كليدي نفرات نياز داريد تا در تهية منابع درگير شوند و از شما حمايت كنند؟
 موانع اصلي كه بايد بر آن ها غلبه كنيد كدام اند؟
 نخستين گام هايي كه بايد در هفته هاي آينده برداشت كدام اند؟
 چه كسي كار را شروع خواهد كرد؟
 چه كسي بايد در جريان كار قرار گيرد؟

گام ششم: ارزيابي 
 چه تغييري ايجاد شده است؟
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 از چه نظام هاي بازخوردي استفاده كرده ايد؟
 از چه اطالعات كّمي مي توانيد براي سنجش تغييرات استفاده كنيد؟
 براي پيشرفت كار، از چه حوزه هاي ديگري بهره  مي گيريد؟

ج) پرسش ها
مشكالت كارى خود را چگونه حل مي كنيد؟  .1

اين روند را چگونه توسعه مي دهيد؟  .2
اين فرايند چگونه به شما كمك مي كند؟  .3
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الف) مقدمه
مديريت در نهايت يعني تصميم گيري. براي تصميم گيري منطقي، فرايند بايد خيلي شبيه به فرايند حل مسئله در فصل پيش باشد. 

شما بايد:
 .دربارة انتخاب هاي در دسترس شفاف عمل كنيد و گزينة خود را با مالك مشخص مقايسه كنيد
 .براي دستيابي به انتخاب هاي صحيح، اطالعات كافي به دست آوريد
 .تصميم گيري كنيد

ب) تصميم گيري
تصميم گيرى به ندرت برپاية فرايند مطرح در باال اتخاذ مى شود، زيرا غالبًا بر پاية موارد زير تصميم مى گيريم:

  تجارب گذشته
 اطالعات ساير سازمان ها
 آموزش هاي جديد
 قضاوت
 خالقيت
 توانايي هاي فردي

ما در شرايط محدود زماني و اغلب بدون اطالعات جامع تصميم  مي گيريم. در نتيجه، تصميمات ما به ندرت منطقي اند. 
در حقيقت، به طور كلي عالقه منديم بهترين تصميم ممكن و رضايت بخش ترين تصميم را در شرايط گوناگون اخذ كنيم. سعي 
مي كنيم راه حل هايي را استفاده كنيم كه قبًال نتيجه داده اند يا در سازمان ها، بخش ها، و همكاران موفق به كار گرفته شده اند. 
بهترين  مي دهد  فرصت  ما  به  ولي  دارد،  كمتري  اثربخشي  فرايند  اين  بر  مبتني  تصميم گيرِي  از  تصميم گيري  نوع  اين  هرچند 

تصميم را در زمان محدود اخذ كنيم، ولي ممكن است با مسائل بيشتري روبه رو شويم.
با وجود اين، براي تصميم گيري حتي المقدور اثربخش به موارد زير بايد توجه داشت:

 دقيقًا مي خواهيد چه تصميمي بگيريد؟ براي مثال، در كدام مرحلة حل مسئله هستيد؟
 (كدام مرجع بايد درگير شود؟) چه كساني بايد درگير شوند؟
 (مستقيم مورد مشورت قرار گيرند يا مطلع باشند) بايد چگونه درگير شوند؟
 چه موقع بايد تصميم بگيريد؟

ج) روش هاي تصميم گيري
راه هاي گوناگوني براي تصميم گيري وجود دارند. در اين بخش محاسن و معايب پنج روش تصميم گيري رايج در سازمان ها را 

بررسى مى كنيم. 
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تصميم گيري از سوي مرجع قدرت، بدون بحث گروهي
اين نوع تصميم گيري زماني اتفاق مي افتد كه با فرد ديگري مشورت نشود. براي مثال، زماني كه مي خواهيد بستة لوازم التحرير 

بخريد.

معايبمحاسن
• براي تصميمات ساده، جاري يا وقتي كه فرصت 

كافي براي تصميم گيري نداريد مفيد است.
• هنگامي مفيد است كه اعضاي گروه مهارت الزم 

و اطالعات كافي براي تصميم گيري ندارند.
• براي ادارة امور، روش مناسبي است.

• يك نفر منبع محدودي براي تصميم گيري است.
• امتياز استفاده از تعامل گروهي از بين مي رود و 
از منابع ساير اعضاي گروه نيز استفاده نمي شود.

• ساير اعضاي گروه تعهدي در به اجرا درآوردن 
آن ها  مخالفت  و  داشت  نخواهند  تصميمات 
ممكن است باعث خراب شدن همة كارها شود.

تصميم گيري مرجع قدرت پس از بحث گروهي
اين روش تصميم گيري هنگامي استفاده مي شود كه مشاوره و بحث و گفتگو با سايرين انجام شده است. براي مثال، زماني كه 

رنگ گرمكن تيم را انتخاب مي كنيد.

معايبمحاسن
• از نظرات و منابع اعضاي  گروه استفاده مي شود.

• فوايد بحث گروهي را دارد.
• تعهدي براي اجراي تصميمات به وجود نمي آيد.

• تضادها و عدم توافق ها در ميان اعضا حل نشده 
باقي مي ماند.

شرايطي ايجاد مي شود كه در آن اعضاي گروه   •
ممكن است براي جلب نظر مدير با هم رقابت 

كنند.

تصميم گيري بر پاية قواعد اقليت
اين روش تصميم گيري هنگامي اتفاق مي افتد كه يك يا دو نفر از اعضاي گروه از راهبردي استفاده مي كنند كه به عمل منجر 
مي شود و تصميم تلقي مي گردد. اين رويه بدون رضايت اكثريت انجام مي شود. براي مثال، رئيس و دبير تصميم مي گيرند چه 

كساني اعضاي كميته هاي فرعي تعيين شوند.
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تصميم گيري بر اساس رأي اكثريت
اين روش تصميم گيري در جلسات استفاده مي شود و براي تصميم گيري از آراي اعضا به كار مى رود.

معايبمحاسن
• از نظرات و منابع اعضاي  گروه استفاده مي شود.

• فوايد بحث گروهي را دارد.
بايد  و  راه آهن» اند  «ريل  مي كنند  احساس  افراد   •

تابع تصميم اقليت شوند.
• اغلب سكوت به اشتباه به معناي رضايت تعبير 
مي شود و اين مسئله مشكالتي را بعداً به همراه 

خواهد داشت.
گروه  اعضاي  از  بسياري  منابع  و  نظرات  از   •
استفاده نمي شود و بدين ترتيب مشاركت آنان 

در اجراي تصميم جلب نمي شود.

معايبمحاسن
• همانند فرايند مردم ساالري در بسياري از جوامع 

است.
كافي  وقت  اعضا  رضايت  براي  كه  هنگامي   •
وجود ندارد يا زماني كه تصميم زياد مهم نيست 
يا اينكه تعهد اعضا  ضروري نيست مفيد است.

كمتر  غيرضروري  نسبتًا  و  حاشيه اي  بحث هاي   •
مطرح مي شوند.

• اقليت اغلب ناديده گرفته مي شود كه به اثربخشي 
گروه صدمه وارد مى كند.

ممكن است منابع وابسته و مورد نياز گروه از   •
بين برود.

ولي  مي كنند،  همراهي  گروه  اعضاي  هرچند   •
تعهد كاملي براي اجراي تصميم وجود نخواهد 

داشت.

تصميم گيري با توافق جمعي
هنگامي از اين روش استفاده مي شود كه تصميم گيري پس از بحث در بين طرف هاي عالقه مند انجام مي شود. براي مثال، وقتي 

كه دربارة تغيير چارچوب مجمع عمومي يا برگزاري رويداد بزرگى به بحث مي پردازيد.
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د) خطوط راهنماي ويژة رسيدن به توافق در گروه
 .براي درك موضوع، به جاي آنكه گفته هاي سايرين را ارزيابي يا با آن مخالفت كنيد، به حرف هاي آن ها گوش كنيد
  .از جر و بحث پرهيز كنيد، ولي اگر فكر مي كنيد حق با شماست، سعي كنيد متقاعد كنيد
  به جاي آنكه نظرات گوناگون را مانعي براي موفقيت تلقي كنيد، سعي كنيد آن ها را فرصتي براي يادگيري نظرات

سايرين بدانيد.
 .مشاركت گسترده افراد را با درگير كردن آن ها در بحث و حمايت از نظرات اقليت تشويق كنيد
 .مسئول ارتباط صحيح بين خود و ديگران باشيد
 .با نوشتن و يادداشت كردن آنچه به نتيجه رسيده ايد پيشرفت كار را خالصه كنيد
 .مصالحه را توصيه كنيد

ه) پرسش ها
در تصميم گيري احساس مي كنيد تا چه حد خوب عمل مي كنيد؟ چه چيزي باعث چنين احساسي مي شود؟  .1

چگونه مي توانيد تصميم گيري خود را ارتقا دهيد؟  .2

معايبمحاسن
• غالبًا تصميمات خالق، بديع، و با كيفيت عالي 

گرفته مي شود.
• از نظرات تمام اعضا بهره گرفته مي شود.

• تصميم گيري گروه در آينده تقويت مي شود. اين 
روش براي تصميمات مهم و پيچيده- جايي كه 
به  رسيدن  به  نسبت  اعضا  تمام  مي رود  انتظار 

نتايج متعهد باشند- مفيد است.

• به وقت و انرژي زيادي نياز دارد.
• رهبر به مهارت هاي بين فردي نياز دارد تا پويايي 
اعضاي  ميان  تضاد  و  ارتباط،  شركت كنندگان، 

گروه را درك كند.
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مديريت زمان
مديريت زمان..................................................212  الف) 
ب) پرسش ها.........................................................213
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الف) مديريت زمان
مديريت زمان يكي از چالش هاي مدير موفق است. اگر زمان به شكل مطلوبي مديريت نشود، اين خطر وجود دارد كه نمي توانيد 
كارتان را به شكلي كه دوست داريد به پيش بريد. با مديريت زمان مي توانيد كارهاي بسيار زيادي را كه نمي توانستيد انجام دهيد، 

به پايان رسانيد.

فعاليت هايي كه سبب تلف شدن وقت مي شوند
براي آنكه وقت براي انجام كار وجود داشته باشد، به راهبرد مديريت زمان نياز داريد. با وجود اين، در مرحلة اول مهم است 

بدانيد چه عواملي باعث اتالف وقت مي شوند. اين عوامل عبارت اند از:
 نداشتن وقت كافى براي اولويت بندي وظايف يا مشخص نبودن كاري كه بايد انجام شود
 كنار گذاشتن وظايفي كه بايد انجام شوند، به دليل سخت بودن يا خسته كننده بودن آن ها
 انجام كارهاي ساده تا كارهاي مهم
 پاسخ به افرادي كه با صداي بلند از ما مي خواهند كاري را انجام دهيم تا انجام وظايف مهم تر
 همة كارها را خودمان انجام دهيم تا از ديگران هم كمك بگيريم
  دادن اطالعات غلط يا ضعيف كه پيامدش اتالف وقت است و زمان بيشتري مي برد تا آن اشتباهات يا اطالعات قبلي

اصالح شوند
 .طوالني شدن غيرضروري مذاكرات تلفني، بحث ها يا جلسات

راهبردهاي مديريت زمان
به محض آنكه عوامل اتالف وقت را شناسايي كرديد، راهبرد مديريت زمان را تدوين كنيد كه مبتني بر پنج اصل است:

بايد تمام تعهدات كاري مثل جلسات و وظايفي كه بايد در زمان مشخص تكميل شوند يادداشت و به صورت كار   .1
جاري برنامه ريزي كنيد.

بايد مشخص شود چه كاري بايد انجام شود. اين موضوع فرصت اولويت بندي كارها را فراهم مي كند. كارهايي كه   .2
در اولويت نيستند، ممكن است جالب  باشند ولي ضروري نيستند؛ ساده به نظر مي رسند، ولي هدر دادن وقت اند.

آن  مقابل  در  سپس،  دهيد.  قرار  جدول  داخل  در  تفكيك  به  را  زمان  ابتدا  كنيد.  ساماندهي  را  خودتان  زمان  بايد   .3
فعاليت هاي مشخصي را بنويسيد. وظايفي كه به تمركز و تحقيق نياز دارند بايد با آگاهي كامل در چارچوب زماني 
قرار گيرند. پاسخ به تلفن، ايميل و نامه هاي اداري را مي توانيد براي زماني بگذاريد كه به تمركز كاري كمتر نياز داريد. 

زمان هاي مفيد يا تلف شده با همكارانتان را مشخص كنيد.  .4
ياد بگيريد بگوييد «نه»، تا آنكه به تنبلي دچار نشويد. اگر توانايي خود را صرف درخواست هاي ديگران كنيد، براي   .5
شما ايجاد كار اضافي مي كند. اين كار سبب مي گردد نتوانيد كارهاي اصلي خود را به صورت اثربخشي انجام دهيد. 

ممكن است راهبرد مديريت زمان را به شكلي كه براي شما بهترين كارايي را دارد تدوين كنيد. راهبردهاي گوناگون مثل 
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استفاده از فهرست «انجام شود» يا كار در منزل براي مشاغل، سبك هاي مديريت و سازمان هاي مختلف متفاوت عمل مي كند. 
فراموش نكنيد هنگامي كه زمان از دست رفت، برگشت آن امكان ندارد.

ب) پرسش ها
آيا با فهرست كارهايي كه بايد در بيشتر روزها انجام دهيد با مشكل روبه رو مي شويد؟  .1

كدام يك از راهبردهاي فهرست شده در باال به شما كمك مي كند؟  .2
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ادارة جلسات
مقدمه..............................................................216  الف) 
ب) نكاتي براي برگزاري جلسات مفيد..................216
ج  ) صورت جلسات..............................................217
د ) پرسش ها.......................................................218

دكتر محمد خبيريفصلفصل 3030



راهنماى مديريت ورزشى216

الف) مقدمه
همة سازمان هاي ورزشي براي تحقق اهداف خود، مثل جلسات كميته ها يا مجامع عمومي ساليانه و جلسات غيررسمي مثل 
جلسات داخلي با داوطلبان، مربيان، و بازيكنان اقدام به تشكيل جلسات رسمي مي كنند. چگونگي ادارة جلسات به هدف و ميزان 
رسميت آن بستگي دارد. به نظر مي رسد جلسات رسمي ساختار و فرايند مشخصي دارند، در حالي كه جلسات غيررسمي بيشتر 

به گفتگو ميان شركت كنندگان شباهت دارند.

ب) نكاتي براي برگزاري جلسات مفيد
با رعايت نكات زير با اطمينان بيشتري مي توانيد جلسات را به خوبي اداره كنيد:

 .براي برگزاري هر جلسه دليل روشني داشته باشيد. جلسات بدون هدف، وقت افراد را هدر مي دهند
  قبل از برگزاري جلسه، همة نكات در دستور جلسه را بررسي كنيد. آيا امكان دارد مواردي از دستور جلسه را بدون

تشكيل جلسه حل و فصل كرد؟
  از كساني براي شركت  در جلسه دعوت كنيد كه با موضوع دستور جلسه آشنايي دارند. هر اندازه تعداد اعضاي  جلسه

بيشتر باشد، مباحث بيشتري انجام و جلسه طوالني تر خواهد شد.
  اطمينان حاصل كنيد كه اعضا، هدف از تشكيل جلسه را مي دانند و خود را براي آن جلسه آماده كرده اند. از آن ها

بخواهيد تا مدارك مربوط را با خود به جلسه بياورند. 
 .محل مناسب و راحتي را براي جلسه انتخاب كنيد تا مزاحمتي براي آن به وجود نيايد
  از شركت كنندگان در جلسه بخواهيد تا موبايل، لپ تاپ و ساير وسايل الكترونيكي خود را در جلسه خاموش نگه

دارند. 
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 .همة وسايل مورد نياز جلسه را از قبل آماده كنيد و اطمينان حاصل كنيد كه همة آن ها به درستي كار مي كنند
 .صندلي و ميزها را به شكلي بچينيد كه اعضاي جلسه بتوانند يكديگر را ببينند
 .به هدايت مؤثر جلسه توجه كنيد
  جلسه را بدون توجه به كساني كه دير به جلسه مي آيند، رأس ساعت مقرر شروع كنيد. در تنظيم صورت جلسه، نه

تنها اسامي حاضران و غايبان، بلكه افرادي كه دير به جلسه مي آيند را درج كنيد تا از بي توجهي آن ها جلوگيري به 
عمل آيد.

 .براي طرح موضوعات دستور جلسه، زمان مشخصي به آن اختصاص دهيد و به آن مقيد باشيد
 .تنظيم كنندة صورت جلسه بايد در جايي بنشيند كه بتواند همة اعضا را ببيند

ج) صورت جلسات
ثبت آنچه در جلسه مي گذرد بسيار مهم است. صورت جلسات به داليل زير مهم اند: 

 .ثبت و ضبط موثقي از جلسه اند
 .صورت جلسات مبناي اقداماتي است كه در جلسات دربارة آن ها تصميم گيري شده است
 .اسناد مهمي براي مراجعات بعدي سازمان به شمار مي روند
 .اسناد تاريخي و بايگاني مهم ثبتي در آن سازمان اند

صورت جلسات بايد موارد زير را داشته باشند:
 تاريخ، محل، و عنوان سازمان يا كميته در باالي آن
 صورت اسامي حاضران
 صورت اسامي نفراتي كه از حضور در جلسات عذرخواهي كرده اند يا آن هايي كه دير در جلسات حاضر شده اند
 تصويب صورت جلسة قبلي كه اصالحات به شكل مناسبي در آن درج شده است
 طرح موضوعات خارج از دستور جلسه
 موارد مورد بحث به ترتيب طرح
 تاريخ جلسة بعدي
 .فهرست اقدام ها

صورت جلسه را، قبل از ارسال براي اعضا، رئيس جلسه بايد بررسي و تأييد كند. سپس براي افرادي كه بايد اطالعات 
در دسترس آن ها قرار گيرد ارسال گردد.

بايگاني مطلوب صورت جلسات و مدارك وابسته به جلسات بسيار مهم است تا بتوان اطالعات مورد نياز را رديابي و به 
شكل مطلوبي آن ها را انتقال داد و به جريان انداخت.
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د) پرسش ها
جلسات در سازمان شما تا چه حد اثربخشي دارند؟  .1

چگونه مي توان اين جلسات را ارتقا داد؟  .2
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مديريت تضاد
مقدمه..............................................................220  الف) 
ب) مقابله با تضاد..................................................220
ج ) پرسش ها.........................................................221
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الف) مقدمه
تضاد بين افراد و تيم ها در هر سازماني وجود دارد، همان گونه كه در تأمين منابع مالي، تخصيص زمان مديريت، گرفتن وسايل، 
خدمات  منشأ  سازنده  تضاد  بلكه  نيست،  بدي  چيز  هميشه  سازمان ها  بين  در  تضاد  مي پردازيم.  رقابت  به  ورزشكاران  حتي  و 

گوناگوني است. تضاد مي تواند:
  افراد را به كار كردن با هم براي مقابله با مشكالت مشترك تشويق كند. براي مثال، كاهش منابع مالي، مربيان را براي

كار كردن با هم براي توجيه نهادهاي تأمين كنندة منابع مالي براي افزايش منابع تشويق خواهد كرد.
  دربارة گفتگو  و  بحث  مثال،  براي  مي كند.  كمك  يكديگر  از  افراد  احساسات  درك  افزايش  و  نقش ها  تبيين  به 

تحت  افراد  مهارت هاي  نيز  و  گفتگو  طرفين  براي  موضوع  اهميت  برجستگي  سبب  ملي  تيم  كاپيتان  انتخاب 
مي شود.  بررسي 

  به درك مسئله از سوي سايرين كمك مي كند. معموالً تضاد زماني به وجود مي آيد، كه افراد از نگراني هاي كساني كه
درگير كارند آگاهي ندارند.

تفاوت هاى  در  ريشه  مخرب  و  غيرسازنده  تضاد  كه  آنجا  از  اين،  وجود  با  است.  پذيرش  قابل  سازنده  تضاد  بنابراين، 
شخصيتي يا دغدغه هاي افراد براي حفظ قدرت دارد، بايد براي مقابله با آن راهبرد مناسبي داشته باشيد.

ب) مقابله با تضاد
قبل از مقابله با تضاد، اين پرسش ها را بررسى كنيد:

  آيا تضاد ارزشش را دارد؟ اگر تضاد در كار و به افرادي كه مشغول كارند تأثيري ندارد و به نظر مي رسد خود به خود
برطرف مي شود، دخالت شما آن را پيچيده تر و بدتر مى كند.

  با منصفانه  و  منطقي،  آرام،  محيطي  در  مي توانيد  ارتباطي  تان  مهارت هاي  و  شخصيتي  ويژگي هاي  به  توجه  با  آيا 
تضاد  با  مقابله  براي  دارد  را  آن ها  كه  ديگري  فرد  از  است  بهتر  نداريد،  را  مهارت ها  اين  اگر  كنيد؟  مقابله  تضاد 

كمك بگيريد.
  بهترين زمان براي مداخله كردن چه وقت است؟ مداخله بايد در زمان مناسب خود انجام شود. اگر خيلي زود يا خيلي

دير انجام شود، مداخله باعث تشديد تضاد مى شود و آن را مشتعل مى كند. براي مثال، اگر بين سرمربي و كمك مربي 
بحثي درمي گيرد و مي خواهيد دخالت كنيد، دخالت شما براي انجام مصالحه، در صورتي كه آن دو خود مصالحه را 
شروع كرده اند، تضاد را تشديد مى كند. همچنين، اگر بحث و جدل هاي زيادي را در تيم ناديده بگيريد، بر عملكرد 
تيمي شما تأثير منفي مى گذارد. هنگامي كه تصميم گرفتيد دخالت كنيد، راهبرد مداخله ويژة مقابله با موقعيت تضاد 

ضرورت پيدا مي كند.
اگر تضاد را ناديده بگيريد، به نظر مي رسد عواقبي منفي براي سازمان به وجود آورد. بهترين راهبرد، آگاهي از به وجود 
آمدن تضاد براي جلوگيري از بروز آن است. تخصيص منصفانة منابع، و رفتار عادالنه با طرفين درگير در سازمان در مقابله 
با تضاد مفيد است. جلوگيري از بروز تضاد هميشه امكان پذير نيست. بنابراين، هنگامي كه تضادي را تشخيص داديد بايد آن 

را مؤثر و كارا مديريت كنيد.
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ج) پرسش ها
داليل وجود تضاد در سازمان شما چيست؟  .1

چگونه با آن مقابله مي كنيد؟  .2
چگونه مي توانيد نحوة مقابله با تضاد را بهبود بخشيد؟  .3
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الف) نظام ورزشى شما
براي مديريت اثربخش سازمان، بايد محيط هاي عمل خود چه داخلي و چه خارجي را بشناسيد. اين شناخت مستلزم آگاهي از 
اين نكته است كه سازمان شما در كجاي جنبش المپيك قرار دارد. همچنين، مهم است بدانيد سازمان شما در كجاي نظام ورزشي 

كشورتان قرار دارد. اين مسئله به شما مي گويد براي موفق شدن بايد با چه كسي كار كنيد.
اجراي  يا  اعتبارات،  سياست گذاري،  نظر  از  ورزش  بر  كه  مي شود  تشكيل  گوناگوني  سازمان هاي  از  كشور  ورزش  نظام 
و  ليگ ها؛  و  باشگاه ها  مثل  دارند،  ارتباط  ورزش  با  كه  مي شود  تشكيل  سازمان هايي  از  نظام  اين  مي گذارد.  تأثير  برنامه ها 

سازمان هايي كه با ورزش ارتباط مستقيمي ندارند، ولي بر ورزش تأثير مي گذارند، مثل حاميان مالى و بخش هاي دولتي.

ذي نفعان
ذي نفع فردي است كه از سازمان سود يا بهره مي برد. اين سود ممكن است مادي يا معنوى باشد. همچنين، ممكن است جنبة 
رواني داشته باشد، مثل عالقة عموم مردم از عملكرد ورزشكاران كشورشان در بازي هاي المپيك. براي مثال، ذى نفعان باشگاه 

ورزشي عبارت اند از:
 اعضا، ورزشكاران، و مسئوالن
 والدين
 مدارس
 فدراسيون ملي
 حاميان مالى
 داوطلبان
 اعضاى هيئت مديره
 (اگر وجود داشته باشد) كارمندان حقوق بگير
 .دولت

بايد بدانيد ذي نفعان شما چه كساني اند، زيرا مسلمًا انتظاراتي از سازمان دارند. مي توانند بر راهبردهاي سازمان اثرگذار 
باشند يا فرصت هايي را براي شركت كنندگان فراهم نمايند (فصل 33). بايد بدانيد كدام يك از ذي نفعان بيشترين اهميت را 

دارند تا بتوانيد بر انتظارات و نيازهاي آن ها تمركز كنيد.

تأثير دولت
دولت شما عضوي كليدي در نظام ورزشي شما در گسترش سياست گذاري، اجراي برنامه ها، و تأمين منابع مالي است. همة اين 

موارد، صرف نظر از بزرگي و كوچكي آن بر سازمان شما تأثير خواهند گذاشت.
به ويژه، نگرش سياسيون به ورزش، اهميت ورزش در سياست يا ابزار سياسي بودن ورزش، و روابط بين سازمان هاي 
مسئول ورزش در كشور، جملگي آثار مهمي بر سازمان شما خواهند گذاشت. براي مثال، اگر در سياست هاي دولت ورزش 
ابزاري براي سالمت يا كاهش جرم در جوانان قلمداد  شود، به سادگي مي توان به اعتبارات ورزشي بيشتر دسترسي پيدا كرد 
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و از اين بابت به اجرايي شدن برنامه ها كمك كرد. اگر ارتباط بين سازمان هاي ورزشي و بخش هاي دولتي ضعيف باشد، به 
سختي مي توانيد از ورزش حمايت كنيد يا آن را گسترش دهيد. ثبات دولت ها و سياستمداران كليدي نيز بر توانايي شما در 
برنامه ريزي و فعاليت هاي درآمدي تأثير خواهد گذاشت. شايد مهم تر از همه ارزشي است كه سياست هاي دولت براي تربيت 

بدني كودكان قائل مي شود. اين سياست سبب ديكته كردن ارزش ها به ورزش مي شود يا برعكس.
تأثير دولت بر بسياري از سازمان هاي ورزشي مهم است، زيرا دولت ها تعيين مى كنند كه چه سياست هايي مهم است و 
تعيين مي كنند اعتبارات در كجا هزينه شود. بنابراين، مسئوليت داريد راهبرد دولت به ورزش، و آثار آن بر شما و آنچه را 

مي خواهيد انجام دهيد بشناسيد و در صورت امكان به شكل گيري سياست هاي ورزش كمك كنيد.

ب) شناخت محيط ورزشى شما

ارزيابي محيط خارجي
هر چند در داخل نظام ورزشي كشور خود عمل مي كنيد، هر سازمانى در اين نظام در محيط منحصر به فرد خود عمل مي كند. 
عوامل موجود در محيط بيروني فرصت اند، ولي چالش هايي را نيز بر سازمان شما تحميل خواهند كرد. بنابراين، بايد از عوامل 

محيط عملياتي زير و تأثيرگذار بر مديريت آگاه باشيد:
  آژانس يا  المپيك  بين المللي  كميتة  در  مطرح  موضوعات  مثل  سياست ها  و  قوانين  از  عبارت اند  سياسي.  عوامل 

دوپينگ زدايي. جهاني 
  عوامل اجتماعي- فرهنگي. روشي است كه در آن جامعه شكل مي گيرد و رفتار مي كند مثل جمعيت سالمند و

تمايلي كه براي تماشاي ورزش وجود دارد تا شركت در آن.
  عوامل اقتصادي. مثل قدرت اقتصادي و ميزان تخصيص منابع به طرح  هاي خاصي كه اهداف سياسي دولت را

مي بخشند. تحقق 
  عوامل حقوقي. سازمان هاي ورزشي جداي از ساير بخش هاي اجتماعي عمل نمي كنند، بنابراين سازمان شما نيز

تأثير  شما  ورزشي  سازمان  بر  كه  مقرراتي  از  حدودي  تا  بايد  نتيجه،  در  است.  كشور  حقوقي  قوانين  تأثير  تحت 
مى گذارند آگاه باشيد.

ارزيابي محيط داخلي
ارزيابي محيط داخلي بايد بر چهار حوزة اساسي زير متمركز شود:

1. منابع فيزيكي. اقالم مصرفي سازمان شما مثل تجهيزات يا تأسيسات، قدمت و شرايط اين اقالم، و ميزان استفادة بالقوه 
از آن ها براي افزايش خدمات و منفعت رساني

2. منابع انساني. داوطلبان و كارمندان حقوق بگير با توجه به نقش هاي مورد نياز، مهارت ها، و دسترسي به تجارب و 
توانايي آن ها براي سازگاري با تغييرات بالقوه

3. منابع مالي. سازمان از نظر مالي چگونه تأمين مي شود، مديريت درآمد و هزينه، و ارتباط بين ذى نفعان مالي كليدي 
4. مديريت عملياتي. مثل خدمات چگونه عملياتي مي شوند، اين عمليات كجا انجام مي شود، منابع موردنياز خدمات 
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گوناگون چقدر است و خدمات چگونه تأمين مي شود
در هر يك از اين حوزه ها، بايد عملكرد قبلي را بررسي و ارزيابي كنيد تا بتوانيد داليل موفقيت يا شكست قبلي سازمان 
را شناسايي كنيد. بايد بتوانيد آن ها را تبيين كنيد تا از گذشته پند بگيريد. سپس، بايد عمليات جاري درون سازمان را ارزيابي 
اين  در  دهد.  رخ  بايد  اتفاقي  چه  بگويند  راهبردها  و  سياست ها  اينكه  نه  كنيد،  تمركز  مي افتد  واقعًا  كه  اتفاقي  بر  بايد  كنيد. 

صورت، ارزيابي واقعي با اطمينان آن چيزي را منعكس خواهد كرد كه در محيط دروني وجود دارد.

ج) نمونه هاى عملى
براي اطمينان از اينكه آيا سازمان اثربخش و كارآمد اداره مى شود، بايد از خود سؤال كنيد:

 دولت تا چه حدي به ورزش اهميت مي دهد؟
 سازمان من در ورزش كشورم تا چه حد اهميت دارد؟
 ساختار ورزشي كشورم تا چه حد بر ورزش تأثير دارد؟ چگونه مي توان آن را توسعه داد؟
 آيا ذي نفعان براي كار سازمان من ارزشي قائل اند؟
 آيا سياست تربيت بدني مدارس از شركت كردن در فعاليت هاي ورزشي حمايت مي كند؟
 آيا مردم كشورم براي ورزش ارزش قائل اند؟
 به ويژه، آيا والدين به مشاركت كودكان خود در ورزش ارزش مي گذارند؟
 منابع مالي ورزش در كشور چگونه تأمين مي شود؟
 براي تأمين منابع مالي چه كاري بايد انجام دهم؟
  آيا مي توانم منابع مالي را گسترش دهم يا بايد از خير آن بگذرم؟
 براي توسعة اثربخشي سازمان چه كار بايد انجام دهم؟
  از جلوگيري  براي  كاري  مي توانم  آيا  بگيرند؟  فاصله  ورزش  سازمان  از  مردم  تا  مي شود  باعث  فعاليت هايي  چه 

رخداد آن انجام دهم؟
 چه ورزش هايي رقباي اصلي ورزش تحت مديريت من هستند؟ چه كاري دربارة آن مي توانم انجام دهم؟
 مسئوليت هاي قانوني سازمان چيست؟
 مسئوليت هاي حقوقي هيئت مديره چيست؟
 چه خطرهايي سازمان ورزش مرا تهديد مي كنند؟ چگونه مي توان آن ها را كنترل كرد؟
 چه فعاليتي در ورزش و نظام حقوقي كشور مسامحه تلقي مي شود؟
 آيا دغدغه هاي بهداشتي و ايمني وجود دارند كه بر سازمان ورزش تحت مديريت من تأثيرگذار باشند؟
  جذب داوطلبان تا چه ميزان ساده است؟ آيا اين روش ادامه پيدا خواهد كرد؟
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د) پرسش ها
سازمان شما در كجاي نظام ورزش كشور جاي دارد؟  .1

ذي نفعان اصلي شما چه كساني اند؟  .2
اين ذي نفعان چه تأثيري بر سازمان شما دارند؟  .3

شما با اين ذي نفعان چگونه كار مي كنيد؟  .4
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الف) مقدمه
بيشتر كارهايي كه شما و سازمان شما انجام مي دهد مستلزم همكاري با سازمان هاي ديگر است. همكاري كردن به شما فرصت 
مي دهد تا خدماتي را عرضه كنيد كه ممكن است ظرفيت عرضة آن ها را به تنهايي نداشته باشيد. براي مثال، با همكاري با دانشگاه 
مي توانيد از ورزشكاران حمايت هاي علمي ورزشي كنيد در حالى كه با منابع صرف خودتان قادر به اين كار نيستيد. مفهوم 
هم افزايي در اينجا اهميت مي يابد. در همكاري با سايرين اين عقيده  وجود دارد كه دو سازمان بيش از يك سازمان مي توانند 

خدمات عرضه كنند.

ب) ايجاد همكاري ثمربخش
همكاري در موارد زير يارى رسان است:

 اجراي رويداد 
 عرضة خدمات تخصصي و كارشناسانه 
 تحقق اهداف دولت در ورزش، بهداشت، و تعليم و تربيت 
 افزايش دستيابي به اعتبارات و ساير منابع 
 تدارك تيم هاي ويژة رويدادهاي مهم 
 .آموزش كاركنان و داوطلبان 

برقراري و حفظ همكاري كار سختي است. بايد تمايل به همكاري را تشخيص دهيد، در اين صورت است كه تعهد كامل 
براي همكاري دوطرفه به وجود مى آيد. همكاري ثمربخش هنگامي به وجود مي آيد كه:

  اهداف همكاري روشن باشد. بدون آن، ضرورت همكاري روشن نمي شود. در حقيقت، اگر نتوانيد اهداف روشني 
تدوين كنيد، دليِل همكاري زير سؤال مي رود.

  نقش هاي كاري را بايد به روشني تخصيص داد. اين عمل معلوم مي كند كه چه كاري بايد انجام شود و چه كسي 
مسئول چه كاري است.

  بر نشانه ها و اهداف عملكرد توافق گردد. اين عمل فرصتي فراهم مي كند تا بر پيشرفت و عملكرد نظارت شود و 
نشان دهد آيا همكاري جنبة اثربخش دارد.

  بر منابع توافق گردد. منابع مورد نياز تأمين اهداف را محقق مي سازند. همكاري الزامًا نبايد مساوي باشد، ولي بايد 
در مورد آن توافق شود. هر چيزي كه مورد توافق قرار مي گيرد، بايد قابل دسترسي باشد.

  روابط بين فردي بايد با توجه به اعتماد و صداقت تقويت شود. اين روابط اغلب از ساير موارد ذكر شده مهم تر 
است، زيرا بدون آن همكاري نتيجه نخواهد داد.

  ،روش مقابله با بحث و جدل وجود داشته باشد. اگر بر سر مواردي از چگونگي همكاري توافق حاصل نشد 
چه بايد كرد و چگونه بايد آن را انجام داد. بايد آن ها را پيش بيني كنيد و راهكارهايي براي مقابله با آن ها داشته 

باشيد.
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هنگام ايجاد همكاري به موارد زير توجه داشته باشيد:
 آرمان ها و اهداف 

• هدف از همكاري چيست؟  
• چه ارزش افزوده اي خواهد داشت؟  

• آيا اين ارزش افزوده از هزينه هاي همكاري فراتر است؟  
• موفقيت چگونه تعيين مي گردد؟  

 راهبرد و فعاليت ها 
• در ساية همكاري، اهداف چگونه محقق مي شوند؟  

 عضويت 
• چه كساني بايد همكاري داشته باشند؟  

• چه كسي همكار اصلي است؟  
 مديريت همكاري 

• تصميم ها چگونه گرفته مي شوند؟  
• مسائل اصلي چگونه مطرح و حل و فصل مي شوند؟  

• اصل اساسي در همكاري چيست؟  
• مسئوليت ها در همكاري چگونه به شراكت گذاشته مي شوند؟  

• عملكرد چه زماني و چگونه بررسي مي شود؟  
• تضادها چگونه حل و فصل مي شوند؟  

 منابع 
• منابع همكاري چگونه تأمين مي شود؟  
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اگر تأمين منابع با مشكالتي روبه رو مي شود و انتظارات اعضا از آنچه شما تأمين مي كنيد فراتر است، بايد كار بيشتر بكنيد 
تا همكاري ساير سازمان ها جلب شود. براي ساده شدن اين فرايند ممكن است تمايل داشته باشيد به سراغ شركاي غيرسنتي 
مثل سازمان هاي بهداشتي و شركاي سنتي تر مثل مدارس برويد. كليد اين مسئله، شناخت سازمان هايي است كه مي توانند به 

شما بيشتر كمك كنند و براي خدمات سازمان شما ارزش بيشتري قائل شوند.

ج) پرسش ها
آيا حوزه هايي براي ايجاد همكاري بالقوه در سازمان شما وجود دارد؟  .1

شما براي جلب اين همكاري ها به چه چيزهايي نياز داريد؟  .2
اثربخشي همكاري موجود شما چگونه است؟  .3
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الف) راهبري چيست؟
شفافيت،  به  توجه  با  را  استانداردها  باالترين  ورزش  راهبري  دارد،  منصفانه  رقابت  و  اخالق  در  ريشه  ورزش  كه  آنجا  از 

مردم ساالري، و پاسخگويي در خود پرورش مى دهد. «ژاك روگ، رئيس كميتة بين المللي المپيك»
راهبري عبارت است از نظام ها و فرايندهايي كه با اطمينان به جهت كلي، اثربخشي، نظارت، و پاسخگويي سازمان توجه 

دارند. «مركز ملي متخصصان راهبري انگلستان»
از آنجا كه ورزش به سلسله اي از اعتبارات دولتي و حمايت مالى شركت هاي خصوصي و افراد وابسته است، مسئوالن 
ادارة ورزش بايد اطمينان حاصل كنند كه ورزش به روش مطلوبي مديريت  شود. اين امر مستلزم طرح اين سؤال است كه در 

سازمان ورزشي، مسئوليت نهايي با كيست؟ 

هيئت مديره و مديريت سازمان
سازمان ورزشي، كم و بيش، نظام نامه يا اساسنامه اي دارد كه آرمان ها و اهداف، و نحوة ادارة كارش در آن قيد شده است. اين 
اساسنامه شامل انتخاب مسئوالن نيز مى شود، از جمله رئيس و اعضاى هيئت اجرايي كه مسئوليت پيشبرد زمان را بر عهده  دارند.

كار روزانة سازمان را داوطلبان يا مدير اجرايي حقوق بگير يا رئيس هيئت مديرة اجرايي پي گيري و اجرا مي كند. اين افراد 
در كل مسئوليت دارند تا سازمان را مديريت كنند، در حالي كه هيئت مديره مسئول كلي راهبري سازمان به شمار مي رود.

وظايف هيئت اجرايي
سازمان براي گسترش و همكاري هاي اقتصادي روشي را برمي گزيند كه در آن هيئت اجرايي بايد برخي وظايف را فهرست بندي 

و تدوين كند. اعضاي هيئت مديره بايد:
 .كامًال توجيه شوند و با انگيزة خوب عمل كنند و تا حد امكان از منافع سازمان دفاع نمايند
 .منصفانه عمل كنند 
 .با قوانين هماهنگ باشند و بر اساس منافع ذي نفعان عمل كنند 
 .دربارة مسائل سازمان قضاوت واقعي و مستقل از مديريت داشته باشند 
  .وقت كافي بگذارند
 .به اطالعات دقيق، وابسته، و به روز دسترسي داشته باشند 

بنابراين، اين موارد آهنگ هدايت، صداقت، واقعيت گرايي، و مسئوليت هاي هيئت مديره را تنظيم مي كند و نقش شماى 
مدير را شفاف مي سازد. ضمنًا نقشي حياتي دارد كه آيا هيئت مديره مي تواند وظايف خود را اثربخش انجام دهد و اطالعات 

به روز و مناسبي را تأمين كند كه مباني تصميم گيري هاي هيئت مديره است. 
دقيق  ابزارهاي  از  استفاده  نيز  و  مديريت  تكنيك هاي  آخرين  از  استفاده  با  و  اطمينان  با  مي تواند  همچنين  مديره،  هيئت 

شناخت و نظارت، وظايف سازمان را انجام دهد. اين موارد را مي توان به شرح زير خالصه كرد:
  ارزش ها، بيانية مأموريت، آرمان ها، و اهداف سازمان. شما و هيئت مديره بايد به طور مرتب ارزش ها، بيانية 

مأموريت، آرمان ها، و اهداف سازمان را بررسي كنيد. براي مثال، كميتة ملي المپيك مي تواند اين كار را در شروع 
در  آن ها  با  كه  كساني  همة  به  و  سازمان  سرتاسر  در  موارد  اين  است،  مهم  كه  چيزي  بدهد.  انجام  المپيادي  هر 
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ارتباط اند بايد توضيح داده شود.
  تدوين راهبرد (فصل 39). همة سازمان هاي اثربخش، برنامة راهبردي و توسعه اي شفافي دارند. اجراي اين برنامة

راهبردي وظيفة هيئت مديره و مديريت در قالب كار مشتركي است. در بسياري از سازمان ها، برنامه ريزي راهبردي 
از مديريت آغاز مي شود، سپس براي بحث، تغيير (در صورت ضرورت)، و در نهايت تأييد به هيئت مديره عرضه 
مي شود. تدوين برنامه هاي اجرايي مطلوب، بودجه بندي، و برنامه هاي كاري را مديريت انجام مي دهد. با وجود 
از  استفاده  با  عملياتي  برنامه هاي  پيشرفت  بر  بايد  بلكه  نمي شود،  خالصه  موارد  اين  به  مديره  هيئت  اين،  وظيفة 
شاخص هاي عملكرد نظارت داشته باشد و اطمينان حاصل كند كه بودجه هاي تدوين شده در جاي خود مصرف 

شوند.
  كه مخاطراتي  همة  بر  كه  كند  حاصل  اطمينان  بايد  همچنين  مديره  هيئت   .(48 (فصل  خطر  پايش  و   مديريت 

سازمان را تهديد مي كند به دقت نظارت شود. اين مسئله زماني با اطمينان محقق مي شود كه در فرايند مديريت 
خطري وجود داشته باشد و بتواند همة مخاطرات احتمالي را پيش بيني كند.

  در درستي  به  افراد  تا  است  كارآمد  و  اثربخش  مديريت  ساختار  ايجاد  مسئول  مديره  هيئت  مديريت.   ساختار 
پست هاي كليدي قرار گيرند، حقوق مناسب براي آن ها تعيين شود، و اطمينان حاصل كند كه بر عملكرد مديران 

نظارت مي شود.
  ،برنامه ريزي جانشين. بايد سياستي براي برنامة جانشيني وجود داشته باشد، نه فقط براي اعضاي اجرايي كليدي 

بلكه براي خود هيئت مديره.
  تبعيت. هيئت مديره بايد اطمينان حاصل كند كه در تمامى حوزه هاى اجرايى خود تابع سازمان است. اين حوزه ها 

عبارت اند از:
قوانين منطقه اي و ملي  •

منشور المپيك، اگر سازمان كميتة ملي المپيك است؛ يا اساسنامة فدراسيون بين المللي، اگر سازمان فدراسيون ملي   •
است.

نظام نامة خود سازمان  •

بهترين اقدام، با توجه به هدايت هيئت مديره و مديريت، يا تضاد منافع.  •

  يكپارچگي نظام هاي حسابداري. هيئت مديره بايد از يكپارچگي نظام حسابداري و گزارش هاي شفاف و مرتب 
از وضعيت حساب هاي سازمان اطمينان حاصل كند. اين يكپارچگي شامل موارد زير است: مميزي مستقل ساالنه 
هزينه ها،  براي  پول  ارزش  از  اطمينان  بودجه،  دقيق  كنترل  مميزها،  توصيه هاي  به  توجه  سازمان،  حساب هاي  از 

برقراري عمليات مالي شفاف و روشن در سراسر سازمان.
  (دوساالنه يا  (ساالنه  دوره اي  طور  به  را  خود  عملكرد  بايد  مديره  هيئت  (فصل 45).  عملكرد  پايش  و   نظارت 

ارزيابي كند. همچنين، بايد چگونگي رتق و فتق امور در دورة زماني مشخصى را بررسي كند و استانداردهايي را 
براي عملكرد آينده تدوين نمايد.
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ب) اصول كليدي راهبري مناسب

رهبري هيئت مديره
شده،  محقق  اهدافش  كند  حاصل  اطمينان  مجموع  در  تا  شود  رهبري  و  هدايت  اثربخش  مديره اى  هيئت  با  بايد  سازماني  هر 
جهت گيري راهبردي اش تدوين شده، و ارزش هايش حفظ مي شود. هر عضوي از هيئت مديره بايد مسئوليت هاي فردي اش را 
در هيئت مديره بشناسد كه شامل مسئوليت هاي حقوقي نيز مي شود. آن ها بايد تعهدات حقوقي و مسئوليت هاي جمعي هيئت 

مديره را درك كنند و بپذيرند.
تا جايي كه با جهت  راهبردي ارتباط مي يابد، هيئت مديره بايد تمركز خود را بر اين جهت يابي معطوف كند و از روزمرگى 
پرهيز نمايد. افتراقي روشن بايد بين مسئوليت هاي هيئت مديره و مديران اجرايي وجود داشته باشد. با وجود اين، بايد توجه 
كرد در برخي سازمان هاي كوچك، ممكن است الزم باشد تا اعضاي هيئت مديره خودشان درگير كارهاي اجرايي شوند. در 

اين موارد بايد تالش كرد كه بين دورانديشي هيئت مديره و مسئوليت هاي اجرايي اش فاصله وجود داشته باشد.

كنترل هيئت مديره
حالل  دارد،  مناسبي  عملكرد  سازمان  شود  حاصل  اطمينان  تا  باشد  پاسخگو  و  داشته  جمعي  مسئوليت  بايد  مديره  هيئت 
مشكالت است، و به تعهدات خود پاي بند است. هيئت مديره بايد به نحوي امور را انجام دهد كه تعهدات و ساير نيازهاي 

حقوقي محيطش را رعايت كند، مثل جنبش المپيك، اولويت هاي دولتي، ارزش هاي حاميان، قراردادها، و جز آن.
چنانچه قبًال گفتيم، مديريت خطر از جمله مسئوليت هاي هيئت مديره و كساني است كه سازمان شما را اداره مي كنند. 
مديريت خطر مناسب و واقعي بايد كل سازمان را پوشش دهد و سازوكار هاي روبه رو شدن و تعديل خطرها در زمان و روية 

مناسب را پيش بيني كند. 
هيئت مديره بايد مسئوليت ها و وظايف روشني داشته باشد و بايد خود را به شكلي انتظام بدهد كه همة آن ها به شكلي 
اثربخش اجرا شود. به عالوه، هر عضوي از اعضاي هيئت مديره بايد وظايف و مسئوليت هاي روشني داشته باشند. اعضا بايد 
محل مناسبي براي استقرار و نيز آموزش هاي الزم و حمايت هاي مستمر داشته باشند (در صورت نياز با استفاده از آژانس هاي 

بيرون از سازمان) تا بتوانند وظايف خود را به خوبي انجام دهند.

بررسي و عضويت مجدد اعضاي هيئت مديره
هيئت مديره بايد، دوره اي، خودشان و اثربخشي سازمانشان را بازنگري كند. عملكرد سازمان در كل با شاخص هاي عملكرد و 

بررسي بيروني آن بررسى مى شود كه براي سازمان اثربخش حياتي است. 
اعضاي هيئت مديره اغلب موضوعي ظريف و سخت است، ولي وظيفه اي مهم به شمار مي رود. بحث و  تغيير تركيب 
گفتگو و استفاده از مشاوران متخصص از جمله روش هايي است كه بسياري از سازمان ها از آن ها استفاده مي كنند. مهم اين 

است كه از تجارب به دست آمده از همة بخش ها استفاده شود.
بسياري از سازمان ها اساسنامه دارند كه نحوة انتخاب هيئت مديره را تعيين مي كند. بنابراين، فراخوان اعضاي جديد هيئت 
مديرة ماهر، اغلب موضوعي بحث برانگيز و خيلي ظريف است. به عالوه، اعضاي هيئت مديره اغلب تمايلي ندارند موقعيتشان 
را در هيئت مديره از دست بدهند. با وجود اين، جايي كه ضرورت دارد و سازمان به داشتن اعضاي هيئت مديره اي ماهر نياز 
پيدا مي كند، اغلب سازمان ها مي كوشند اين قبيل اعضا را فراخوان و جذب كنند. بسياري از سازمان ها، ماده اي در اساسنامة 
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خود دارند كه اجازه مي دهد تعدادي اعضاي علي البدل در هيئت مديره وجود داشته باشند، بنابراين فرايند انتخاب را تا حدى 
تعديل مي كند. اگر در اساسنامة سازمان خود چنين بندي نداريد مي توانيد آن را اضافه كنيد.

تفويض اختيار هيئت مديره
هيئت مديره بايد نقش و عملكرد كميته هاي فرعي، مديران سازمان (رئيس، دبير كل، نواب رئيس، خزنه دار)، مدير اجرايي، و ساير 

كارمندان و نماينده ها را تبيين و مشخص كند و عملكرد آن ها را پايش نمايد. اين مسئله شامل موارد زير مي شود:
 تدوين نقش هاي روشن و مجزا 
 تفويض اختيار اثربخش و دادن مسئوليت 
 تدوين شرح وظايف روشن و بدون ابهام در جاهايي كه الزم است 
 .پايش عملكرد سازمان در كل، هيئت مديره، كارمندان، و كميته هاي فرعي 

يكپارچگي هيئت مديره و اعضا
هيئت مديره و اعضاي آن بايد با توجه به استانداردهاي اخالقي عمل كنند و اطمينان حاصل كنند كه با تضاد منافع به طور شايسته 
برخورد كنند. هيچ گونه منفعت شخصي در معامالت كاري هيئت مديره پذيرفتني نيست. برخورد با تضاد منابع بايد روندى 
منظم داشته باشد كه اغلب رئيس هيئت انجام آن را بر عهده دارد و از اعضا مى خواهد كه بيان دارند آيا تضاد منافعى دارند، و 
اگر دارند، اطمينان حاصل كند كه در نتايج مباحثى كه آن مورد خاص مطرح مى شود تأثيرگذار نباشند يا مشاركت نداشته باشند.

گشاده رويي هيئت مديره
هيئت مديره بايد در مقابل ذى نفعان، سودرسانان، شركا، و ساير كساني كه در كار نقشي دارند، گشاده رو، پاسخگو، و مسئول 
باشند. فرهنگ ارتباط و مشاوره، نه تنها بايد در بين اعضاي هيئت مديره در بين جلسات، بلكه در ساير بخش ها وجود داشته 

باشد. فناوري هاي جديد مي توانند در تحقق اين موضوع نقش مهمي داشته باشند (فصل 44). 
روزها  اين  مثال،  براي  كند.  درگير  را  ذى نفعان  دارد  امكان  كه  جايي  تا  و  باشد  مسئول  و  گشاده رو  بايد  نيز  سازمان 
سازمان هاي بسياري مبادرت به ايجاد كميسيون هاي ورزشي براي خود كرده اند تا اطمينان پيدا كنند نظرات مهم ذى نفعان در 

تصميم گيري لحاظ مي شود. اين مسئله را كميتة  بين المللي المپيك نيز تشويق مى كند.

وابستگي به اساسنامه
ضرب المثل «در جادة مستقيم گم نمي شويد» دربارة اساسنامة سازمان كاربرد دارد. اگر اساسنامه قديمي باشد، بايد بازنگري شود. 

با وجود اين، زماني كه در مورد آن توافق شد، بايد دقيقًا رعايت شود.

اجراي مديريت مناسب
تهيه و تدوين برنامه هاي راهبردي و عملياتي، شاخص هاي عملكردي، مديريت خطر و مالي، امور بازاريابي، مديريت نيروي 
انساني، و بسياري از راهبردهاي مديريت مدرن، جملگي سازمان هاي اثربخش و كارا را تضمين مي كنند كه بايد از سوي هيئت 
مديره رهبري و هدايت شوند. به عالوه، پيوند بين اهداف عملياتي و راهبردي، تا حد چشمگيري در انجام فعاليت خوب سازمان 

نقش دارد.
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فرهنگ مناسب راهبري
در حالي كه اقالم فهرست كنترل «راهبري خوب» را عالمت مي زنيد، بايد بدانيد فرهنگ خوب راهبري سازمان از همه چيز مهم تر 

است و شما و هيئت مديره بايد اين اصل را بپذيريد. 
اين موضوع در سازمان، با مصاديق زير به نمايش درمي آيد:

  دستور جلسه. دستور جلسه پنجره اي است كه فرهنگ راهبري را در سازمان نشان مي دهد. آيا مطالب عرضه شده
به هيئت مديره، تصويري واقعي از سازمان است و حاضرين در جلسه قادرند تصميمات صحيح و به موقع اتخاذ 

كنند؟
 .بيان اطالعات شفاف در جلسات كه به صورت ادواري برگزار مي شود
 .آگاهي مستمر از مسئوليت هاي راهبري هيئت مديره كه شما نيز آن را درك مي كنيد 
 تمايل به روبه رو شدن با مسائل 
 .آگاهي از خطر 

الگوي همكاري مناسب
ادارة خوب سازمان به همكاري بين هيئت مديره بستگى دارد-كه با رئيس و تيم پشت سر او هدايت مي شود. از نكات بسيار 
مهم، رابطة بين رئيس و شخص مسئول و مدير سازمان است كه به آن دبيركل يا مدير اجرايي گويند. مسئلة مهم اين است 
كه با توجه به برنامه اى مرتب و ادواري با هم ارتباط داشته باشند تا بين راهبري و جنبه هاي مديريت سازمان شفافيت كاملي 
وجود داشته باشد. رهبري قوي هنگامي به وجود مي آيد كه هر دو بخش، براي تحقق اين رابطة كاري كامل، سخت تالش 

كنند.

ج) اصول جهاني راهبري مناسب جنبش المپيك و ورزش
در سال 2008، كميتة بين المللي المپيك اصول جهاني راهبري مناسب جنبش المپيك و ورزش را تعريف كرد كه در كنگرة المپيك 

در كپنهاگ در سال 2009 به طور كامل تأييد شد. اصول راهبري مناسب و تأييد شده به شرح زيرند.
چشم انداز، بيانية  مأموريت و راهبرد  .1

1,1 چشم انداز
 .چشم انداز و هدف هاي كلي سازمان بايد به روشني تعريف و قابل توضيح باشند

2,1 بيانية مأموريت
 :بيانية مأموريت بايد شامل موارد زير باشد 

رشد و توسعة ورزش از طريق سازمان هاي غيرانتفاعي  •

ارتقاي ارزش هاي ورزش   •

سازماندهي مسابقات  •
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اطمينان از مسابقات ورزشي عادالنه در همة زمان ها   •

حفاظت از اعضا، به ويژه ورزشكاران  •

همبستگي  •

احترام به محيط زيست.  •

3,1 راهبرد
 .راهبرد بايد در راستاي چشم انداز باشد و به طور مرتب خود را با محيط سازگار كند 
 .راهبرد سازمان هاي ورزشي بايد در باالترين سطح سازمان استادانه تدوين شود 

ساختارها، مقررات، و فرايند دمكراتيك  .2
1,2 ساختارها

  همة سازمان هاي ورزشي موجود در جنبش المپيك و ورزش بايد با توجه به مفهوم عضويت در درون نهادهاي 
شكل گرفته طبق قوانين عملي انجام شود.

  شكل گيري در  و  دهند  شكل  را  سازماني  كه  باشد  حقوقي  يا  حقيقي  اشخاص  شامل  بايد  ورزشي   سازمان هاي 
سازمان خود سهيم  باشند. 

  ذى نفعان سازمان از همة اعضايي شكل مي گيرد كه سازمان، و نهادهاي بيروني آن را شكل داده اند و يا با سازمان 
در ارتباط اند يا منافعى با سازمان دارند.

2,2 مقررات شفاف
  همة مقررات سازمان و نهاد اداري از جمله اساسنامه يا نظام نامه و

به  و  تبليغ،  قابل  آشكار،  شفاف،  روشن،  بايد  قانوني  رويه هاي  ساير 
سهولت در دسترس باشند.

  مقررات روشن سبب شناخت، قابليت پيش بيني، و سهولت در ادارة 
مناسب امور مي شود.

 .روية اصالح يا تغيير مقررات نيز بايد روشن و شفاف باشد 
3,2 نهادهاي راهبري

  ورزشي سازمان هاي  اندازة  با  و  كافي  بايد  راهبري  نهادهاي   اندازة 
همسو باشد.

  در و  شود  تعريف  كاربردي  مقررات  چارچوب  در  روشني  به  بايد  ورزشي  نهادهاي  مسئوليت هاي  و   وظايف 
صورت نياز بازنگري و تغيير كند.

  نهادهاي راهبري بايد كميته هاي ثابت و موقتي را با مسئوليت هاي ويژة هر كميته به وجود آورند تا بتوانند وظايف 
خو را انجام دهند.
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  سازمان ها بايد براي انتخاب يا انتصاب اعضاي نهادهاي راهبري، مالك هاي مناسبي تدوين كنند تا نهاد راهبري 
در سطح باال، شايسته، و با كيفيت خوب هدايت شود.

4,2 نمايندگي نهادهاي راهبري
 .در درون نهادهاي راهبري، اعضاي سازمان بايد سازمان را نمايندگي كنند 
 .براي محافظت و حمايت از گروه هاي اقليت بايد توجه ويژه اتخاذ شود 

5,2 فرايندهاي دموكراتيك
 .فرايندهاي دموكراتيك مثل انتخابات بايد با قوانين دقيق، شفاف، و منصفانه راهبري شود 

6,2 ويژگي هاي نهادهاي مربوط
  در بين نهادهاي مختلف از جمله مجمع عمومي، هيئت اجرايي، كميته ها يا نهادهاي انضباطي بايد مسئوليت ها به 

روشني تعيين شوند.
 .در بين نهادهاي مسئول مديريت، نظارت و كنترل سازمان هاي ورزشي بايد توازن قدرت داشته باشد 
 .وجود اصل بررسي هاي دوره اي و ترازنامه 

7,2 تصميم گيري
  همة اعضاي سازمان هاي ورزشي حق دارند از طريق روش هاي مناسب، نظرات خود را دربارة  موارد دستور جلسه 

بيان كنند.
  ،اعضا حق رأي دارند و مي توانند به شكل مناسب و به ترتيبي كه در مقررات و قوانين نهاد راهبري تعريف شده 

از حق رأي خود استفاده كنند.
 .نهادهاي تصميم گير حق دارند قبل از تصميم گيري، به همة اطالعات مربوط دسترسي كامل داشته باشند 
  نهادهاي سازمان ها بايد با توجه به برنامه اى مرتب، وظايف و تعهدات خود را انجام دهند (براي مثال، برگزاري 

جلسة ساالنة مجمع عمومي، اگر امكان دارد).
8,2 تضاد منافع

 .اصل كلي اين است كه اعضاي هر نهاد تصميم گير بايد در تصميم گيري هايشان مستقل باشند 
  .هيچ فردي نبايد تصميم هاي خود را با توجه به منافع تجاري يا شخصي خود اتخاذ كند 
 .رويه هاي مناسب بايد اتخاذ شوند تا از تضاد منافع جلوگيري شود 

9,2 انتخاب يا انتخاب مجدد صاحب منصب ها به طور منظم
  دورة هر صاحب منصب بايد قبًال مشخص باشد تا امكان انتخاب يا انتخاب مجدد صاحب منصب ها به طور مرتب 

وجود داشته باشد (براي مثال، چهار سال يك بار).
 .كانديداهاي جديد بايد به مشاركت تشويق شوند 
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10,2 تصميمات و استيناف
  هر عضوي در سازمان ورزشي اگر مورد اتهام در تصميم انضباطي باشد، بايد به او امكان داد تا به مرجع حقوقي 

مستقل در درون حوزة ورزش استيناف دهد. 
  هنگامي كه تصميمي عليه عضوي گرفته مي شود، بايد بين شفافيت و محافظت از زندگي خصوصي وي، تعادل 

مناسب برقرار شود.
باالترين سطح استانداردهاي شايستگي، صداقت، و اخالق  .3

1,3 شايستگي اعضاي هيئت اجرايي
  اعضاي هيئت اجرايي بايد با توجه به توانايي، شايستگي، كيفيت، ظرفيت راهبري، صداقت، و تجربه شان انتخاب 

شوند.
 .به استفاده از تخصص هاي بيروني، در قلمروهاي خاص و هنگام ضرورت، بايد توجه داشت 

2,3 قدرت امضا
 .راهبري خوب مستلزم پايش مالي مطلوبي است 
  براي دور شدن از سوء استفادة قدرت نمايندگان (به ويژه سوء استفادة اعضا)، قوانين كافي بايد تدوين و تصويب 

شود و در باالترين سطح پايش گردد.
  قوانين و مقرارت دقيق، روشن، و شفاف بايد تدوين و به كار گرفته شوند، همچنين سيستم هاي كنترلي مؤثر و 

بررسي هاي دوره اي و ترازنامه ها در جاي خودشان انجام شوند.
  .قاعده اى كلي آن است كه تعهدات الزام آور را فقط يك نفر امضا نكند 

3,3 مديريت، ارتباطات، و هماهنگي داخلي
 .روابط خوب داخلي كارآيي سازمان هاي ورزشي را تقويت مي كند 
  گردش خوب اطالعات در سازمان هاي ورزشي موجب مي شود تا اعضاي درگير در فعاليت هاي سازمان شناخت 

بهتري به دست آورند و به مديران اجازه مي دهد تا تصميمات به موقع اخذ كنند و اطالع دهند.
  هماهنگي و جّو كاري خوب در كنار سياست هاي تشويقي و انگيزشي، براي عملكرد توأم با آرامش در سازمان ها 

است. اجتناب ناپذير 
4,3 مديريت خطر

 :فرايند مديريت خطر شفاف و كافي بايد در جاي خود قرار گيرد 
 شناسايي خطرهاي بالقوه در سازمان هاي ورزشي 
 ارزيابي خطرها 
 كنترل خطرها 
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 پايش خطرها 
 .شفافيت  آشكارسازي/ 

5,3 انتصاب اعضاي مديريت
 .رهبري فوق مديريت به شمار مي رود 
 .اكثريت اعضاي مديريت بايد افرادي حرفه اي باشند 
 .داوطلبان بايد صالحيت هاي حرفه اي و پيشينة كاري حرفه اي بدون نقصي داشته باشند 
 .فرايند انتخاب اعضا بايد با توجه به مالك هاي عيني و شفاف تدوين شود 

6,3 موازين اخالقي و مسائل اخالقي
 تدوين، اصالح، و اجراي اصول و قوانين اخالقي 
 .قوانين اخالقي بايد با الهام از موازين اخالقي كميتة بين المللي المپيك تدوين شود 
 .پايش اجراي اصول و قوانين اخالقي 

پاسخگويي، شفافيت، و كنترل  .4
1,4 پاسخگويي

  همة هيئت ها- چه انتخابي و چه انتصابي- بايد در مقابل اعضاي سازمان و در موارد مشخص به ذي نفعان پاسخگو 
باشند.

 .به ويژه، هيئت هاي اجرايي بايد در مقابل مجمع عمومي سازمان پاسخگو باشند 
 .مديريت بايد در مقابل هيئت اجرايي پاسخگو باشد 
 .همة كاركنان بايد در مقابل مديريت پاسخگو باشند 

2,4 فرايندها و سازوكارها
  براي پاسخگويي، استانداردها و فرايندهاي كافي بايد در جاي خود قرار گيرند و در دسترس همة سازمان ها باشند 

و پيوسته به كار گرفته و پايش شوند.
  ،براي سازمان، نهادهاي وابسته، مديريت، و كاركنان بايد هدف هاي شفاف و قابل سنجشي تدوين شود. همچنين 

ابزارهاي ارزيابي نيز بايد تدوين شوند.
3,4 شفافيت و ارتباطات

 .اطالعات مالي بايد به طور مرتب و به شكل مطلوبي به رؤيت اعضا، ذي نفعان، و عموم مردم برسد 
 .اطالعات مالي بايد طبق روال ساالنه بيان شود 
 .اظهارنامه هاي مالي سازمان هاي ورزشي بايد پيوسته ارائه شوند. همچنين، به سهولت قابل درك و فهم باشند 
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4,4 موضوعات مالي- قوانين قابل اجرا، مقررات، روش  ها، و استانداردها
  .حساب ها بايد همسو با قوانين قابل اجرا و اصل «واقعي و منصفانه» تنظيم شوند 
  به كار گرفتن استانداردهاي جهاني شناخته شده براي همة سازمان هاي ورزشي- تا جايي كه امكان دارد، و براي 

نهاد بين المللي ضرورت دارد- قويًا تشويق مي شود.
 .اظهارنامه هاي مالي ساالنة همة سازمان ها را بايد مميزهاي با كيفيت و مستقل مميزي كنند 
 .پاسخگويي و گزارشات مالي بايد به صورت مرتب ارائه شوند 
 .اطالعات دربارة حق الزحمه و تداركات مالي اعضاي نهادهاي راهبري بايد بخشي از حساب هاي مالي باشد 
 .دربارة حق الزحمة اعضاي نهادهاي راهبري و مديران بايد قوانين روشني تدوين و اجرا شوند 
 .روش هاي پرداخت حق الزحمه بايد شفاف، روشن، و دقيق باشند 

5,4 سيستم كنترل داخلي
 .كنترل داخلي فرايندهاي مالي و عمليات آن در درون سازمان هاي ورزشي بايد وجود داشته باشد 
 .پذيرش سيستم دقيق حفظ مدارك و امنيت اطالعات بايد تشويق شود 
 .ساختار سيستم كنترل داخلي به بزرگي و اهميت سازمان بستگي دارد 
 .در سازمان هاي بزرگ ورزشي كميته هاي مميزي بايد تشكيل شود 

6,4 تعليم و تربيت و آموزش
 .براي همة كاركنان جديد، نيروهاي داوطلب و همة اعضاي هيئت مديره بايد برنامة آموزشي تدوين كرد 
 .تعليم و تربيت و آموزش مستمر مديران اجرايي، كاركنان، و داوطلبان بايد بخشي از عمليات تلقي شود 
 .در درون سازمان هاي ورزشي بايد ارتقاي خودآموزشي و آموزش هاي مرتب تشويق شود 

همبستگي و توسعه  .5
1,5 توزيع منابع

  هزينه هاي آنكه  از  پس  ويژه  به  يابند.  اختصاص  ورزش  به  بايد  ورزش  پيش برندة  مالي  منابع  كه  است  آن   اصل 
ورزشي ضروري پوشش داده شد، به توسعة ورزش تخصيص داده شود.

 .درآمدهاي مالي بايد منصفانه و به روش مطلوبي توزيع شوند 
 .توزيع منصفانة درآمدهاي مالي در ايجاد توازن و تعادل و رقابت هاي جذاب در سازمان مؤثرند 
 .براي تخصيص درآمدهاي مالي، سياستى روشن و شفاف اجتناب ناپذير است 

2,5 مساوات
 .منابع بايد عادالنه توزيع شود 
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 .مساوات در ورزش بايد تقويت شود 
  حق شركت در مسابقات بايد تشويق شود و براي ورزشكاران نيز اين حق محفوظ است كه در مسابقات در خور 

شأن خود شركت كنند.
 .براي سازماندهي رويدادهاي ورزشي بزرگ بايد فرصت ها را فراهم كرد 
 .مالك هاي انتخاب مكان رويداد (ميزبان) بايد منصفانه و شفاف باشد 

3,5 توسعه
 .گسترش همكاري بين سازمان هاي ورزشي مختلف در كشورهاي در حال توسعه بايد تشويق شود 
 .گسترش امكانات ورزشي در كشورهاي در حال توسعه بايد ارتقا پيدا كند 

درگير كردن، شركت كردن، و توجه به ورزشكاران  .6
1,6 حق شركت و درگير شدن ورزشكاران در جنبش المپيك و ورزش و نهادهاي راهبري 

 .حق شركت ورزشكاران در مسابقات ورزشي در سطح مناسب آن بايد محفوظ باشد 
 .سازمان هاي ورزشي بايد بري از هرگونه تبعيض باشند 
 .در سازمان هاي ورزشي، صداي ورزشكاران بايد شنيده شود 

ورزشكاران، اعضاى كميسيون ورزشكاران كميتة ملي المپيك را در پكن انتخاب مي كنند.

2,6 محافظت از ورزشكاران
 .براي جلوگيري از استثمار ورزشكاران جوان بايد تدابيري انديشيد 
 .ورزشكاران را بايد در مقابل آژانس هاي غيرپاسخگوي نقل و انتقال بازيكنان محافظت كرد 
 .هماهنگي با دولت هاي كشورهايي كه به اين موضوع حساس اند، بايد توسعه پيدا كند 
 .موازين اخالقي را بايد همة سازمان هاي ورزشي امضا كنند 
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3,6 بهداشت
  سازمان هاي ورزشي بايد قوانيني را براي محفاظت از بهداشت (تندرستي) ورزشكاران و كاهش احتمال به خطر 

افتادن سالمتي بازيكنان تدوين كنند (نظارت پزشكي، تعداد روزهاي مسابقات، و آلودگي هوا).
4,6 مبارزه با دوپينگ

 .سازمان هاي ورزشي بايد با دوپينگ مبارزه كنند و سياست هاي دوپينگ زدايي را تقويت كنند 
  اين آيد.  به وجود  نبايد  سطحي  هيچ  در  و  ورزشي  سازمان هاي  در  دوپينگ  عليه  مبارزه  در  اغماض   كوچك ترين 

موضوع نبايد تشويق شود.
 .سازمان هاي ورزشي بايد ورزشكاران را در مقابل دوپينگ محافظت و به ويژه با آموزش از وقوع آن پيشگيري كنند  

5,6 بيمه
  توصيه مي شود براي شرايط منجر به مرگ يا آسيب هاي جدي، بيمة اجباري براي همة ورزشكاران نوجوان و جوان 

برقرار شود.
 .در هر زمان و در هر كجا، بازيكنان بايد تحت پوشش امنيت اجتماعي باشند 
 .براي بازيكنان حرفه اي بايد سياست هاي بيمه اي ويژه تأمين شود 
 .برگزاركنندگان رويدادهاي ورزشي بايد پوشش هاي بيمه اي كافي داشته باشند 

6,6 عدالت و بازي جوانمردانه
 .عدالت و بازي جوانمردانه در سازمان از عوامل اصلي مسابقه به شمار مي روند 
 .بازي جوانمردانه روح ورزش است 
 .ارزش هاي ورزش و دوستي بايد ارتقا يابند 
 .از آثار مخرب شرط بندي بايد اجتناب و جلوگيري كرد 

7,6 آموزش ورزشكاران و مديريت دوران زندگى 
 .برنامه هاي آموزشي، به ويژه گسترش برنامه هاي «ورزش و تحصيل»، بايد تشويق شوند 
 .برنامه هاي مديريت دوران زندگى بايد ارتقا يابد 
 .براي فرصت هاي شغلي جديد پس از دوران ورزشي، آموزش حرفه اي ورزشكاران بايد تشويق شود 

روابط هماهنگ با دولت ها در حين حفظ استقالل   .7
1,7 همكاري، هماهنگي، و مشاوره

 .سازمان هاي ورزشي بايد فعاليت هاي خود را با دولت هاي خود هماهنگ كنند 
 .همكاري با دولت ها، عنصر اصلي چارچوب فعاليت هاي ورزشي محسوب مي شود 
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 .در سازمان هاي ورزشي همكاري، هماهنگي، و مشاوره بهترين راه براي حفظ استقالل است 
2,7 مأموريت هاي مكمل

  دولت ها، اساسنامه هاي جنبش المپيك، ساير سازمان هاي ورزشي، و ذي نفعان مأموريت هاي مكمل نيز دارند كه 
بايد همه در تحقق اهداف مشترك با يكديگر همكاري كنند.

3,7 حفظ و نگهداري استقالل ورزش
 .تعادل صحيح بين دولت ها، جنبش المپيك، و سازمان هاي ورزشي بايد به خوبي برقرار شود 

د) پرسش ها
در سازمان شما، آيا تفاوت روشني بين نقش ها و مسئوليت هاي راهبري و مديريت وجود دارد؟  .1

آيا هيئت مديره وظيفة اجراي نقش هاي اشاره شده در باال را به عهده دارد؟  .2
چه جنبه هايي از راهبري به گسترش نياز دارند؟  .3
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الف) مقدمه
سازمان هاي ورزشي نقش هاي كليدي زيادي دارند تا با انجام آن ها بتوانند راهبري و عمليات اثربخشي داشته باشند. اغلب اين 
نقش ها ريشه در نظام نامه يا اساسنامه دارند، در نتيجه امكان تغيير آن ها بدون توافق اعضاي سازمان امكان پذير نيست. به عالوه، 
انجام  را  سازمان  اصلي  عمليات  معموالً  آن ها  است.  عادي  امري  ورزشي  سازمان هاي  در  كميسيون)  (يا  كميته  تعدادي  وجود 

مي دهند، هرچند ممكن است برخي سازمان هاي ورزشي بعضي كميته ها را نداشته باشند.
بيشتر سازمان هاي ورزشي ساختارهاي مشابهي دارند. اين سازمان ها اعضايي دارند كه مجمع عمومي را شكل مي دهند. 
همچنين، از بين آن ها هيئت اجرايي انتخاب مي شود. مجمع عمومي معموالً سالي يك بار و آن هم زير نظر رئيس يا دبير كل 
تصميم هاي  و  مي شود  تلقي  نهايي  تصميم گيري  نهاد  ورزشي،  سازمان هاي  از  بسياري  عمومي  مجمع  مي دهد.  جلسه  تشكيل 

پيشنهادي از سوي هيئت اجرايي را پس از بحث و گفتگو تأييد مي كند.
به  توجه  با  انتصابي  اعضايي  است  ممكن  مي دهد.  جلسه  تشكيل  عمومي،  مجمع  از  نمايندگي  به  اجرايي  هيئت 
باشد،  نداشته  آن  با  مغايرتي  چنانچه  و  سازمان  اساسنامة  به  توجه  با  حقوقي،  يا  مالي  مهارت هاي  مثل  مهارت هايشان، 
كميتة  اعضاي  مثال،  براي  باشند،  داشته  نيز  غيررسمى  اعضاي  است  ممكن  اجرايي  هيئت  باشند.  داشته  حضور  جلسه  در 
بازيكنان  سوي  از  نماينده اي  مي شود  توصيه  عالوه،  به  عضوند.  المپيك  ملي  كميتة  اجرايي  هيئت  در  كه  المپيك  بين المللي 
پايش  و  تدوين  مسئول  اجرايي،  هيئت  شود.  انتخاب  اجرايي  هيئت  در  عضو  بتواند  اجرايي)  هيئت  ظرفيت  حد  (در 

جهت گيري راهبردي سازمان است (فصل 39). 
در نهايت، سازمان معموالً گروهي مديريتي دارد كه مسئوليت آن ها ادارة روزمرة كارهاست. سازمان ها همراه با كارمندان 
حقوق بگير، معموالً مدير اجرايي يا رئيس امور اجرايي دارند كه در مقابل هيئت اجرايي پاسخگويند. راه ديگر آن است كه 
مديريت ممكن است به صورتى ساده و داوطلبانه هدايت شود و از كارمندان حقوق بگير كمي استفاده كند. در اين حالت، 
در  پاسخگوست.  مديره  هيئت  مقابل  در  هم  دبيركل  و  باشد  پاسخگو  (داوطلب)  دبيركل  به  بايد  مديريت  مي رسد  نظر  به 
و  مديريتي  نقش هاي  حالت،  اين  در  مديريت.  نه  باشد،  داشته  وجود  اجرايي  هيئت  فقط  است  ممكن  كوچك،  سازمان هاي 

اجرايي را اعضاي هيئت اجرايي انجام مي دهند.

ب) نقش هاي كليدي

نقش رئيس
مسئوليت هاي اصلي رئيس عبارت اند از:

 .به نيابت از سازمان در فاصلة بين جلسات عمل مي كند
 .مجري تصميماتي است كه در جلسات گرفته مي شود 
 .به نمايندگي از سازمان به گروه هاي بيروني، آژانس ها، و افراد نظرات را منتقل مي كند 
 .آماده سازي مطالب و ارائه در جلسات، تضادها را حل مي كند يا مسائل را شفاف مي سازد 
 .رهبري، هدايت، و برنامه ريزي راهبردي را انجام مى دهد و مغز متفكر سازمان تلقي مي شود 

در بسياري از سازمان ها، رئيس جلسات را رياست مي كند و در نتيجه مسئول:
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 .افتتاح جلسه است 
 .دستور جلسه را مديريت مي كند 
 .به افرادي كه درخواست صحبت داشته باشند، نوبت و اجازه مي دهد 
 .به تصميماتي كه اخذ و مورد موافقت واقع مي شود، نظارت مي كند 
 .رأي گيري دربارة راه حل ها را هدايت مي كند 
 .از قوانين و اساسنامه حمايت مي كند 

مهم آن است كه رئيس بايد نقشي بي طرفانه در جلسات داشته باشد. براي كنترل جلسات، رئيس بايد به مسائل زير آگاه باشد:
 .بايد تشريفاتي دربارة رويه ها وجود داشته باشد 
 .در انتخاب سخنگوها مهارت داشته باشد 
 .لحن صداي مناسب در جلسه مهم است 
 .سخنگوها را به كوتاه صحبت كردن و پرداختن به نكتة اصلي تشويق كند 
 .در استخراج و ضبط تصميمات اتخاذ شده نبايد اغراق شود 

نقش دبير كل
بين  فاحشي  تفاوت هاي  است.  سازمان  ادارة  و  مديريت،  راهبري،  رابط  است.  سازمان  ادارة  مسئول  كل  دبير  كلي،  طور  به 
مسئوليت هاي دبير كل وجود دارد كه به تمام وقت يا نيمه وقت بودن وي يا حقوق بگير يا داوطلب بودن وي بستگي دارد. 

نقش خزانه دار
و  امور  با  خزانه دار   .(42 (فصل  است  مناسب  مالي  روش هاي  برقراري  و  حساب ها  نگهداري  مسئول  خزانه دار 
اشخاص خاصي سر و كار دارد كه عبارت اند از كميتة مميزي كه فعاليت هاي سازمان را پايش مي كند تا كارها به خوبي 
انجام شود؛ كميتة مالي كه امور مالي را بررسي و اداره مي كند؛ مميزها كه حساب ها را چك مي كنند؛ و سايريني كه در 
كنترل امور مالي، روش  ها، و گزارش ها درگيرند. در سازمان هاي كوچك، خزانه دار همة اين نقش ها را خود ايفا مي كند 

(در صورتي كه واجد شرايط الزم باشد). خزانه دار بايد:
 .صادق باشد 
 .بتواند اسناد و مدارك مالي و حساب ها را شفاف و روشن نگهداري كند
 .با ميزان پول در گردش سازمان آشنا باشد 
  .داراي مهارت مديريت مالي باشد 
 .نسبت به آرمان ها و اهداف سازمان متعهد باشد 

در جلسات، خزانه دار ملزم است:
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 .گزارش مالي و صورت حساب ها را تنظيم كند 
 .هزينه ها را برآورد و براي تصويب نهايي آماده كند 
 .دربارة عملي شدن پروژه ها از نظر مالي نظر دهد 

الزامات ساالنه به قرار زيرند:
 ارائة پيش نويس صورت حساب هاي ساالنه به هيئت اجرايي 
  فرستادن صورت حساب هاي ساالنه از هيئت اجرايي به مميزها 
 .ارائة صورت حساب هاي مميزي شده به جلسة مجمع عمومي براي تصويب نهايي 

ج) كميته هاي كليدي
كميته ها يا كميسيون ها را براي انجام عمليات كليدي در درون سازمان، هيئت اجرايي منصوب مي كند. اين كميته ها مسئول نظارت 
بر عمليات در حوزة اختيارشان، تدوين و تجديد نظر سياست ها و رويه هاي حوزة كاريشان، و سپس گزارش به هيئت مديره اند. 
ساختار و اختيار هيئت مديره و هر يك از كميته هايشان بايد مكتوب باشد تا اعضاي هيئت مديره و مديريت به روشني نقش 

كميته ها را بشناسند.

كميتة مميزي و مالي
 .كار با خزانه دار تا اطمينان حاصل شود آيا مميزي مالي، هزينه ها را به روشي كارا و اثربخش انجام داده است 
  نظارت بر سيستم هاي مالي و كنترل هاي دروني سازمان 
 توصيه به هيئت مديره براي تأييد اظهارنامه هاي مالي سازمان 
 توصيه مبني بر تعيين مميز خارجي، و برآورد هزينة مناسب براي حق الزحمة آن ها 
 .ارزيابي در اين باره كه آيا اعتبارات در نظر گرفته شده براي تحقق تعهدات هزينه اي كفايت مي كند 
 ارزيابي اثربخش بودجه، كنترل مالي، و روش هاي گزارش مالي 
 بازنگري و توصيه دربارة همة قراردادهاي پيشنهادي سازمان 
  تأييدها، بازنگري ها، و توصيه ها دربارة هزينه ها يا تعهدات فراتر از محدوده هاي تعيين شده از سوي رئيس امور 

اجرايي و رئيس اين كميته
 بازنگري و پايش اظهارنامه هاي مالي و بودجه اي 
  روش ها؛ و  سياست ها  در  تناقض  وجود  عدم  پايش  منافع؛  تضاد  از  اجتناب  براي  روش ها  و  سياست ها  توصية    

بررسي مواردي كه ممكن است باعث ادعا يا مورد سؤال قرار گرفتن تضاد منافع شوند، و گزارش يافته هاي كميته 
به هيئت مديره. 

 .تنظيم گزارش هاي ادواري به هيئت مديره دربارة وضعيت مالي سازمان و دادن مشاوره هاي كارشناسانه 
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كميتة ورزشكاران
 طرح نظرات ورزشكاران به هيئت اجرايي 
 دادن آگاهي و مشورت به ورزشكاران و حمايت از آن ها 
 تشويق سازمان براي توسعة پرورش و رشد ورزشكاران 
 .مشورت با ورزشكاران دربارة مسائل مهم 

كميتة زنان و ورزش
 تأمين رهبري براي زناني كه در ورزش شما شركت مي كنند 
 طرح نظرات زنان در هيئت اجرايي 
  گسترش ابتكار عمل در افزايش شركت زنان و دختران در سازمان 
 .كمك به ورزشكاران، مربيان، و داوران زن براي تحقق آمال و آرزوهايشان در ورزش 

كميتة بازاريابي
 بررسي و تصويب برنامه هاي بازاريابي، تبليغاتي، و ترويجي سازمان 
 بررسي عملكرد آژانس هاي بازاريابي سازمان به طور مستمر 
 بررسي همة قراردادهاي بازاريابي پيشنهادي و بيان توصيه ها 
 بررسي برنامه هاي جذب اعتبارات مالي و درآمدزايي از سازمان هاي غيرتجاري و فعاليت ها، و بيان توصيه ها 
  ارزيابي اثربخشي و كفايت منابع بازاريابي سازمان و بيان توصيه ها دربارة منابع مورد نياز 
 .كمك به آژانس هاي بازاريابي سازمان در صورت نياز، مثل كمك به معرفي، برقراري ارتباط و ساير فعاليت ها 

كميتة انتخاب تيم
 پيشنهادهاي اصولي براي انتخاب تيم 
 توصية مالك هاي خاص براي انتخاب تيم 
 توصية فرايندها و زمان بندي ها براي فرايند انتخاب 
  تدوين مالك هاي خاص انتخاب براي هر يك از سازمان ورزشي ملي، و تهيه و تنظيم موافقت نامه هاي كتبي با هر 

يك دست كم دو سال قبل از بازي ها
  بررسي موفقيت ورزشكارانى كه از سوي سازمان هاى ورزشى ملى انتخاب شده اند، با توجه به مالك هاي تدوين شده  
 بررسي تقاضاها به نيابت از ورزشكاراني كه نتوانسته اند خودشان را با مالك ها تطبيق دهند 
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 توصيه به هيئت اجرايي براي انتخاب ورزشكاران 
 .آگاهي و اطالعات دادن به هيئت مديره، اگر سازمان ورزش ملي عليه توصيه هاي كميته استيناف داده است 

كميتة محيط زيست
  منفي آثار  حذف  يا  كاستن  براي  سياست ها   تدوين 

اثرگذار بر سالمتي و ايمني ورزشكاران، تماشاچيان 
يا اهالي منطقه

  افزايش جذابيت هاي محيط زيستي اماكن ورزشي در 
مناطق 

  اطمينان از تدوين راهبردهاي محيط زيستي سازمان 
با مشورت گروه هاي مختلف، و مطلع كردن مردم از 

آن ها
 .پايش فعاليت هاي سازمان براي تطبيق آن ها با استانداردهاي محيط زيستي 

سازمان ورزشي ممكن است كميته هاي بي شمار ديگري نيز داشته باشد. اين كميته ها عبارت اند از كميتة انتصابات، فرهنگ 
و آموزش، ورزش همگاني، مسائل حقوقي، و جزآن.

د) پرسش ها
آيا ساختار كميته اي سازمان شما، با كاري كه انجام مي دهد مناسبت دارد؟  .1

ساختارهاي سازماني شما چگونه مي تواند اثربخش تر شود؟  .2
به نظر شما ساختار و عملكرد كميته ها در سازمان شما چگونه بايد بازنگري و بررسي شوند؟  .3
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الف) مقدمه 
پايه و اساس هدايت بيشتر سازمان هاي ورزشي نظام نامه اي  است كه 
اغلب آن را مقررات يا اساسنامه مي نامند. اين اساسنامه شامل آرمان ها 

و اهدافي است كه روند اجرايي امور را تعيين مي كند.
و   (IOC) المپيك  بين المللي  كميتة  قانون  كتاب  المپيك  منشور 
جنبش المپيك است. در اين منشور، اشارات متعددي به كميته هاي 
ملي المپيك (NOCs) شده است (به ويژه در فصل 4). هر كميتة 
كه  باشد،  داشته  اساس نامه  بايد  خود  براي   (NOC) المپيك  ملي 

چگونگي ارتباط آن را با IOC نشان مي دهد.
و  دارند،  مدوني  ورزشي  قوانين  كه  كشورهايي  در  عالوه،  به 
حمايت  آن  از  و  مي شناسند  رسميت  به  را  ورزش  آن ها  دولت هاي 
را  ورزشي  قوانين  بايد  ورزشي  سازمان هاي  و  NOCها  مي كنند، 

بشناسند و از چگونگي آثار آن ها مطلع باشند.
در مجموع، اساس نامه تجويز مى كند كه اعضاي سازمان مي خواهند آن سازمان چگونه اداره شود. وقتي قوانين تصويب 
شد و در اساس نامه درج شد، بايد از آن تبعيت كرد. در صورتي مي توان اين قوانين را تغيير داد كه چگونگي تغيير از قبل در 
اساس نامه مشخص شده باشد. ثبات و پايداري سازمان به اين امر بستگي دارد كه «كسي نتواند تير دروازه ها را هنگام مسابقه 

جابه جا كند.» 
با  آن ها  اساسنامه هاي  كه  شوند  مطمئن  بايد  NOCها  بگيريد.  راهنمايي  و  مشورت  حقوقدان  از  مي توانيد  كشورتان،  در 
 (IFs) بين المللي  فدراسيون هاي  و  خود   NOC قوانين  به  بايد   (NFs) ملي  فدراسيون هاي  ندارد.  مغايرتي  المپيك  منشور 

مربوط، و باشگاه ها نيز بايد به قوانين فدارسيون هاي ملي خود پاي بند باشند.

ب) نمونه هاي عملي

نمونة اساسنامه
در اين بخش، نمونه اي از اساسنامة تنظيم شده براي سازمان ورزشي ملي را معرفى مى كنيم. واژه هاي پيشنهادي را مي توان براي 

هماهنگ تر شدن با شرايط و خواسته هاي مشخص اصالح كرد يا تغيير داد.

- اساسنامة سازمان - (نام ورزش)  - (نام كشور) 

عنوان
نام سازمان بايد «سازمان (ورزش) (كشور)» باشد كه از اين پس (نام ببريد)، ناميده مي شود.

اهداف
 (كشور) تشويق به توسعة (ورزش) در 
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 سازماندهي مسابقات قهرماني در سطوح ملي و منطقه اي 
 شركت در مسابقات ورزشي بين المللي كه گه گاه برگزار مي شود 
 سازماندهي تيم هاي ملي و منطقه اي 

عضويت
عضويت شامل باشگاه هايي مي شود كه عضويت آن ها در مجمع عمومي سازمان پذيرفته شده است و حق عضويت خود را به 

طور كامل پرداخته اند. هر عضو مجمع عمومي ساليانه (AGM) صاحب يك رأي است.

امور مالي
  باشگاه هاي عضو بايد حق عضويت ساليانة خود را پرداخت كنند كه مبلغ آن هر چند وقت يك بار از سوي مجمع 

عمومي تعيين مي شود.
 .سال مالي از (تاريخ) شروع و در (تاريخ) پايان مي يابد 
 .حق عضويت بايد در آغاز سال مالي پرداخت شود 

مديران سازمان
هيئت مديره (هيئت اجرايي)ى سازمان بايد انتخاب شوند. 

مديران سازمان عبارت اند از:
 (رئيس هيئت مديره) رئيس 
 (تعداد) نواب رئيس 
 دبير 
 خزانه دار 
 (فهرست شود) ساير اعضاي انتخابي 

مديران سازمان را مي توان از ميان اعضاي سابق همة كميته ها با حق رأي انتخاب كرد. اين اعضا بايد در مجمع عمومي 
ساليانه انتخاب شوند و مي توانند براي بار دوم نيز انتخاب شوند. در صورت فقدان هر يك از اعضا به دليل فوت، بيماري، يا 

استعفا، عضو جديد مي تواند با تأييد هيئت مديره انتخاب و جايگزين شود.

مجمع عمومي ساليانه
مجمع عمومي ساليانه بايد دست كم سالي يك بار تشكيل شود و در آن:

 .گزارش مالي سال گذشته را عرضه كند 
 .گزارش فعاليت هاي يك ساله را بدهد 
 .اعضاي كميته هاي فرعي را براي دوره هاي زماني الزم منصوب كند 
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 .مديران را انتخاب كند 
 .بازرسان را منصوب كند 

هر باشگاه مي تواند در نشست عمومي ساليانه شركت كند و حق يك رأي دارد. مديران سازمان نيز حق يك رأي دارند. 
رئيس (رئيس هيئت مديره) مثل همه حق يك رأي دارد و هنگامي كه آراي دو طرف مساوي بود، حق رأي تعيين كننده (نافذ) 

را نيز بر عهده دارد.

هيئت اجرايي
هيئت اجرايى از مديران (با حق رأي) و يك نماينده از هر منطقه تشكيل مي شود. هيئت اجرايى بايد دست كم (شماره) بار در 
هفته يا ماه تشكيل جلسه بدهد و مسئول فعاليت هاي روزانة سازمان است. اين هيئت مسئول سياست گذاري و روش هاي اجرايي 

براي دستيابي به مديريت كارا براي توسعة پايدار در همة ابعاد سازمان است. 

كميته ها
كميته ها را در مواقع ضروري هيئت مديره شكل مي دهد.

ادارة جلسات
 .مكان و زمان جلسة بعدي همة كميته ها بايد در هر جلسه تعيين شود 
 .رسميت هر جلسه مستلزم شركت نصف به عالوه يك عضو است 
  مجمع عمومي فوق العاده نيز با درخواست كتبي (تعداد) باشگاه و براي بررسي مواردي كه در درخواست مشخص 

شده تشكيل مي شود. مجمع فوق العاده بايد حداكثر (زمان) پس از دريافت تقاضاي تشكيل مجمع برگزار شود.
 .موارد دستور جلسة مجمع فوق العاده بايد دست كم (زمان) هفتة قبل از تشكيل مجمع به دست دبير برسد 
 .دستور جلسه بايد دست كم (زمان) هفتة قبل از تشكيل جلسه بين اعضا پخش شود 

تغيير اساسنامه
هيچ ماده اي از مواد اساسنامة سازمان را نمي توان تغيير داد يا لغو كرد و هيچ مادة جديدي هم نمي توان به آن اضافه كرد، مگر آنكه 
موضوع (زمان) روز قبل به اطالع هر يك از اعضاي صاحب رأي رسيده باشد و دست كم دوسوم اعضاي حاضر در جلسه به آن 
رأي دهند. رأي دادن در مجمع عمومي يا هر جلسة عمومي ويژه بايد با اطالعية قبلي انجام شود كه حاكي از تغيير اساسنامه است.

ج) پرسش ها
آيا بايد اساسنامة خود را بازنگري كنيد تا از انعكاس آنچه اعضا مي خواهند اطمينان حاصل كنيد؟  .1

آيا اساسنامة شما كفايت الزم را دارد تا اعضاي هيئت مديره بتوانند سازمان را به شكل مؤثري به پيش ببرند؟   .2
آيا اساسنامة شما جنبه هاي كليدي سازمان شما را به تفصيل پوشش مي دهد؟  .3
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الف) بهداشت و ايمني
ورزش در ذات خود با خطر همراه است. برخي ورزش ها خودشان خطرناك اند و برخي ديگر به دليل استفاده از وسايل خاصى 

خطرناك مى شوند. همة كساني كه در فعاليت هاي بدني شركت مي كنند بالقوه مستعد آسيب اند.
اغلب  موضوع  اين  باشيد.  اعضا  و  شركت كنندگان  ايمني  و  سالمتي  نگران  بايد  و  مسئول ايد  شما  كه  معناست  بدان  اين 
مشمول  كه  وظيفه  انجام  در  از: «قصور  است  عبارت  شبه جرم  شبه جرم.  قانون  در  ويژه  به  دارد،  وجود  شما  كشور  قانون  در 
پرداخت جريمه مي شود.» غفلت و قصور در انجام وظيفه، پيامدهاي مالي براي سازمان شما دارد. در اينجا، كارشناسان حقوقي 

كمك هاي زيادي مي توانند بكنند.
مديران ورزشي كارشان مديريت است كه مديريت خطر نيز جزئي از آن است. اين مالحظات حقوقي، مسئوليت سنگيني 
را بر دوش مديران مي گذارد، از اين رو رفتارشان بايد صحيح و با تدبير باشد. دربارة بهداشت و ايمني ورزشكاران، شرط 
احتياط و تدبير ضرورت دارد و شامل اجتناب از خطر نيز مي شود. در حقيقت، هر كسي كه در ورزش درگير است، بايد 

«وظيفة مراقبت» را در رأس كار خود قرار دهد كه شامل همة مربيان، داوران، والدين، مديران، و شركت كنندگان مي شود. 
ساير مسئوليت ها با توجه به بهداشت و ايمني به قرار زيرند: 

  ايمني محيط  كه  شماست  وظيفة   اين 
ببينيد.  تدارك  شركت كنندگان  براي  را 
امكانات و وسايل بايد ايمني داشته باشند.

  كنيد حاصل  اطمينان  داريد   مسئوليت 
وسايل و تجهيزات به طور مرتب بازرسي 

و حفظ و نگهداري مي شوند.
  در ورزش هاي برخوردي، حريفان بايد از 

تجربه  و  مهارت،  سطح  وزن،  اندازه،  نظر 
باشند. هماهنگ 

  شركت كنندگان و داوران بايد از آسيب هاي 
عمومي كه ممكن است حريف، تماشاچيان، يا ادارة ضعيف امور به وجود آورد در امان باشند.

 .مسئوالن مسئول اند ايمني شركت كنندگان را تمام وقت تأمين كنند 
 .خطرى نبايد متوجه تماشاچيان و ناظران باشد 

براي مديريت بهداشت و ايمني بايد موارد زير را انجام دهيد:
 ارزيابي خطر دربارة فعاليت هاي جديد و سپس ارزيابي خطر به صورت دوره اي در سرتاسر سال 
 مميزي ايمني و ارزيابي عمليات سازمان با توجه به قوانين و مقررات جاري 
  بازنگري منظم از عمليات و سياست ها تا اطمينان حاصل شود كه بهداشت و سالمتي با توجه به تفكر شما به اجرا 

درمي آيد
  به كاركنان و داوطلبان بايد دوره اي آموزش داد تا اطمينان حاصل شود در كارشان و در نحوة عرضة خدمات ايمني 
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الزم را دارند.
 .سوابق را به طور منظم، براي نشان دادن كار صحيح در اين حوزه، ثبت و ضبط كنيد 

ضروري است افرادي كه در سازمان شما خدمات عرضه مى كنند نسبت به مسئوليتشان در اين حوزه آگاه باشند. غفلت 
از اين قانون قابل بخشش نيست!

ب) نمونه هاى عملى
هنگامي كه بهداشت و ايمني را در سازمان خود مميزي مي كنيد، سؤاالت زير را از خودتان بپرسيد:

 آيا ورزشي كه انجام مي شود با دستورالعمل ها و ساختار همسوست و آيا به خوبي نظارت مي شود؟ 
  آيا مربيان، معلمان، تمرين دهندگان، يا ساير افرادي كه آموزش مي دهند و كار را هدايت مي كنند، كيفيت مناسبى 

در انجام وظايفشان دارند؟
 آيا تجهيزات و وسايل ورزشى ايمني دارند؟ آيا وسايل جنبي مثل اتاق هاي رختكن نيز ايمن اند؟ 
 آيا به افراد آگاهي داده شده است چه كارهايي خطرناك و چه كارهايي صحيح اند؟ 
  موضوع اين  دارند؟  آگاهي  ورزش  در  شركت  خطرات  از  شركت كنندگان  آيا  كرده ايد؟  دريافت  رضايت نامه   آيا 

براي مثال والدين را نيز شامل مي شود كه به كودكان خود اجازة شركت در ورزش هاي خاصي، مثل صخره نوردي، 
راگبي، فوتبال، يا اسكي را مي دهند.

  نظر در  (مسابقات)  رويدادها  در  را  مناسب  پزشكي  احتياط هاي  آيا  مي كنيم؟  مديريت  خوبي  به  را  آسيب ها   آيا 
مي گيريم؟

 آيا وسايل نقلية ما خطري را متوجه كسي نمي كند؟ 
 مسئوليت هاي ما در صورت بي حرمتي هاي تماشاچيان به ورزشكاران، داوران، و به يكديگر چيست؟ 

ج) پرسش ها
مسئوليت كلي بهداشت و ايمني در سازمان با چه كسي است؟  .1

چگونه اطمينان پيدا مي كنيد كه دربارة تغييرات قانوني به روزيد؟  .2
براي تأمين بهداشت و ايمني به چه تغييراتي نياز داريد؟  .3
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الف) مقدمه
چنانچه گفتيم، ورزش خطرناك است و خطرهاي آن از دعواي حقوقي و پيش پا افتاده تا مرگ فرق مي كند. بنابراين، مديريت 

خوب مستلزم پذيرش اين خطرات است و بايد تدابير محافظتي براي كنترل آن ها در نظر گرفت.

ب) غرامت و صرف نظر
وضع مادة قانوني غرامت باعث رهايش گروه زيادي از افراد از مسئوليت قانوني در مقابل رفتارهاي غيرقانوني و جسورانة گروه 
ديگر مي شود، مثل اعضا يا طرف هايي كه شما با آن ها ارتباط حقوقي داريد. در نظر گرفتن اين مادة قانوني انديشة مناسبي است 
براي كاستن از خطري كه در شرايط دادخواهي سازمان شما را تهديد مي كند. هر قراردادي كه امضا مي شود بايد ميزان غرامت 

سازمان شما را از بابت هر گونه رفتار غيرقانوني طرف مقابل عرضه كنندة خدمات قيد كند.
صرف نظر كردن از حق قانوني اغلب در كاهش احتمال دادخواهي در حادثة منجر به آسيب يا مرگ استفاده مى شود كه 
بر اثر شركت در فعاليتى سازماني به وجود مي آيد. نوعًا، سؤال در روية صرف نظر كردنتان است كه آيا عضو، خطر آسيب يا 
مرگ را مي پذيرد. گنجاندن موضوع صرف نظر كردن هنگام عضويت سبب مي شود سازمان از هرگونه مسئوليت قانوني كه بر 
اثر آسيب يا مرگ رخ مي دهد رهايي پيدا كند. امضاي قرارداد صرف نظر كردن از اين نوع، اغلب شرطي است براي شركت 

ورزشكاران در رويداد يا مسابقه.

ج) بيمه
اطالعات زير از كار انجمن استراليايي مديران ورزشي  وام گرفته شده و براي دوره هاي مديريت ورزشي1 تهيه شده است. 

تأسيس شركت و داشتن اساسنامة رسمي براي آن قويًا توصيه مي شود، زيرا پيش نياز عملكرد روان باشگاه است. اين رويه، 
باشگاه را در مقابل شكايات اعضاي دروني و دادخواهي هاي بيروني محافظت مي كند. با وجود اين، باشگاه بايد خود را در 

مقابل ادعاهاي ساير بخش ها نيز مصون كند. بنابراين، مهم است باشگاه تحت پوشش بيمه قرار گيرد.
همة افراد درگير در باشگاه، مثل رئيس، مربي، ورزشكار، يا سازمان دهنده بايد با بيمة مناسب حمايت شوند. بسياري از 
مي بينند.  تدارك  خود  اعضاي  همة  براي  را  شخصي  حوادث  يا  شغلي،  غرامت  عمومي،  خسارت  بيمة  ورزشي  سازمان هاي 
اعضا بايد با سازمان خود در ميان گذارند كه آيا از پوشش بيمه اي الزم برخوردارند، و در صورت نداشتن بيمه، براي بيمه 

شدن فردي از طريق باشگاه اقدام كنند.
راه هاي زيادي براي بيمه در ورزش وجود دارد. نخست، پوشش بيمه اي است كه به آسيب هاي ناشي از فعاليت هاي بدني 

اختصاص دارد و همة تمرين دهندگان، مربيان، داوران، و تماشاچيان را شامل مي شود.
ورزشكاري  اختصاص دارد. شخص بيمه شده ممكن است  دوم، پوشش بيمه اي است كه به آسيب ديدن شخص ثالث 
باشد كه به ورزشكار ديگر يا تماشاچي صدمه زده باشد. در اين حالت، خسارت پرداختي به شخص ثالثي كه صدمه خورده 
تعلق مي گيرد. سازمان بيمه كننده مسئوليت ايمني بازيكنان را بر عهده دارد. نكتة جالب توجه آنكه، سازمان بيمه كننده، جداي 
از مسئوليت در قبال ايمني ورزشكار، مسئوليت ساير شركت كنندگان يا تماشاچيان را با تأمين تجهيزات ورزشي، كنترل مكان 

مسابقات، يا كنترل بازي ها، به طور كلي يا در شرايطى ويژه بر عهده دارد.
ورزش تجارت است. پوشش كامل بيمه نجات بخش برگزاركنندة رويداد ورزشي خواهد بود و هر سازمان ورزشي اى كه 

1. srotartsinimdA tropS fo yteicoS nailartsuA 
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در معرض زيان تجاري ناشي از صدمات مادي باشد و كارش در معرض تعطيلي قرار گيرد الزم است به نحوي تحت پوشش 
جبران قرار گيرد. ضررهاي مالي ناشي از خسارت چنانچه در رابطه با فعاليت هاي ورزشي باشد جبران مى شود.

امروزه، سازمان هاي بيمه اي به فعاليت هاي ورزشى و مديريت ورزش عالقة وافري نشان مي دهند، زيرا موارد زير اهميت 
خاصى برايشان دارند:

 .وجود قوانيني كه خطر آسيب و خطر خسارت را كاهش مي دهند  
  .استفاده از تجهيزات ايمني (بدون خطري) كه شركت كنندگان از آن ها استفاده مي كنند  
  تأسيسات ورزشي اى كه ساخت آن ها به خوبي كنترل مي شود خطر آسيب ديدگي ورزشكاران، شركت كنندگان، و  

تماشاچيان را كاهش مى دهد.
انواع بيمه هاي زير بايد در جايي كه مناسب است استفاده شوند. 

بيمة غرامت شغلي
بيمة غرامت شغلي افراد را در مقابل خسارت ناشى از خطا، و غلفت يا قصور كارمند يا فرد در انجام وظايفش پوشش مي دهد. 
از آنجا كه اشتباه يا غفلت صدمات شغلى به دنبال دارند، پوشش غرامت شغلي افراد را در مقابل ادعاهاي غفلت بيمه مي كند. 
خط مشى ها شامل صدمات غيرمادي مثل توهين و افترا نيز مى شوند. در ورزش، غفلت يا خطاي اتفاقي مربيان حين آموزش، 

مديران، فيزيوتراپ ها، و دكتران از حوزه هاي مهمى  محسوب مى شوند كه الزم است پوشش داده شوند. 
توصيه مي شود سازمان ورزشي پوشش بيمة غرامت شغلي را به مربيان، مسئوالن پزشكي، و تمرين دهندگان، يا هر فردي 

كه وظايف حرفه اي يا مهارت هاي مهمي دارد تعميم دهد.

بيمة خسارت عمومي
مالكان و ساكنان اماكن مسئول اند اماكن خود را در شرايط ايمن نگه دارند تا واردين به اين اماكن آسيب نبينند. سازمان هاي 
ورزشي نيز به اين نكته توجه و اطمينان حاصل كنند كه افراد- بدون آنكه دچار آسيب ديدگي شوند- بايد بتوانند وارد مكان 

ورزشي يا نزديك آن شوند. در اين مورد نبايد غفلتي از سوي صاحب مكان يا شركت كننده سر زند. 
بيمة خسارت عمومي شكل مهمى از بيمه است، زيرا از داوطلبان، كاركنان، و اعضاي سازمان مراقبت مي كند. اين بيمه، 
سازمان شما را در مقابل خسارت حقوقي مصون مي كند و هزينة صدمات ناشي از آسيب هاي اتفاقي (حتي شامل مرگ نيز 
مي شود) و صدمات اتفاقي به مستقالت را تأمين و پرداخت مي نمايد. اين بيمه دعاوي مطرح به دليل غفلت سازمان يا يكي 
از كاركنان آن و يا ناشي از شرايط اماكن را پوشش مي دهد. حتي هزينه هاي پرداختي مربوط به پي گيري دعاوي حقوقي را 
نيز پرداخت مي كند. شرايط بايد، به ويژه براي سازمانى كه منظورش محفاظت از سازمان در مقابل ضرر و زيان است، نوشته 
شود. در تعريف اينكه بيمه شامل همة اعضاي سازمان مي شود، تدابير الزم بايد اتخاذ شود. همچنين، پوشش بيمه را مي توان 
براي فروش كاال، لوازم مشتريان، و دعاوي عضو در برابر عضو ديگر توسعه داد. جزئيات پوشش بيمه هاي تكميلي را مي توانيد 

از طريق نمايندگي هاي بيمه به دست آوريد.

بيمة حوادث بازيكن
بيمة شركت كنندگان در ورزش اكنون اولويت شناخته مي شود. محفاظت در مقابل آسيب هاي شركت كنندگان، تعهدي اخالقي 
و مديريتي تلقي مي شود كه شامل آموزش و سفر براي انجام وظايف نيز مي شود. اين نوع پوشش  بيمه اي بخش هاي گوناگوني 



راهنماى مديريت ورزشى266

دارد، شامل:
  جبران حوادث سنگين. شامل هزينه هاي جبراني مي شود كه دليل آن ها از كارافتادگي ناشي از معلوليت هاي دائمي

است.
  از بين رفتن درآمد. اگر شركت كنندگان آسيب ببينند و نتوانند طبق روال گذشته درآمد داشته باشند، اين نوع بيمه

براي تأمين درآمد آن ها طراحي شده است.
 .كمك هزينة دانشجويي. قبول هزينه هاي كمك آموزشي يا كمك درسي در منزل است
  .مقرري براي والدين بيمار. تقبل هزينه هاي مالقات با فرزندى كه بر اثر تراژدى آسيب ديده است
 .ساير هزينه هاي پزشكي. قبول هزينه هاي پزشكي اى كه بيمه هاي استاندارد پوشش نمي دهند

بيمة خسارت مديران و كاركنان
اين نوع بيمه، براي اعضاي هيئت هاي اجرايي و مديران باشگاه ها و سازمان هايي طراحي شده است كه ممكن است به علت 
كم كاري و غفلت در كار از سازمانشان شكايت شود. در اين گونه موارد ادعا مي شود نسبت به انجام وظيفة سازماني خود قصور 

كرده اند. اين قبيل بيمه ها، به ويژه براي سازمان هايي كه گردش مالي زياد يا بدهي مالياتي سنگين دارند خيلي مهم است.

بيمة دارايي
برنامه هاي بيمة مطرح در باال براي حفاظت از سازمان و اعضاي آن در مقابل ادعاي خسارت طراحي شده اند. با وجود اين، بيمه اي 

كه از دارايي سازمان حفاظت مي كند نيز بايد در نظر گرفته شود. اين نوع بيمه ها عبارت اند از:
 .آتش سوزي. اگر سازماني ساختمان و وسايل قابل اشتعال دارد، اين نوع بيمه نامه توصيه مي شود 
 .سرقت. اين بيمه، دزدي و سرقت وسايل ورزشي و كاالهاي قابل فروش را پوشش مي دهد 
  پول. از آنجا كه مبالغ سنگين پولي را معموالً بيمه نامه هاي سرقت پوشش نمي دهند، پوشش بيمه اي مازاد بر آن 

است. اجتناب ناپذير 
  از بين رفتن درآمد. اين بيمه، ضرر سازمان را از نظر تجاري پوشش مي دهد كه بر اثر آتش سوزي اماكن متعلق 

به آن بروز مي كند. اين بيمه همچنين هزينه هاي راه اندازي پس از آتش سوزي را نيز جبران مي كند. 
 .تغييرات جّوي. اين بيمه مربوط به برگزار نشدن مسابقه به دليل شرايط آب و هوايي است 
 .صداقت. اين بيمه خطر دزديدن موجودي سازمان از سوي اعضا را پوشش مى دهد 
  وسيلة نقليه. بيمه كردن هر وسيلة نقليه اي كه به سازمان تعلق دارد يا رانندگان سازمان با آن كار مي كنند ضروري 

است تا هم از ارزش آن ها و هم در مقابل تصادف حفاظت شود.
  .انتقال پول نقد. همة پول هايي كه از فروش بليت مسابقات يا هر فعاليت ديگري به دست مي آيند بايد بيمه شوند 

بسيار اتفاق افتاده است كه پول هاي جمع آوري شده بايد تا روز دوشنبة اول هفته نگهداري شوند. در اين موارد، 
بيمه نامة انتقال پول نقد از دزديده شدن پول تا انتقال آن به بانك در اولين روز هفته محافظت مى كند.

بيمه ها بر نحوة ورزش كردن نيز تأثير مى گذارند. براي مثال، برخي بيمه ها در صورتي هزينه ها را مي پردازند كه نكات 
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ايمني در آن ها رعايت شوند. مثًال وسايل ايمني آتش سوزي در اماكن ورزشي در جاي خودش نصب شده باشند يا دروازه هاي 
فوتبال با اشياي نرمي مثل ابر پوشيده شده باشند. ممكن است بيمه ها از پوشش هزينه ها بابت خسارت به كودكاني كه در 
زمين مدرسه به بازي راگبي مي پردازند سرباز زنند و از مسئوالن مدرسه بخواهند كودكان به جاي راگبي، فوتبال بازي كنند. 

در اين حالت، بيمه كنندگان بر نحوة ورزش كردن تأثير گذاشته اند.

د) پرسش ها
آيا سازمان شما در برابر خطرها و حوادث به خوبي محافظت مي شود؟  .1

آيا شما سياست هاي حفاظتي را دوره اي وارسي مي كنيد؟  .2
آيا همة فعاليت هاي شما، پوشش بيمه اى الزم را دارند؟  .3
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الف) مقدمه 
براى آنكه منابع خود را به مؤثرترين شكل استفاده كنيد به برنامة راهبردى امروزى و مطرح براى تأمين جهت گيرى سازمانتان 

نياز داريد. 
مى كند.  توانا  داريم  نياز  تغيير  يا  سازگارى  و  تغيير  براى  آنچه  انجام  در  را  ما  كه  است  آماده سازى  اصلى  ضوابط  برنامه 
آماده سازى ما را مجهز مى كند تا سرعت، ترديد، پيچيدگى، و گسترش تغيير را در فرد و گروه مديريت كنيم. برنامه ما را از 
جايى كه هستيم به جايى كه مى خواهيم و نياز داريم برسيم مى برد. از اين رو، برنامه نقشة راه رسيدن به مقصدى است. برنامه 
هدف، جهت، و زمان بندى دارد، چرا، كجا، و چه وقت. برنامه بايد آنچه انجام مى شود، كسى كه آن را انجام مى دهد، ارتباط 
ارزش ها با چشم انداز، و چگونگى انجام آن را در سازمان پوشش دهد (فرانك ديك، مربى پيشين دووميدانى ملى بريتانيا). 

گسترش نظرى برنامه يا راهبرد، فرايندى نسبتًا ساده است كه از پنج جزء تشكيل مى شود:
چه  اينكه  و  سازمان  قوت  و  ضعف  نقاط  دربارة  تصميم گيرى  براى  بيرونى  و  درونى  اثرگذار  محيط هاى  شناسايى   .1

فرصت ها و تهديدهايى وجود دارد كه براى رسيدن به اهدافتان بر ظرفيت سازمان شما اثر مى گذارند.  
تصميم گيرى دربارة آنچه سازمان شما بايد بدان دست يابد (اهداف سازمان).  .2

گسترش راهبردهايى كه زمينه ساز بررسى هاى شما مى شوند و به شما اجازه مى دهند اهدافتان را تأمين كنيد.   .3
به كارگيرى راهبردها در عمل   .4

راهبردها را با توجه به اهداف مورد نظر ارزيابى كنيد و به گسترش راهبردهاى آينده بازخورد دهيد.  .5

چند دليل براى گسترش راهبرد در سازمان شما وجود دارد: 
 .راهبرد چارچوبى را براى تصميم گيرى سازمان تأمين مى كند، زيرا اولويت هاى سازمان را مشخص مى كند 
  آيندة فرصت هاى  جمله  از  مى سازد،  توانمند  مهمى  سؤاالت  به  دادن  پاسخ  و  پرسيدن  به  را  شما  اهداف،   تعيين 

سازمان چيست. 
  كه مى كند  آگاه  بيرونى  تهديدهاى  و  فرصت ها  و  درونى  قوت  و  ضعف  نقاط  از  را  شما  محيطى،  بررسى   فرايند 

كليدى اند.  موضوعاتى 
  راهبرد به روشن كردن نقش كاركنان كمك مى كند، اختصاص بودجه را ممكن مى سازد، و به مشورت با پرسنل 

تشويق و ترغيب مى كند.
در بسيارى از سازمان ها، اين فرايند به پيدايش دو نوع برنامه منتهى مى شود: 

  برنامة راهبردى. مأموريت، چشم اندازها، ارزش ها و اهداف، و راهبردهايى را كه با آن، اين اهداف و ارزش ها به  
دست مى آيند مشخص مى كند و معموالً، فقط هر چهار سال يك بار دگرگون مى شود. 

  برنامة عملياتى يا تجارى. چگونگى به پيش بردن برنامة راهبردى، خطرها، چالش ها، اقدامات و برنامه هاى ويژة 
ساالنه  بايد  تجارى  يا  عملياتى  برنامة  مى كند.  طراحى  را  مسئوليت ها  و  زمان بندى ها  گوناگون،  اقدامات  هزينة 

بازبينى شود. 
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ب) عناصر برنامة راهبردى  
چشم انداز و ارزش ها. گزاره هاى چشم انداز و ارزش ها، آرمان هايتان براى سازمان را شرح مى دهند. چشم انداز با آنچه مى خواهيد 
سازمان در درازمدت باشد همسوست، مانند: «باشگاه ما مى خواهد موفق ترين باشگاه شنا در كشور باشد.» ارزش ها باورهاى 

اصلى اند كه سازمان در صدد ارتقاى آن است، مانند احترام، همبستگى، عدالت و تعالى. 
به  پاسخ  با  مى كند،  تعريف  دهيد  انجام  بايد  چشم انداز  آوردن  دست  به  براى  را  آنچه  مأموريت  گزارة  مأموريت.  گزارة 
سؤاالتى مثل «چرا سازمان وجود دارد؟»، «سازمان چه چيزى را تأمين مى كند؟» و «سازمان به چه كسانى خدمت مى كند؟» 
براى مثال، «NOC ما، از گسترش ورزش در كشورمان و جنبش بين المللى المپيك- با ايجاد فرصت هاى پيشرفت ورزشى 

براى مربيان، ورزشكاران، و نهادهاى ورزشى ملى- حمايت مى كند.»
اهداف راهبردى. اهداف راهبردى نشان مى دهد چگونه مى توان به چشم انداز، ارزش ها، و مأموريت دست يافت. اهداف 
راهبردى چيزى است كه سازمان شما براى داشتن توانايى رقابت بايد بدان دست يابد و تداوم درازمدت آن در سازمان را 
تضمين كند، براى مثال: «به برترى باشگاه شنا با استخدام بهترين مربيان براى گرداندن برنامة تمرين ورزشى روزانة شديد 

نائل خواهيم شد.»
برنامه هاى عملياتى. برنامه هاى عملياتى راه هايى براى مطمئن شدن از حصول چشم انداز، ارزش ها، مأموريت، و اهداف 
به  اعزام  ورزشكار،  از  حمايت  مربيگرى،  گسترش  مانند  سازمان  كالن  خدمات  و  نتايج  اجراى  عملياتى  برنامه هاى  شمايند. 
بازى هاى المپيك و روز المپيك را پوشش مى دهد. شرح مى دهند كه سازمان شما منابعش را چگونه براى رسيدن به اهدافش 

بايد به كار بندد. هر برنامة عملياتى بايد شرح دهد كه: 
 .چه روى خواهد داد 
 .چگونه روى خواهد داد 
 .چه كسى آن را انجام مى دهد 
 .در چه زمانى بايد به وقوع بپيوندد 
 .چه منابعى مورد نيازند 

براى مثال: «براى جشن گرفتن روز المپيك در 23 ژوئن، NOCها در 15 مى داوطلبان مدارس عمومى را سازماندهى 
مى كنند و دانش آموزان را درگير كمك رسانى مى سازند.» 

شاخص هاى عملكرد كليدى (KPIs). شاخص هاى عملكرد كليدى شاخص هاى سنجش پذيرى اند كه ارزيابى مى كنند 
آيا به اهدافتان نائل شده ايد؟ براى مثال، شاخص ها ممكن است نتايج ورزشكاران، تعداد ورزشكارانى كه بايد انتخاب شوند، 
برنامه هاى توسعه يافتة حمايت از ورزشكاران و مربيان، يا افزايش اعضا باشند. شاخص عملكرد كليدى ممكن است مدال 

آوردن ده ورزشكار در مسابقة قهرمانى ملى باشد. 

ج) ايجاد برنامة راهبردى   
دو جنبه براى توسعة راهبرد وجود دارد كه بر چگونگى موفقيت شما در نيل به هدفتان تأثير مى گذارد: بررسى دقيق محيط فعاليت 

شما، و تعيين اهداف روشن.
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ارزيابى محيط
گسترش راهبرد موفق به اطالعات مفيد و آگاهى از محيط فعاليت متكى است كه بر سازمان شما تأثير مى گذارد. با استفاده از 
اطالعات مطرح در فصل 32، بايد بتوانيد اطالعاتى را كه براى گسترش راهبرد مفيدند جمع آورى كنيد. فرايند ارزيابى بيرونى و 

درونى به شما اجازه خواهد داد تا: 
 .جايگاه سازمان خود را در عرضة بازار خاص خود گسترش دهيد و آن را درك كنيد 
  .دربارة ويژگى هاى اعضاى خود و رقيبان اطالع به دست آوريد 
  از توانايى هايى كه براى بهره بردارى از فرصت ها استفاده مى شود و ضعف هايى كه به محافظت در برابر تهديدات 

بيرونى نياز داريد آگاه مى شويد. 
درستى ارزيابى و راهبرد متعاقب آن، فقط مانند اطالعاتى خواهد بود كه ارزيابى بر اساس آن به عمل مى آيد. بنابراين، مهم 
است بتوانيد به اطالعات به روز و مربوط دربارة رويه ها و تغييرات هر دو محيط بيرونى و درونى دسترسى داشته باشيد. كسب 
اطالعات دربارة محيط درونى بايد نسبتًا ساده باشد، چون اطالعات داخلى بايد به آسانى در دسترس باشد. اين محيط بيرونى 
است كه پيچيده تر است و شما بايد منابع اطالعاتى دربارة آن را شناسايى كنيد. نكتة كليدى آن است كه آن اطالعات بايد فعاالنه 

جستجو شوند. نمى توانيد فرض كنيد آنچه را در محيطتان در حال پيش روى است مى دانيد. 

تعيين اهداف روشن
اهداف، عمليات سازمان را هدايت و راهنمايى مى كنند، زيرا آنچه را بايد به آن دست يافت به نمايش مى گذارند. بنابراين، مهم 
است كه شفاف باشند و هر كس در سازمان كار مى كند از آن ها آگاه باشد و آن ها را درك كند. اهداف بايد داراى ويژگى هاى زير 

باشند كه با كلمة اختصارى SMART به ذهن متبادر مى شود: 
 .مستقيمًا به خدماتى كه برنامه ريزى شده اند مربوط مى شود، مانند منافع اعضا .(Specific) ويژه 
 .سنجيدن اينكه «آيا هدف محقق شده است؟» بايد ممكن باشد .(Measureable) سنجش پذير 
 .بايد سازمان بتواند با منابعش به هدف دست يابد .(Attainable) تحقق پذير 
  اهداف بايد اولويت بندى شده باشند. هر چند اميد داريد به همة آنچه براى انجام .(Ranked) رتبه بندى شده 

دادن برنامه ريزى كرده ايد دست يابيد، در برخى موارد اين ممكن نخواهد بود و بايد آنچه را بايد به دست آيد 
مشخص كنيد.

 .دوره اى زمانى كه در چارچوب آن، هدف بايد محقق شود .(Time-constrained) محدود به زمان 
به محض آنكه هدفى معين شد، ساير اهداف به آن مى پيوندند تا به تمركز تضمين راهبرد كمك كنند. براى مثال، هدف 
SMART نشانه گيرى شده ممكن است «افزايش اعضاى كلى سازمان ما تا 5 درصد در دو سال» باشد. اين هدفى روشن و 

هدفى براى گسترش راهبردها تأمين مى كند. 

گسترش برنامة راهبردى
فرايند برنامه ريزى بايد با شما و با مشورت با هيئت مديره و ديگر سهامداران باشد، مانند منابع پولى، دولت، و حاميان. شما مسئول 
ترسيم خطوط كلى برنامه هايى خواهيد بود كه انتظارات و آرزوهاى سهامدارانتان را تأمين مى كند. مراحل زير به شما كمك مى كند: 
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 .براى اتمام برنامه، زمان بندى كنيد 
 .دربارة آنچه فكر مى كنند سازمان بايد انجام دهد و آنچه از آن مى خواهند با ذى نفعان مشورت كنيد 
 .در پرتو اين اطالعات، چشم انداز، ارزش ها، و مأموريت را ترسيم كنيد 
  .بررسى هاى محيطى را انجام دهيد 
 :براى شناسايى موضوعات راهبردى و سؤاالت مربوط، نيمرخى از تاريخچة سازمان ترسيم كنيد 

•  كه هستيم

اكنون كجاييم  •

آنچه در حال حاضر انجام مى دهيم   •

چرا انجام مى دهيم   •

كجا مى خواهيم باشيم   •

علت آنكه مى خواهيم در آن جايگاه باشيم  •

چگونه آنجا مى رويم، و چه موقع   •

آنچه را تغيير مى دهيم و كسى كه آن را انجام مى دهد  •

ملزومات آن چيست، مراحل بعدى.  •

 .اهداف راهبردى را بنا كنيد 
  براى پيشنهادى  اولويت هاى  و  اهداف)  مأموريت،  ارزش ها،  و  (چشم انداز  مقدماتى  راهبردى  برنامة  از   ترسيمى 

اقدام در آينده بنا نهيد. 
  دور دوم مشاوره با ذى نفعان را پيش بينى كنيد و توصيه هايشان را دربارة اولويت ها، اختصاص منابع، و معيارهاى 

ارزيابى مشخص كنيد.
 .برنامة راهبردى نهايى تدوين كنيد 
 .برنامة عملياتى 1-2 ساله را كه اجازة دستيابى به برنامة راهبردى مى دهد تدوين كنيد 
    .برنامه هاى راهبردى و عملياتى براى تصويب به هيئت مديره عرضه كنيد 

د) پرسش ها 
چگونه از دانستن آنچه در محيط بيرونى شما مى گذرد مطمئن مى شويد؟  .1

برنامة عملياتى شما به چه ميزان به برنامة راهبردى تان كمك مى كند؟  .2
فرايند برنامه ريزى شما چگونه بهبود مى يابد؟   .3
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الف) مقدمه 
بى شك كاركنان حقوق بگير و داوطلبان بزرگ ترين منابع سازمان شما به شمار مى روند. اغلب، مهارت، زمان، و شور و شوقى كه 

اين افراد با خود به ورزش مى آورند به دليل مديريت بسيار بد به هدر مى روند.
براى آنكه مطمئن شويد اين منابع را شايسته اداره و مديريت مى كنيد به موارد زير توجه داشته باشيد: 

  ،بهترين افراد ممكن را به كار گيريد، و از زنجيره اى از منابع داخلى و بيرونى ورزش استفاده كنيد. اين كار با آگهى 
پيام رسانى شفاهى، يا بنگاه كاريابى ميسر مى شود.

  اين افراد را در شغل هايى به كار گماريد كه در آن به بهترين وجه مهارت و تجربه دارند؛ يعنى، بايد دربارة الزامات 
شغل و مهارت ها و توانايى هاى آن ها در انجام وظايف محوله توجيه شده باشيد. 

 .(41 فصل) براى غلبه بر هر وقفه اى، آموزش را پيش بينى كنيد 
  آن ها را عالقه مند، پرشور، و بيش از همه آماده نگه داريد. براى انجام اين كار بايد عاليق آن ها و دليل آنكه كار 

براى سازمان را انتخاب كرده اند بدانيد و راهى براى دادن پاداشى درخور به آن ها بيابيد.
اگر منبع انسانى خود را شايسته مديريت كنيد، سازمان شما شانس زيادترى براى نيل به اهدافش خواهد داشت، چون 
افرادى كه به خوبى مديريت شوند، خدماتى با كيفيت باال عرضه مى  دارند، اشتباهات كمترى مى كنند، و بنابراين دارايى سازمان 

را حفظ مى كنند.  

ب) مديريت افراد  

مديريت كارشناسان 
كارشناسان مى توانند به ارزش سازمان شما تا حد زيادى بيفزايند، به ويژه اگر به نحو مؤثرى مديريت شوند و پذيراى حرف هايى 
كه ناگزير به بيان آن هايند باشيد. استفاده از كارشناسان در ورزش امرى رايج است و به دو دسته تقسيم مى شوند: كادر كارشناس 

فنى، مانند مربيان؛ و ساير مشاوران. 
وظايف احتمالى كارشناس عبارت اند از: 

  تأمين متخصص آموزش در حوزه هايى مانند تغذيه يا قدرت 
 كار با ورزشكاران براى پيشگيرى از آسيب ها 
 كار با ورزشكاران دربارة فنون خاص 
 كمك به ايجاد برنامه هاى سودآور، برنامه هاى تجارى، يا برنامه هاى مالى 
 كمك به جمع آورى اعانه 
 .گسترش و مديريت فناورى اطالعات در سازمان شما 

به عالوه، مى توانيد در مواقع زير نيز از كارشناسان استفاده كنيد: 
  .طرحى كوتاه مدت يا در مورد مسئله اى نادر است 
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 .كس ديگرى وقت ندارد كه طرح را به عهده بگيرد 
  .دورنمايى بيرونى را به موضوع ترجيح مى دهيد 
 .منبع درآمدزايى شما را به استفاده از كارشناسى كه بودجه اش را تأمين مى كند ملزم كرده است 

از آنجا كه كارشناسان اغلب ممكن است گران باشند، مهم است كه از مهارت و زمانى كه براى سازمان شما صرف مى كنند 
بهترين استفاده را كنيد. موارد زير در انجام اين كار مفيدند: 

 .دربارة علت نيازتان به كارشناس و آنچه از آن ها توقع دستيابى به آن را داريد توجيه شده باشيد 
 .درك روشنى از مراحل طرح پيدا كنيد و از آن در استخدام كارشناس استفاده كنيد 
  از يا  بگيريد  مشورت  كرده اند  استفاده  كارشناس  از  گذشته  در  كه  كسانى  از  باشيد.  كمك  بهترين  جستجوى   در 

سرمايه گذاران بخواهيد افرادى را به شما معرفى كنند. 
  دربارة نحوة استخدام تصميم بگيريد: آيا از فرايند پيشنهاد مناقصه استفاده مى كنيد يا با توجه به اطالعاتى كه به 

شما داده شده به فرد مراجعه مى كنيد؟
  ،عقد قرارداد با كارشناس منتخب را در نظر بگيريد. اگر قصد داريد براى كار كارشناسى آن ها پول پرداخت كنيد 

اين مسئلة مهمى است.
  .بودجة مورد توافق و معينى براى طرح داشته باشيد و مطمئن شويد كارشناس شما از آن آگاه است 
  براى آموزشى  جلسات  سلسله  يا  تجارى  برنامة  مثال،  براى  كنيد؛  توافق  آن  اجراى  چارچوب  و  نهايى  بازده   بر 

ورزشكاران خاص.
  كارشناس خود را در رئوس مطالب مورد توافق مديريت كنيد و مطمئن شويد همة اطالعات و منابع مورد توافق 

را تأمين مى كند. 

مديريت داوطلبان 
ضرورت استفاده از كمك داوطلبان در سازمان هاى ورزشى رو به ازدياد است. داوطلبان با مربيگرى، مديريت تيم، سرپرستى 
باشگاه ها و ليگ ها، مسابقات، شيوة مديريت، و دادن خط مشى به سازمان كمك مى كنند. با وجود اين، هم زمان، يافتن داوطلبان 
به دليل تنگناهاى زمانى و درآمدى، معضل رو به رشدى است. اين بدان معناست كه داوطلبان نيز بايد همانند كادر حقوق بگير به 

نحو ثمربخشى مديريت شوند. با آنكه داوطلبان منابع نسبتًا ارزانى اند، ولى هزينه هايى براى سازمان به دنبال دارند.

به كارگيرى بهترين داوطلبان ممكن 
برخى داليل افراد داوطلب عبارت اند از: 

 «.خدمت رسانى به ديگران. براى آنكه «چيزى در ورزش سر جاى خود قرارگيرد 
 كسب تجربة كارى 
 شركت خانوادگى در ورزش 
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 داليل اجتماعى 
  اعتبار 
  .تأثير بر خط مشى 

بايد اين انگيزه ها را تشخيص دهيد، آن ها را در صدر شرايط برنامه ريزى خود قرار دهيد و داوطلب را در شغلى كه براى 
اين شخص و اين برنامه نافع است قرار دهيد. براى كمك به نحوة تأمين نيازهاى داوطلبان مهم است كه علت مشاركت آن ها 

را در كارهايشان بپرسيد.
يا  مسابقات  در  را  خود  داوطلبان  پيش نيازهاى  شود،  انجام  شما  سازمان  در  بايد  كارهايى  چه  شويد  متوجه  آنكه  براى 
فعاليت هاى آينده، دوره اى بررسى كنيد. براى استخدام و به كارگيرى داوطلبان، سازمان شما بايد برنامه اى ساالنه داشته باشد. 
قبل از شروع به استخدام داوطلبان بايد مشخص كنيد در چه جايى به كمك نياز داريد. براى انجام اين كار دسته بندى داوطلبان 

به سه گروه زير مفيد است: 
1. رهبرى مديريتى. داوطلبان ممكن است عضو هيئت اجرايى، منشى، خزانه دار، يا اعضاى كميته باشند. داوطلبانى را 
كه براى اين سمت ها انتخاب مى كنيد بايد مهارت و توانايى و وقت الزم را براى اين نوع كارها داشته باشند. بسته به 

اساسنامة سازمان مى توانيد انتخاب آن ها را به رأى بگذاريد. به نسبت اعضاى سازمان توجه داشته باشيد. 
2. رهبرى فنى در ورزش. مربيان، مسئوالن، و متخصصان پزشكى و تمرينى در حوزه هايى كه داوطلب آن مى شوند بايد 
دانش زياد و صالحيت داشته باشند. ورزشكاران و مربيان مجرب سابق، دانشجويان تربيت بدنى، و افراد حاضر در 

ديگر رشته هاى تخصصى تمرين داوطلبان واجد اين شرايط كلى اند. 
3. خدمات غيررهبرى. همواره در سمت هاى غيررهبرى از جمله انجام امور ثبت نام، كمك براى جمع آورى كمك هاى 
مالى، يا تأمين حمل و نقل به داوطلبان نياز است. داوطلبانى كه مى توانند اين نقش ها را به عهده گيرند كسانى اند كه 

ويژگى هاى فنى يا زمانى الزم را براى مسئوليت طوالنى مدت دارايند. 
بكوشيد داوطلبان خود را با شرايط ويژة كارى كه بايد انجام شود جور كنيد. برخى معيارهاى مهم به قرار زيرند: 

 كوتاه مدت در مقابل بلندمدت. چه مدت به داوطلبان خود براى عهده دارى مسئوليت نياز داريد؟ 
  ،دشوار تصميمات  مستلزم  يا  كند  كار  آرامى  به  مى دهد  اجازه  فرد  به  شغل  اين  آيا  آرميده.  مقابل  در   برانگيخته 

موعدهاى زمانى فشرده يا توجه هميشگى است؟
  يا مسئول (افراد  يا  پاسخگو  جدى  خيلى  بايد  كه  دارد  نياز  فردى  به  شغل  اين  آيا  غيرمسئول.  مقابل  در   مسئول 

برنامه) باشد يا مسئوليت كمى دربردارد؟
امر  اين  دهند.  ارتقا  را  آن  و  بدانند  را  برنامه  اهداف  بايد  آن ها  همة  مى كنيد،  استفاده  چگونه  داوطلبان  از  كه  نيست  مهم 
مستلزم تالش ويژه در بخش شماست تا داوطلب را پيش از آنكه مسئوليت برنامه را به عهده بگيرد از اهداف برنامه آگاه كنيد.

منابع داوطلبان
براى آنكه داوطلبان مناسب خود را بيابيد، به چند نكته توجه داشته باشيد: 

 افرادى كه از برنامة شما سود مى برند، براى مثال ورزشكاران سابق و مربيان 
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 دانشجويان 
 والدين و بستگان ورزشكاران 
  تماشاچيان 
  .كارمندان نظامى و دولتى 

براى فراخوان داوطلبان مى توانيد: 
 .با توجه به داوطلبان بالقوه، با ادارات و سازمان هاى داوطلب تماس داشته باشيد 
 .مقدماتى الزم را براى ايجاد عالقه در گروه هاى خاص با برگزارى جلسات و صحبت فراهم آوريد 
  فرصت داوطلبان  كه  فرصت هايى  و  خود  سازمان  مقاصد  و  اهداف  شناساندن  به  را  خبرنگاران  و   گزارشگران 

مشاركت پيدا مى كنند تشويق و ترغيب كنيد.
  محصوالت ديگر  و  جزوه،  بروشور،  پوستر،  اعالميه،  داوطلبان،  روى  پيش  فرصت هاى  از  مردم  كردن  آگاه   براى 

چاپى را توزيع كنيد.
  .به مدارس و دانشگاه ها جوايزى اعطا كنيد 
 .در وب سايت خود و ديگر وب سايت هاى وابسته آگهى كنيد 

نيازهاى  دربارة  تا  مى آورد  فراهم  را  فرصتى  است.  شيوه  بهترين  فردى  حضورى  تماس  يافتيد،  را  داوطلبان  منابع  هرگاه 
برنامه بحث كنيد، عالقه ايجاد كنيد، و اهداف، مقاصد، و فلسفة سازمان را به اطالع آن ها برسانيد. براى شناسايى عالقه و 
توانايى هاى متقاضيان و تجزيه و تحليل انگيزه هايشان حتمًا بايد با آن ها مصاحبه شود. ماهيت معرفى نامه ها را بررسى كنيد 
و اگر دليلى براى نگرانى وجود دارد در صورت امكان از پليس سؤال كنيد. براى اثبات تمايل آن ها به پذيرش مديريت يا 

مسئوليت، وقت صرف كنيد.

داوطلبان را در بهترين نقش ممكن استفاده كنيد
اگر قصد برنامة شما در به كارگيرى داوطلبان نتيجه داد و رشد كرد، اقدامات زير را انجام دهيد: 

  شرح وظايف ايجاد كنيد. تعهدات مورد انتظار خود از جمله اهداف برنامه و فلسفة عمومى سازمان را خالصه 
كنيد. براى به عهده گرفتن اين وظيفه، منابع موجود فعلى و شيوه هاى ممكن را شرح دهيد.

  آن ها به  دهيد  انجام  را  كار  اين  عمًال  آنكه  از  پيش  ببينيد.  تدارك  داوطلبان  آيندة  شغل هاى  دربارة   آموزش هايى 
فرصت يادگيرى دهيد. 

 .افراد را به پيشرفت در شغلشان، و در به كارگيرى شيوه هاى جديد، مشروط بر آنكه از اهداف دور نيفتيد تشويق كنيد  
 .به داوطلبان فرصت اظهار نظر، راهبرد، و شيوه هاى جديد را بدهيد 
  پاداش چند  است  شايسته  اگر  و  كنيد  سپاسگزارى  و  قدردانى  كار  انجام  دليل  به  داوطلبان  از  كنيد.  ايجاد   انگيزه 

بدهيد. چشمگير 
  ،سازمانتان كردن  كارآمدتر  براى  آن ها  بيشتر  تشويق  براى  كرديد،  شناسايى  را  داوطلبان  انگيزة  آنكه  محض   به 



راهنماى مديريت ورزشى282

خودارتقايى را تشويق كنيد.

مديريت روابط با داوطلبان
در جايى كه سازمانى كادر حقوق بگير استخدام مى كند، مشكالتى ممكن است بين اين كارمندان و داوطلبان رخ دهد. ناسازگارى ها 
هنگامى بروز مى كند كه مسئوليت ها و وظايف مربوط مشخص نباشد. ممكن است ناسازگارى شخصيتى يا اختالف نظر با اهداف 
و راهبردها به وجود آيند. اعضاى هيئت مديره كه فقط چند بار در سال جلسه مى گذارند ممكن است احساس كنند كارمندان 

تمام وقت به جاى آنكه پيرو هيئت مديره باشند سازمان را در مسير مورد نظر خودشان به كار مى اندازند.
بنابراين، براى هر سازمانى كه به داوطلبان وابسته است به غايت مفيد است اگر كارمندان، داوطلبان، و اعضاى هيئت مديره 
دربارة نقش ها و مسئوليت هاى خود و كسانى كه بايد به آن ها گزارش دهند توجيه شده باشند. از همه مهم تر، موفقيت به اين 
بستگى دارد كه هر كس آماده شود با همدلى براى تعالى ورزش كار كند، از تالش هاى ديگران حمايت و آن ها را تشويق كند، 

و از كمك هاى افراد قدردانى نمايد. شما نقش مهمى در تضمين تحقق موفقيت داريد. 

ج) نمونه هاى عملى   

ارزيابى خط مشى شما در به كارگيرى داوطلب
پرسش هاى زير را هنگام ارزيابى خود در به كارگيرى داوطلبان در نظر بگيريد:

 داوطلبان چه كارهايى انجام داده اند؟ 
  آيا هماهنگ كننده اى كه همة داوطلبان به وى گزارش دهند و كسى كه مسئوليت كامل آن ها را به عهده بگيرد وجود  

دارد؟
 آيا اهداف، مقاصد، و راهبردهاى برنامة به كارگيرى داوطلب مكتوب شده است (براى مثال، شرح وظايف)؟ 
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  آيا برنامة استفاده از داوطلب آن گونه كه ضرورى است با مشاركت هيئت مديره، پرسنل، گروه هاى محلى، و كاربر 
به طور منظم برنامه ريزى، سازماندهى، و بازبينى شده است؟

 بر اساس چه معيارهايى، داوطلبان استخدام و فراخوان شده اند؟ 
 چه آموزش هايى براى داوطلبان تدارك ديده شده است؟ 
 آيا سازمان سوابق هر داوطلب را نگهدارى مى كند؟ 
 سازمان چه مخارجى را براى داوطلبان پوشش مى دهد (براى مثال، رفت وآمد، مراقبت از بچه)؟ 
 آيا از داوطلبان ارزيابى عملكرد شخصى به عمل آمده است؟ توسط چه كسى؟ چه زمانى؟ 
 داوطلبان آيا پشتيبانى دفاتر كار دريافت مى كنند؟ آيا فضا و ابزار كار به آن ها واگذار شده است؟ 

د) پرسش ها 
فرايند استخدام سازمان شما به چه ميزان كارايى دارد؟  .1

آيا افراد در شغل هايى كه به بهترين وجه با مهارتشان تناسب دارد كار مى كنند؟  .2
شيوة شما در ادارة منابع انسانى چگونه بهبود مى يابد؟   .3
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الف) مقدمه   
نيازهاى آموزشى بايد ارزيابى شوند تا اطمينان حاصل شود در حال كمك به پرسنل و داوطلبان هستيد تا كارشان را به خوبى 
انجام دهند. اين كار را بايد در آغاز شروع به كار افراد يا داوطلبان در سازمان خود انجام دهيد يا زمانى كه شغل يا فناورى يا 

اولويت ها در سازمان شما تغيير مى كنند.
مشكالتى كه در سازمان به وجود مى آيند ممكن است نتيجة كمبود مهارت باشد. براى مثال، تيم شما ممكن است فقط به 
اين دليل كه سرمربى وظيفه اش را خوب انجام نداده از راهيابى به مسابقة فينال بازماند. بنابراين، زمانى كه مى كوشيد مشكالت 

عملكرد (ورزشى) را حل و فصل كنيد، بايد پرسش هاى زير را از خودتان بپرسيد: 
 آيا كمبود مهارت در بروز اين مشكل نقش دارد؟
 داليل كمبود مهارت چيست؟
  آيا كمبود با آموزش برطرف مى شود؟

ب) تجزيه و تحليل نيازهاى آموزشى
تجزيه و تحليل نيازهاى آموزشى با توجه به مراحل زير انجام مى شود.

 خرد كردن فعاليت هاى مورد نياز به عنوان بخشى از كار در قالب سلسله وظايف
 تشريح دانش و مهارت هاى مورد نياز براى اجراى هر وظيفه
 ارزشيابى شخص با توجه به دانش و مهارت هاى تعيين شده
 بحث با كارفرمايان دربارة نيازهاى كارى جديدشان
  .توجه به نيازهاى پيشرفت شخصى

اين تجزيه و تحليل اطالعاتى را ارائه مى كند كه براى تدوين برنامة آموزشى نياز داريد و شكاف هايى را پر مى كند كه درگير 
شدن افراد در كار ايجاب كرده، و باعث بروز مشكالتى در سازمان شده است. 
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جا انداختن فوايد آموزش نكتة بسيار مهمى است. معموالً مى توانيد مطمئن شويد كه حق الزحمة خدمات آموزشى مورد نياز 
پرسنل پرداخت شده است، اما زمانى كه داوطلبان بايد آموزش ببينند كار سخت تر مى شود. داوطلبان ممكن است وقتى براى 
آموزش نداشته باشند يا ممكن است تصور كنند به اندازة كافى ماهرند. اين بدان معناست كه ممكن است ضرورت داشته باشد 

فوايد آموزش مثل خودتكاملى شخصى را ارتقا دهيد. 

ج) برنامة آموزشى
آموزش ممكن است رسمى باشد، مثل دورة سازمان يافته كه فردى خبره اداره مى كند؛ يا غير رسمى باشد كه به تجربه هاى كارى 
متكى است، مثل تجربه داشتن در كارى خاص. اغلب فكر مى كنيم آموزش رسمى فردى خبره ارزشمندتر است. با وجود اين، 
اين نوع آموزش بيشتر با اطالع رسانى سروكار دارد و جنبة عمليات مهارتى ندارد. براى افزايش اثربخشى آموزش بايد بكوشيد 
آن را تا حد ممكن عملياتى كنيد. براى مثال، سازمان مى تواند جلسات كوتاه اما مفيدى را دربارة موضوعات گوناگون برگزار كند 

كه كار كردن افراد مختلف با هر سليقه اى در سازمان را فراهم كند.
آماده سازى برنامة آموزشى بايد موارد زير را پوشش دهد: 

  هدف هاى آموزش. چه چيزى استحصال خواهد شد، مثل ياد
گرفتن مهارت هاى فناورى جديد؟

  ،افرادى كه بايد آموزش ببينند. چه كسى درگير خواهد شد
مثل هيئت اجرايى؟

  عرضه و  اجرا  چگونه  آموزش  آموزش.  روش هاى  گزينش 
خواهد شد، مثل حضور در دوره ها؟

 .موفقيت برنامة آموزشى چگونه سنجيده خواهد شد
 .ارزيابى آموزش

ارزيابى برنامة آموزشى
برنامة آموزشى مستلزم آن است كه با توجه به مطالب رسمى ارزيابى شود. بدون اين ارزيابى، نمى توان مفيد بودن آموزش را 

سنجيد. سه سطح وجود دارد كه برپاية آن ارزيابى صورت مى گيرد.
1. دانش و مهارت كسب شده. آيا مهارت هاى الزم كسب شده است؟

2. كاربرد عملى. آيا مهارت ها را در عمل مى توان پياده كرد؟
3. تأثير بر سازمان. آيا مهارت هاى فراگرفته شده عملكرد سازمان را كارآمدتر ساخته است؟

موفقيت آموزش بايد در پيشرفت هاى عملكرد فردى و سازمانى متجلى شود.   

د) پرسش ها
در سازمانتان، كمبودهاى مهارتى را چگونه شناسايى مى كنيد؟  .1
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در سازمانتان، فرصت هاى آموزش رسمى چيست؟  .2
چه بايد بكنيد تا اين كار بهتر انجام شود؟  .3
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الف) مقدمه 
مديريت مالى عبارت است از پايش آينده نگرانه و ارتباط امور مالى سازمان شما همسو با شيوه ها و قوانين مصوب حسابدارى. 

مديريت شفاف، پربازده، و مؤثر بودجه براى كمك به برنامة سازمانتان براى درآمد و رشد مستمر ضرورى است. 
تمام اعضاى هيئت مديره و پرسنل سازمان شما در مديريت مالى مسئول اند. از اتاق هيئت مديره تا تيمى كه درون زمين است 
همه بايد در استفاده از بودجه وظيفه شناس و مسئول باشند. برخى افراد در اين فرايند از فردى كه مدبرانه مسئول امور مالى و 
معموالً خزانه دار يا مدير امور مالى است مهم ترند. اين فرد در تدوين بودجه هاى معقول و تحت حسابرسى نگه داشتن آن ها نقش 
مهمى دارد. حسابرسى براى مديريت مالى خوب كامًال ضرورى است. بايد مقدار و مورد مصرف پولى را كه مجبوريد خرج كنيد 
بدانيد و سپس چگونگى مصرف آن را ثبت و توضيح دهيد. بدون اين حسابرسى ممكن است امور مالى خود را خوب مديريت 

نكنيد. 
هر چند هيئت مديره و پرسنل براى كار كردن مؤثر سازمان بايد با يكديگر همكارى كنند، خزانه دار خوب تضمين مى كند 
سازمان مى تواند بدهى خود را بپردازد، سرمايه ها را رشد دهد، و نقدينگى ساالنة سازمان را مؤثر مديريت كند. مديريت مالى 

وظيفة تمام سازمان است، با وجود اين، مسئوليت نهايى در كنترل خزانه دار و كارمندان مالى مربوط است. 

ب) مديريت مالى 

مفاهيم كليدى امور مالى  
برخى مفاهيم زير ممكن است براى شما آشنا باشند. با وجود اين، يكى از گام هاى اصلى به سوى مديريت مالى كارآمد براى 
همگان، درك صحيح از آن چيزى است كه هنگام بازبينى دارايى ها در اين باره بحث مى شود. بنابراين، مهم است اطمينان حاصل 

شود كه همة كسانى كه مسئوليت مالى دارند با اين اصطالحات آشنايند. 
  دارايى ها. چيزهاى ارزش مندى هستند كه سازمان شما داراست يا از آن ها استفاده مى كند، از جمله دارايى فعلى كه

براى مدت كوتاهى در تملك است مانند پول نقد، يا دارايى هاى ثابت يا طوالنى مدت مانند ساختمان. 
  ،بدهى. آن چيزى است كه سازمان به ديگرى مقروض است. بدهى ها قرض هاى سازمان به شمار مى روند. همچنين

آژانس هاى  به  بدهكارى  پول  مانند  شوند،  پرداخته  كوتاهى  نسبتًا  زمان  در  بايد  كه  باشند  فعلى  ديون  است  ممكن 
مسافرتى يا ديون بلندمدت، مانند پولى كه به بانك در برابر وثيقه از دفتر مركزى سازمان بدهكار است. 

  ،هزينه هاى جارى. هزينه هايى كه براى مديريت روزانه الزم اند. اين هزينه ها عبارت اند از هزينه هاى گرمايش، برق
و كارمندان.

 .مازاد. بيشتر بودن درآمدها از هزينه هاست
 .كسرى. بيشتر بودن هزينه ها از درآمدهاست
 .نقدينگى. مقدار پولى است كه مى توانيد براى پرداخت قرض هاى خود فوراً برداشت كنيد
 .اندوخته. مقدار پول خرج نشده كه به هر دليلى تاكنون به هزينه گرفته نشده است
 .ترازنامه. فهرستى از همة دارايى هاى مورد تملك و ديون سازمان در تاريخى مشخص است
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  اين است.  مشخص  دوره اى  در  جارى  هزينه هاى  و  توليدى  درآمدهاى  سند  هزينه ها.  و  درآمدها  صورتحساب 
محاسبه نشان مى دهد كه آيا شما مازاد داريد يا كسرى.

 .هزينة سرمايه اى. هزينه اى كه به تملك دارايى ثابت يا بهبود آن منجر مى شود، مثل ساختمان سازى
  هزينة عملياتى. هزينه هاى ناشى از عمليات سازمان يا هزينة حفظ ظرفيت دارايى هاى ثابت است، مانند نگهدارى

از ساختمان. 

ثبت صورتحساب ها 
حسابدارى فرايند دنبال كردن و فهرست كردن درآمدها و هزينه هاست. همچنين، ابزارى كليدى براى كنترل مالى است. خزنه دار 
يا فرد مسئول امور مالى بايد قادر به ثبت آمار و صورتحساب هاى روشن باشد. بيشتر سازمان ها خزنه دار دارند كه همة موضوعات 
مالى را رسيدگى مى كند. سازمان هاى بزرگ تر كميتة مالى دارند كه به مديريت مالى كمك مى كند. به ثبت صورتحساب هايى كه 
دادوستدهاى روزانه را نشان مى دهند و نيز تصوير كلى از عمليات مالى سازمان نياز خواهيد داشت. صورتحساب ها بايد درآمدها 

و هزينه ها را نشان دهند و حساب بستانكارى و ديون را نگه دارند. 
از آنجا كه ثبت حساب ها حوزة مهمى در عمليات سازمانتان است، مى توانيد براى راه انداختن نظام حسابدارى مالى براى 
سازمان خود، در پى كمك باشيد. همچنين، چند بستة نرم افزارى حسابدارى مناسب وجود دارند كه براى سازمان هاى كوچك 

تدوين شده اند و مديريت اسناد مالى را تا حد چشمگيرى آسان مى كنند.
همچنين، هيئت اجرايى سازمان مى تواند براى هزينه هايى كه كارمندان ايجاد مى كنند محدوديت هايى ايجاد كند و موافقت 
شيوه اى  پرداخت  هر  براى  مسئول  دو  امضاى  همچنين،  است.  ضرورى  محدوده  اين  از  خارج  هزينه هاى  براى  اجرايى  هيئت 

مناسب براى اطمينان از كنترل بيشتر است. در نهايت، به حسابدارى خبره براى تأييد و حسابرسى اسناد نياز خواهيد داشت.

تنخواه گردان 
اكثر سازمان ها در زمان هايى به پول نقد واقعى نياز دارند. كنترل پول نقد از موضوعات بسيار بديهى است و بايد براى به دست 
آوردن و حسابدارى پول نقد روش شفافى داشته باشيد. براى محاسبة پول نقد واقعى متعلق به سازمان، حساب تنخواه گردان باز 
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و به طور جداگانه ثبت مى شود. بايد مخارج را با استفاده از دفتر نقدى دقيقًا ثبت كنيد و همة رسيدهاى مربوط را نگه داريد. 
تنخواه گردان بايد در مكانى امن نگهدارى شود. به عالوه، بايد به صورت دوره اى، موجودى پول نقد را وارسى كنيد. 

گزارشات مالى 
دو سند اصلى كه بايد به اعضاى سازمان ارائه شوند عبارت اند از ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزينه (يا سود و زيان). به 
عالوه، بسته به قوانين ويژة هر كشور، اسناد مكملى ممكن است الزم باشد. اين اسناد به اعضا دربارة ثبات مالى سازمان آگاهى 

مى دهند و چنانچه گفتيم ابزارهايى براى كنترل مالى اند. 

ترازنامه 
ترازنامه فهرست دارايى ها و ديون سازمان شما در تاريخى معين است. ترازنامه كامل ترين تصوير مالى از سازمانتان را در زمانى 
به خصوص به نمايش مى گذارد. بنابراين، نشان دادن، تفسير، و شرح ترازنامه مسئوليت همة كسانى است كه دست اندركار شيوة 
اداره و مديريت سازمان شما به شمار مى روند. هدف ترازنامه عبارت است از افزودن بر ارزش دارايى خالص سازمان. براى انجام 
اين كار فهرستى از اقالم ارزشمند (دارايى) الزم است كه سازمان در تملك خود دارد، مانند ساختمان ها و پول نقد، و فهرستى از 
اقالمى كه سازمان به ديگران بدهكار است (ديون)، مانند وام ها. اختالف بين اين دو حساب، دارايى خالص يا موجودى سازمان 

به شمار مى رود. ترازنامه بايد حاوى موارد زير باشد: 
 موجودى هاى نهايى سال مالى پيشين
 جزئيات سرماية به كار گرفته شده
 جزئيات امالك مورد تملك و امالك اجاره اى
 ارزش حقوق انحصارى و عاليم تجارى
 ارزشيابى دارايى هاى ثابت و چگونگى محاسبات آن
 جزئيات و ارزش هر گونه سرمايه گذارى
 وام ها
 پول نقد و بدهى ها
 سهام و مقياس ارزش گذارى آن
 .سرجمع وام هاى بانكى و اضافه برداشت ها

صورتحساب درآمدها و هزينه ها
اين صورتحساب، تجزيه و تحليلى است از نحوة تغيير ثروت و دارايى خالص سازمان شما در دوره اى معين. اين سند، درآمدها 
و بدهى ها را در يك دوره نشان مى دهد. هر چند اين سند به دليل گزارش تغييرات در دارايى ارزش مند است، مهم است بدانيم 
كه صورتحساب درآمدها و هزينه ها نقدينگى را نشان نمى دهد و تصوير كاملى از عملكرد مالى سازمان ارائه نمى كند. اين كار را 

ترازنامه مى كند. صورتحساب درآمدها و هزينه ها بايد موارد زير را نشان دهد:
 حجم معامله: مجموع درآمدى كه سازمان شما در دورة زمانى خاصى به دست مى آورد
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 درآمد حاصل از اجاره بها و سرمايه گذارى ها
 هزينه هاى كراية تجهيزات
 هزينه هاى استهالك و چگونگى دست يافتن به آن
 بهرة وام ها
 (در صورت موجه بودن) هزينه هاى مالياتى
 برداشت و افزودن به ذخاير
 .هر گونه تسويه حساب هاى استثنايى

نظر به اينكه هر سازمانى نيازهاى متفاوتى دارد، هر يك شيوه هاى مالى متفاوتى نيز خواهند داشت. با وجود اين، به دقت 
كنترل شدن منابع مالى بسيار مهم است و استفاده از صورتحساب ها اين كنترل را اثبات مى كند. هنگامى كه تغييرات خيلى زيادى 
در گزارش منابع مالى وجود داشته باشد مشكالتى به وجود مى آيد، زيرا ارزيابى عملكرد گذشته در مقايسه با عملكرد فعلى 
را ناممكن مى سازد. تغييرات، حاكى از فقدان كنترل و حيف و ميل يا سوءاستفاده است. به همين دليل، گروهى بيرونى بايد 

گزارشات مالى را حسابرسى كند. 

ج) بودجه
يك  و هزينه هاى معموالً  درآمدها  از  مى شود. بودجه برآوردى  بيان  مالى  اصطالحات  با  شماست كه  نقشة برنامه ريزى  بودجه 
ساله است. بيشتر سازمان ها بودجة يكسالة كوتاه مدت و بودجة چهارساله براى پوشش برنامه هاى چهارساله و راهبردى را با هم 

پوشش مى دهند. 

بودجه نويسى
براى تدوين بودجة خود بايد مقدار پولى را كه درآمد شماست، مقدار پولى را كه خرج مى كنيد، و مقدار پولى را كه بايد خرج 

كنيد بدانيد. اين امر مستلزم آن است كه موارد زير را شناسايى كنيد: 
 منابع درآمد يا مقدار پولى كه كسب خواهد شد، از جمله هداياى غيرنقدى
  هزينه هاى خدماتى و دريافتى سازمان
 هزينه هاى باالسرى، از جمله حقوق و دستمزدها، اجاره بها، برق، و جزآن
  و داوطلبان،  ماهانة  دريافتى  غيرنقدى،  ارزش هاى  نگهدارى،  تجهيزات،  در  سرمايه گذارى  مانند  ديگرى،  هزينة  هر 

ماليات هاى كل دستمزدهاى پرداختى
هنگامى كه اين اطالعات را داريد، با تعيين خطوط كلى حوزه هايى كه درآمدها در آن خرج خواهد شد مى توانيد بودجه را 
افزايش دهيد. هنگامى كه هزينه ها را محاسبه مى كنيد به ياد داشته باشيد تورم يا افزايش در هزينه ها مانند افزايش قيمت سوخت 
يا افزايش ساالنة حقوق را در نظر بگيريد. هشيار باشيد كه درآمدها را بيش از حد تخمين نزنيد و هزينه ها را دست كم نگيريد. 
آخرين مرحله، گرفتن موافقت رسمى براى بودجه تان است. در بسيارى از سازمان هاى ورزشى، هيئت مديره اين كار را انجام 
مى دهد، همان طور كه تصويب درخواست هاى بعدى براى تغييرات در بودجه را نيز هيئت مديره انجام مى دهد. بايد از موارد 
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زير اجتناب كرد: 
 خرج كردن منابع بدون بودجه
 .آغاز نوآورى هايى كه در تقويم ساالنه بودجه اى به آن ها اختصاص نيافته است
 .جابه جا كردن منابع بودجه از يك بخش به بخش ديگر، زيرا اين موضوع، فقدان كنترل مالى را نشان مى دهد
 .درخواست منابع پولى بيشتر، زيرا بودجة خود را دقيق برآورد نكرده ايد
  در جستجوى درآمدهاى اضافى براى تأمين هر هزينه كه با داشتن چند منبع مالى محقق مى شود، هزينه هاى اضافى

مانند هزينه هاى سفر به باشگاه و فدراسيون را افزايش ندهيد.
  پول هنگفت، بابت اقالم متفرقه/ ديگر
  بودجه هاى باالسرى هنگفت، شامل دستمزدهاى باال يا اجاره هاى غير ضرورى و پرهزينه

بايد با تهية گزارش منظم از اختالف بين نتايج واقعى و نتايج برنامه ريزى شده هزينه هاى بودجه را كنترل كنيد. اختالفات 
را معموالً ناهمسانى مى نامند و به دو دستة مطلوب و غيرمطلوب تقسيم مى شوند. اين تجزيه و تحليل به شما كمك مى كند تا: 

 .سريعًا تشخيص دهيد آيا اوضاع طبق انتظار پيش مى رود
 .تشخيص دهيد در كجا اقدام اصالحى الزم است
 .برنامه ها، سياست ها، و تصميمات را با توجه به عملكرد بازبينى كنيد
 .در صورت لزوم در بودجه تجديد نظر كنيد
 .استفاده از منابع را برنامه ريزى و هماهنگ كنيد
 .مشكالت بالقوه را پيش بينى كنيد

بودجه و كنترل آن، ابزارهاى مديريتى مؤثرى اند. كليد مؤثر اين ابزارها عبارت  است از تضمين اينكه هر كسى مسئوليت  مالى 
دارد بايد در فرايند درگير باشد و اينكه مقدار مناسب اطالعات يا جزئيات مناسب در زمان مناسب ارائه شود.  

د) نمونه هاى عملى
سؤاالت زير به شما كمك مى كنند بدانيد آيا امور مالى سازمانتان را به روشى آينده نگر و معقول مديريت مى كنيد.

 پول سازمان شما در كجا نگهدارى مى شود؟
 چه سودى از آن به دست مى آوريد؟
 آيا اين بهترين مكان براى نگهدارى پولتان است؟
 چه كسى حق برداشت پول از حساب را دارد، چه مقدار و به چه داليلى؟
 براى آموزش سطوح و اقالم هزينه ها، چه احكام مصلحت انديشانه اى وجود دارد؟
 آنچه را خرج مى شود چگونه گزارش مى كنيد؟
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 چه كسى آمار را ثبت مى كند؟
 چه كسى حساب هاى شما را حسابرسى مى كند؟
 چه كنترل هاى مالى مناسبى در سازمان شما وجود دارد؟

• در هزينه هاى برنامه ريزى شده چگونه صرفه جويى مى كنيد؟ براى مثال، مسافرت، جستجو براى تخفيف، عوارض 
عمومى شهردارى 

• جا و غذا، جستجوى تخفيف هاى عمده، توافق با هتل براى استفاده از آن در مواقع ضرورى 

• جستجو براى منابع اهدايى، مثًال فضاى ادارى، تجهيزات ادارى، وسايل نقليه، سوخت، بيمه نامه، و پوشاك. موارد 
ديگرى وجود دارد؟

 شيوه هاى مديريت پولى شما در گذشته چقدر نتيجه بخش بوده اند؟
  براى بهبود آن چه نيازهايى داريد؟

ه) پرسش ها 
چگونه دست به كار تأمين بودجه براى سازمانتان مى شويد؟  .1

براى گسترش آن چه نيازهايى داريد؟  .2
آيا افراد ضرورت عدم انحراف از بودجه را درك مى كنند؟  .3

سيستم سرتاسرى مديريت مالى خود را چگونه ارزيابى مى كنيد؟  .4
آيا شيوه هاى كنترل مناسب به قدر كافى داريد؟  .5

آيا اسناد مالى ضرورى را به طور منظم پردازش مى كنيد؟  .6
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منابع درآمد
مقدمه..............................................................298  الف) 
ب) منابع درآمد.....................................................298 
ج ) پرسش ها..........................................................300 
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الف) مقدمه   
يكى از مهم ترين فعاليت هاى سازمان ورزشى درآمدزايى است. براى پيشرفت، برنامه ريزى كارآمد، و حفظ استقالل تأمين منابع 
درآمد اجتناب ناپذير است. با وجود اين، معدود سازمان هايى به همان اندازه اى كه مايل اند به موفقيت دست مى يابند. درآمدزايى 
دشوار و زمان بر است. بنابراين، بايد در اين باره برنامه ريزى و اقدام كرد. درآمدزايى اقدام مستمرى است و طرح هاى  معموالً 

درآمدزايى شما بايد گسترش يابند تا هزينة برنامه هاى شما را پوشش دهند.   

ب) منابع درآمد
براى كسب همة منابع مورد نياز براى عرضة خدمات و اجراى برنامه هاى مورد نظرتان، بايد از منابع گوناگونى به جمع آورى 
درآمد بپردازيد. بايد به همة احتماالتى كه به روى شما بازند توجه كنيد، سپس براى اجرا كردن آن ها برنامه اى تهيه كنيد. درآمد 

از منابع زير به دست آيد: 
  با مى توان  را  بيشتر  درآمد  مى پردازند.  عضويت  حق  كه  دارند  اعضايى  ورزشى  سازمان هاى  برخى  عضويت.  حق 

افزايش حق عضويت يا حق اشتراك افزايش داد. 
  دفاتر سرمايه گذارى. در بسيارى از كشورها، از برنامه هاى ورزشى دفاتر سرمايه گذارى بيرونى مثل دولت، كميتة ملى

المپيك، مدارس، يا فدراسيون ملى ورزشى حمايت مى كنند. مهم است كه دقيقًا بدانيد چه انتظارى داريد و چه بايد 
بكنيد تا بودجة شما از اين سازمان ها افزايش يابد.

  .فعاليت هاى درآمدزا. در ادامه مطرح شده است
 .انواع كمك هزينه ها. در ادامه مطرح شده است
 .پشتيبانى مالى (فصل 47). ممكن است به كمك هاى كارشناسى در اين زمينه نياز داشته باشيد
  صدور مجوز. به عنوان مالك دارايى هاى معينى، مى توانيد حق استفاده از اين دارايى ها را به همراه محصول براى

دوره اى محدود به سايرين بدهيد. اين تنها زمانى با موفقيت همراه است كه حقوق چيزى را در اختيار داريد و كمپانى 
مايل است براى استفاده از آن پولى بپردازد كسب نماييد، مثل آرم سازمان شما يا تصاوير ورزشكاران يا ورزش شما. 

اين موضوع فرايندى تجارى و چه بسا پشتيبانى مالى است. لذا به كمك كارشناسى نياز خواهيد داشت. 

فعاليت هاى درآمدزايى
فعاليت هاى زيادى وجود دارند كه درآمدهاى سازمان شما را افزايش مى دهند: 

  فروش محصول
 (انواع حركات موزون، پيك نيك ها، شام ها، مهمانى ها) رويدادهاى اجتماعى
  حراج هاى خيريه، حراج ها، فروش صنايع دستى
 برگزارى جشن ها با حضور چهره هاى سرشناس
  (تورنمنت هاى دو، تنيس) مسابقات ورزشى
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 .(باغبانى، كارواش) عرضة خدمات
هنگام انتخاب نوع خدمات به نكات زير توجه داشته باشيد:

  ،مثال براى  باشد.  باانگيزه  و  متعهد  آن ها  مسئول  كه  مى نشينند  بار  به  فعاليت ها  از  دسته  آن  تنها  درآمدزا.  تعهد 
درآمدزايى باشگاه از فروش بليت به حداقل مى رسد اگر اعضاى باشگاه تمايلى به فروش بليت نداشته باشند. 

  تازگى فعاليت. قاعده اى كلى مى گويد هر چه فعاليت بديع و تازه تر باشد، به همان اندازه باعث جلب توجه بيشترى
مى شود.

  اين كرد.  صرف  زيادى  هزينة  بايد  نيز  آن ها  اجراى  براى  اما  درآمدزايند،  فعاليت ها  برخى  سودخالص.  برآورد 
فعاليت ها امتياز به شمار نمى روند. براى مثال، هزينه هاى شام رسمى ممكن است به قدرى زياد باشد كه فراتر از 

درآمد وروديه هاى پرداختى باشد. اين اقدام درآمدى توليد نمى كند و اجراى آن ارزشى ندارد. 
  منابع مورد نياز. بايد مطمئن شويد تجهيزات، تأسيسات، و از همه مهم تر افرادى داريد كه مى توانند فعاليت را در

استاندارد بااليى انجام دهند. در غير اين صورت، ناگزيريد بابت آن ها پول پرداخت كنيد كه سود شما را كاهش 
مى دهد. 

  زمان بندى فعاليت. بايد زمان كافى براى سازماندهى مناسب رويداد داشته باشيد و فعاليت را در زمان مسابقات جزئى
انجام دهيد. اقدام به فروش بليت هاى بخت آزمايى گران قيمت درست قبل از جشن هاى عيد و شادمانى زمان بدى 

است، زيرا مردم اغلب اندوختة مالى كمى دارند. 
  ارزيابى خطر و عواقب قانونى (فصل 48). بايد از آنچه به اشتباه ممكن است رخ دهد و چگونگى برخورد با آن

آگاه باشيد. همچنين، بايد از هر گونه مجوز يا اجازه اى كه براى انجام كار به ديگران مى دهيد مطلع باشيد. 

كارى  در  مشاركت  براى  مردم  عموم  از  مى خواهد  كه  كسى 
دعوت به عمل آورد، بايد از درستى انجام كار مطمئن شود و توجه 
شما  به  تصميم گيرى  در  زير  فهرست  دارد.  مبذول  كار  به  دقيقى 

كمك مى كند: 
 .دليل ارزشمندى هستيد كه كار حمايت مى شود
 .رهبر پروژه مشخص و منصوب شده است
 .داوطلبان مربوط شناسايى شده اند
 .كميته و مسئوالنشان (هر كجا كه الزم است) شناسايى شده اند
 .برنامه هاى تبليغاتى اوليه تدوين شده اند
 .هدف مالى از پروژه داريد
 .مى دانيد درآمدها را چگونه استفاده خواهيد كرد
 .منابع مالى و انسانى شما معين شده اند
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  .بودجة پروژه تأمين شده است
 .بازار هدف شما مشخص شده است
 .دربارة رويداد ويژه اى كه سازماندهى مى شود اتخاذ تصميم شده است
 .زمان بندى رويداد شما مشخص شده است
  براى تشكر و قدردانى از افرادى كه به برگزارى موفقيت آميز رويداد شما كمك كرده اند، طرح و برنامه اى را تدارك

ديده ايد. 
 .براى ارزشيابى رويداد درآمدزايى، برگزارى نشستى را برنامه ريزى كرده ايد
  .براى تشكر از تالش هاى افراد درگير در كار، پس از رويداد جلسه اى ترتيب داده ايد

مسئله اين نيست كه براى افزايش درآمد چگونه تصميم مى گيريد، مهم اين است كه فعاليت بايد به خوبى مديريت شود 
تا بهترين استفاده از منابع ممكن شود و رضايت خاطر افرادى را به دنبال داشته باشد كه در رويداد حضور بهم رسانده اند. اين 

موضوع در به حداكثر رسيدن مبلغ درآمد كمك شايانى خواهد كرد. 

كمك هزينه ها 
يكى از منابعى كه اغلب ناديده گرفته مى شود كمك هزينه هايى است كه مراكز مختلف پرداخت مى كنند. در بسيارى از كشورها، 
شرايط اقتصادى، امكان پشتيبانى درآمدزايى محلى از شركت ها يا افراد را ميسر نمى سازد. بنابراين، الزم است گزينه هاى موجود 
را از راه بنيادهاى بين المللى يا آژانس هاى درآمدى دولت خارجى شناسايى كنيم. اين سازمان ها براى كمك به فرايند متقاضى، 
خطوط راهنمايى دارند. به عالوه، اينترنت گنجينه اى از اطالعات و خطوط راهنما دربارة نحوة تنظيم متن نوشتارى دقيق براى 
 ،«(sport) «ورزش  كليدى  واژه هاى  از  استفاده  با  جستجويى  موتور  هر  در  جستجو  با  است.  بالعوض  كمك هاى  دريافت 
قرار  مسير  اين  در  مى توانيد   «(development) «توسعه  و   ،«(grants) بالعوض  «كمك هاى   ،«(funding) «سرمايه گذارى 

گيريد.     

ج) پرسش ها
بيشترين درآمدهاى شما از كجا تأمين مى شود؟  .1

آيا به طور مرتب، به شناسايى ساير منابع درآمدزا مى پردازيد؟  .2
آيا سازمان شما راهبردى براى درآمدزايى دارد؟   .3
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الف) مقدمه 
براى مديران سازمان هاى ورزشى، اطالعات ضرورى است. اطالعات به شما اجازه مى دهد منابع خود را مؤثر مديريت كنيد و با 
ذى نفعان ارتباط داشته باشيد. به ويژه مهم است كه اطالعات را با كسانى كه خدمات رسانى مى كنند، يعنى كاركنان حقوق بگير و 
داوطلبان در همة سطوح سازمانى به اشتراك بگذاريد. كسب اين اطالعات از منابع الكترونيكى پيوسته رو به افزايش است. در 
واقع، اين خطر وجود دارد كه اطالعات خيلى زيادى به دست آوريد كه ارزش برخى از آن ها مشكوك است. اطالعات خوب 

اين ويژگى ها را دارد: 
  جامعيت. هر چه اطالعات كامل تر باشد بهتر است. بايد هنگام تصميم گيرى اطالعات را از منابع گوناگون جمع آورى

كنيد.
  ارتباط. اطالعات بايد با موضوع يا تصميم مورد نظر ارتباط داشته باشد، در غير اين صورت ممكن است توجه را از

موضوع دور كند يا به تصميمات غلط منجر شود. 
  به موقع بودن. اطالعات تنها زمانى مفيد است كه به موقع در دسترس باشد. بايد آگاه باشيد كه اطالعات با تواتر

خيلى زياد، همچنين گه گاه توليد مى شود. 
 .دقت. دقت مهم ترين ويژگى اطالعات خوب است. اطالعات بايد براى اهداف مورد نظر تا حد ممكن دقيق باشد
  وضوح. اطالعاتى مفيد است كه درك آن آسان باشد، زيرا اغلب وقتى براى تفسير آن نداريد. بنابراين، اطالعاتى كه

ريشه در پيش آگاهى هايى دارند كه ممكن است كاربران آن را نداشته باشند يا به زبانى بيان شده اند كه براى شنونده 
نامفهوم اند در تصميم سازى مفيد نيستند. 

ب) استفاده از فناورى اطالعات  
مديريت سازمان هاى ورزشى در حال پيچيده تر شدن است و افزايش اتكاى ما به فناورى اطالعات به مديريت بهتر سازمان ها 
كمك مى كند. شكل هاى گوناگونى از فناورى اطالعات وجود دارد كه ممكن است بتوانيد يا بخواهيد از آن در سازمان خود 

استفاده كنيد: 
 تلفن. تلفن ثابت، همراه، اينترنتى
 رايانه. سرورها، رايانه هاى شخصى، لپ تاپ
  1Blackberry وسايل قابل حمل. آيفون ها و
 دوربين ها. ديجيتالى، دوربين هاى تلفن، و وب كم
  3 Streaming Video ،2تصويرى. نوار ويدئو، عددى
 (با خطوط تلفن) اينترنت. ماهواره اى، كابلى، بى سيم، شماره گيرى
 تلويزيون. كابلى، ماهواره اى، اينترنتى

1. نوعى سيستم عامل موبايلى       
3. نوعى سيستم تصويرى كه هنگام پشتيبان گيرى متوقف نمى شود

2.  numeric
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 حافظه. ديسك، ديسك فشرده، دى وى دى، يو.اس.بى
 .شبكه ها. كابل فيبرنورى، بى سيم، بلوتوث

به احتمال زياد سازمان شما چند نوع نياز اطالعاتى دارد. استفادة هماهنگ از شكل هاى گوناگون فناورى اطالعات اجازه 
مى دهد به اين نيازها به شيوه اى كارآمد و مقرون به صرفه پاسخ داده شود. بايد نحوة بهترين استفاده از اين وسايل را در سازمان 
خود در نظر بگيريد. براى مثال، ممكن است بخواهيد وب سايتى را براى ارتباط با افراد داخل و خارج سازمان استفاده كنيد و 
گسترش دهيد. با وجود اين، مهم است كه براى وب سايت خود، هدفى روشن و براى روزآمد كردن آن منابع در دسترس داشته 

باشيد. 
خبرنامة  مانند  كنيد،  استفاده  خود  اعضاى  به  گوناگون  خدمات  گسترش  براى  اطالعات  فناورى  از  مى توانيد  همچنين، 
الكترونيكى، بالگ ها، گروه هاى فيس بوكى، درخواست نامة برخط براى كاال، يا فهرست شركت كنندگان مسابقات. براى مثال، 
كميته هاى ملى المپيك اقيانوسيه سيستم اطالعاتى جذابى را مبتنى بر وبى به نام ورزش اقيانوسيه تأمين كردند كه همة كميته هاى 
ملى المپيك منطقه را به هم مرتبط كرده است. ورزش اقيانوسيه شامل نرم افزار مديريت مسابقه اى است كه سازمان هاى ورزشى 

را توانمند مى سازد قرعه كشى و زمان بندى مسابقات را انجام دهند، 
بر  مبتنى  عضويت  سيستم  همچنين  كنند،  چاپ  را  آمار  و  نتايج 

داده ها دارد. 
موجود  مباحث  و  مذاكرات  خالصة  جلسه،  دستور  مى توانيد 
از  و  كنيد  تنظيم  را  خدمات  كاركنان  و  مديره  هيئت  جلسات  در 
به  نظر  باشيد.  داشته  بيرونى  و  داخلى  ارتباط  الكترونيكى  نامة  راه 
اينكه اينترنت در سرتاسر جهان به ابزار بهره بردارى مشتركى تبديل 
و  اعضا  گزارش هاى  كه  مى سازد  فراهم  را  امكان  اين  است،  شده 
كنيد. بنابراين،  بارگذارى  را  شبكة وب  در  شده  بايگانى  اطالعات 

براى سهامداران در هر زمان و در هر جا در دسترس است.  

ج) شبكه هاى اطالعاتى
شبكه هايى وجود دارد كه به شما در ادارة سازمانتان كمك مى كنند. اين شبكه ها عبارت اند از: 

  اينترنت. اينترنت به رسانه اى ارتباطى و انبارى اطالعاتى تبديل شده است كه دسترسى به ميليون ها منبع در گرداگرد
جهان را تأمين مى كند. اينترنت خود هزاران منبع ورزشى دارد و حاوى صدها وب سايت براى سازمان هاى گوناگون 

از جمله IOC، فدراسيون هاى بين المللى، و بسيارى از كميته هاى ملى المپيك است. 
  شبكة داخلى1. اينترانت شبكة ارتباطى الكترونيكى داخلى است و فقط در دسترس كسانى است كه در داخل سازمانى

كار مى كنند. گسترش شبكة داخلى، انتقال دانش و كارآمدى ارتباط را در درون سازمان تسريع مى كند. براى مثال، 
اگر خط مشى و شيوه هاى مديريت از طريق اينترانت ارسال شود، افرادى كه براى سازمان كار مى كنند در هر زمانى 

به آن دسترسى خواهند داشت.
  اجازه مى دهد ابزار دسترسى به آن با گذرواژه اى ايمن، به شما  سازمان و  شبكة بيرونى در  بيرونى2. ايجاد  شبكة 

1.  Intranet  2.  Extranet
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ارتباطى ويژه اى را براى اعضايتان، باشگاه ها، سهامداران كالن، و حتى مسئوالن تأمين كنيد. به عالوه، ايجاد دسترسى 
براى گروه هدف حتى براى اشخاص نيز به دلخواه امكان پذير است. بنابراين، مى توانيد قسمت هايى از شبكة خود 
و  ورزشكاران،  پيشرفت  فنى،  الزامات  صورت جلسه ها،  به  دسترسى  دهيد.  اختصاص  خاصى  گروه هاى  به  فقط  را 

رهنمودها براى مربيان در شبكة بيرونى، انتقال دانش ميان سهامداران را بهبود مى بخشد. 
از  قبل  اين،  وجود  با  كرد.  خواهند  كمك  شما  سازمان  بهتر  مديريت  به  مسلمًا  اطالعات  فناورى  و  اطالعاتى  شبكه هاى 

سرمايه گذارى زياد به چند عامل در اين فناورى ها بايد توجه داشت:
  .فرهنگ سازمانى، نگرش، و تخصص. اين عوامل همگى بر كارايى فناورى اطالعات و استفاده از آن تأثير دارند

نمونه هاى بسيارى وجود دارند كه از فناورى اطالعات خيلى بد استفاده كرده اند. نه به دليل طراحى يا كارآمدى بد، 
بلكه به دليل آنكه افراد درون سازمان آن را قبول نمى كنند.

  .آموزش. فناورى نوين اطالعات به آموزش نياز دارد و براى استفاده از آن مهارت هاى ويژه اى را بايد فراگرفت
  عوامل بيرونى. از جملة عوامل بيرونى عبارت اند از دسترسى به اينترنت، و پهناى باند در دسترس در كشور. ايجاد

سيستمى كه هيچ كس نتواند به آن دسترسى داشته باشد يا آنقدر ُكند باشد كه به طور مفيد كار نكند بيهوده است. 

د) واژه نامه 
  ،مرورگر. نرم افزارى است كه براى دسترسى و هدايت در شبكة جهانى وب استفاده مى شود، نظير اينترنت اكسپلورر

و فايرفاكس موزيال. 
   نمونه كنند.  مبادله  تصوير  و  متن  پيام هايشان،  با  تا  مى دهد  اجازه  افراد  به  الكترونيكى  پست  الكترونيكى.  پست 

پست  گوناگون  خــدمات  و   Outlook مثل  كاربردى  برنامه هاى  از  عبارت اند  الكترونيكى  پست  نرم افزارهاى 
 .Microsoft's Hotmail و Google's Gmail الكترونيــكى اينترنتى مانند

  سرور فايل. اين سرور شبكه اى با مقدار بسيار زيادى فضاى ذخيره سازى به سازمان ها اجازه مى دهد داده هايى را انبار
كند كه مى توان با ديگران در داخل سازمان به اشتراك گذاشت.

  براى بارگذارى و FTP .پروتكل انتقال داده: به دو رايانة متصل به اينترنت امكان انتقال فايل ها را مى دهد .FTP
دريافت فايل هاى خيلى بزرگ استفاده مى شود.  

  .صفحة اصلى1. اولين صفحه اى كه كاربران هنگام بازديد از وب سايت مى بينند
 .اينترنت اكسپلورر. مرورگرى همگانى است كه شركت مايكروسافت توليد كرده است
 .پروتكلى است براى انتقال داده ها در اينترنت .(IP) پروتكل اينترنت
  آن رايانه بتوان با ديگر رايانه ها IP آدرسى عددى است كه براى رايانه تعيين شده است تا با آدرس .IP آدرس

ارتباط برقرار كرد.
  ساختار ارتباطى داده اى كه به كاربران اجازه مى دهد در موقعيت جغرافيايى يكسان، از .(LAN) حوزة شبكة محلى

نرم افزار، داده ها، و منابعى مانند چاپگر به طور مشترك استفاده كنند.
1.  Home page
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  مودم. مودم به شما اجازه مى دهد با استفاده از خط تلفن اغلب روى اينترنت به رايانه اى در فاصله اى دور متصل
شويد. اين روش بيشتر اوقات براى اتصال به اينترنت از خانه استفاده مى شود.  

  موتور جستجو. به كاربران اجازه مى دهد فهرستى از وب سايت ها را جستجو كنند. نمونه هاى آن عبارت اند از ياهو
و گوگل. 

  .پيام متنى؛ شكلى از ارسال پيام هاى متنى از گوشى هاى همراه است .(SMS) سرويس پيام كوتاه
  روشى براى ارسال پيام از تلفن همراهى به تلفن SMS مانند SMM .(SMM) سرويس پيام هاى چندرسانه اى

همراه ديگر است. تفاوت آن با SMS اين است كه MMS عالوه بر متن، شامل صدا، تصوير، و ويدئوست. 
  اينترنت در  موجود  منابع  براى  فردى  به  منحصر  آدرس   URL  .1URL  (Locator  Resource  Uniporm)

است و متشكل از سه جزء است: پروتكل:// نام ميزبان/ و مسـير دلخواه براى دستيابى به فايل. براى مثال، صفحة 
 .IOC: www.olympic.org اصلى

  ويروس. ويروس رمز ساختة انسانى است كه خود را براى ذخيرة دائمى به فايل مى چسباند، ولى خود را در حافظة
رايانه تكثير مى كند، جايى كه كار ديگر افراد را نيز مخدوش مى سازد. اگر ميان رايانه ها كار جابه جايى فايل انجام 

دهيد، خطر انتقال ويروس رايانه وجود دارد. 
  .Skype مكالمات تلفنى يا انتقال صوت در اينترنت است، مثل .(VOIP) داده سامان انتقال اينترنتى صوتى
  شبكة عظيمى از رايانه هاى موجود www .سيستم بازيابى اطالعات چندرسانه اى است .w.w.w شبكة جهانى وب

در اينترنت است كه با پيوندهاى ابرمتن به يكديگر گره خورده اند. 

نرم افزارهاى كاربردى
نرم افزارهاى زير براى سازمان شما مفيدند. گزينة نرم افزارى شما را بايد كسى مشخص كند كه با توجه به منابع مالى تان، در 

سازمانتان مهارت هاى الزم را براى استفاده از آن دارد. 
  نرم افزار واژه پرداز. نرم افزار واژه پرداز شما را توانمند مى سازد تا سندى را ايجاد كنيد، آن را به صورت الكترونيكى

ذخيره كنيد، در صفحه اى نمايش دهيد، دستورات و حروف را با صفحه كليد در آن وارد كنيد، و با چاپگر به چاپ 
برسانيد. معمول  ترين بستة واژه پرداز ماكروسافت ورد است. اداب آكروبات ريدر نيز رايج است. اين نرم افزارهاى 
كاربردى روشى است براى ارائة اطالعات با صفحه آرايى مشخص درست نظير همان چيزى كه روى كاغذ رويت 

مى شود.
  نرم افزار صفحة گسترده. در بيشتر رايانه ها ماكروسافت اكسل نصب است و به شما اجازه مى دهد صفحه اى گسترده

ايجاد كنيد. اين نرم افزار سلول هاى چندگانه اى را نشان مى دهد كه با هم شبكه اى شطرنجى مى سازند، مشتمل بر 
رديف ها و ستون ها و متن يا مقادير عددى كه در هر سلول درج مى شوند. ارزشمندترين ويژگى آن اين است كه 
از  را  سلول  آن  تمايز  نحوة  مى شود،  روز  به  سلولى  هرگاه  و  باشد  فرمول  حاوى  مى تواند  گسترده  صفحة  سلول 
محتويات سلول ديگر (يا تركيبى از سلول ها) معين مى كند. اين ويژگى، صفحة گسترده را به ويژه براى اطالعات 

1. آدرس اينترنتى تايپ شده توسط كاربران 
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مالى مفيد مى سازد.
  .باشيد داشته  الكترونيكى  سخنرانى  مى دهند  امكان  شما  به  كه  دارند  وجود  نرم افزارى  بستة  چند  ارائه.  نرم افزار 

معروف ترين آن ها ماكروسافت پاورپوينت است كه امكان ارائه و چاپ را فراهم مى سازد. با كمك رايانه به طور زنده 
مطلب عرضه مى شود يا با دستور سخنران هدايت مى شود. براى جمع كثير مخاطبان، اغلب رايانة نمايش دهنده با 

استفاده از ويدئو پروژكتور برنامه ريزى شده است. 
  نرم افزار پايگاه داده ها. پايگاه داده ها مجموعه اى از گزارش ها يا فايل هاى رايانه اى وابسته به يكديگرند كه به گونه اى

آسان  ذخيره سازى  امكان  شوند.  روزآمد  و  اداره  راحتى  به  و  باشند  دسترس  در  راحتى  به  تا  شده اند  سازماندهى 
اطالعات، جستجو، و روزآمد شدن در نرم افزار طراحى شده است. اين نرم افزار به ويژه براى مديريت گزارش هاى 

اعضا مفيد است. نمونه اى از آن ماكروسافت اكسس است. 
  نرم افزار مالى/ حسابدارى. اين نرم افزار ابزار مؤثرى براى حفظ حساب امور مالى سازمان است و به شما امكان

مى دهد دادوستدهاى مالى را ثبت كنيد، صورتحساب هاى شفاف و دقيق داشته باشيد، و صورتحساب هاى مالى را به 
روش خودكار تنظيم كنيد. 

  ،نرم افزار ضد ويروس. اين نرم افزار براى جلوگيرى، شناسايى، و پاك كردن «بَدافزار» شامل ويروس هاى رايانه اى
ديگر  و  جاسوسى،  نرم افزار   ،1adware مى توانند  همچنين  برنامه هايى  چنين  مى شود.  استفاده  تروژان ها  و  كرم ها 
از  يا مشتركًا  داريد  دسترسى  اينترنت  كنند. اگر به  جلوگيرى  آن ها  از  و  پاك  شما  رايانة  از  را  بدافزار  صورت هاى 

اطالعاتى استفاده مى كنيد، بايد بازدارندة ويروسى در رايانه تان نصب كرده باشيد. 
  ،براى هدايت مكالمات صوتى استفاده مى شود VoIP نرم افزار .(و پيام رسانى فورى VoIP) نرم افزار ارتباطى

و همچون تلفن، از طريق اينترنت صداى شما را منتقل مى سازد و به شما اين امكان را مى دهد تا با رايانة خود، 
ارتباط  از  شكلى  پيام ها  فورى  ارسال  دهيد.  انجام   (Skype مثال،  (براى  رايگان  حتى  يا  ارزان  تلفنى  تماس هاى 
بى درنگ و مبتنى بر متن ميان دو نفر يا بيش از آن است. متن با ابزارهاى اتصال در شبكه مانند اينترنت ارسال مى شود. 

Skype، Microsoft Messenger و ichat نمونه هايى از نرم افزارهاى  ارتباطى اند.

ه) پرسش ها 
چند وقت يك بار فناورى اطالعات سازمانتان را بازنگرى مى كنيد؟  .1

چگونه آن را روزآمد مى كنيد؟  .2
استفادة شما از فناورى اطالعات به چه ميزان گسترش يافته است؟   .3

1. نرم افزارهاى مجانى اما حاوى تبليغات
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مديريت و ارزشيابى عملكرد
مديريت و ارزشيابى عملكرد............................308  الف) 
ب) پرسش ها.........................................................310
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الف) مديريت و ارزشيابى عملكرد   
مديريت عملكرد عبارت است از اداره و پايش فعاليت هاى سازمان به منظور كارآمدسازى هر چه بيشتر آن ها. مديريت عملكرد 
فرايندى است كه استفاده از سيستم ها و شيوه هايى را ممكن مى سازد كه سازمان شما داراست تا بدين ترتيب نيازهاى سهامداران 

و اهداف كارى در برنامه اى راهبردى تأمين شود.
فرايند مديريت عملكرد ساده است و زيربناى پيامدهاى طرح هاى عملياتى را تشكيل مى دهد. بايد كار را با اهداف موجود 
در برنامة عملياتى شروع كنيد تا مطمئن شويد در چارچوب اصطالح SMART (فصل 39) بيان مى شوند و طرح هايى كه براى 
تأمين اهداف گسترش داده ايد. طرح ها فعاليت هايى را شرح مى دهند كه بايد انجام شوند؛ چگونه بايد انجام شوند؛ و منابع مورد 

نيازشان چيست، مثل زمان، تجهيزات، ورزشكاران، و مربيان. 
اين طرح ها، سپس به عمليات تبديل مى شوند كه خدماتى اند كه به اعضا و ساير سهامداران عرضه مى شوند. مرحلة عملياتى 
بايد به دقت مديريت شود و به منابعى مناسب و كامًال برنامه ريزى شده نياز دارد تا عمليات به شكل صحيح و روش درستى اجرا 
شود. سپس، بايد اين عمليات را با استفاده از شاخص هاى عملكرد كليدى ارزيابى كنيد كه هنگام فرايند گسترش راهبردى تهيه 

مى كنيد. اين ارزشيابى به تغييراتى در برنامه يا عمليات- يا به عنوان آخرين راه حل- مرور اهداف مى انجامد.
اين مرحلة ارزشيابى بايد در تناوب هاى منظمى انجام شود تا بدين ترتيب مطمئن شويد هدف نهايى محقق مى شود. براى 
مثال، در شكل زير كه فرايند مديريت عملكرد را براى كيفى سازى تيم در مسابقات المپيك نشان مى دهد، ارزيابى برنامه ها الزم 
است پس از هر مسابقه اى كه تيم در آن شركت مى كند انجام شود تا معلوم شود آيا كيفى شدن به سوى بازى هاى المپيك در 

مسير درست انجام مى شود. 

اهداف: براى كيفى سازى تيم شما 
براى شركت در بازى هاى المپيك

برنامه هاى تمرينى، مسابقات، 
علوم ورزشى، و فناورى

كيفيت  به  تيم  آيا  ارزشيابى 
الزم رسيده است؟

عمليات- اجراى برنامه آزمون در 
مسابقات 

1

3

24
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فوايد مديريت عملكرد
مديريت عملكرد به طرق گوناگونى به مديران كمك مى كند 

 به روش هاى زير به برنامه ريزى كمك مى كند
• ساختارى براى كنترل پيامدهاى برنامه ها در تحقق اهداف 

عرضه مى دارد.
تأمين  را  اهداف  تحقق  چگونگى  دربارة  الزم  اطالعات   •

مى كند.
• اطالعات الزم براى برنامه ريزى آينده را گردمى آورد. 

  اجازه مى دهد تا موفقيت سازمان را در رسيدن به راهبردهايش ارزشيابى كنيد. اين موضوع كمك مى كند تا سازمان
شما شفاف تر و پاسخگوتر عمل كند.

  مديريت عملكرد به شما كمك مى كند تا انتظارات سهامداران تحقق يابد. اگر اهداف عملكردى را با توجه به موافقت
سهامداران تنظيم كنيد، در اين صورت مى توانيد خدماتى را كه براى رسيدن به اين اهداف  انجام مى دهيد مديريت 

كنيد. 
  زيرا شويد،  متمركز  اول  تراز  عملكرد  يا  كردن  شركت  مثل  خدماتى  بر  تا  مى كند  كمك  شما  به  عملكرد  مديريت 

اطالعات توليدى حاصل از اين فرايند به شما اجازه مى دهد تا اهداف را با توجه به مسائل مورد نظر ارزشيابى كنيد.

موانع مديريت عملكرد
هر چند فرايند مديريت عملكرد فوايد روشنى دارد، موانعى در سر راه اثربخشى اش وجود دارد. 

  ،بايد ضرورت مديريت عملكرد را بپذيريد و ابزار كليدى مديريت شما باشد. اگر اشتياق شما به اين فرايند منفى باشد
استفاده از آن كارآمد نخواهد شد.

  شيوه ها و فرايندها بايد در شأن سازمان باشد تا تعيين اهداف، روش هاى جمع آورى و تجزيه و تحليل اطالعات، و
مقايسه با اهداف هماهنگ باشد. نبود چنين فرايندهايى مانع خواهد بود.

  .استفاده از اين تكنيك ها مستلزم داشتن مهارت هاى معينى است كه بدون آن ها مديريت عملكرد مؤثر نخواهد افتاد
به عالوه، بدون شناخت روشنى از فرايند مورد نظر و اينكه اجزايش چيست، اين خطر وجود دارد كه به اشتباه بيفتيد 

كه پيامدش عملكرد ضعيف سازمان است. 

ارزشيابى عملكرد
مستلزم مقايسة بين «آنچه هست و آنچه بايد باشد» است. براى سازمانتان بايد اهداف كلى و اهداف جزيى  ارزشيابى معموالً 
تدوين كنيد و بحث كنيد اولويت هاى شما بايد چه باشند و به ورزش در كشور شما چگونه نگريسته مى شود. ارزشيابى نگاهى 

است به چگونگى تبعيت كامل شما از اين برنامه ها و مى سنجد كارى كه انجام داده ايد تأثير مورد نظر را خواهد داشت. 
براى ارزشيابى عملكرد، چه چيزهايى سنجيده مى شود. براى اطالع مديريت، همة ابعاد عملياتى بايد ارزشيابى شوند. چنانچه 
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در فصل 39 گفتيم، ارزشيابى عملكرد معموالً از طريق استفاده از شاخص هاى عملكرد كليدى (KPIs) انجام مى شود. براى آنكه 
KPIها براى مديريت سودمندتر افتند، معموالً بايد با هدفى كه مديران بايد بدان دست يابند ارتباط داشته باشد. براى مثال، هدف 

مالى بايد با توجه به سيستم گزارش مالى ماهيانه تنظيم شود تا KPI بتواند آن را تا تاريخ خاصى به دست آورد.
براى آنكه شاخص هاى عملكرد براى ارزشيابى سودمند افتند، به چند عامل بايد توجه داشت: 

  .ها بر آن مبتنى است بايد قابل اعتماد باشد، به ويژه اگر تاريخ براى مقايسة خارجى استفاده مى شودKPI تاريخى كه
براى مثال، اگر در حال سنجش عملكرد مالى هستيد، اسناد مالى شما بايد دقيق باشد.

  ها بايد از همان منابع و به روش مشابهى جمع آورى شود. اين موضوع باعثKPI تاريخ مورد استفاده براى ايجاد
مى شود تا عملكرد دقيق ارزشيابى شود و مقايسه ها را امكان پذير مى سازد. براى مثال، اگر در حال گزارش موفقيت 
رويدادى براى تشويق كودكان هستيد كه به ورزش شما بپيوندند، بايد تصميم بگيريد آيا شمار حاضران در رويداد 

شاخص موفقيت است يا شمار پيوستن باشگاه ها به شما. 
  ها همچنين بايد چيزى را بسنجند كه مورد نظر است. در غير اين صورت ممكن است باعث شوند در تصميم گيرىKPI

اشتباه كنيد. براى مثال، شمار اعضا هميشه بازتاب دقيقى از شركت كنندگان در ورزش نيست. شمار عضويت ها شامل 
غير عضوهايى نمى شود كه در ورزش شركت دارند و اغلب شامل افرادى است كه خيلى فعال نيستند.

  نشان مى دهد ورزشكاران KPI ،ها بايد تنها راهنما باشند، زيرا توصيفى از عملكرد را نشان نمى دهند. براى مثالKPI
شما براى فينال واجد شرايط شناخته شده اند، اما توجيه نخواهد كرد كه چرا در كسب مدال موفق نشده اند. شما و 

هيئت مديره بايد توصيفى براى عملكرد داشته باشيد.
  شاخص هاى عملكرد بى معنايند، مگر آنكه با توجه به اهداف ارزشيابى شوند. براى مثال، ممكن است در افزايش

شمار اعضا موفق شويد اما اين كار با عدم پرداخت حق عضويت محقق شده باشد. در اين گونه مواقع، دورنماى 
كارآمدى از اعضا داشته ايد، اما در تعيين اثربخشى مالى موفق نبوده ايد. ارزشيابى عملكرد واقعى بايد با توجه به آنچه 

مى كوشيد به دست آوريد انجام شود. 

ب) پرسش ها
چه فرايندها و شيوه هاى درخور توجهى داريد كه به شما كمك مى كنند عملكرد سازمان خود را مديريت كنيد؟  .1

اطالعات ديگرى كه نياز داريد چيست؟  .2
چگونه آن ها را به دست خواهيد آورد؟    .3
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زيربخش 4: مديريت فعاليت ها
به عنوان يك مدير، چند فعاليت وجود دارد كه شما بايد مد نظر يا به كار بنديد تا سازمانتان را به خوبى هدايت كنيد.
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الف) مقدمه
پروژه عبارت است از دسته اى از فعاليت هاى به هم وابسته كه برنامه ريزى مى شوند، سپس در توالى معينى به اجرا درمى آيند تا 
خدمات منحصر به فردى را در قالب مهلت زمانى مشخصى به وجود آورند. مثالى از پروژه، مرحله بندى رويداد است. مديريت 
پروژه الزم است برون ده مورد نياز را در زمانى معين، در سطح خاصى از كيفيت، با سطح معينى از منابع عرضه كند. ويژگى هاى 

پروژه به شرح زير است: 
  تعريف پذير و سنجش پذير بودن پيامدهايش از جمله رويداد
 داشتن تاريخ شروع و پايان
  .داشتن تعادل بين زمان، هزينه، و كيفيت. رويداد بايد بهترين باشد تا بتواند در چارچوب اين قواعد بگنجد
 داشتن ساختار ادارى، مثل كميتة برگزارى
  داشتن تيم پروژة چند رشته اى اليق با مهارت هاى الزم براى آنكه رويداد موفق شود
  مشاركت سهامداران، از جمله ورزشكاران و حاميان مالى
  .داشتن معيارهايى براى سنجش پروژه، مثل رضايت ورزشكاران و مقامات رسمى يا افزايش درآمد

ب) مديريت پروژه
مديريت پروژه مستلزم به كارگيرى عناصر زير است. 

برنامه ريزى و تعريف حوزه هاى عمل
حتى در پروژه هاى كوچك، براى رسيدن به تعريفى روشن از موضوعات پروژه، بايد زمان صرف كرد. حوزة عمل پروژه مهم تر 

از كارى است كه انجام مى شود و به شرح زير است: 
  پيامدها. خود پروژه- رويداد
  سهامداران. افراد يا گروه هايى كه در پروژه سرمايه گذارى كرده اند
  كار مورد نياز
 .منابع. پول، زمان، و افراد داوطلب

حاكميت
ساختار مديريتى پروژه را حاكميت پروژه مى خوانند. ساختار بازيكنان اصلى، وظايف، و مسئوليت هايشان را مشخص مى كند و 

اينكه چگونه بايد با يكديگر همكارى كنند؛ يعنى، چه كسى چه كارى انجام دهد.

مديريت ذى نفعان
ذى نفعان گروه ها يا سازمان هايى هستند كه در فرايند، برون ده ها، يا پيامدهاى پروژه مشاركت دارند و در كار حضور پيدا مى كنند 
تا موفقيت پروژه تضمين شود. بايد در ابتداى كار مشاركت داشته باشند و به طور منظم با آن ها در ارتباط بود. به همين دليل 
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حضور و نقش آن ها بايد به دقت برنامه ريزى و مديريت شود.

مديريت خطر
مديريت خطر مستلزم كّمى سازى، تجزيه و تحليل، و برنامه ريزى براى پاسخ به تهديدهاى بالقوة پروژه است. الزم است بدانيد: 

  .چه خطرهايى رخ مى دهند، مثل صدمه ديدن تماشاگر يا كنار كشيدن حامى مالى
  احتمال رخداد اين حادثه
  آنچه براى پيش گيرى از رخداد مى توان كرد
  .اگر خطرها عينيت يافتند، آنچه براى بازيافت آن چه مى توان انجام داد

مديريت مسائل
در طول حيات پروژه، مسائل و دغدغه هايى ممكن است پيش آيند، مثل دشوارى ها در افزايش بودجه. اين مسائل را ممكن است 
كسانى كه مسئول تحويل پروژه اند و سهامداران به وجود آورند. راهبرد نظام مند براى حل و فصل اين مسائل بايد پيش بينى شود 

و مورد توجه قرار گيرد. 
  ابعاد مسئله
  اهميت مسئله
 .عامالن به وجود آورندة مسئله

مديريت منابع
اين موضوع فراتر از صرفًا مديريت پول است و شامل موارد زير مى شود: 

 مديريت آنچه افراد بايد انجام دهند
 چگونگى و چه زمانى با توجه به برنامة زمان بندى بايد وظايفشان را به انجام رسانند
  مديريت اطالعات بين سهامداران
  كاركردن با بودجة مصوب
 .سر موعد انجام دادن كار

مديريت كيفيت
مهم است با سطح كيفيت مورد انتظار مالك پروژه، براى مثال كميتة ملى المپيك، به توافق برسيد، زيرا اين موضوع بر بودجه تأثير 

دارد. كيفيت را مى توان با توجه به موارد زير مديريت كرد: 
 به كارگيرى پرسنل و افراد داوطلب با مهارت هاى مناسب
 چسبيدن به شرح وظايف طرح
  حل و فصل مسائل در حداقل زمان ممكن و جلب رضايت سهامداران
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  پايش پيشرفت كار با توجه به برنامة مورد توافق
  اجراى پروژه اى كه نيازهاى سازمان را تأمين كند
 .كامل كردن پروژه در چارچوب بودجه و زمان مربوط

گزارش وضعيت 
گزارش هاى وضعيت بايد طبق روال منظمى و با توجه به موارد زير تنظيم شوند: 

 نقاط عطف. فعاليت ها و وظايف اصلى كه محقق شده اند، حركت پروژه به سوى كامل شدن
 بودجه. عملكرد با توجه به بودجة توافق شده، به ويژه حيف و ميل بودجه
  مسائل. نگرانى هايى كه سر بر مى آورند و حل و فصل آن ها يا تعيين آنچه براى حل و فصل آن ها الزم است
  .خطرها. خطرهايى كه به وجود مى آيند و حل و فصل آن ها يا تعيين آنچه براى حل و فصل آن ها الزم است

ارزيابى
با توجه به معيارهاى شناخته شده، سنجش و اندازه گيرى همة پروژه ها ضرورى است، به طورى كه نشان دهند موفقيت شما 

چگونه بوده است. ارزيابى كمك مى كند تا معين كنيد: 
  .آيا كار پروژه به موقع، در مسير خود، و در چارچوب بودجه است
  سطح پيشرفت كار با توجه به طرح مصوب و استانداردها
  .سطح دستيابى به نتايج

پايان كار 
رعايت تشريفات فرايند پايان كار با توجه به خود پروژه معين مى شود و مستلزم موارد زير است: 

  مرور برون ده ها و پيامدهاى پروژه با توجه به برنامه
  كامل كردن يا تجديد مأموريت وظايف برجسته
  نهايى كردن ركوردها و مستند كردن
  تصميم گيرى دربارة پرسنل و داوطلبانى كه در پروژه كار كرده اند
 !نكات مبهم»، يعنى، هر چيزى كه ممكن است انجام نشده باشد»

ج) نمونه هاى عملى

نمونه هاى عملى برنامه ريزى پروژه
مفهوم مهمى كه در وراى برنامه ريزى پروژه بايد بدان توجه كرد اين است كه برخى فعاليت ها براى آنكه در ابتدا كامل شوند به 
ساير فعاليت ها وابسته اند. براى مثال، ايدة خوبى نيست كه ساختن استاديوم ورزشى را شروع كنيم، قبل از آنكه طرح و نقشة 
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آن را كشيده باشيم! اين فعاليت هاى وابسته به يكديگر بايد پشت سرهم انجام شوند. ساير فعاليت ها به كامل شدن ساير وظايف 
وابسته نيستند. اين نوع فعاليت ها را در هر زمانى قبل يا بعد از رسيدن به مرحله اى خاص مى توان انجام داد.

ابزارهاى برنامه ريزى پروژه اى گوناگونى وجود دارند كه به تحويل پروژة شما در موعد مقرر و با باالترين سطح كيفى ممكن 
كمك مى كنند. سودمندترين آن ها «نمودار گانت»1 است كه ابزارى است كه به شما كمك مى كند تا همة ابعاد پروژة خود را 
برنامه ريزى و پايش كنيد. نمودار گانت را خيلى راحت مى توان با نوشتن يادداشت هاى كوچك يا روى تختة سفيد تهيه كرد. از 
امكان درج جدول نرم افزار سادة واژه پرداز نيز مى توان استفاده كرد. اگر قصد داريد پروژه اى در معيار متوسط تا بزرگ را مديريت 

كنيد، بايد با فرايند ايجاد و استفاده از نمودار گانت، نظير نمونة سادة زير آشنا باشيد.
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مالك هاى ارزيابى پروژه هاى جديد
فهرست زير مالك هايى است كه از طريق آن ها مى توان پروژه ها، برنامه ها، و فعاليت هاى جديد را به ترتيب ارزيابى مزيت نسبى 

آن ها ارزيابى كرد و در صورت امكان براى ارزيابى تخصيص منابع محدود استفاده كرد: 
 آيا با مأموريت، اهداف كلى و اهداف جزيى سازمان همسوست؟
 آيا با قوانين و مقررات و اساسنامة سازمان همسوست؟
 آيا با سياست هاى كلى همسوست؟
 آيا در حال حاضر منابع انسانى و غيرانسانى الزم وجود دارند، يا بالقوه در دسترس اند؟
 آيا سازمان ديگرى همان كار يا پروژه را در دست كار (يا احتماالً در دستور كار) يا در حال اجرا دارد؟
 آيا كار مستلزم مشاركت يا حمايت آژانس هاى بيرونى است (براى مثال، جذب همكارى ها براى سرعت عمل)؟
 آيا جهت گيرى اش به سوى مسائل ملى يا منطقه اى است؟
 (درآمدزايى آينده، برنامه هاى حال، فرصت ها) آيا در تأمين نيازهاى سازمان مؤثر است؟

1. Gan  chart  
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 آيا اگر در چارچوب حوزه اى از فعاليت موجود قرار گيرد، ضعيف مى شود؟
 آيا پژوهش يا ارزيابى پيشين اين پروژه/ فعاليت نشان مى دهد پتانسيل تأثير بارزى دارد؟
 آيا نتايج فعاليت يا پروژه سنجش پذير است؟
 در صورت دارا بودن، عواقب (مثبت/ منفى) اجراى پروژه يا فعاليت چيست؟
  ميزان اثربخشى هزينه اى پروژه/ فعاليت تا چه حد قابل استحصال است؟

د) پرسش ها
در حال حاضر در سازمان شما، پروژه هاى عمده چگونه مديريت مى شوند؟  .1

چگونه مى توان آن ها را گسترش داد؟  .2
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الف) تبليغات 
تبليغات، فنى تجارى است براى اطالع رسانى دربارة آنچه سازمانمان انجام مى دهد. هدف از تبليغات عبارت است از فروش 

برنامه هاى اصلى و سود سازمان به كسانى است كه ممكن است بدان عالقه مند باشند. تبليغات سه هدف اصلى دارد: 
افزايش آگاهى دربارة ورزش، تيم، يا بازيكنان و توضيح دربارة آنچه رخ مى دهد؛ براى مثال، افزايش آگاهى دربارة   .1

ورزشتان براى افزايش شركت در آن.
ايجاد نگرش مطلوب براى تشويق به حمايت؛ براى مثال، شناساندن ماهيت سالمت بخش ورزش به حاميان مالى و   .2

دفاتر سرمايه گذارى.
تقويت پشتيبانى و ايجاد وفادارى؛ براى مثال، شناساندن منافع عضويت به اعضا و حاميان مالى موجود.   .3

فعاليت هاى تبليغاتى عبارت اند از: 
  يا ورزش  تبليغ  به  كه  است  هنگامى  تجارى.  تبليغ 

سازمانتان مى پردازيد. راه هاى تبليغ تجارى عبارت اند 
راديو،  سينما،  الكترونيكى،  و  چاپى  رسانه هاى  از 
پرهزينه اند،  اغلب  روش ها  اين  بروشور.  و  بيلبورد، 

بنابراين نخست بايد راه هاى ديگرى را بررسى كرد.
  ،جاسوئيچى تى شرت،  مانند  محصوالتى  بازاريابى. 

يو.اس.پى، و كاله براى اشاعة پيام شما مناسب است. 
كنيد،  درج  كاالها  اين  روى  را  سازمانتان  نشان  يا  نام 
سپس يا آن ها را در معرض فروش قرار دهيد يا براى 

تبليغ سازمان، ورزش، يا مسابقه تان اهدا كنيد. 
  مسابقات. مسابقات براى گسترش و ايجاد پيوند با سهامداران موقعيت مناسبى است. همچنين، در ايجاد عالقه در

رسانه ها و اذهان عمومى مؤثر است.
    .روابط عمومى. در ادامه بررسى مى كنيم
  پست مستقيم. عبارت است از ارسال مطالب تبليغاتى به گيرندگان پست الكترونيكى يا پستخانه اى. در اين روش

مى توان نامه اى دربارة ارزش ورزش يا بروشورى دربارة مسابقه را ارسال كرد. مى توان به اشخاص ويژه يا براى همة 
پايگاه داده هاى افراد ذى نفع به صورت ناشناس فرستاد. اين روش نيز در صورت ارسال پستخانه اى اغلب گران است. 

همچنين، بايد از قوانين حمايتى كشورتان آگاهى داشته باشيد.

روابط عمومى 
روابط عمومى (PR) چند شيوه را دربرمى گيرد كه با استفاده از آن مى توانيد پيام هايى دربارة خدماتى كه عرضه مى كنيد و تصوير 
كلى سازمانتان به سهامداران و ديگر اعضاى عالقه مند جامعه مخابره كنيد. روابط عمومى تنها به تبليغات اختصاص ندارد، در 

درجة اول به ايجاد تصوير خوبى از سازمان و در صورت ضرورت به غلبه بر اطالعات نادرست مى پردازد.
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در بخشى از فعاليت تجارى خود، بايد به بهبود يا اصالح تصوير سازمانتان در ديد سهامداران كليدى بپردازيد و راهبردى 
براى روابط عمومى تدوين كنيد. مقصود از روابط عمومى آن است كه باعث شود مردم دربارة سازمان شما و فعاليت هاى شما با 
حسن نيت فكر كنند. اين امر مستلزم ارتباط دوسويه ميان سازمانتان و افراد ذى نفع است تا از رفتار و نگرش شما مطلع شوند. 

روابط عمومى سه هدف اصلى دارد: 
ايجاد، حفظ و دفاع از شهرت سازمان، باال بردن اعتبار آن، و ارائة تصويرى مثبت از آن   .1

ايجاد حسن شهرت براى سازمان  .2
آموزش دربارة سازمان به مخاطبان ويژه.  .3

اجراى فعاليت روابط عمومى
فعاليت مؤثر روابط عمومى شش مرحله دارد:

با تجزيه و تحليل و تحقيق براى شناسايى همة ابعاد مربوط به موقعيت آغاز مى شود تا بدين ترتيب از نظر افراد   .1
ذى نفع و عوامل كليدى كه برداشت آن ها بر سازمانتان مؤثر است آگاه شويد.  

براى گسترش و سپس ارزيابى فعاليت، خط مشى جامعى با توجه به نيازهاى سازمان ايجاد كنيد. اين اقدام شامل تعيين   .2
اهداف و نتايج مورد نظر و نيز الزاماتى مانند امور مالى مى شود كه سازمان تحت تأثير آن ها به كار مى افتد. 

گروه هاى  به  توجه  با  است  الزم  كنيد.  تدوين  را  عمومى  روابط  عملكردى  شيوه هاى  و  راهبردها  بايد  آن،  از  پس   .3
سهامداران به طريق مقتضى تدوين شوند. معموالً، ابزارهاى مورد استفاده در روابط عمومى عبارت اند از رسانه هاى 
خدمات  برنامه هاى  و  گفتگوها   ،(25 (فصل  مطبوعاتى  كنفرانس هاى   ،(25 (فصل  خبرى  بيانية  برخط،  اجتماعى 

اجتماعى. 
آنگاه، فعاليت روابط عمومى به اجرا درمى آيد و ارتباط با افراد ذى نفع و شناسايى شده آغاز مى شود.   .4

پس از تدوين فعاليت، بايد بازتاب اهداف برنامه را جستجو كنيد. واكنش ها به برنامة روابط عمومى چگونه بوده   .5
است؟ آيا پيشرفت هاى غير منتظره اى رخ داده است؟ 

در گام آخر، بايد برنامه را ارزيابى كنيد و هر گونه تعديل هاى ضرورى را انجام دهيد.   .6

ب) حمايت مالى   
براى  مى كند.  ايجاد  مستقيم  رابطة  ديگرى،  سازمان  و  مى كنيد  عرضه  آنچه  و  شما  سازمان  بين  كه  است  فعاليتى  مالى  حمايت 
نتيجه بخش بودن حمايت مالى، هر دو طرف بايد سود ببرند. حاميان مالى ممكن است پول نقد، كاال، و خدماتى با نام ارزش هاى 

غيرنقدى (VIK)، يا تركيبى از آن ها را تأمين كنند.  

چه چيزى براى فروش داريد؟
حمايت مالى در صورتى ممكن خواهد بود كه سازمانتان چيزى براى ترغيب حاميان مالى داشته باشد و سودهاى حاصل از آن 
براى حاميان مالى مشخص باشد. آنچه در ادامه مطرح مى كنيم منافعى است كه به احتمال زياد حمايت مالى را جذب مى كند. 
هر يك را از ديدگاه ها را به لحاظ ارزشى كه براى حاميان مالى دارند و از ديد مخارجى كه براى خودتان دارند با دقت بررسى 
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كنيد، سپس به دنبال راه هاى ديگر بگرديد.
  استفاده از نماد. آيا حامى مالى مى تواند از نماد سازمان يا مسابقة شما استفاده كند؟ بايد مطمئن شويد كه حق قانونى

را براى عرضة آن داريد. 
 وضعيت قانونى حامى مالى رسمى. آيا عنوان پيمانكار رسمى را مى توان به او اطالق كرد؟
  حق امتياز انحصارى. آيا تعداد محدودى حامى مالى وجود خواهد داشت و بدين طريق آن را انحصارى تر مى كند؟

آيا هر يك از آن ها نوع خاصى از محصول را عرضه مى كنند؟
  نشريه. آيا نشريه اى داريد كه حامى مالى بتواند در آن تبليغ تجارى كند؟ آيا مى تواند آرم خود را در مكانى ديدرس

در نشريه قرار دهد؟
  تلويزيون. آيا مى توانيد تبليغات تجارى را در تلويزيون به قيمت مناسب انجام دهيد؟ آيا خودتان برنامة تلويزيونى

براى تبليغ كاالها داريد؟
  ورزشكاران. ورزشكاران همواره براى حاميان مالى پرسود بوده اند و مايل اند ورزشكاران در مراسم و رويدادهاى

شركت حضور داشته باشند. اينكه تعداد مشخصى حضور ورزشكاران را در سال براى اين شركت ها ضمانت كنيد، 
اقدام نتيجه بخشى خواهد بود.

  اشخاص بسيار مهم. آيا به اشخاص بسيار مهم و شخصيت هاى رده باال دسترسى داريد؟ آيا ميزبان ميهمانى شام
مى شوند يا در رويدادهاى مشخصى كه حاميان مالى تدارك مى بينند ظاهر خواهند شد؟

 اينترنت. آيا براى خود وب سايت داريد؟ آيا مى توانيد تبليغات حاميان مالى را در وب سايت خود نمايش دهيد؟
  بليت مسابقات. آيا مى توانيد براى حاميان مالى خود بليت بازى هاى المپيك يا ديگر مسابقات منطقه اى يا ملى با

اهميت را تهيه كنيد؟ آيا مى توانيد اين بليت ها رايگان در اختيارشان قرار دهيد؟
 ميزبانى. آيا رويدادهايى كه در آن بتوانيد خدمات ميزبانى عرضه كنيد در كشورتان برگزار مى كنيد؟
  .كارهاى ديگر. با دقت به تمام فعاليت هايى كه داريد، به ويژه رويدادهاى مهم مانند مراسم روز المپيك توجه كنيد

آيا فرصتى براى حامى مالى در آن وجود دارد؟
با توجه به آنچه مطرح كرديم، ايده هايى كه با توجه به آن ها بتوانيد مجموعه اى از سودها و فرصت ها را ايجاد كنيد بايد در 
ذهن شما شكل گرفته باشد. اين موضوع بايد به پيشنهاد مكتوبى تبديل شود كه هر سود و چگونگى استفاده از آن را نشان دهد. 

اين پيشنهاد معموالً اساس توافقنامة پيمانكارى را تشكيل مى دهد. 

مراجعه به حاميان مالى بالقوه
آن ها  به  مراجعه  براى  را  كليدى اى  شركت هاى  بايد  آنگاه  است،  موجود  فرصت هايى  و  فوايد  چه  شد  مشخص  آنكه  از  پس 
شناسايى كنيد. معيارى براى تصميم گيرى در اين باره كه به چه كسى مراجعه كنيد، سبك و سنگين كردن آن چيزى است كه 
براى عرضه داريد با آنچه حامى مالى شما ممكن است بخواهد يا پذيرش اين مقبوليت از سوى دو طرف است. براى مثال، شايد 

سازمان شما تمايل نداشته باشد مورد حمايت شركت توليدى سيگار باشد.
كنيد.  انتخاب  دقت  با  را  آن ها  و  باشيد  داشته  توجه  دارند  المپيك  جنبش  ارزش هاى  مثل  ارزش هايى  كه  شركت هايى  به 
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مؤسسات مالى، سازندگان اتومبيل، خطوط هوايى، و شركت هاى مخابراتى اهداف خوبى اند. شركت هاى بسيار ديگرى نيز وجود 
دارند؛ براى مثال، انجمن شناى آماتور در انگليس حمايت هاى كالنى از شركت نفتى بريتيش دريافت كرده است كه شركتى 

خدماتى است.

بازارگرمى
بازارگرمى سخت ترين بخش كار است. هنگامى كه هدف مالقات با تصميم گيرندگان كليدى است تا پيشنهادهايتان را مستقيم 
مطرح كنيد، بهترين روش مالقات حضورى است. اگر مالقات حضورى ممكن نيست، تقاضانامه اى براى معرفى ارسال كنيد. 
براى آنكه نامه گيرا باشد، بايد با دقت جمله بندى و نوشته شود. همچنين، به اندازة كافى جذاب باشد تا گيرنده بخواهد بيشتر 
بداند. اطمينان حاصل كنيد كه نامه براى شخص مورد نظر تنظيم شده و با تماس تلفنى آن را پيگيرى كنيد. هنگام مراجعه به 

شركت هاى محتمل براى به دست آوردن حمايت مالى، بايد آنچه در ادامه درج شده انجام دهيد: 
  اطمينان حاصل كنيد نمادها و سمبل هايتان به گونه اى ثبت و به طور قانونى محافظت شده اند و در استفاده از آن ها

كنترل داريد.
  ،محصول را شناسايى كنيد. (نماد، عناوينى مانند «حامى مالى رسمى تيم» يا برنامه هايى مثل مسابقات، ورزشكاران

مربيان، و رويدادهاى مهم) 
  فهرست كاملى از محصوالت يا برنامه هاى «فروش» تهيه كنيد. حاميان مالى نبايد دربارة آنچه مى توانند بخرند هيچ

ترديدى داشته باشند.
 .ارزش بازارى هر نوع محصول يا برنامه را مشخص كنيد
  حقوق خود (براى مثال، سمبل سازمانتان) را براى آنكه حتى المقدور انحصارى شود، فقط به يك شركت و آن هم

بايد  شما  شركت  مالى  حامى  كنيد.  واگذار  ورزشى)  نمايش  شركت  بانك،  هوايى،  خاص (خط  محصولى  به  فقط 
مطمئن باشد كه هيچ رقيبى نمى تواند به نماد مشابهى دست يابد تا رقيب تبليغاتى نداشته باشد.

  براى پاسخ به نيازهاى حاميان مالى بالقوه، محصوالت و برنامه ها را بسته بندى كنيد. از خود بپرسيد كه چرا اين شركت
حامى مالى در اين طرح خاص ذى نفع خواهد بود؟

 :محصوالت را با تأكيد بر موارد زير به شركت ها آگهى كنيد، بشناسانيد، و بفروشيد
 .ورزش جهانى است و يادگيرى آن آسان است
 .ورزش توجه و نمايش رسانه ها را جذب مى كند
  .ورزش، افراد جوان بااستعدادى دارد كه نه تنها براى كشور شما افتخار مى آفرينند، بلكه خود شايستة حمايت اند
 .جلسه اى براى معارفه با مشترى احتمالى ترتيب دهيد
  اطمينان حاصل كنيد توافقنامة حمايت مالى مبلغ مشخصى پول را بدون توجه به موفقيت تبليغات شركت، براى شما

به ارمغان مى آورد.
هنگامى كه حامى مالى تمايل نشان داد، مانِع بزرگ كشاندن او پاى ميز قرارداد است. قرارداد بايد هر دو طرف را قانونًا متعهد 

سازد و كارشناساِن حقوقى پيش نويس را تهيه كنند. سازمان نبايد زير بار تعهدى برود كه قادر به انجام آن نيست. 
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هزينة حمايت مالى
هزينة حمايت مالى از كشورى به كشور ديگر خيلى فرق مى كند. شايد به اين فكر بيفتيد با چند شركت خودى مشورت كنيد و 
از آن ها بپرسيد آيا حمايت مالى در سطح درستى تنظيم شده است. تالش كنيد تا هزينة ساير حمايت هاى مالى در كشورتان را 

مشخص كنيد و از آنچه رقبايتان ممكن است به حاميان مالى پيشنهاد كنند آگاه باشيد. 
هنگام مذاكره بر سر ارزش حمايت مالى، بايد مقدار پول نقد و مقادير اهدا شده مانند ارزش هاى غيرنقدى را به حساب 
آوريد. با اينكه پول نقد همواره بهتر است، اغلب براى حاميان مالى تأمين خدمات و وسايلى مانند گرمكن و لباس تيم و تأمين 
امكانات رفت وآمد آسان تر است. فراموش نكنيد هزينة واقعِى به راه آوردن هر حامى مالى را بررسى كنيد. ممكن است مجبور 
باشيد براى حاميان مالى خود بليت يا مجوز تماشاى مسابقات را خريدارى كنيد يا دفتر حمايت مالى اى از شما بخواهد درصدى 

از كل درآمد را به وى بدهيد.  

حفظ حامى مالى 
پس از امضاى قرارداد با حاميان مالى، هدف شما بايد افزايش رابطة درازمدت با آن ها باشد. اين «خدمات رسانى» به حاميان مالى 
حياتى است و خدمات رسانِى بَد دليل اصلى شكست بسيارى از حمايت هاى مالى است. ارتباط با حامى مالى را حفظ كنيد و 
براى ايجاد عالقه در حاميان مالى، نوآورى و فرصت هايى فراهم كنيد. همة فعاليت هاى خود را مرتب به آن ها اطالع دهيد و هر 
وقت مى توانيد امكان تبليغ را برايشان فراهم كنيد. به حاميان مالى نشان دهيد چگونه حمايت مالى از شما برايشان سودآور است؛ 
براى مثال، تعداد نسخه هاى مجلة شما كه با آگهى حامى مالى فروخته شده يا تعداد مردمى كه برنامة تلويزيونى شما را كه در 

آن به حامى مالى اشاره كرده ايد ديده اند. 

ج) نمونه هاى عملى 

عرضه به حاميان مالى
هرگاه منافع و فرصت ها تعيين شد، بايد خودتان را براى عرضة آن ها به حامى مالى آماده كنيد. اين منافع را چگونه به شركت 
معرفى خواهيد كرد؟ آيا خودتان اين كار را مى كنيد يا از راه آژانس آن را انجام مى دهيد؟ اين امر بايد به دقت بررسى شود، زيرا 
آژانس درصد يا دستمزد مطالبه خواهد كرد. همواره بخش كوچكى را از روى نوشته بخوانيد و هرگز حقوق خود را تفويض 
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نكنيد. انتخاب هاى متعددى براى عرضه و معرفى وجود دارند مانند:
 معرفى مكتوب
 معرفى با آلبوم نمودارها
 معرفى با ويدئو پروژكتور
 .(چندرسانه اى) معرفى با روش هاى رايانه اى

اين كار تا حد زيادى به بودجة موجود بستگى خواهد داشت. با وجود اين، هر روشى كه انتخاب مى شود بايد به صورت 
حرفه اى انجام شود و به خوبى به نمايش درآيد. آن را تمرين كنيد. يك نسخة دست نويس تهيه كنيد و آن را با شركت هايى كه 
در گذشته با آن ها داد و ستد داشتيد محك بزنيد. آن را مختصر كنيد و زمان آن بيش از 30 دقيقه نباشد، به گونه اى كه مخاطبان 

توجه خود را از دست ندهند. محتواى معرفى به حاميان مالى شامل موارد زير است: 
 مقدمه اى بر سازمان شما. نقش و كار سازمان شما چيست؟
 بستة حمايت مالى. منافع و فرصت هاى موجود كدام اند؟
 چگونگى سودرسانى به حاميان مالى. از آن چه چيزى به دست مى آورند؟
  چكيده. نكات كليدى را متقاعدكننده تر كنيد و منافع را دوباره خالصه كنيد. سپس، بحث را به سوى سرمايه گذارى

يا به عبارت ديگر مقدار پول مورد نياز هدايت كنيد. بر شراكت و بخشى از يك گروه بودن، تمركز كنيد.

د) پرسش ها
چرا ممكن است سازمان شما براى حامى مالى جذاب باشد؟  .1

آيا رويكرد شما در جذب حامى مالى مؤثر است؟  .2
اين اقدام تا چه اندازه مى توان گسترش داد؟  .3
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الف) مقدمه 
مديريت خطر مكمل مديريت كارآمد سازمان شماست. همة افراد دست اندركاران سازمان مى توانند براى گسترش سازمان دست 
به مخاطرات سنجيده و معقول بزنند. هيئت مديره همان طور كه مسئوليت عالى اجرايى سازمان را دارد، بايد مسئوليت مديريت 
تماشاچيان، شكست هاى مالى، و  خطر را نيز به عهده بگيرد. اين مسئله در برخى كشورها، هيئت مديره را در قبال حوادث 

تدابيرى كه انگيزة حاميان مالى را از بين مى برد قانونًا مسئول مى كند. 
مديريت خطر فرايند نسبتًا روشنى است و متشكل است از: 

 ارزيابى خطرهاى پيش روى سازمانتان و شناسايى خطرهاى مهم
  ايجاد راهبردى براى پرداختن به خطرها
  .بازنگرى دوره اى اين راهبرد

ب) ارزيابى خطرهاى پيش روى سازمان    
هر چند هر سازمانى ويژگى هاى خاص خود را دارد، ولى رخداد خطرها در بيشتر سازمان هاى ورزشى مشترك است. هنگام 

ارزيابى خطرها بايد موارد زير را بررسى كرد:
  كارآمدى هيئت مديره. نظر به آنكه هيئت مديره دستورالعمل هاى راهبردى سازمان را تأمين مى كند و داور نهايى

اَعمال سازمان شمايند، مهم است كه به شكلى كارآمد عمل كنند. اين پرسش ها را از خود بپرسيد: آيا هيئت مديره 
براى آنكه سازمان كارآمد عمل كند، نوع و سطح مهارت هاى مورد نياز را دارد؟ آيا اعضا از مسئوليت و تعهداتشان 
كامًال آگاه اند؟ آيا فرايند برنامه ريزى موفقى وجود دارد كه تضمين كند همة اعضا در يك زمان براى انتخاب شدن 

معرفى نمى شوند؟ 
  شرايط مالى. اهميت امور مالى را نمى توان براى سازمان ورزشى دست كم گرفت. براى برآورد خطرهاى مربوط به

امور مالى تان، آنچه را در پى مى آيد بررسى كنيد: آيا سازمان تنها به يك منبع پولى متكى است؟ جايگزين كردن آن 
منبع پولى چقدر آسان خواهد بود؟ اگر منبع اصلى پولى، حمايت خود را بردارد چه اتفاقى خواهد افتاد؟

  تدبير و راهبرد. در اين حوزه خطرهايى از درون و بيرون سازمان بروز مى كنند. ممكن است خود سازمان سياستى
داشته باشد كه به خطر منتهى شود، مانند ارتباط كم با افراد ذى نفع. سياست دولت براى تربيت بدنى در مدارس يا 
نقش ورزش در جامعه، هر يك خطرهايى به دنبال دارند. هنگام ارزيابى خطر در اين حوزه بپرسيد آيا براى منابعى 

كه در اختيار داريد و خدماتى كه تأمين مى كنيد، تدابير مناسب داريد؟
  عوامل بيرونى. همان طور كه به اجمال گفتيم، شرايط بيرونى تأثير چشمگيرى بر سازمان ورزشى دارد. از سؤال هاى

مطرح در فصل 32 براى برآورد خطرهاى محيط بيرونى استفاده كنيد. 
  ،اثربخشى و كارايى عملكرد. شيوة كار كردن سازمانتان ممكن است به خطرهايى مانند از دست دادن حامى مالى

از دست دادن اعضا، استفادة نادرست از منابع، يا استخدام پرسنل و داوطلبان نامناسب منتهى شود. دو پرسش اصلى 
در ارزيابى خطر در اين حوزه عبارت اند از: آيا سازمان براى نيل به اهدافش خط مشى روشن و مناسبى دارد؟ آيا اين 

خط مشى مطابق با اصول اجرايى مناسب است؟ 
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  دورانديشى و درستكارى مالى. استفادة پربازده از منابع مالى، براى اهداف در نظر گرفته شده مسئوليتى اخالقى براى
همة سازمان هاى ورزشى به شمار مى رود. هنگام برآورد خطر در اين حوزه، اين پرسش ها مطرح است: آيا سازمانتان 
روش هاى روشن و شفافى در حسابدارى دارد؟ آيا سازمانتان كنترل هاى مالى مناسبى دارد؟ آيا اين خطر وجود دارد 
كه افراد مسئول از اين كنترل ها سرپيچى كنند؟ آيا سازمان مى تواند همة درآمدها و هزينه هايش را حسابرسى كند؟ 

آيا سازمان صورتحساب هاى حسابرسى شده را به سهامدارانش ارائه مى كند؟
  خطرهاى قانونى. روشى كه سازمان با توجه به آن تأسيس شده دامنة مسئوليت قانونى شما را مشخص مى كند و

موجوديت قانونى مستقلى است. همچنين، حدودى را معين مى نمايد كه افراد عضو و اعضاى هيئت مديره مى توانند 
مسئوليت شخصى به عهده گيرند. افزون بر اين، ضرورى است همة قراردادهايى را كه شما در آن ها دخيل ايد براى 
اطمينان از شناسايى درست خطرهاى قانونى، كارشناس حقوقى بازنگرى كند. حتى قراردادهاى كم ارزش نيز ممكن 
است خطر قانونى بزرگ و بالقوه اى داشته باشند. بنابراين، براى بازنگرى در قرارداد، تنها اتخاذ برآوردهاى ابتدايى كافى 
نيست. به جاى آن، بايد برآورد درستى از خطر به عمل آيد. البته، بايد اطمينان حاصل كنيد كه سازمان از همة قوانين 
مصوب و مربوط، مانند قانون كار، مفاد قانون حمايتى، و قانون سالمت و ايمنى پيروى مى كند. شايد از خود بپرسيد: آيا 
سازمان انجمنى است كه قانوناً ثبت نشده است و در آن اشخاص هر عضو به تنهايى مسئوليتى شخصى دارند يا شركت يا 
تعاونى است كه مسئوليت هاى محدود دارد؟ آيا اعضاى هيئت مديره از مسئوليت هاى قانونى خود آگاه اند؟ آيا قراردادها 
متضمن خطر قانونى، بازنگرى شده اند؟ آيا دارايى هاى سازمان كامًال از حمايت قانون برخوردارند؟ (اين موضوع به ويژه 

در رابطه با محافظت هوشمندانه از دارايى ها، نشان و حقوق بازرگانى، يا حمايت مالى مهم است.) 

  ديگر خطرهاى قابل شناسايى. خطرهايى اند كه با خود ورزش ارتباط دارند؛ براى مثال، احتمال دارد جودو خطرهاى
ذاتى بيشترى (آسيب) نسبت به بدمينتون داشته باشد. ممكن است خطرهايى با توجه به فعاليت هاى سازمانتان وجود 
داشته باشد، مانند مسئوليت هاى مالى ويژة مسابقات بزرگ. دست آخر، ممكن است نظام هايى وجود داشته باشند، 
مانند نظام هاى رايانه اى كه سازمان به آن ها متكى است و شكست آن ها سبب بروز مشكالت بزرگى مى شود. آيا 
پشتيبان  خدمات  و   IT نگهدارى  سطوح  است؟  شده  پيش بينى  خطر  هنگام  به  پشتيبان گيرى  و  پشتيبان  اطالعات 

چيست؟
براى شناسايى خطرهاى بالقوه، بايد تاريخچة سازمان را بازنگرى كنيد. اين كار حوزه هايى را برايتان برجسته مى كند؛ از جمله 
چنانچه حوزه هاى داراى مشكل شناسايى نمى شدند، كارها از مسير درست خارج مى شدند. تجربة ديگر سازمان هاى مشابه نيز 
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حوزه هاى خطر بالقوه و ويژة سازمان شما را برجسته مى كند. براى مثال، اگر مطلع شويد كه بودجة سازمان هايى كه نتوانسته اند 
در المپيك موفقيت كسب كنند قطع شده است، اطمينان مى يابيد اگر عملكرد ورزشكاران شما موفقيت آميز تلقى نشود، بودجة 
شما در معرض خطر قرار مى گيرد. باالخره، نشست هاى راه گشاى گروهى با هيئت مديره و مديران و جويا شدن نظرات مشاوران 

و حسابرسان بيرونى نيز به شما اجازه خواهد داد تا تصوير مشروحى از خطرهاى بالقوه داشته باشيد. 

ج) مديريت خطر 
براى مشخص كردن ميزان خطر از اين معادله استفاده كنيد: 

تأثير [آن] × احتمال رخ دادن چيزى= خطر
هر  ميزان  مى كنيد،  بررسى  را  ببينيد)  را  (باال  خطر  كه  هنگامى 
خطرى را بايد تعيين كنيد. سپس، مديريت خطر عبارت مى شود از 
انتخاب ابزار براى جلوگيرى يا به حداقل رساندن خطر با كاستن 
از احتمال آن يا تأثير آن. البته، گزينة ديگر پذيرفتن خطر است، 
اما اين تصميم هميشه بايد پس از ارزيابى دقيق خطر و پيامدهاى 

پذيرش آن گرفته شود.
هر چند مديريت خطر مسئوليت هيئت مديره است، اما بايد 
مسئولى را براى پيش قدم شدن در مديريت خطر منصوب كنيد. 
كارمند مسئول مديريت خطر بايد براى تهيه و به روز كردن دفتر 
دفتر،  اين  باشد.  پاسخگو  مى دهيم  شرح  زير  در  كه  خطر  ثبت 
كارآمد  مديريت  براى  كه  است  خطر  مديريت  راهبرد  اساس 

ضرورى است. 

دفتر ثبت خطر
احتمال خطر

خطر
تأثير 
بالقوه

اقدامات مالكيتبازبينى فرايندروند كنترل
تكميلى

تاريخ بازبينى

كاهش بودجة 
دولتى

تعيين و انجام كارهاى زيادكم
الزم

استفاده از 
شاخص هاى 

عملكرد

شما
هيئت مديره

گزارش هر 
ماهة عملكرد 
به هيئت مديره

هر سه ماه

از دست دادن 
داوطلبان 
داراى 

تخصص ويژه

ارتباط دائمى با كمزياد
داوطلبان براى تقويت 

تعهد آن ها
سلسله برنامه اى براى 
تضمين رفع بى مهارتى

مديريت ارشد 
براى بازبينى 

فرايند

بازبينى مدير داوطلبان
برنامه ها براى 
دورة شش 

ماهه

12 ماه از 
شروع روند
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راه هاى متعددى وجود دارند كه خطرهاى تأثيرگذار بر سازمان را كاهش مى دهند: 
 .فرايند مديريت خطر خود مستلزم اجتناب از برخى خطرهاست كه مديريت درست برخى ديگر را ممكن مى سازد
  پاسخگو و  شفاف  روشى  به  سازمان  اگر  مى دهد.  كاهش  را  بالقوه  خطرهاى  نيز  سازمان  مديريت  شيوه هاى  تغيير 

مديريت شود، از بسيارى از خطرهاى مربوط به وجهة عمومى، تأمين بودجه، و رضايت طرف هاى ذى نفع در امان 
خواهد بود.

  ،اگر ضرورى است، جهت راهبردى سازمان را تغيير دهيد. براى مثال، اگر سياست دولت به جاى ورزش همگانى
ورزش نخبه گان را نشانه گرفته و سازمان شما از ورزش همگانى حمايت مى كند، شايد الزم باشد در اهداف سازمان 

تجديد نظر كنيد. دست كم بايد چگونگى مديريت خطرهاى مربوط به تغيير در سياست را بررسى كنيد.
  خدمات را كاهش يا افزايش دهيد و روش عمل كردن آن ها را براى كاهش خطر تغيير دهيد. براى مثال، ترويج

ارزيابى و روند كنترل كه در فصل 45 شرح داديم تا حد زيادى به مديريت خطر كمك مى كند. 
  اگر رشتة ورزشى ذاتًا پرخطر است يا اگر خطرهاى بارزى پيش روى سازمان قرار دارد، براى پوشش اين خطرها

تحت  ورزشكاران  براى  كه  آسيب هايى  قبال  در  مقامات،  بيشتر  مثال،  براى  بود.  خواهد  الزم  بيمه  قرارداد  بستن 
كنترلشان به وجود مى آيد خود را بيمه مى كنند. 

مانند ديگر جنبه هاى نظارت، فرايند مديريت خطر بايد شفاف باشد و به سرتاسر سازمان اطالع داده شود. گزارش ساالنه بايد 
شامل تأييد مسئوليت هاى هيئت مديره، روال پيگيرى شده، و تأييد سيستم هاى مناسب براى كنترل حوزه هاى خطرهاى اصلى 

باشد. اين به تمام طرف هاى ذى نفع امكان مى دهد با مديريت خطر سازمان آسوده باشند.

د) پرسش ها 
آيا فرايند مديريت خطر در سازمان شما وجود دارد؟ آيا بايد وجود داشته باشد؟  .1

آيا بررسى شما از خطرهاى پيش روى سازمانتان مناسب است؟  .2
آيا هيئت مديره در رأس مديريت خطر قرار دارد؟  .3

خط مشى شما در مديريت خطر تا چه حد مى تواند گسترش يابد؟  .4
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الف) مقدمه
تجربه اى  است  ممكن  خانه  از  دورى  اين،  وجود  با  باشد.  رغبت انگيز  و  لذت بخش،  آموزشى،  تجربه اى  است  ممكن  سفر 
اضطراب آور باشد، اگر اعضاى تور براى همة شرايطى كه بايد با آن مواجه شوند آماده نباشند. بنابراين، مهم است كه قبل از 

برنامه ريزى بكوشيم همة مشكالت را حل وفصل كنيم تا بدين ترتيب اختالل در عملكرد ورزشى را به حداقل برسانيم. 
بيشتر موارد تور ورزشى را مى توان از پيش سازماندهى و برنامه ريزى كرد، به خصوص اگر زودهنگام كار را شروع كنيد. با 
وجود اين، همواره رخدادهاى غير منتظره و مسائل بسيارى وجود دارند كه تنها از طريق آن ها مى توانيد كسب تجربه كنيد. بسيار 
مهم است وقتى مسائل به غلط انجام مى شوند، آرامش خود را از دست ندهيد، منابع خود را استفاده كنيد، و فوق همة اين ها، 

شوخ طبعى خود را حفظ كنيد.

ب) برنامه ريزى
آمادگى شما براى سفر، تفاوت بين سفر آسان و روان و دشوارى هاى به وجود آمده را مشخص مى كند. 

مدير تيم يا سرپرست كاروان 
هنگام برنامه ريزى هاى اوليه براى سفر، مدير تيم يا سرپرست كاروان بايد مسئول برنامه ريزى و رهبرى تور منصوب شود. بايد 
مطمئن شويد فرد منتخب تجربه، قدرت رهبرى، و مهارت هاى سازماندهى اين كار را داراست. وظايف مدير تيم يا سرپرست 

كاروان عبارت اند از: 
 نظارت بر هماهنگى امور لباس، تجهيزات، مسائل مالى، حمل و نقل، و برنامه ريزى
  هماهنگى براى تأمين نيازهاى ورزشكاران، گروه مربيان و كمك مربيان، و به حداقل رساندن مشكالت (دست كم در

ذهن ورزشكاران) 
  رابط بين كميتة برگزارى و تيم ورزشى
 .سرپرستى كاروان تيم و انجام وظايف پروتكلى هنگام تور

گفتار مدير تيم چنين است: «مربيان مربيگرى مى كنند، بازيكنان بازى مى كنند، و مديران هر كار جز آن را انجام مى دهند.»

سطح انتظارات خود را بدانيد
بعيد است به جايى سفر كنيد كه قبًال كسى آنجا نرفته باشد، بنابراين با منابع در دسترس مشاوره كنيد تا آنچه را انتظار داريد 

دريابيد. اين منابع عبارت اند از: 
  ساير تيم ها يا افرادى كه به خارج يا كشورى كه قصد سفر به آنجا را داريد سفر كرده اند
 اينترنت
 وزارت امور خارجة كشورتان
  .كتاب ها و منابع كتابخانه اى

اگر به مسابقه اى وارد مى شويد كه خيلى مهم است و اگر به كشورى كه سفر مى كنيد تغييرات فرهنگى و آب و هوايى عمده اى 
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دارد كه بر عملكرد ورزشكاران شما تأثير خواهد گذاشت، به احتمال قوى بايد فردى را قبل از اعزام تيم به آنجا بفرستيد تا اوضاع 
را بررسى كند. در غير اين صورت، بايد با فرد معتبرى در آن كشور تماس برقرار كنيد تا هر آنچه را نياز داريد به شما اطالع 

دهد. نقش آتشه1 (رايزن) المپيك را به دليل تأمين نيازهايتان فراموش نكنيد.
همچنين، بايد دربارة هر چيزى كه بر مسافرت شما تأثير خواهد داشت اطالع به دست آوريد، مثل غذا، اسكان، تأسيسات 
ورزشى، حمل و نقل، برنامه ها و مراكز تمرينى و مسابقاتى، قوانين و مقررات گمركى آن كشور، جغرافى، زبان، نرخ تبادل ارز، 
خدمات بانكى و پزشكى. دقت كنيد از محل نزديك ترين سفارت مطلع ايد و مى دانيد با چه كسى بايد در تماس باشيد. قبل از 

آنكه كشورتان را ترك كنيد آن ها را از ورودتان مطلع كنيد. 

ج) تمهيدات سفر 
بسته به نوع وسيلة سفر، مسافرت كردن غالبًا گران ترين بخش بودجة سفر است. برنامه ريزى مناسب آن اهميت بسيار دارد.

وسيلة سفر
با آژانس مسافرتى معتبر تماس بگيريد يا مستقيمًا با سازمانى مثل خط هوايى بين المللى ارتباط برقرار كنيد تا انتقال شما را انجام 
دهد. در صدد يافتن بهترين روش مسافرت برآييد تا هم نيازهاى شما را تأمين كند و هم بهترين نرخ ها را داشته باشد. بنابراين، 

بايد از نكات زير مطلع باشيد: 
 (ورزشكاران، مربيان، كمك مربيان، پرسنل پزشكى، مديران) اندازة گروهتان
 بودجة مسافرت
  تاريخ رفت و برگشت (با محاسبة زمان مورد نياز براى سازگار شدن و رفع خستگى سفر، در صورت اقتضا)؛ و

نزديك ترين فرودگاه/ ايستگاه راه آهن/ ترمينال اتوبوس تا محل اقامت 
 هرگونه محدوديت بارى، از جمله تعداد ساك ها و چمدان هاى مجاز براى هر فرد
  هرگونه محدوديت وزنى در حمل بار و پرداخت اضافه بار
  :تمهيدات ويژة تجهيزاتى كه جداگانه با كشتى ارسال مى شوند

•  چه مدت طول مى كشد تا به مقصد برسند

•  هزينة آن چه قدر است
•  انتقال آن چگونه انجام مى شود

•  كجا و چه زمانى مى توان آن را تحويل گرفت
•  چه اقدامات گمركى اى بايد انجام دهيد.  

اسناد 
اسنادى وجود دارند كه بايد مطمئن شويد همراه شمايند. اين اسناد عبارت اند از: 

1.  A ache
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  -پاسپورت. براى ورود به بيشتر كشورهاى خارجى، هر مسافرى به پاسپورت معتبر نياز دارد. با كارگزار سفر خود
وزارت امور خارجه يا ادارة كل پاسپورت- تماس بگيريد تا اطالعات الزم را دربارة زمان تحويل مدارك و گرفتن 
پاسپورت به دست آوريد. تاريخ انقضاى پاسپورت را كنترل كنيد، زيرا براى وارد شدن به كشور خارجى، الزم است 
دست كم شش ماه اعتبار داشته باشد. مدير بايد شماره و نام صاحب پاسپورت را ثبت كند و جداى از پاسپورت ها 
نگه دارد. سه يا چهار كپى از پاسپورت براى هتل ها تهيه كنيد. اگر پاسپورتى مفقود يا دزديده شد، بالفاصله با سفارت 

خود تماس بگيريد و موضوع را اطالع دهيد.
  –ويزاى ورود. براى ورود به برخى كشورهاى خارجى بايد ويزاى ورود داشته باشيد. با كارگزار مسافرتى كشورتان

وزارت امور خارجه يا سفارت خود در كشور مربوط- هماهنگ كنيد ببينيد آيا به ويزا نياز است. اينترنت نيز منبع 
همة  و  تيم  نياز  مورد  داروى  مجازيد  آيا  و  دارد  اعتبار  مدتى  چه  براى  ويزا  كنيد  بررسى  است.  خوبى  اطالعاتى 
تجهيزات مورد نياز خود را ببريد؟ مطمئن شويد فرايند درخواست ويزا به موقع و از قبل تدارك ديده شود تا در 

لحظات آخر به مشكل نخوريد. با اقدام به موقع براى دريافت ويزا، از خطر كنسل شدن سفر جلوگيرى كنيد.
  ًبيمه. براى پوشش دادن همة نيازهاى پزشكى احتمالى و جايگزين كردن هر چيزى كه مفقود يا دزديده شد، معموال

بيمة سفر كافى وجود دارد. بررسى كنيد خط هوايى مربوط تا چه حد مسائل بيمه اى را پوشش مى دهد. بنابراين، 
ممكن است الزم باشد پوشش بيمه اى اضافه ترى تدارك ببينيد تا مطمئن شويد ورزشكارانتان و وسايل و تجهيزاتتان 

تحت پوشش بيمه اى الزم قرار گرفته اند.
  اسناد مسابقه. همة اسناد مورد نياز براى مسابقه دادن تيم مثل فهرست هاى ثبت نام تيم، كاربرگه هاى ويژة اطالعات

آن دسته از افرادى كه در حال مصرف دارويند، و كپى كاربرگه هاى ورود را با خود داشته باشيد.

واكسيناسيون
هنگام ورود يا خروج از كشور مقصد، ممكن است انجام واكسيناسيون ضرورى باشد. اقدامات الزم را انجام دهيد و به توصيه ها 
توجه كنيد (به ويژه بر تأثير واكسيناسيون بر ورزشكاران توجه داشته باشيد) و برنامه ريزى الزم را براى همة كسانى كه در كاروان 

سفر مى كنند انجام دهيد تا وقت كافى براى سازگارى و بازيافت وجود داشته باشد.

قوانين و مقررات گمرك
كشورى كه به آن سفر مى كنيد ممكن است آنچه را قصد بردن داريد محدود كند. محدوديت هاى گمركى آنجا را شناسايى كنيد. 
همچنين، آنچه را قصد داريد در بازگشت از آن كشور با خود بياوريد و محدوديت هايش را شناسايى كنيد. نامه ها و هداياى با 
محتواى نامعلوم را براى افراد كشورى كه وارد آن مى شويد نبريد. شما مسئول محتواى آن هاييد و اگر در آن كشور غير قانونى 
باشند، طبق قوانين آن ها مجازات مى شويد. به عالوه، از ثبت و ضبط شماره هاى سريال تجهيزات و اشياى گران قيمت مثل 
دوربين مطمئن شويد تا قبل يا هنگامى كه وارد آن كشور مى شويد به مأمور گمرك ارائه دهيد و به تأييد ايشان برسانيد تا در 
زمان بازگشت و خروج از آن كشور بتوانيد آن ها را برگردانيد. مقررات ويژه دربارة وارد كردن تجهيزات ورزشى مثل سالح گرم 

به درون كشور خارجى را بررسى كنيد. 

آداب و رسوم و فرهنگ محلى 
كشورى كه بدان مسافرت مى كنيد ممكن است خيلى متفاوت از كشور خودتان باشد. از شرايط محلى با توجه به موارد زير 
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كسب اطالع كنيد: 
  نوع پوشش
 آب و هوا
  غذا، از جمله نحوة تهية سبزيجات يا رژيم هاى غذايى خاص
 زمان بندى صرف غذا
 رفتار در انظار عمومى
  زمان هاى برگزارى مراسم عبادى يا استراحت بعدازظهر
  .انعام

د) ساير اقدامات 
موارد زياد ديگرى وجود دارند كه بايد با خودتان داشته باشيد تا بدين ترتيب سفر بى دردسرترى داشته باشيد. 

اسناد
  جزئيات مشخص همة ورزشكاران. انتخاب ابزارها حاوى فرمتى است كه بايد مثل آن را استفاده كنيد تا مطمئن شويد

همة جزئيات ضرورى را با خود داريد.
 همة اسناد مورد نياز مسابقات
 جزئيات كامل سفر
  برنامة كامل مسابقات و زمان بندى
  .كپى اسناد بيمه و جزئيات مربوط به نحوة دستيابى به كمك، در صورت اقتضا
  :توصيه ها

•  با خود داشتن داروى الزم براى استفاده هنگام سفر
•  داشتن سندى تايپ شده كه نام كامل ژنريك داروها را نشان دهد 

•  داشتن گواهى پزشكى كه نام دارو و هدف از خوردن آن و مقدار آن را نوشته باشد
•  نشان دادن برگة موافقت مقامات با دارو به سرپرست مسابقات

•  كسب موافقت پزشكى براى بردن دارو به درون كشور، در صورت لزوم.

لباس و تجهيزات 
به موارد زير توجه كنيد:

  كيت پزشكى كامل
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 گرمكن تيم
 لباس تمرين، پيش بينى شرايط آب وهوايى بد
 پوشش تفريحى و رسمى، تأمين استانداردهاى لباس كشور ميزبان
 لوازم حمام و ديگر نيازهاى شخصى تا آخر سفر
  وسايل شخصى مورد نياز خود. فرض را بر اين نگذاريد كه در مقصد

تأمين مى كنيد.
 تجهيزات ويدئويى براى ثبت و ضبط عملكرد تيم
 تلفن همراه براى موارد اضطرارى
  .عينك اضافى براى افراد عينكى

به موارد زير نيز توجه داشته باشيد: 
  سربرگ رسمى، كاغذ، و پونس
  پاك كن و ماژيك عالمت گذارى
  آداپتور بين المللى
 ساعت زنگ دار
 انواع نخ و طناب هاى بلند
 هدايا براى ميزبان و ساير تيم ها
 پرچم كشورتان و سى دى سرود ملى
 گواهينامة بين المللى رانندگى
 نقشه هاى شهر و نواحى
 .غذاهاى فاسد نشدنى اضافى

مسائل مالى
بكوشيد هزينه هاى سفر را حتى المقدور قبل از سفر بپردازيد. اين كار مقدار پولى را كه بايد با خود داشته باشيد كاهش مى دهد. 

به عالوه، موارد زير نيز مفيدند: 
  با نرخ تبادل پول آشنا شويد و از هر گونه مقررات تبادل پول آگاه گرديد، مثل محدوديت ها در مقدار تبادل ارز و

مكان تبادل (فقط بانك ها، صرافى ها و جزآن).
  .مقدارى پول خرد براى تاكسى و انعام دم دست داشته باشيد
  براى مواقع اضطرارى، كارت اعتبارى بين المللى و معتبر با خود داشته باشيد. اغلب پرداخت هاى خود را با دستگاه هاى
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كارت خوان انجام دهيد. هر چند اين كار ممكن است هزينه بر باشد. 
  دقت كنيد برخى ايالت ها (كشورها) به شما اجازه نمى دهند پول خود را تا زمانى كه وارد كشورشان نشده ايد ابتياع

كنيد و يا پولشان را در خارج از كشورشان هزينه كنيد. در اين كشورها، تبادل پول با شهروندان عادى به دستگيرى 
شما منجر مى شود.

ه) مسافرت
براى آنكه سفر هر چه آسان تر شود، بايد به موارد زير توجه كنيد: 

برگزارى نشست نهايى
قبل از سفر، نشست كوتاهى با ورزشكاران و مربيان داشته باشيد. موارد زير را برايشان شرح دهيد: 

 .برنامة مسافرت. از انتظاراتتان مرور روزانه تهيه كنيد
  اسكان و انتظارات غذايى. جزئيات اسكان را شرح دهيد، به طورى كه اعضاى گروه تلفن تماسى از آنجا داشته

باشند. به عالوه، مطمئن شويد كه شمارة همراه مقامات را همه دارند. 
 .رسومات كشور ميزبان. آيين مذهبى، و شرايط سياسى و اقتصادى
 .انطباق ها. ناحية زمانى، آب و هوايى، ارتفاع، غذا و آب، حشرات، حيوانات، موارد پزشكى
 .ضوابط رفتارى. جوانمردى، دوستى، مهربانى و توجه به اين حقيقت كه كشورتان را نمايندگى مى كنيد
  .امنيت. شناسايى احتياط هاى ايمنى، مثل تدابير حفاظتى اشخاص مهم
  قوانين تيمى. هر گونه قوانين گروهى، از جمله قوانين و مقررات ساعات خاموشى را توضيح دهيد. توضيح دهيد

نظم و انضباط چگونه اجرا مى شود.
  روابط عمومى. برخى عبارات گفتارى آن كشور را ياد بگيريد؛ تر و تميز لباس بپوشيد؛ به قوانين و رسوم كشور

ميزبان احترام بگذاريد؛ در بيان و تبادل ديدگاه هاى سياسى، اقتصادى، و مذهبى با بصيرت باشيد.
  .مصاحبه با رسانه ها. پرسش هاى مورد نظر رسانه ها را شناسايى كنيد و چگونگى پاسخ دادن به آن ها را از قبل بدانيد
  .ساير جنبه ها. هر گونه مسائل تكنيكى دربارة تمرين و مسابقه را كه بايد قبل از ورود بدانيد شناسايى كنيد

سازماندهى تجهيزات و بار
 .هر بسته بار بايد برچسب هاى رنگى بزرگ و مشخص داشته باشد تا جمع آورى آن ها راحت باشد
 .دقيق بدانيد چند بسته بار تحويل داده ايد
 .همة تجهيزات را با جوهر ثابت عالمت گذارى كنيد
 .مطمئن شويد تمهيدات الزم براى حمل و نقل بارها و تيم انديشيده شده باشد
 .مجدداً كنترل كنيد هيچ چيزى هنگام ترك كشورتان جانماند. آدرس هتل مقصد روى همة بسته ها چسبيده باشد
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كنترل امور مالى
 .مطمئن شويد هنگامى كه وارد كشور مقصد مى شويد، چه مقدار پول بايد هزينه كنيد
 .از همة فاكتورها و رسيدها كپى تهيه كنيد و يادداشتى كه به چه منظور هزينه شده اند تهيه كنيد
 .رسيدهاى كارت اعتبارى را نگه داريد
 .از آنچه هزينه مى كنيد يادداشت برداريد و در پايان هر روز با فاكتورها تراز كنيد
  .كل اسناد مالى را در پايان سفر تراز كنيد و هرگونه پول باقى مانده را برگردانيد

كار با رسانه ها
 .قبل از ترك كشورتان، فرصتى را براى رسانه ها براى مصاحبه با اعضاى تيم ترتيب دهيد
 .راهنماى رسانه اى براى تيم يا اطالعات و عكس هاى هر ورزشكار را داشته باشيد
 .در صورت نياز، بسته هاى رسانه اى تهيه كنيد
 .براى آنكه نتايج را به اطالعشان برسانيد، تلفن يا آدرس الكترونيكى رسانه ها را داشته باشيد

حضور در پروتكل هاى ضرورى
 .در همة نشست ها، دعوت ها، و جشن ها حاضر شويد
 .فراموش نكنيد شما نمايندگان كشورتان هستيد

راهنمايى هاى سودمند
 .انتظار مى رود مستقل باشيد و طبق آن برنامه ريزى كنيد
 .ساير كشورها ممكن است در جّوى سريع تر يا كندتر زندگى كنند
 .شوخ طبعى خود را حفظ كنيد، هشدار دهيد، و بكوشيد سازگار شويد
 .اگر فكر مى كنيد برترى از آن ورزشكاران شماست، از حقوق آن ها حمايت كنيد
 .روابط و اهداف مهم اند. فراموش نكنيد هر كس كه آنجاست وظيفه اش كمك به ورزشكاران است
  هدف را با ديگران در ميان گذاريد (آن ها را در كار شريك كنيد)، به طورى كه بتوانيد روى اهداف جزيى سفر متمركز

شويد تا عناصرى كه ماية حواس پرتى مى شوند. 
  مسائل معمول را قبل از مسابقه با معيار بسنجيد تا ورزشكاران با برخى آگاهى ها و مسائل امنيتى- حتى در كشور

خارجى– آشنا شوند. ممكن است به مترجم نياز داشته باشيد، اما چنين فردى هميشه نمى تواند با شما باشد. بكوشيد 
چند جملة كليدى بياموزيد. مردم كشور ميزبان راغب تر به همكارى با شما مى شوند وقتى ببينند در يادگيرى زبانشان 
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تالش كرده ايد. 

وقتى برمى گرديد
 .گزارشى رسانه اى تهيه كنيد يا فرصتى را در اختيار رسانه ها قرار دهيد تا با شما دربارة سفر مصاحبه كنند
  نامه هاى پستى يا الكترونيكى تشكر خود را به همة كسانى كه به شما كمك كرده اند ارسال كنيد. سعى كنيد قبل از

بازگشت به خانه آدرس همه را داشته باشيد.
 .با كمك گرفتن از مربيان، مديران، و احتماالً ورزشكاران، ارزيابى اى از سفر انجام دهيد
 .گزارش هاى الزم را براى هيئت اجرايى ورزش خود بنويسيد
 .گزارش مالى تهيه و به مقامات مسئول ارائه كنيد

و) نمونه هاى عملى
پرسش هاى زير به شما كمك مى كنند تا سفرتان را برنامه ريزى كنيد. موارد زير را بررسى كنيد: 

غذا:
 چه نوع غذايى سرو مى شود (خارجى، كشور خودتان، و جزآن)؟
 غذا چگونه سرو مى شود (سالن اصلى غذاخورى، كافه تريا، بوفه، به صورت اختصاصى)؟
 آيا غذاى كافى وجود دارد؟
 در زمان تمرين و مسابقه، آيا غذا در دسترس است؟
 آيا همة وعده هاى غذايى در يك مكان سرو مى شوند (براى مثال، هتل)؟
 آيا استفاده از غذاهاى بسته بندى شده ميسر است؟
 آيا ميان وعده هاى غذايى داده مى شود؟ حاوى چيست؟ از كجا مى توان آن ها را سفارش داد و تهيه كرد؟
 آيا غذاى رژيمى سرو مى شود، براى مثال، براى افراد ديابتى، و گياه خواران؟
  چه نوع مايعاتى در دسترس اند- آب، آب ميوه، نوشابه هاى كربوهيدراتى، چاى؟ آيا خوردن نوشابه خطرى ندارد؟

در اتاق ها، محل هاى اسكان و مسابقه، چگونه مى توان به آن ها دسترسى داشت؟ زمان در دسترس بودن آن ها چگونه 
است؟

 اقدامات پرداخت هزينه هاى وعده هاى غذايى چيست؟ آيا شامل سرانة پرداختى مى شود؟

اسكان: 
  مكانش كجاست؟
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 براى چه كسانى است؟ ورزشكاران، كمك مربيان، مربيان، مديران؟
 هر اتاق چند نفره است؟
 آيا اتاق ها همه در يك واحد مستقرند؟
 آيا سالن نشست عمومى وجود دارد؟
 توالت ها و حمام ها عمومى اند يا خصوصى؟
 آيا فضاى دفتر سرپرستى يا تجهيزات وجود دارد؟
  ،آيا فضاى پزشكى و فيزيوتراپى وجود دارد؟ براى معاينة اعضاى تيم، آيا دكتر و فيزيوتراپ وجود دارد؟ اگر بله

هزينه اش چقدر است؟
 آيا مكان هايى براى نگهدارى از تجهيزات وجود دارد؟ آيا مى توان كليد آن ها را در اختيار داشت؟
 تمهيدات دريافت و ارسال پست الكترونيكى چگونه است؟
 پرداخت چه هزينه هايى برعهدة چه افرادى است؟
 آيا محلى براى اسكان اعضاى خانواده و دوستان وجود دارد؟

مراكز تمرين و مسابقات:
 با توجه به محل اسكان، مراكز تمرين در كجا و در چه فاصله اى قرار دارند؟
 آيا دغدغه هاى امنيتى و حفاظتى وجود دارد؟
 آيا مراكز تمرينى وجود دارد؟ كجا؟ چه وقت؟ چگونه مى توان به آن ها دست يافت؟
  براى رفتن به محل مسابقه، آيا وسيلة نقليه وجود دارد؟ چگونه مى توان با توجه به برنامة زمان بندى شما هماهنگ

كرد؟
 آيا براى هر تيم مراكز تمرينى جداگانه وجود دارد يا اين مراكز اشتراكى است؟
 آيا خدمات پزشكى در دسترس است؟ شامل چه مواردى مى شود؟
 اتاق خبر كجاست؟
 سطوحى كه مسابقات روى آن صورت مى گيرد چيست (براى مثال، چمن مصنوعى/ چمن طبيعى)؟
 جزو مراكز تمرينى و مسابقه، آيا آب و غذا داده مى شود؟

حمل و نقل:
 حمل و نقل در دسترس چيست؟ اتوبوس هاى چارتر، ون هاى شخصى، تاكسى، ماشين هاى كرايه اى؟
  تيم مسير فرودگاه تا محل اسكان را چگونه طى مى كند؟ آيا در فرودگاه، تيم يا شخص معينى از كميتة برگزارى به
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استقبال مى آيد؟
 تيم چگونه از محل اسكانش تا محل تمرين و مسابقه منتقل مى شود؟
 آيا براى فعاليت هاى اوقات فراغت، وسيلة حمل و نقل وجود دارد؟ اتوبوس، ماشين شخصى، مترو، تاكسى؟
 آيا بابت حمل و نقل بايد هزينه اى پرداخت كرد؟

مسابقه:
 برنامه ها و مكان(هاى) مسابقه چيست؟
 براى اطالع رسانى به تيم ها دربارة نحوة برگزارى مسابقات، آيا برگزارى نشست برنامه ريزى شده است؟
 كميتة برگزارى چگونه با هر تيم ارتباط برقرار مى كند؟

مسائل جغرافيايى:
  وضعيت آب و هوايى چگونه است؟ چه زمانى فصل خشك و مرطوب است؟ دامنة دما و رطوبت چه مقدار خواهد

بود؟
 ارتفاع چگونه است و آيا سبب بروز مشكلى خواهد شد؟
 آيا اختالف زمان منطقه اى وجود دارد؟

زبان:
 زبان هاى متداول كدام اند؟
 رويداد ورزشى با چه زبانى اداره مى شود؟
 آيا مترجم وجود دارد يا بايد درخواست كرد؟ هزينة آن چقدر است؟

آداب و رسوم:
 مذاهب رسمى چيست؟ آيا مى توانيد نيازهاى مذهبى تيمتان را تأمين كنيد؟
 آيا مسائل يا حساسيت هاى سياسى خاصى وجود دارد كه بايد بدان توجه داشته باشيد؟
  آداب و رسوم پوشش لباس مقبول چيست؟
 نزاكت متداول يا آداب و رسوم اجتماعى مقبول چيست (براى مثال، انعام دادن)؟
 آيا رويدادهاى فرهنگى خاصى وجود دارد كه تيم شما ببيند يا در آن شركت كند؟

امور حقوقى: 
 آيا از اهميت و به كارگيرى قوانين كشور دربارة استفاده از داروها، الكل، و رفتار ناخوشايند مطلع ايد؟
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 كنسولگرى يا سفارت كشور شما كجاست؟ آيا شماره تلفن آن ها را داريد؟ آيا از ورود شما آگاه اند؟
 وقتى با مشكلى مواجه شديد با چه كسى تماس مى گيريد؟
 آيا در كشور خارجى، كاركنان پزشكى شما مى توانند طبابت كنند؟

امور بانكى:
 هزينه هايتان را چگونه مى توانيد بپردازيد؟
 نرخ تبادل چقدر است؟ بهترين راه تبادل پول (تبديل يك پول به پول ديگر) چيست؟
 براى استفاده از بانك هاى خارجى، آيا بايد از قبل تمهيداتى بينديشيد؟

اوقات فراغت:
 چه فعاليت هاى تفريحى اى مى توانيد براى تيمتان برنامه ريزى كنيد؟
 آيا تورهاى سياحتى يا رويدادهاى فرهنگى وجود دارد؟
 آيا امكان خوردن غذا در خارج از هتل وجود دارد؟

ز) پرسش ها
با چه دقتى مى توانيد ارزيابى كنيد آيا سفر ورزشى به درستى انجام مى شود؟  .1
آيا فهرست كنترلى داريد كه هنگام برنامه ريزى سفرها از آن استفاده كنيد؟  .2

3. به محض به پايان رسيدن سفر، ارزيابى آن را چگونه انجام مى دهيد؟
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اطالعات دربارة ورزشكاران
در زير كاربرگه اى شامل اطالعاتى وجود دارد كه الزم است از ورزشكاران اخذ كنيد:

................................................................................................................................................................................ نام كامل: 

نام:  .......................................................... نام خانوادگى:  .......................................................   
آدرس فعلى: ...........................................................................................................................................................................
آدرس منزل: ...........................................................................................................................................................................

اگر با آدرس باال فرق دارد.
شماره هاى تلفن:     خانه: ......................................  محل كار: ......................................  همراه: ..........................................

تاريخ تولد: ............................................................................................................................     مرد:                  زن:   
شمارة گواهى تولد (شماره شناسنامه): ...................................................................................................................................
كشور محل تولد: ...........................................................         تابعيت: ................................................................................
شماره پاسپورت: ............................................................   تاريخ صدور: ..............................................................................
تاريخ انقضا: ...................................................................   شماره ملى: .................................................................................
شمارة كارت شناسايى ورزشكار: ...........................................................................................................................................
اطالعات پزشكى: ...................................................................................................................................................................
نام و آدرس شركت بيمه: .......................................................................................................................................................
شمارة بيمه نامه: .....................................................................  تجويز عينك: .........................................................................
راهنمايى هاى پزشكى ويژه (براى مثال، ديابتى و مستلزم مصرف منظم دارو): .......................................................................

فهرست داروهايى كه ورزشكار مصرف مى كند (نام هاى ژنريك را استفاده كنيد): ..............................................................
فهرست هر گونه آلرژى: ........................................................................................................................................................
فهرست هرگونه مالحظة پزشكى (براى مثال، آسم، ديابت): ..................................................................................................

تماس اضطرارى: نام دو نفر و آدرس و شماره تلفنى كه بتوان در مواقع ضرورى با آن ها تماس گرفت:
1. نام: .....................................................................................................................................................................................
آدرس: ....................................................................................................................................................................................
خانه: ...................................  محل كار: ...................................  همراه: ................................. شماره تلفن:  
2. نام: .....................................................................................................................................................................................
آدرس: ....................................................................................................................................................................................
شماره تلفن:    خانه: ........................................ محل كار: ........................................ همراه: ................................................



راهنماى مديريت ورزشى346



3بخش

347 Sport Administration Manual

سازماندهى مسابقه
مقدمه..............................................................348   الف) 
ب) مرحلة بررسى....................................................348
ج) مرحلة برنامه ريزى..............................................349
د  ) سازماندهى مسابقه...............................................352
ه  ) پرسش ها.............................................................353

دكتر عباسعلى گائينىفصلفصل 5050



راهنماى مديريت ورزشى348

الف) مقدمه
مسابقه هاى موفق اتفاقى رخ نمى دهند. حجم زيادى برنامه ريزى و دورانديشى، توجه به ناچيزترين جزئيات، و توجه دقيق به 

مسائلى مثل حمل و نقل و اسكان الزم است. مسابقه چهار مرحله دارد كه بايد به دقت برنامه ريزى شود: 
1. بررسى. تصميم دربارة اينكه سازمان مى خواهد يا ظرفيت سازمان دادن مسابقه را دارد. 

2. برنامه ريزى. تصميم دربارة اينكه مسابقه چه خواهد بود، چه مسابقه اى مثل آن انجام شده است، و چه فعاليت هايى 
بايد در نظر گرفته شود، وظايف و فعاليت هايى كه براى تحقق مسابقه به اجرا درمى آيد. 

3. كارهاى عملى. برگزارى مسابقه 
به پايان رساندن. جمع و جور همة جزئيات پس از مسابقه و به پايان بردن مسابقه.  .4

ب) مرحلة بررسى 

قبل از تقاضا يا قبول مسابقه 
قبل از آنكه وقت و منابع خود را هدر دهيد و هنگام بررسى مسابقه اى كه احتمال پيروزى شما در آن كم است يا اجراى مسابقه اى 

كه موفقيت در آن ضعيف است، پرسش هايى وجود دارد كه بايد به آن ها توجه كنيد: 
 آيا مى توان تسهيالت الزم را در اختيار گرفت؟
 براى اجراى پروژه آيا مى توان پول الزم را جمع آورى كرد؟
 آيا نيروى انسانى و رهبرى الزم را در اختيار داريم؟
 آيا ارادة الزم را داريم؟
 آيا كارشناسان الزم را در اختيار داريم؟
 آيا زمان كافى در اختيار داريم؟
 آيا همكاران مشتاقى براى كمك به ما وجود دارند؟
 آيا عالقه اى به مسابقه در افراد جامعه وجود دارد؟
 از ميزبانى مسابقه، چه انتظاراتى داريد؟

محل مسابقه
 آيا مردم محلى به اين مسابقه مشتاق اند؟
 آيا احتمال پشتيبانى از مسابقه وجود دارد؟
 آيا رسانه هاى محلى به مسابقه عالقه مندى نشان خواهند داد؟
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تاريخچة گذشتة مسابقه
 مثل اين مسابقه، چه مسابقة ديگرى ميزبانى شده است؟
 تا چه حد موفق بوده اند؟
 چه عواملى در موفقيت آن ها مؤثر بوده است؟
 اگر برگزارى مسابقه را بپذيريم، آيا آن عوامل را مى توان تكرار كرد يا بهبود بخشيد؟

پذيرش:
  آيا سازمانم با سازماندهى مسابقه موافق است؟ آيا در درون سازمانم، مسائل شخصى يا مشكالت ديگرى وجود دارد

كه مانع از موفقيت مسابقه شود؟
  آيا دپارتمان ورزش دولت مطلع است كه بررسى مسابقه را درخواست كرده ايم و آيا حمايت خواهند كرد تا موفق

شويم؟

ج) مرحلة برنامه ريزى 

گرفتن حق ميزبانى مسابقه 
اگر در گرفتن حق ميزبانى مسابقه برنده شديد، نخستين اقدامى كه بايد انجام دهيد منصوب كردن فردى است كه اين اطمينان را 
به شما بدهد مسابقه اتفاق مى افتد. اين فرد رئيس كميتة برگزارى، رئيس پروژه، يا رئيس تورنمنت منصوب مى شود. سپس، كميتة 
برگزارى ايجاد كنيد تا فرايند برنامه ريزى شروع شود و بر مسائل عملياتى اصلى نظارت صورت گيرد. اين مسائل و موضوعات 

عبارت اند از: 
  تسهيالت و تجهيزات
  ،ابعاد تكنيكى- داوران، حكمان، تمرين

تساوى، برنامة مسابقه 
  رابطه با هيئت مديرة رشته هاى ورزشى

ورود،  كاربرگه هاى  شركت كنندگان،  و 
كاربرگه هاى  اطالعاتى،  كاربرگه هاى 

ثبت نام، واجد شرايط بودن 
 حمل و نقل
 اسكان
 رسانه و تبليغات
 پروتكل- سمينارها، اشخاص خيلى مهم
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 استقبال
 كنترل بودجه و امور مالى
 برنامة اجتماعى
  جمع و جور پس از مسابقه، ارزشيابى، و گزارش
  .نيازهاى پزشكى

در مورد مسابقه هاى كوچك، اين احتمال وجود دارد كه فردى بيش از يك كار را بتواند انجام دهد. اين كار كامًال شدنى 
است، براى مثال، مى توان وظايف اسكان و حمل ونقل را تركيب كرد. مى توانيد با انديشيدن دربارة مسابقه و مقدار زمانى كه 

كمك دهندگان در اختيار شما مى گذارند، تركيب موضوعات را معين كنيد.
به محض آنكه موضوعاتى كه بايد پوشش داده شوند شناسايى شدند و فرد كليدى منصوب شد، زمان برنامه ريزى عملى 
فرامى رسد. با استفاده از نمودار گانت (يا فلوچارت)ى كه فعاليت ها و نشست ها را مشخص مى كند، محدوده هاى زمانى را تنظيم 
كنيد. تنظيم اين نمودار براى مقدمات مناسب ضرورى است. بايد به دنبال فرايند برنامه ريزى پروژه باشيد كه در فصل 46 مطرح 

كرديم. فهرست زير مثالى از محدوده هاى زمانى كلى قبل از مسابقة قهرمانى ملى است.  

شش ماه مانده به مسابقه
 .با برگزاركننده و تا حد ممكن با مسئوالن كميته ها مالقات داشته باشيد
 .مسئوالن بايد فهرستى از وظايف را در حوزة مسئوليتشان تنظيم و عرضه كنند
 .هر مسئول بايد با برگزارى نشستى، بودجة مقدماتى خود را معين كند
 .روش هاى ارتباط و زمان هاى گزارش دهى منظم را بنا نهيد

پنج ماه مانده به مسابقه 
  .بودجة همة كميته ها را بازنگرى كنيد و در يك سرفصل يك كاسه كنيد
  ،هر مسئول كميته فلوچارتى حاوى موارد زير تهيه مى كند: وظايفى كه بايد انجام شود، چه كسى كار را انجام مى دهد

و چه موقع انجام شود.
 .تسهيالت و تجهيزات را در صورت نياز ثبت كنيد
 .طرح هاى عملياتى را شروع كنيد
 .روش هاى ثبت نام را مشخص كنيد
 .براى بررسى پيشرفت برنامه ريزى آن ها، با مسئول هر كميته دو هفته يك بار نشست داشته باشيد
  همة وظايفى را كه مستلزم زمان بندى است مشخص كنيد؛ براى مثال، پشتيبانى، كارهاى چاپى، مسائل مالى، جذب

داوطلبان.
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دو ماه مانده به مسابقه
 .براى اطالع از پيشرفت كار، مالقات با همة مسئوالن كميته ها را ادامه دهيد
 .براى اطمينان از اينكه فلوچارت در مسير صحيح قرار دارد بازنگرى را فراموش نكنيد
 .كاربرگه هاى ورودى و/ يا ثبت نام و ساير كاربرگه ها را ارسال كنيد
 .نشست ها/ تماس ها با مسئوالن را هفتگى كنيد

يك هفته مانده به مسابقه
 .براى اطمينان از قرار داشتن فلوچارت ها در مسير صحيح همه را بازنگرى كنيد
 .مشكالت اضطرارى و حل و فصل آن ها را به بحث گذاريد
 .تعامل نهايى بين مسئوالن را هماهنگ كنيد

ساير فعاليت ها
مسابقه هاى ويژه اغلب تنها موجب جلب عالقة كسانى مى شوند كه به طور مستقيم در آن درگيرند يا تعهد خاصى به خود مسابقه 
دارند. با وجود اين، اگر بتوانيد چيزهاى فوق العاده اى به آن اضافه كنيد، اشتياق به آن را افزايش داده ايد. در نتيجه، مشاركت مردم 
در مسابقه را باال برده ايد. هر كشور ويژگى ها و مزاياى فرهنگى خاص خود را دارد. بدين ترتيب، مى توانيد مسابقات ورزشى را 
براى گروه هاى زيادى از مردم جذاب كنيد. با افزودن موارد ديگرى به مسابقات ورزشى مثل عكس، موزيك، رقص هاى محلى، 
هنرهاى تجسمى، غذا يا لباس افراد بيش ترى جذب مى شوند و مشاركت مى كند. براى كمك به برنامه ريزى اين فعاليت ها به 

موارد زير توجه كنيد:
  دربارة كشور يا منطقه تان بينديشيد. چه ابعاد محلى، ملى يا فرهنگى ويژه اى با مسابقه هاى ويژه و وابسته به ورزش

ارتباط دارند؟
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 از ميان موارد باال، كدام يك به لحاظ مالى محتمل است كه در مسابقة ورزشى گنجانده شود؟
 در مسابقه هاى خاص، خود شما مايل ايد به چه گروه سنى خاصى كمك كنيد؟ چرا اين گروه ويژه اند؟
  به افراد خاص در كشورتان بينديشيد كه از طريق فعاليت هاى فرهنگى با ورزش در ارتباط اند. براى مثال، شخصيت هاى

رسانه اى، عكاسان، و رستوران داران. آيا اين شدنى است كه چنين افرادى را در برنامة خود درگير كنيد؟ اگر بله، 
چگونه اين كار را انجام مى دهيد؟

  خود برنامة  در  را  آن ها  مى توانيد  چگونه  كرده اند.  ايفا  شما  كشور  ورزش  تاريخ  در  نقشى  كه  بينديشيد  افرادى  به 
مشاركت دهيد؟

 چه انديشه هاى ديگرى به ذهنتان مى رسد كه به اين موارد فوق العاده بيفزاييد ؟

د) سازماندهى مسابقه
براى سازماندهى، مراحل زير سودمند است:

 .فهرستى از نام و شماره تلفن افراد اصلى درگير در آماده سازى اين مسابقه تهيه كنيد
  مثل باشيد،  داشته  اختيار  در  جنبه ها  تمامى  اجراى  براى  كافى  زمان  بچسبانيد.  آن  به  و  كنيد  تهيه  گرانت  نمودار 

تسهيالتى كه بايد در ابتدا رزرو شود.
  قراردادى را به تفصيل از وظايف و انتظاراتى كه از هر مسئول كميته داريد تهيه كنيد. مدير مسابقه اين قرارداد را براى

هماهنگى كار با فرد مسئول و ساير افراد كميته استفاده مى كند.
  فهرست كنترل فشرده اى دربارة شيوه ها، پرسنل مورد نياز، قراردادهاى همكارى با ساير كميته ها، و تجهيزات و وسايل

مورد نياز تهيه كنيد. اين فهرست كنترل را طورى تهيه كنيد كه جزئيات هر چيز را به روشنى معين كند.
  هر كميته بايد فهرست كنترلى از همة وظايفى كه در حوزة مسئوليتش انجام مى شود داشته باشد. بايد وظايفى را كه

اجرا مى شوند كنترل كنيد.
  .نيازهاى تماشاچيان و شركت كنندگان را بررسى كنيد
  براى پايش پيشرفت به طور منظم، كارها را از نزديك ببينيد. براى تصحيح مشكالت پيش بينى نشده، تمرين كارآمدى

را از پيش آماده كنيد.
  ،بسيار مهم است كه برنامه ريزى و مسابقة واقعى را دنبال كنيد. گزارش نهايى ممكن است حاوى تاريخچه اى از پروژه

ساختار كميته ها، موارد مهم برنامه، نتايج، و پيشنهادها باشد.
 .تا آنجا كه خطرى كيفيت كار را تهديد نكند، مسئوليت ها را هر چه بيشتر تفويض كنيد
 .پيوسته از همة داوطلبان تشكر و حمايت كنيد
 .ارتباط بين مدير مسابقه و كميته هاى گوناگون را به طور مستمر حفظ كنيد
 .به مديريت ايمنى و خطر توجه داشته باشيد
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 .از افراد درگير در كار بازخورد بگيريد
 .دربارة نحوة ثبت هزينه ها، رسيدها، و فاكتورها خطوط راهنماى مكتوب خاصى تهيه كنيد
 .كاربرگه هاى ثبت نام سازمان يافتة روشن و كاملى را استفاده كنيد كه به آسانى سازماندهى و تكميل شوند
  .خوش بين و واقع بين باشيد. هر چه رخ داد، آرامش خود را از دست ندهيد

اطالع دادن به و اطالع گرفتن از شركت كنندگان
بسته به نوع مسابقه، هر باشگاه، تيم يا شركت كننده بايد كاربرگة اطالعاتى حاوى جزئيات زير دريافت دارد: 

 عنوان دقيق مسابقه
 برگزاركنندة آن، حاوى نام، آدرس، و شمارة تماس
 محل دقيق و جزئيات كامل رسيدن به آن
 تاريخ و ساعت دقيق مسابقه
 شرايط ورود
 مهلت و چگونگى ورود
  فردى كه هنگام ورود، اطالعات مورد نياز ورزشكاران را در اختيارشان قراردهد
  .هر گونه اطالعات ديگرى مثل ترتيب مسابقه، جوايز، و وروديه

هر تيم بايد كاربرگة ورود را تكميل كند و آن را تا تاريخ مورد نظر برگرداند. اين كاربرگة ورود شامل موارد زير مى شود:
 نام شركت كنندگان
 (اگر براى رده بندى الزم است) استانداردهاى بازى
 امضاى شركت كنندگان، موافقت با گردن نهادن به دورة مسابقات
  نام تيم، باشگاه، و فرد در تماس با ساير نفرات، و آدرس و شغل و شماره تلفن محل اقامت وى
 .هزينه هاى ورود

در فرودگاه از ميهمان هاى خود به گرمى استقبال كنيد. بكوشيد شركت كنندگان ورود و خروج آسانى داشته باشند. كيوسك هاى 
كنند و داوطلبان به كمك آن ها بشتابند. در  دهيد و پرسنل صميمانه با آن ها برخورد  ميهمانان قرار  ديد  راهنما را در معرض 
صورت نياز، به ورود و خروج افراد كمك كنيد. مطمئن شويد كه وسايل اياب و ذهاب آماده است و نقصى در كار نباشد تا 

شركت كنندگان فاصلة فرودگاه تا محل اسكان و برعكس را به راحتى طى كنند.

ه) پرسش ها
آخرين مسابقه اى را كه برگزار كرده ايد بررسى كنيد. چه كارهاى بهترى انجام داده ايد؟  .1

براى مسابقة بعدى چه تغييراتى مى دهيد؟  .2
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الف) مقدمه 
مديريت و ادارة تأسيسات ورزشى پيچيده است، زيرا تعداد نامعلومى بخش دارد: نگهدارى، اداره كردن و سرپرستى تأسيسات 
موجود، اجراى برنامه ها، و مديريت همة پرسنل، نظام ها و خط مشى هاى وابسته به آن ها. بسيارى از مهارت ها و فعاليت هايى كه 

در اين كتاب راهنما مطرح كرده ايم، در ادارة تأسيسات اهميت دارند.  

ب) مديريت و ادارة تأسيسات     
به بيان دقيق تر، با توجه به مديريت تأسيسات، بايد مالحظات زيادى را به حساب آوريد: 

  تأسيسات را مانند كسب و كار اداره كنيد. در تهية منابع مورد نياز براى ادارة تأسيسات، تدابير و بهاى خدمات را
تعيين كنيد. حتى اگر براى ادارة تأسيسات يارانة دولتى كالن دريافت مى كنيد، تالش كنيد در مخارج صرفه جويى 

كنيد و درآمد را افزايش دهيد. 
 .شناسايى و اجراى بهترين فعاليت هاى درآمدزا را براى تأسيسات در نظر گيريد
  كه كنيد  حاصل  اطمينان  ارزش  بود. براى كسب بيشترين  خواهد  جارى  بيشترين هزينة  احتماالً  پرسنل  هزينه هاى 

برنامه اى مناسب براى تعداد كارمندان وجود دارد كه طبق آن كاركنانى ممتاز و نيك آموخته را استخدام مى كنيد. 
  جذابيت و  پاكيزگى،  خدمات،  باال، برنامه ها،  كيفيت  با  تجهيزات  تدارك  با  كنيد  تالش  جامعه  نيازهاى  توجه به  با 

امكانات را روزآمد نگه داريد.

  تجهيزات باكيفيت و بادوام خريدارى كنيد. اين اقدام در ابتدا ارزان ترين راه نيست، اما شما را از هزينه هاى نگهدارى
و تعويض بى نياز خواهد كرد و بسيار مطمئن تر خواهد بود. 

  از كتاب هاى راهنماى مشروح دربارة «راه اندازى» استفاده كنيد و در مواقع نياز به  آن ها مراجعه كنيد. كتاب هاى راهنما
بايد خطوط كلى روش هاى اداره كردن را ترسيم كنند و براى همة كارمندان قابل فهم باشند. اين كتاب هاى راهنما بايد 
مواردى مانند شرح وظايف، نقشه هاى طبقات، تشريفات مسابقات، بيمه نامه و فهرست تجهيزات ورزشى، بيمه نامه 
و فهرست امكانات و تجهيزات عمومى، وظايف عمومى پرسنل، توافقنامه هاى اقدام در مواقع اضطرارى، و مديريت 
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مورد نياز را تأمين كند.  
  اطمينان حاصل كنيد كه سرمايه گذارى خوبى كرده ايد، از جمله كنترل هاى مالى الزم و تنظيم گزارش، بيمه، فعاليت هاى

اضطرارى، و كاركنان تعليم ديدة خوب.
  حساب ها را مديريت كنيد و دارايى هاى ثابت را همواره در نظر داشته باشيد. وقتى تأسيساتى به دست مى آيد، مطمئن

شويد نه تنها هزينة خريدارى آن، بلكه هزينة راه اندازى آن را به حساب آوريد.
  با استفاده از خبرنامه ها، تابلوى اعالنات ورودى ساختمان ها، و تبليغات رسانه هاى محلى، تأسيسات و برنامه ها را

در محل تبليغ كنيد.
  بودجة جايگزين بخشى از هزينه هاى جارى اداره كردن بايد باشد، به طورى كه منبعى براى تأمين پيشرفت هاى اصلى

يا خريدارى تجهيزات بزرگ باشد، مانند تابلوى نتايج سيستم هاى زمان سنجى و سقف تأسيسات. 

ج) برنامه ريزى 
شايد مهم ترين عامل براى تأسيسات زنجيرة موفق خدمات و فعاليت هايى است كه در اختيار مى گذارد. بايد گروه كاربران احتمالى 
(مدارس، كودكان، بزرگساالن، گروه هاى ورزشى، و نظير آن) و نيازهايشان را شناسايى كنيد. بايد فعاليت هايى را عرضه كنيد كه 
مردم را به استفادة دائمى از تأسيسات تان تشويق و ترغيب كنند. اين امر به كسب درآمد كمك خواهد كرد، اما از همه مهم تر 
آن است كه فعاليت هاى بدنى را در افراد محلى افزايش مى دهد. براى تصميم دربارة آنچه در برنامة تأسيسات تان قرار مى گيرد، 

راه هاى متعددى وجود دارد: 
  .سنتى. آنچه از گذشته وجود داشته ادامه مى يابد
 .آرزوهاى ابراز شده. از مردم آنچه را مى خواهند انجام دهند بپرسيد و اين فعاليت ها را در برنامة خود بگنجانيد
 .اقتدار. شماى مدير تصميم بگيريد مردم چه مى خواهند و آن را در برنامه بگنجانيد
   .خط مشى. برنامه ها به تحقق خط مشى ها مى پردازند، مانند برنامه هاى متمركز بر كودكان
 .شرايط بيرونى. ممكن است برنامه ريزى براى تأسيسات تان را سازمانى بيرونى تعيين كند
 .گوناگونى. برنامه ريزى فعاليت هاى متنوعى را عرضه مى كند تا افراد از ميان آن ها انتخاب كنند
  .تقاضا. آنچه افراد مى خواهند عرضه كنيد

اغلب، تركيبى از اين شيوه ها استفاده مى شود. نكتة كليدى آن است كه اطمينان حاصل كنيد آنچه را مردم مى خواهند عرضه 
مى كنيد و برنامة خود را مرتبًا بازنگرى مى كنيد.

د) پرسش ها 
چگونه دربارة آنچه در تأسيسات تان عرضه مى كنيد تصميم مى گيريد؟  .1

از گروه هاى كاربر خود چگونه اطالعات كسب مى كنيد؟  .2
در صورت برخورد با نيازهاى آن ها، آگاهى قبلى داريد؟   .3
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معموالً، پرورش ورزشكاران و مربيان مسئوليت سازمان هاى ورزشى ملى به شمار مى رود، هر چند آنها 
در عمل نمى توانند اين كار را به تنهايى انجام دهند و بر حمايت هاى موثر منابع گوناگونى متكى اند. آنها 
براى اجراى برنامه هاى خود و براى پرداخت دستمزد پرسنل به منابع مالى نياز دارند، اين منابع مى تواند 
از دولت، همكارى با موسسات يا ابتكارات درآمدزايى به دست آيند. آنها به بهترين مربيان نياز دارند اگر 
بتوانند آنها را بيابند و به روش هاى بسيار زيادى براى آموزش آنها و منابعى براى تامين آنها نيازمندند. 
مربيان بايد ورزشكاران مستعد را تمرين و انگيزه دهند و بدين ترتيب به آنها كمك مى كنند تا به بهترين 
ورزشكارى كه مى توانند تبديل شوند. ورزشكاران خود براى پيشرفت به انواع گوناگونى از حمايت هاى 
ورزشى،  علوم  از  اَشكالى  به  حمايت ها  اين  از  برخى  دارند.  نياز  محور  برنامه  حمايت هاى  و  شخصى 
پزشكى ورزشى و خدمات فناورى عملكرد (ورزشى) نياز دارد. البته، موضوع مواد يا روش هاى ممنوعه 
در ورزش نيز به قوت خود باقى است و اطالعات عملى براى كمك به پيشگيرى و پاسخ به اين معضل 

بايد تامين شود.
همه اين موضوعات در اين بخش بحث مى شوند. توانايى يك NOC يا ديگر ساختارهاى رهبرى 
براى كمك به سازمان هاى ورزشى در نيل به اهدافشان، يكى از چالش هاى هميشگى پيش روى ورزش 
مشاركت هاى  بتواند  بيشتر  چه  هر  كشور  يك  ورزش  سيستم  بنابراين،  مى رود.  شمار  به  كشور  هر  در 

ضرورى را براى تامين اين نيازها ايجاد كند، ورزشكارانش موفق تر خواهند بود.
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الف) مقدمه 
آمادگى (جسمانى) و تندرستى خوب، واژه هايى اند كه مستقيم با ورزش هاى تفريحى و ورزش هاى به شدت رقابتى ارتباط 
دارد.  زيادى  اهميت  استرس-  زياد  مقادير  على رغم  ورزيدگى-  اوج  و  سالم  بدن  باال،  سطح  رقابتى  ورزشكار  براى  دارند. 
بنابراين، حضور متخصصان پزشكى در مراحل آمادگى بسيار مهم است. كارورزان پزشكى مطابق آنچه در ادامه مى گوييم در 

ورزش نقش دارند.

پايش سالمت عمومى
پيش از آغاز تمرين خيلى شديد، ورزشكار بايد براى تشخيص بيمارى هاى مزمن درمان پذير، ضعف ها، و امراض تحت معاينات 
سالمتى مناسب قرار گيرد. پس از آن، معاينات پزشكى منظم براى پايش سالمت عمومى و بدنسازى بايد جزو برنامة تمرينى وى 

گنجانده شود؛ مثل، آزمون آسيب هاى مزمن بافت نرم، ارزيابى هاى تغذيه اى، يا آزمون هاى خستگى. 
هنگام  مى بينند.  آسيب  مسابقه  يا  تمرين  شدت  از  ناشى  بدنى  فشار  دليل  به  يا  ضربه اى  تصادفات  اثر  بر  يا  ورزشكاران 
آسيب ديدگى، تشخيص پزشكى سريع و دقيق براى ورزشكار حياتى است تا بتواند در كوتاه ترين زمان ممكن، توانايى خود را 
بازيابد. فرايند بازگرداندن ورزشكار به آمادگى كامل پس از آسيب، كارى گروهى است كه به پزشك، فيزيوتراپيست، مربى، و 

ورزشكار نياز دارد. 

تمرين عادت هاى سالمتى بخش
ورزشكار و مربى در تالش براى پيشگيــرى از آسيب و بيمارى بايد عادت هاى سالمتى بخش و خوب را سرلوحة كار خود قرار 
دهند. پزشك عادت هاى صحيح بهداشتى، خواب، مسائل وابسته به سفر، و اهميت عاليم بيمارى (خيالى يا جز آن) را گوشزد 
مى كند. فيزيوتراپيست اهميت فعاليت هاى ورزشى گرم كردن، كشش وضعيت بدنى (قامت) مناسب هنگام نشستن يا ايستادن را 

مطرح مى كند. و متخصص تغذيه عادت هاى خوب يا بد غذا خوردن را توصيه مى كند. 

ب) خدمات بهداشتى منطقه اى    
خدمات بهداشتى دولتى چه دانشگاه ها عرضه كنند و چه نيروهاى مسلح و درمانگاه هاى محلى، ممكن است تنها منبع واقعى 
موجود در محل براى كمك به ورزشكاران باشد. اداره كنندگان اين سازمان ها مى توانند افزون بر مسئوليت هاى متعارف خود، با 

اقدامات زير از ورزشكاران حمايت كنند: 
 تأمين پايش مكرر وضعيت سالمت ورزشكاران
 تضمين مراقبت هاى سريع و مناسب آسيب ها، امراض، يا ساير بيمارى ها
 تأمين دسترسى آسان به فيزيوتراپى يا ديگر خدمات پيراپزشكى
  حمايت از برنامه هايى نظير كنترل دوپينگ، ارزيابى تغذيه و مكمل هاى خوراكى، و آزمون آمادگى
  تأمين اطالعات و آموزش ورزشكاران و مربيان
  .تأمين حمايت هاى ادارى از پرسنل پزشكى و پيراپزشكى

خدمات پزشكى مناسب ورزشكار با كندوكاو در اين موارد آشكار مى شود: 
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 بيمارستان هاى محلى
  پزشكان محلى كه به نظر مى رسد به ورزش عالقه مندند
 دانشگاه هاى پزشكى محلى يا مراكز حرفه اى آموزش بهداشت
 كلينيك ها يا آژانس هاى بهداشتى نظامى يا دولتى
 تجربة انجمن ها يا تيم هاى ورزشى اى كه از خدمات پزشكى استفاده كرده اند
  سازمان هاى حرفه اى (پزشكى، دندانپزشكى، فيزيوتراپى، تغذيه اى، و مانند آن) در كشورتان
   .دانشگاه ها يا سازمان هاى كمك هاى پزشكى داوطلبانه

ج) نقش كميتة ملى المپيك
NOCها با توجه به موارد زير در ارتقاى پزشكى ورزشى نقش دارند: 

 تأمين مشوق ها براى گسترش دانش و مهارت كارورزان پزشكى
  تأمين تجربه هاى ورزشى براى آن دسته از پزشكانى كه مى خواهند در پزشكى ورزشى متخصص شوند، به ويژه با

تشويق برگزارى دوره هاى آموزشى پزشكى ورزشى IOC در كشورتان؛ 
  تشويق به انجام و عرضة خدمات هماهنگ پزشكى/ پيراپزشكى/ علمى كه هدفشان حفظ سالمت و ايمنى ورزشكاران

است؛
  ويژة جنبه هاى پزشكى عملكرد ورزشى، مثل كنترل دوپينگ IOC روزآمد كردن خود با خط مشى ها و آيين نامه هاى

و خدمات پزشكى در بازى هاى المپيك.

د) خدمات پزشكى هنگام سفر
هنگامى كه تيمى سفر مى كند بسيار مطلوب است كه متخصصان پزشكى و فيزيوتراپى تيم را همراهى كنند. اگر چنين اشخاصى 
با تيم باشند، مزيت واقعى نظارت پزشكى روزانه كه اغلب دسترسى به آن در خانه ممكن نيست جنبة واقعيت به خود مى گيرد.

حتى اگر پزشكى با تيم سفر نمى كند، تيم بايد پيش از مسافرت با پزشك مشورت نمايد تا به برنامه ريزى سفر كمك كند. 
پزشك بايد دربارة سازگارى با آب و هوا، ايمنى سازى هاى مورد نياز، احتياط هاى بهداشتى و خدمات و تسهيالت پزشكى در 
كشور مقصد توصيه هاى الزم را بنمايد. اين اطالعات همچنين، قبل از سفر يا با جستجوى اطالعات پزشكى مناسب، احتماالً از 

سفارتخانه يا كنسولگرى مقصد در كشورتان، به دست مى آيد. 

1. پيش از سفر 
عواملى كه پيش از مسافرت تيم بايد بررسى شوند: 

 دماى محيط/ شرايط آب و هواى محل برگزارى مسابقه
  رژيم غذايى و وعده هاى غذايى
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 شرايط عمومى بهداشتى
 مدت زمان سفر از وطن تا كشور برگزاركنندة مسابقه
  ايمنى سازى مورد نياز كشور ميزبان
 دسترسى به دارو
 بيمة سالمتى مورد نياز
 .شرايط عمومى زندگى- اسكان، و مانند آن

2. راهنمايى هاى سفر

الف) عمومى

  ممكن است يافتن داروهاى ضرورى هنگام سفر ميسر نباشد. اگر از وجود آنچه نياز داريد مطمئن نيستيد، آن ها را
با خود ببريد.

  نيازهاى ايمنى سازى تيم را مشخص كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه واكسيناسيون هايى مانند فلج اطفال و كزاز انجام
شود. ممكن است به زدن واكسن هاى تب زرد، وبا، و تيفوس نياز داشته باشيد. اگر نگران ماالريا هستيد بايد، پيش 
از عزيمت، هنگام سفر، و در بازگشت داروهاى ضد ماالريا مصرف كنيد. واكسن وبا تنها تا حدودى شما را در برابر 
 A بيمارى مصون مى كند، لذا بهداشت مناسب كمكى ضرورى است. گاماگلوبولين تا حدودى شما را عليه هپاتيت

مصون مى كند. همة مايه كوبى ها و واكسيناسيون ها بايد پيش از عزيمت تكميل شود. 
  ،مطمئن شويد هر ورزشكار «پاسپورت» پزشكى حاوى جزئيات مشكالت پزشكى ويژه مانند آسم، ديابت، آسيب ها

داروها، واكسيناسيون ها، و حساسيت ها داشته باشد.
  بيمة پزشكى ويژة سفر را جدى بگيريد. اين بيمه نامه بايد خدمات پزشكى در كشور مقصد همچنين، هزينة پرواز

برگشت پس از حوادث يا بيمارى هاى جدى را پوشش دهد.
  ،تيم شما بايد كيف كمك هاى اوليه شامل موارد زير را به همراه داشته باشد: پانسمان ويژة بريدگى ها و خراشيدگى ها

و  آفتاب،  ضد  حشرات،  دافع  آسپيرين،  عفونى،  ضد  لوسيون هاى  تاول،  از  پيشگيرى  ويژة  چسبان  نوارى  باندهاى 
معجون هاى آب رسانى خوراكى (بسته هاى گلوكزى/ تركيبات نمكى براى اضافه كردن به مايعات) براى درمان اسهال. 

 .اگر به هر دليلى يكى از اعضاى تيم بيمارى جنسى مسرى گرفت، بايد با پزشك مشورت كرد
  با پوشيدن شلوار، پيراهن آستين بلند، و پرهيز از رفتن به مناطق مرطوب و تاريك خطر گزيدگى حشرات را كاهش

دهيد.
  پس از رسيدن به كشور مقصد، پزشك يا سرپرست تيم بايد از بيمارستان محلى بازديد كند يا دربارة بيمارستان و

روال پذيرش و خدمات فيزيوتراپى آن اطالعاتى به دست آورد. با پزشك محلى براى دريافت كمك و آگاهى از 
محل نزديك ترين داروخانه تماس بگيرد. 

  .پزشك تيم بايد زمان خاصى را در صبح و عصر براى معاينة اعضاى مصدوم يا بيمار اختصاص دهد
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ب) اسهال
هر مسافرى با اين بيمارى مواجه مى شود، اما براى ورزشكاران مسافر به طور خاص اهميت دارد، زيرا اسهال سبب دفع زياد نمك 
و مايعات بدن مى شود. همچنين، منابع انرژى را كاهش مى دهد. اسهال همچنين ممكن است بر اثر فشارهاى هيجانى يا اضطراب، 
يا با ناراحتى روده توسط ميكروارگانيسم ها ايجاد شود. بيمارى هاى اسهالى با ورود مواد عفونى به دهان پديد مى يابد. گوشت و 
ماهى (به ويژه ظروف پاى ها، ادويه جات، سس، و شيرينى جات)، شير، سبزيجات خام، و ميوه هايى كه خوب شسته نشده اند و 

آب مواردى هستند كه معموالً مواد عفونى را با خود حمل مى كنند. 
ج) مالحظات رژيم غذايى 

 .همة غذاهاى نپخته، بالقوه منبع بيمارى اند
 .هر گونه تغيير در رژيم غذايى ممكن است سبب ناراحتى هاى روده اى شود
 .آب گوجه فرنگى منبع بسيار خوبى از الكتروليت هاست
 .با غذا بايد نمك خورد
  كربوهيدرات دريافتى بايد زياد باشد. ميان وعده هاى غذايى غنى از كربوهيدرات مانند شيرينى جات بايد در دسترس

باشد. سه ساعت مانده به مسابقه، رژيم هاى غذايى پركربوهيدرات و زودهضم توصيه مى شود. 
  با وجود غذاى كافى، به ويتامين اضافى نيازى نيست. با وجود اين، اگر ميوه ها و ساالدها از رژيم غذايى روزانه كنار

گذاشته شوند، بايد ويتامين مصرف كرد. آهن را نيز نبايد فراموش كرد. 
 .كنترل روزانة وزن ورزشكار معين مى كند كه آيا ميزان غذا، كالرى، يا مايعات دريافتى بايد افزايش يابد
  يافتن براى  برداشت.  هتل  از  احتماالً  بايد  را  مايعات  و  ميان وعده ها  مسابقه،  يا  تمرين  از  پس  قوا  تجديد  براى 

ميان وعده ها به استاديوم ها چشم ندوزيد. ورزشكاران بايد دقت كنند وعده هاى غذايى را از دست ندهند و نوشيدن 
را فراموش نكنند.

د) خستگى سفر 

  سفر هوايى مشكالت به خصوصى را پديد مى آورد: آب زدايى ناشى از مسافرت در ارتفاع، تغييرات در ريتم بدن
مايعات  فنجان  يك  ساعت  هر  كم  دست  هواپيما،  با  طوالنى  سفر  هنگام  بى تحركى (كوفتگى).  و  سفر)،  (خستگى 
بنوشيد و از نوشيدن الكل و درازكشيدن اجتناب كنيد و در هواپيما راه برويد. تالش كنيد ورزشكاران را از مسافرت 

در حالت خستگى باز داريد؛ به محض ورود فشار بيش از حدى بر آن ها وارد نكنيد.  
  ،تغييرات منطقة زمانى باعث فشار بيش از حد مى شود. عاليم خستگى سفر عبارت اند از: خستگى، اختالل حواس

دل پيچه، يبوست يا اسهال، و مختل شدن خواب. دليل آن هم اين است كه چرخه هاى بدن نمى توانند با محيط جديد 
هماهنگ شوند. براى سازگارى با روال خواب- بيدارى كه در مكان جديد با آن مواجه مى شويد مى توانيد زمان ورود 
را طورى تنظيم كنيد كه در ساعات شب وارد آن كشور شويد يا با تغيير الگوهاى خواب پيش از سفر اين وضعيت 
را بهبود بخشيد. ورزشكارانى كه قبل از سفر، الگوهاى خوابشان را تغيير نداده اند، بايد از مسابقه در ساعات صبح 
هنگام در چند روز اول پس از پرواز طوالنى به سوى شرق و در شب هنگام پس از پرواز به سوى غرب اجتناب 
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كنند. ورزشكارانى كه از پيش سازگار شده اند نبايد در اين باره نگران باشند زيرا دستگاه هاى آن ها قبًال با محيط 
جديد هماهنگ شده است. 

  خواب طوالنى (براى مثال 12 ساعت) پس از پرواز طوالنى كمبود خواب را جبران مى كند. با وجود اين، استراحت
شبانه موجب هماهنگى ريتم هاى زيستى بدن با ساعت محلى نمى شود. معموالً، هر يك ساعت تفاوت در ساعت 

رسمى، دست كم به يك روز زمان نياز دارد تا سازگارى كامل شود.
  ،حداكثر اكسيژن مصرفى، قدرت، توان، و هماهنگى تحت تأثير ريتم هاى زيستى است. اوج عملكرد به دست نمى آيد

در بعد از ظهر يا اوايل شب رخ مى دهد. به نظر مى رسد  مگر آنكه ريتم هاى زيستى تطابق يابند و اين امر معموالً 
هنگام سفر به شرق، عملكرد بيشتر كاهش مى يابد تا سفر به غرب. 

ه) گرما 

 .آسيب گرمايى شديد در همة دماهاى باالتر از 18 درجة سيلسيوس رخ مى دهد
 .هنگام فعاليت ورزشى پايدار در گرما، دماى بدن تا 38-39 درجة سيلسيوس افزايش مى يابد
  مردى متوسط (68 كيلويى) 1/5-2 ليتر در ساعت عرق مى كند. خوردن مايعات كافى هنگام تمرين/ مسابقه صد در

صد ضرورى است. دوندگان بايد سى دقيقه پيش از مسابقه 200 ميلى ليتر و 10-15 دقيقه پيش از مسابقه 500-400 
ميلى ليتر مايعات بنوشند.

  گرما باعث كرامپ هاى عضالنى، درد مفاصل، تاول، و خستگى مى شود. سردرد، سرگيجه، سردرگمى، تهوع، كاهش
ميزان تعرق، رنگ پريدگى، پوست سرد، يا لرز از عاليم فشار گرمايى است.

  دوندگان استقامتى، بازيكنان فوتبال، و سايرينى كه پيوسته در دوره هاى زمانى طوالنى كار مى كنند، به ويژه مستعد
فشار گرمايى مى شوند. 

  ورزشكاران بايد لباس روشن بپوشند و براى محافظت در برابر آفتاب سوختگى از كرم ضد آفتاب و كاله استفاده
كنند. 
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و) راهبردهاى آب رسانى

 .دو ساعت پيش از فعاليت ورزشى 125-500 ميلى ليتر مايعات بنوشيد
  .هنگام فعاليت ورزشى هر 15 دقيقه يك بار 125-250 ميلى ليتر يا هر اندازه كه مى توانيد تحمل كنيد آب بنوشيد
 .پس از فعاليت ورزشى، به ازاى هر يك كيلوگرم كاهش وزن، يك ليتر مايعات بنوشيد
  .وزن بدن را پايش كنيد و بكوشيد 80٪ مايع (وزن) دفعى را بازگردانيد
 .با وعدة غذايى مايعات فراوانى بنوشيد
 .آب، آبميوه، و معجون هاى ايزوتونيك1 بنوشيد
 .ادرار خود را پايش كنيد تا مطمئن شويد زرد كمرنگ باشد تا زرد پررنگ
  .تشنگى شاخص ضعيفى براى نياز به مايعات است. قبل از تشنه شدن به مايعات نياز داريد

ه) پرسش ها 
پزشكى ورزشى در كشور شما چه جايگاهى دارد؟  .1

نقاط قوت و ضعف راهبرد شما كدام اند؟  .2
متخصصان پزشكى ورزشى واجد شرايط در كشور شما چه كسانى اند؟  .3

براى بهبود خدمات پزشكى به ورزشكارانتان، سازمان ورزش شما چه برنامه  ها يا فعاليت هاى ويژه اى را به عهده   .4
دارد؟

1. isotonic:  مخلوط هايى كه فشار اسمزى برابر با فشار اسمزى خون دارند
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الف) مقدمه 
دوپينگ تقلب است. دوپينگ چيزى مثل مرگ است. مرگى فيزيولوژيايى به دليل ايجاد تغيير جان فرسا و گاه برگشت ناپذير در 
فرايندهاى طبيعى با دست كارى هاى ناموجه. مرگى جسمانى به دليل موارد دلخراش معينى كه در سال هاى اخير ديده شده است؛ 
مرگ با شناسايى ناتوانى خود يا بى ميلى به پذيرش خود، يا قبول محدوديت هاى خود، همچنين مرگى معنوى و عقالنى به دليل 
رضايت دادن به تقلب و پنهان كردن توانايى هاى خود، و باالخره مرگى اخالقى، به دليل محروم كردن خود از قوانين هدايتى كه 

 .(2001-1980 ،IOC خوان آنتونيو سامارانش، رئيس) براى همة جوامع بشرى ضرورى است
عرضة  كرد.  تأسيس  را  پزشكى  كميسيون   (UCI) دوچرخه سوارى  بين المللى  اتحادية  مشاركت  با   IOC سال 1967،  در 
ورزشكاران  به  مى توان  كه  كمك هايى  و  دوپينگ  كنترلى  مسائل  مطالعة  و  المپيك 1968  بازى هاى  در  دوپينگ  كنترل  خدمات 

كشورهاى در حال توسعه دربارة دوپينگ داد، هدف IOC از تشكيل اين كميسيون بود. 
آژانس جهانى دوپينگ زدايى (WADA) در سال 1999 تأسيس شد كه آژانس بين المللى مستقلى براى ارتقا و هماهنگ 
كردن مبارزه عليه دوپينگ در ورزش در سطح بين المللى است. بودجة اين آژانس را جنبش ورزش و دولت ها در سرتاسر جهان 

تأمين مى كنند. 

ب) ضوابط جهانى دوپينگ زدايى
يكى از مهم ترين دستاوردها در تاريخ مبارزه عليه دوپينگ در ورزش، تهية پيش نويس، تصويب، و به كارگيرى مجموعة هماهنگ 
قوانين دوپينگ زدايى بوده است كه آن را ضوابط جهانى دوپينگ زدايى شناخته اند. ضوابط سند اصلى است كه چارچوبى را براى 
هماهنگى همكارى ها دربارة سياست ها، قوانين و مقررات دوپينگ زدايى در سازمان هاى ورزشى و در ميان قدرت هاى دولتى 
تأمين مى كند. ضوابط پنج استاندارد بين المللى دارد كه هدفش ايجاد هماهنگى ميان سازمان هاى دوپينگ زدايى است: آزمون، 
آزمايشگاه ها، معافيت هاى مصرف درمانى (TUEs)، فهرست مواد و روش هاى ممنوعه و حفظ رازدارى، و اطالعات شخصى. 
هدف اين هماهنگى ها توجه به مشكالتى است كه قبًال از اقدام هاى جدا از هم و ناهماهنگ دوپينگ زدايى ناشى شده است، 
مانند فقدان و پراكندگى منابع ضرورى براى هدايت تحقيق و آزمون، نداشتن دانش دربارة مواد و روش هاى ويژه و ميزان استفاده 

از آن ها، و راهبردهاى ناهماهنگ در مجازات ورزشكارانى كه دوپينگ آن ها محرز شده است. 
اين ضوابط از يكم ژانوية 2004 الزم االجرا شد و عمًال ابزارى نيرومند و مؤثرى براى هماهنگى اقدام هاى دوپينگ زدايى در 
سرتاسر جهان شد. اين مسئله با حمايت شديد دولت ها و سازمان هاى ورزشى در پذيرش ضوابط و ايجاد شعبه اى حقوقى در 

دادگاه حكميت ورزش (CAS) روبه رو شد كه اجراى ضوابط دوپينگ زدايى را تضمين مى كند.  
پس از نظرخواهى، شامل سه مرحله و چاپ پيش نويس مقدماتى  شد. ضوابط اصالح شده (2009) را به اتفاق آرا هيئت 
مؤسس WADA تصويب كردند و 1500 نمايندة حاضر در روز پايانى سومين كنفرانس دوپينگ زدايى در ورزش در 17 نوامبر 
2007 در مادريد را تأييد كردند. ضوابط اصالح شده از يكم ژانوية 2009 الزم االجرا شد. براى اطالع از مصوبة كنفرانس جهانى 

.www.wada-ama.org :مراجعه كنيد WADA و نيز ساير اطالعات دربارة ضوابط و مشاوره هاى مربوط، به وب سايت
فرايند بازبينى ضوابط را حتى به ابزارى منصفانه، قوى تر، و نيرومندترى تبديل كرد تا اطمينان حاصل شود همة ورزشكاران– 

از هر رشته، مليت، يا كشورى- يكسان از آيين نامه ها و حمايت هاى دوپينگ زدايى بهره مى برند.  

روش ها و مواد ممنوعه
فهرست روش ها و مواد ممنوعه را تنها WADA و آن هم سالى يك بار با همكارى كميته اى از دانشمندان مشهور روزآمد مى سازد. 
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طبقه بندى مواد ممنوعه عبارت اند از محرك ها، مخدرها، عوامل آنابوليكى، مدرها، هورمون هاى پپتيدى، مشابه ها، و آنالوگ ها.
سه طبقه روش يا اقدام هاى ممنوعه وجود دارد: 

 .دوپينگ خونى. تزريق خون، سلول هاى قرمز خون، و فرآورده هاى خونى وابسته به ورزشكار
  دستكارى شيميايى و فيزيكى. استفاده از مواد و روش هايى كه صحت و درستى نمونه هاى ادرارى در كنترل هاى

دوپينگ را تغيير دهد يا سعى در تغيير داشته باشد (براى مثال، دستكارى كردن، تزريق درون سياهرگ)، شامل سوند 
زدن، تعويض ادرار و يا دستكارى آن، مهار دفع كليوى مثل استفاده از پروبنسيد  و تركيبات وابسته، و استعمال 

اپى تسترون .
  دوپينگ ژنى. انتقال يا استفاده از سلول ها، عناصر ژنى يا مصارف دارويى كه بيان ژن هاى درون زاد و مؤثر بر افزايش

ظرفيت عملكرد ورزشكار را تغيير دهد. 
استفاده از بعضى داروها در مسابقات، استفاده از بعضى از آن ها در بيرون از مسابقات و برخى تنها در ورزش هاى خاصى 

ممنوع است. 
تركيبات بعضى مكمل ها و محصوالت غذايى به طور كامل يا صحيح در بر چسب آن ها معرفى نشده است. اين مسئوليت 
ورزشكار است كه اطمينان حاصل كند هر ماده اى كه مى خورد فاقد مواد ممنوعه باشد. ورزشكاران بايد از منابع آگاه خطوط 

راهنما و توصيه هاى الزم را به دست آورند. 

آزمايشگاه ها و شيوه هاى معتبر
نظر  از  كنند  ثابت  مى خواهند  كه  آزمايشگاه هايى  براى  سند  اين  آزمايشگاه هاست.  بين المللى  استانداردهاى  مسئول   WADA
فنى واجد شرايط اند و با سيستم مديريت كيفيت كارا عمل مى كنند و نتايج معتبر پزشكى دارند الزاماتى را تعيين مى كند. براى 
اطمينان از كيفيت كار آزمايشگاه ها، فرايند تأييد مجدد ساالنه انجام مى شود و آزمون هاى واجد شرايط بودن هر چهار ماه يك 

بار به عمل مى آيد.

مجازات ها
  المپيك بازى هاى  از  و  مى شود  شناخته  گناهكار  كند   (ADRV) دوپينگ زدايى  مقررات  نقض  كه  ورزشكارى  هر 

جارى يا آينده محروم مى شود. 
  در آن انجام شده باشد، به رقابت، رويداد، يا مسابقه اى كه در آن اين ADVR اگر ورزشكار عضو تيمى باشد كه

تخطى رخ داده است ممكن است با توجه به قوانين IF جريمه منظور مى شود. 
  .پس از تخطى از ضوابط جهانى دوپينگ زدايى، مدال و/ يا حكم پس گرفته مى شود

اجراى  و  تصويب  دربارة  نهايى  قدرت  كه  مى كند  پيشنهاد   IOC اجرايى  هيئت  به  انظباطى  كميسيون  را  مجازات ها  همة 
مجازات هاست. مقررات IOC بر هيچ مجازاتى كه فدراسيون هاى بين المللى يا NOCهاى مربوط همسو با قوانين خود اِعمال 

مى كنند تعصب ندارد. 

ج) واژه شناسى  
اصطالحات مورد استفاده براى تشريح آيين نامه هاى دوپينگ گيج كننده و مبهم است. آنچه در ادامه مى آيد مرجع راهنماى تعريف 
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برخى لغات و واژه هاى كليدى است: 
  كشف تحليل هاى غيرصحيح. كشف تحليل هاى غيرصحيح گزارشى است براى آزمايشگاه يا ديگر مراكز آزمونى كه

وجود مادة ممنوعه يا متابوليت هايش يا نشانه هايش (از جمله مقدار بيش از حد معمول مواد درون زاد) را در نمونة 
آزمايشگاهى شناسايى مى كند يا مدرك استفاده از روش ممنوعه را نشان مى دهد. 

  :با وجود يك يا بيش از يكى از موارد زير شناسايى مى شود .(ADVR) نقض مقررات دوپينگ زدايى
وجود مادة ممنوعه در نمونة ورزشكار   •

استفاده يا مبادرت به استفاده از ماده يا روش ممنوعه  •

خوددارى از نمونه دادن  •

نقض الزامات بايسته دربارة در دسترس بودن ورزشكار براى آزمون در فصل غير از مسابقات   •

دستكارى يا اقدام به دستكارى هر بخشى از كنترل دوپينگ  •

داشتن مواد ممنوعه و استفاده از روش هاى ممنوعه  •

خريد و فروش يا اقدام به خريد و فروش  •

انجام يا هرگونه همدستى در نقض مقررات دوپينگ زدايى.  •

  آزمون مثبت اغلب به غلط بدين معنى استفاده مى شود كه تخلف دوپينگ رخ داده است. آزمايشگاه ممكن است
يافتة تحليلى نامطلوب يا كشف نامتعارفى را گزارش كند كه ضرورتًا مقررات دوپينگ زدايى در آن نقض نشده باشد. 
براى مثال، ممكن است مادة ممنوعه به شكلى يا براى هدفى وجود داشته باشد (مانند درمان هاى قابل قبول پزشكى) 

كه شامل تخلف دوپينگى نمى شود. 
  آزمون خارج از فصل مسابقه به آزمون هايى اشاره دارد كه در هر زمان و بدون هيچ مالحظه اى انجام شود. آزمون ها

در درجة اول ورزشكاران يا ورزش هايى را نشانه مى گيرند كه احتمال استفاده از مواد ممنوعه در آن ها زياد است. 
شواهد  به  توجه  با  مى دهد  اجازه  دوپينگى  آژانس هاى  يا  سازمان ها  به  همچنين  مسابقه  فصل  از  خارج  آزمون هاى 

استفاده از مواد ممنوعه، ورزشكاران خاصى را هدف قرار دهند. 
  نمونه هاى كنترل كيفى نمونه هاى ادرار از پيش تهيه شده اى اند حاوى مواد ممنوعه اى كه همواره در ميان نمونه هاى

ارسال شده به آزمايشگاه براى آناليز فرستاده مى شوند. اين نمونه ها در آزمايشگاه شناسايى يا بررسى نمى شوند، بلكه 
معيار كنترل كيفيت عملكردهاى روزمرة آزمايشگاه محسوب مى شوند.

  كنترل دوپينگ واژه اى است براى تشريح همة عناصر سيستم شناسايى مواد، اقدام ها و روش هاى ممنوعه و محدود
شده در نمونه هاى جمع آورى شده براى تجزيه و تحليل در آزمايشگاه، و مديريت نتايج. كنترل دوپينگ همچنين 
فرايند بازبينى و سازوكارى فرجام خواهى دارد تا از حقوق ورزشكاران متهم به تخلف و ديگر اشخاص متهم به 

ارتباط با تخلف دوپينگ حمايت كند. 
  نمونه هاى الف و ب. هنگامى كه ورزشكار نمونة خونى يا ادرارى را داد، نمونه به دو بخش تقسيم و الك و مهر

مى شود و براى تجزيه و تحليل به آزمايشگاه ارسال مى گردد. ابتدا، نمونة الف آزمايش مى شود و اگر وجود مادة 
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ممنوعه مثبت بود به سازمان هاى دوپينگ زدايى وابسته به WADA و ورزشكار اطالع داده مى شود. اگر ورزشكار 
تقاضا كند اين نتايج مجدداً بررسى شود، انجام آزمون ها بر روى نمونة ب- يعنى نمونة دوم كه محرمانه نگهدارى 

شده است- پذيرفته مى شود. 
  در كه  مى شود  نيز  نشده  اعالم  آزمون هاى  شامل  كارا  دوپينگ  كنترل  برنامة  ورزشكار.  سكونت  محل  اطالعات 

هر زمان و مكانى صورت مى گيرد. ورزشكارانى كه ملزم به شركت در برنامة دوپينگ زدايى اند بايد از برنامة محل 
سكونت تبعيت كنند تا به راحتى براى آزمون هاى خارج از فصل مسابقه در دسترس باشند. اين كار تعهد بزرگى 
است، اما اگر به پاكى و رفتار منصفانه و جوانمردانه در ورزش كمك  كند، ورزشكاران از انجام آن استقبال مى كنند 
و راضى خواهند بود. همچنين، اين اقدام فقط در بخش كوچكى از ورزشكاران انجام مى شود و فقط شامل كسانى 

مى شود كه كانديد شركت در آزمون شده اند، لذا ملزم به دادن اطالعات درخواستى اند.
  ،برخى ورزشكاران به مصرف دارو نياز دارند مانند انسولين براى درمان ديابت .(TUE) معافيت مصرِف درمانى

يا اسپرى هاى سالبوتامول  براى درمان حمله هاى آسم. ورزشكارانى كه مجبورند از مواد يا روش ممنوعه استفاده 
كنند درخواست معافيت مصرف درمانى مى كنند كه به TUE معروف است. در صورت اعطاى TUE، اگر آزمون 
افزايش  مى كند و نه براى  دارو مصرف  قانونى  پزشكى و  دليل  ورزشكار به  مى شود  معلوم  باشد،  ورزشكار مثبت 

عملكرد. TUE فقط در شرايط زير صادر مى شود:
اگر ماده يا روش ممنوعه در طول درمان بيمارى حاد يا مزمن از ورزشكار سلب شود، سالمتش با آسيب جدى   •

همراه خواهد شد.
استفاده از ماده يا روش ممنوعه سبب افزايش عملكرد نشود، بلكه هدف استفاده از آن بازگرداندن سالمتى طبيعى   •

ورزشكار پس از بيمارى موجه پزشكى باشد.  
چارة درمانى قابل قبول ديگرى وجود نداشته باشد يا هر چارة ديگرى مؤثر نباشد.  •

ورزشكاران بايد از سازمان ملى دوپينگ زدايى يا فدراسيون بين المللى خود دربارة تقاضانامة TUE پرس و جو كنند.

د) پيشگيرى/ آموزش 

 WADA ابتكارات
در اول ژانوية هر سال، تنها WADA است كه فهرست مواد و روش هاى ممنوعة 
مورد پذيرش از سوى IOC را منتشر مى كند. NOCها، فدراسيون هاى بين المللى 
و ملى، و كسانى كه با ورزشكاران سروكار دارند مثل كادر پزشكى و مربيان بايد با 
 WADA اين فهرست آشنا شوند. براى آگاهى از اطالعات كنونى به وب سايت

مراجعه كنيد. 
بسيارى از NOCها مواد آموزشى را در ميان ورزشكاران و مربيان خود رواج 
داده و توزيع كرده اند؛ آموزش كارهايى كه نبايد انجام داد يا استفاده از موادى كه 
به تازگى جزو فهرست مواد ممنوعه درآمده اند. WADA مجموعه اى از موادى را 
 WADA .كه آمادة استفاده اند يا كامًال قابل سفارش ساختن اند طراحى كرده است
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همچنين كتابخانه اى مجازى را تدارك ديده كه منبع روشنگرى شامل مواد آموزشى و اطالعاتى دوپينگ زدايى است و همگان 
مى توانند از آن بهره بردارى كنند. همة موارد شرح داده شده در زير به صورت رايگان در وب سايت WADA موجود است. 

ورزشكاران همچنين بايد به برنامة معاضدت به ورزشكار در بازى هاى المپيك WADA حاوى اطالعات و راهنمايى هاى 
مفيدى دربارة دوپينگ زدايى گوش فرادهند.  

راهبردهاى احتمالى زيادى وجود دارد:
  .ها استدالل ورزش بدون دارو و برنامه هاى ملى دوپينگ زدايى را با كمك افراد مربوط رواج دهند و آزمون كنندNOC

هدف بايد گسترش فزايندة زبان و محتواى رضايت عمومى از ورزش بدون دارو و نيز به وجود آوردن اجتماعات 
محلى و حمايت هاى حرفه اى از پيام هاى مثبت دربارة ورزشى باشد كه بخش اصلى برنامه هاى ورزش بدون دارو را 
تشكيل مى دهد. WADA برنامة آموزش ويژه اى را براى مديرانى تهيه كرده است كه مايل اند برنامة دوپينگ زدايى 

را به راه اندازند. اين برنامه حاوى مطالبى است كه به صورت پاورپوينت و اساليد آمادة استفاده است. 
  با درگير كردن ذى نفعان و اعضا، تهية برنامة دوپينگ زدايى براى كسانى كه بيش ترين تأثير را مى پذيرند ممكن شده

است. ارتقاى جامعة ورزش، دليل اخالقى ورزش بدون داروست كه راه را باز مى كند تا اطالعات با نيازهاى ويژه 
تناسب داشته باشد (براى مثال، در كتاب هاى راهنماى مربيان، آموزش ورزشكاران، برنامه هاى درسى براى استفادة 
دانشگاهى). WADA براى يارى رساندن به كميته هاى ملى المپيك و ديگر سهامداران، بستة آموزشى مربيان را 
تدارك ديده است كه شامل معرفى ها و اساليدها و فعاليت هاى آموزشى است و مربيان ورزشكاران را از سطح پايه 
تا سطح قهرمانى راهنمايى مى كند. بستة آموزشى معلمان مجموعه اى آموزشى براى استفادة معلمان در كالس درس 

است. براى دسترسى به اين بسته هاى آموزشى به بخش آموزشى وب سايت WADA مراجعه كنيد.  
  پيام هاى تبليغاتى ورزش بدون دارو بايد جنبه هاى مثبت ورزش مثل مهارت ساالرى و لذت بازى جوانمردانه و رقابت

تمرين  شروع  به  را  ورزشكار  كه  زيادى اند  چيزهاى  (احتماالً  ورزش  ارزش هاى  پاسداشت  كند.  برجسته  را  عالى 
ورزشى در مراحل آغازين برمى انگيزند) و جايگاه آن ارزش ها در زندگى وظيفه است. 

  بيانيه هاى شفاف و حمايتگر مسئوالن ارشد ورزش از ورزش بدون دارو را رسمًا اعالم كنيد. ورزشكاران بايد بدانند
كه در نپذيرفتن دوپينگ از حمايت صميمى كسانى كه نگران ورزش اند بهره مندند. 

 .سوءاستفاده ها از آزمون را به حداقل برسانيد
  خط تلفن 24 ساعته و هميشه در دسترس ورزش بدون دارو را داير كنيد كه اطالعات و مشاورة به موقع، مستقيم و

شخصى و توصيه ها را در اختيار ورزشكاران قرار دهد. 
  برنامة رسيدگى به شكايات را براى ورزشكار تأمين كنيد. اين امر به ورزشكاران اجازه مى دهد اگر احساس مى كنند

از سوى ديگران براى انجام دوپينگ تحت فشارند، توصيه هاى الزم را به دست آورند.  

ه) مديريت تخلف احتمالى دوپينگ 
المپيك  بازى هاى  به  راه يابى  مسابقات  در  ممنوعه  مواد  ويژة  آزمون  گرفتن  المپيك،  بازى هاى  دوپينگ  كنترل  برنامة  بر  افزون 
نيز انجام مى شود. اين كار را تعدادى از سازمان ها مثل فدراسيون هاى بين المللى، WADA، آژانس هاى ملى دوپينگ زدايى، يا 

فدراسيون هاى ملى مديريت مى كنند. 
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NOC براى آمادگى براى تخلف دوپينگ هنگام اعزام به بازى هاى المپيك چه مى تواند بكند؟

 .براى رديابى كنترل دوپينگ ورزشكارانتان در مسابقات برنامه ريزى كنيد
 .با قوانين و مقررات كنترل دوپينگ خود آشنا باشيد و در بازى ها، نسخة روزآمدى از آن را داشته باشيد
  از داشتن قوانين و مقررات فدراسيون بين المللى خود مطمئن شويد و در بازى ها نسخة روزآمدى از آن را داشته

باشيد.
  .آگاه باشيد NOC از چگونگى تماس فورى با كادر پزشكى، رسانه ها، و مشاوران
  اگر قوانين شما مى گويد ورزشكار را مى توان در صورت مثبت بودن نمونة الف نيز موقتًا تعليق كرد، اطمينان حاصل

كنيد كه هيئت حاكمة شما، فرايند بازبينى مناسبى براى اين نوع تصميم گيرى ها و آگاه كردن ورزشكار داشته باشد.  
  بعد از مثبت شدن نمونة الف، اگر ورزشكار موقتًا تعليق نمى شود، بررسى كنيد كه در چه مرحله و از سوى چه كسى

ممكن است تعليق شود. قوانين برخى فدراسيون هاى بين المللى به چنين ورزشكارانى اجازه مى دهد بعد از مثبت 
شدن نمونة الف، بازهم به رقابت ادامه دهند. 

 .برنامة رسانه اى از پيش آماده داشته باشيد
  از داشتن برنامة آموزشى و راهنمايى مناسب ورزشكاران، مربيان، و سرپرستان تيم اطمينان پيدا كنيد و پيش از اعزام

ورزشكاران به بازى هاى المپيك با آن ها مرور كنيد. از مسئول ارشد پزشكى خود بخواهيد همة ورزشكاران را معاينه 
كند و تعيين كند چه موادى را مى توانند استفاده كنند. 

سرپرست  تيم چه بايد بكند؟
هنگام آگاهى از تخلف احتمالى دوپينگ، سرپرست تيم (يا رئيس NOC) چه بايد بكند؟

مراجعه به قوانين: 
 .با قوانين و آيين هاى دادرسى صد در صد و به طور كامل آشنا باشيد
  .را داريد (CAS) از حقوق ورزشكار آگاه باشيد، زيرا به ويژه حق رسيدگى در دادگاه حكميت ورزش
 .با سازمان ملى خود ارتباط شفافى برقرار كنيد
  .هنگام بروز هر تعليقى به هم نريزيد

ورزشكار را آگاه كنيد: 
  .ورزشكار بايد از آنچه روى داده آگاه شود
 .به ورزشكار دربارة قوانين و آيين نامه ها، حقوق وى، مواجهه با رسانه ها، و گزينه هاى پيش روى وى مشاوره دهيد

NOC را مطلع كنيد: 

 .بايد آنچه را بعداً براى ورزشكار رخ مى دهد مشخص نمايد NOC

 .بايد موضوع را در رسانه ها مديريت كند NOC
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به فدراسيون ملى خود اطالع دهيد: 
 .اطمينان حاصل كنيد به افرادى كه بايد خبردار شوند اطالع داده شود
 .مطمئن شويد كه همه از شيوه اى صحيح پيروى كنند
 .از اينكه رسانه ها به يك صدا و پيامى شفاف توجه كنند اطمينان حاصل كنيد

بقية ورزشكاران و علت حضور در مسابقات را فراموش نكنيد: 
 .آزمون مثبت ممكن است آثار زيانبارى بر ساير اعضاى تيم داشته باشد
 .از برنامه ريزى براى چگونگى كمك به تداوم كار تيم در مسابقات اطمينان حاصل كنيد
 .ورزشكاران را از حساس بودن موقعيت و محرمانه ماندن موضوع آگاه سازيد

يادداشت روزانه و دقيق وقايع و نگهدارى آن ها را فراموش نكنيد. براى يادآورى حوادث اگر بعداً از شما سؤال شد 
اين يادداشت ها بسيار مفيد خواهند بود.  

NOC چه بايد بكند؟

   .بايد وظايف گوناگون افراد درگير را با وضوح تمام معين كند NOC

  بايد از مسئوليت هايى كه از عهده اش خارج و در حيطة اختيارات سازمان ورزش است فاصله بگيرد. موارد NOC
خارج از فصل مسابقات و غير وابسته به آزمون ممكن است جزو مسئوليت سازمان ورزش باشد.

 .بايد آن را درخواست كند NOC ،اگر كمك قانونى الزم است
 .رئيس كادر پزشكى كاروان را وارد عمل كند

NOC با توجه به موارد زير به كاروان كمك مى كند: 

 با راهنمايى قانونى
 با مشاوره هاى پزشكى و دارويى
  با حمايت هاى تداركاتى
 .با مشاورة رسانه اى

آزمون در بازى هاى المپيك
اگر آزمون دوپينگى مثبت شد، بسته به قوانين و مقررات ضوابط و آيين نامه ها، فوراً بايد به افراد زير اطالع داده شود:

 ورزشكار
 (در صورت امكان) NOC مشاور حقوقى
 رئيس كادر پزشكى كاروان
 NOC رئيس
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 كشورتان IOC عضو
  (رسانه ها) مسئول روابط عمومى
  به آن ها بدهيد و آن ها را از برنامة عمل كه شامل مصاحبه با ورزشكار مى شود IOC سرپرست كاروان (كپى از نامة

آگاه كنيد.) 
با توجه به شرايط محرمانه بودن فرايند نمايندة شايستة NOC بايد: 

 .در صورت نياز، ترتيبى دهد تا نمونة ب آزمون شود
  .راهبردى را براى مواجهه با رسانه ها بينديشد
   .تأمين كند IOC مقدمات الزم را براى شركت در جلسة رسيدگى كميسيون انضباطى
   .ترتيبات ترك دهكده و بازگشت ورزشكار به كشور را پيش بينى كند و تدارك ببيند

جلسة رسيدگى كميسيون انضباطى IOC در بازى ها
اطالع داده مى شود و NOC براى بازبينى  در بازى هاى المپيك، به محض آنكه آزمونى مثبت شود، به NOC ورزشكار فوراً 
نتايج به كميسيون انضباطى IOC فرا خوانده مى شود. نمايندة NOC ممكن است ورزشكار، مشاور حقوقى NOC، يا مشاور 
حقوقى منتخب ورزشكار و مسئول كادر پزشكى باشد. پس از اين جلسه، كميسيون انضباطى IOC، بسته به ماهيت پرونده، 
توصيه هاى الزم را به هيئت اجرايى مى دهد يا خودش رأسًا تصميم مى گيرد. اغلب اين فرايند كمتر از 24 ساعت طول مى كشد.

مواجه شدن با رسانه ها
رسانه ها آموزش ديده اند به اطالعات دست يابند و آن ها را گزارش كنند. NOC در مواجه با رسانه ها مسئوليت هايى دارد كه يكى 
 IOC و هيئت اجرايى IOC از مهم ترين آن ها حفظ محرمانه بودن ورزشكار و موضوع است تا زمانى كه كميسيون انضباطى

پيامدهاى موضوع را مشخص كنند و آمادة اعالم عمومى آن شوند. 

موضوعات حقوقى و آيين نامه اى 
حوادث دوپينگ با قوانين IOC، مقررات NOC، قوانين IF، و مقررات NF كنترل مى شود. بايد از آيين نامه هاى مشروح تبعيت 
كرد و فرصت هاى اندك را غنيمت شمرد. بنابراين، ضرورى است دست كم سرپرست كاروان (تيم)، مسئول كادر پزشكى، و 
مشاور حقوقى (در صورت دسترسى) همة اين قوانين و آيين نامه هاى گوناگون را بلد باشند. قانون بى طرفى ذاتى بايد حاكم باشد 

كه مستلزم آگاه كردن هيئت نمايندگى در موارد دادخواهى و استيناف است. 

دادگاه حكميت ورزش
ورزش  حكميت  دادگاه  به  و  شود،  شناخته  گناهكار  دوپينگى  تخلف  علت  به   IOC اجرايى  هيئت  سوى  از  ورزشكارى  اگر 
درخواست استيناف دهد، اين دادگاه سپس براى حل قطعى اختالف، هيئت منصفه اى از داوران را كه در بازى هاى المپيك حضور 
دارند منصوب مى كند. اين هيئت منصفه ظرف 24 ساعت پس از اقامة درخواست، رأى خواهد داد. اطالعات الزم دربارة دادگاه 

حكميت ورزش را در وب سايت CAS: www.tas-cas.org جستجو كنيد. 
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و) پرسش ها 
آيا NOC شما خط مشى شفافى براى كنترل دوپينگ دارد؟  .1

چگونه چنين خط مشى را توسعه مى دهيد؟  .2
آيا در كشور شما سازمان كنترل دوپينگ وجود دارد؟ اگر نه آيا بايد باشد؟ و چگونه مى توان آن را تأسيس كرد؟  .3

كميسيون ورزشكاران IOC چه مجازات هايى را براى كسانى كه مواد دوپينگى را استفاده يا ابتياع مى كنند پيشنهاد   .4
كرده است؟

براى از بين بردن سوء استفاده از دارو، مهم ترين اقدامى كه مى توانيد انجام دهيد چيست؟  .5
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الف) مقدمه 
از فناورى، پزشكى، و علوم همواره براى آماده سازى ورزشكاران با عملكرد سطح باال استفاده مى شود. نمونه هاى زير برخى 

جاذبه هاى علوم ورزشى را براى پزشكان و دانشمندان آشكار مى سازد. 
  ،عضو قطع  نخاعى،  ضايعات  مانند  گوناگون  ناتوانى هاى  با  ورزشكارانى  با  كاركردن  تطبيقى.  بدنى  تربيت 

عقب ماندگى هاى ذهنى و نابينايى.
  فيزيولوژى ارتفاع و محيط. تمرين در ارتفاع براى بهبود عملكرد در ارتفاع يا سطح دريا؛ فعاليت ورزشى در آب و

هواى گرم يا سرد.
 .بيومكانيك. سنجش نيروها و عكسبردارى از حركات ورزشكار هنگام اجراى تكنيك
  ،عضالنى قدرت  تنفسى،  قلبى-  ظرفيت  مانند  گوناگونى  فيزيولوژيايى  شاخص هاى  ورزشى.  فعاليت  فيزيولوژى 

تركيب بدن، انعطاف پذيرى، توان هوازى و بى هوازى، و الگوهاى رشد و تكامل در كودكان. 
  سوخت وساز عضله. ارزيابى سوبستراهاى انرژى و انرژى مورد نياز براى انواع گوناگون فعاليت ورزشى؛ گسترش

بازيافت پس از فعاليت ورزشى؛ بيش جبرانى گليكوژن.
  تغذيه. آب رسانى در ورزش؛ استفاده از ويتامين ها و مكمل ها؛ بى اشتهايى عصبى؛ استفاده از الگوهاى تغذيه اى مناسب

براى بيشترين بهره ورى، استفاده از تغذية ويژة كربوهيدرات ها، چربى ها يا پروتئين ها.
  تجزيه و تحليل ويدئويى. استفاده از دوربين هاى ويدئويى براى ضبط تكنيك ورزشكار و ذخيرة داده ها در رايانه

استفاده  و استفاده از نرم افزار مناسب براى ارزيابى عملكرد. «دارت فيش»1 نمونه اى از نرم افزارى است كه معموالً 
مى شود.

 .روان شناسى ورزشى. روش هاى آرميدگى، تمركز، تمرين ذهنى، انگيزش، و كاهش فشار عصبى
  تجزيه و تحليل نتايج. تجزيه و تحليل نتايج تمرين و عملكرد ورزشكار، و مقايسة آن با الزاماتى كه دستيابى به

اهداف تمرين و مسابقه را تأمين مى كند.

ب) اهميت علوم ورزشى
ترتيب،  به  شد.  مصاحبه  آن ها  عملكرد  به  يارى رسان  عوامل  مهم ترين  دربارة  المپيك  مدال  برندة  ورزشكاران  از  تن  پانزده  با 
دسترسى به مربى ممتاز، تجهيزات مناسب تمرين، رقابت هاى با كيفيت خوب، الگوهاى تمرين كيفى، وقت كافى براى تمرين، و 

منابع مالى كافى و ويژة علوم ورزشى يا جنبه هاى پزشكى را بيان كردند. 
با وجود اين، براى كسانى كه آسيب ديده بودند دسترسى به پزشك و فيزيوتراپيست حاذق بسيار مهم بود. 

(حل  پزشكى  از  عبارت اند  خدمات  سودمندترين  بگيريم،  نظر  در  تنهايى  به  را  پزشكى  حوزه هاى  و  ورزشى  علوم  اگر 
موضوعات پزشكى)، فيزيوتراپى و ماساژ درمانى، پس از آن روان شناسى، تغذيه، و در درجة بعدى، فيزيولوژى، بيومكانيك، 
و دست ورزى2. بيشتر ورزشكاران دسترسى محدودى به فيزيوتراپى و ماساژدرمانى داشتند، در حالى كه اين دو مورد باالترين 

1. Dar ish 2. chiroprac c:  روشى درمانى در امريكا با ماساژ و جااندازى مفاصل و استخوان ها در بيمارى هايى كه بر اثر 
اختالل عمل اعصاب بروز مى كنند.
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اولويت در نيازهاى آن ها بوده است.
البته، اگر نيازهاى اصلى مانند مربيگرى كيفى، تجهيزات و تسهيالت مسابقه ناكافى باشد، در آن صـورت درخواست علوم 
ورزشى ارزش محدودى دارد. هيچ كس ارزش پشتيبانى هاى پزشكى درجة يك را در تمرين و بازى ها انكار نمى كند. اين پرسش 

ساده كه اولويت ها در منابع كدام اند، در منابعى پاسخ داده مى شود كه از پيشرفت ورزشكار پشتيبانى مى كنند.

ج) تيم پشتيبانى علوم پزشكى و ورزشى
ورزش هايى كه منابع مالى كافى دارند  تيمى پشتيبان از دانشمندان ورزشى و كادر پزشكى در اختيار دارند تا بتوانند خدمات 

پيوسته، جامع، و تخصصى تأمين كنند.

(SS/M) تركيب تيم علوم پزشكى و ورزشى
فرمول هاى روشنى براى پشتيبانى SS/M در حمايت از همة ورزش ها وجود ندارد. سرمربى بايد افرادى را انتخاب كند كه بتوانند 
در حوزه هاى مورد نياز پشتيبانى شايسته اى تأمين كنند و همكارى خوبى با ورزش داشته باشند. تيم SS/M اغلب متشكل از 
افراد زير است: كادر مربيگرى، مديريت ورزش، و تأمين كنندگان SS/M. براى تداوم كار، گسترش روابط خوش بينانه و ارتباط 
مستحكم بين اعضاى كادر مربيگرى و بين آن ها و كادر SS/M بسيار مهم است. تيم كامل SS/M شامل يك يا بيش از يك 

كارشناس در رشته هاى زير است، هر چند اين موضوع به نيازهاى ويژة ورزش مربوط بستگى دارد:
كادر علوم ورزشى: 

 فيزيولوژيست
 روان شناس ورزشى/ تمرين دهندة ذهنى
 بيومكانيست
 تحليگر عملكرد
 متخصص قدرت و بدن سازى
 ديگر كارشناسان فنى در صورت اقتضا

كادر تيم پزشكى: 
 پزشك طب ورزشى
 فيزيوتراپيست/ درمانگر ورزشى
 ماساژور درمانگر
 متخصص تغذيه
 متخصص دست ورزى
   .ساير تأمين كنندگان پزشكى در صورت اقتضا

ورزش هاى خاصى ممكن است متخصصان ديگرى نيز داشته باشند. براى مثال، براى كمك به تمرين بينايى ويژة تيراندازان 
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ممكن است به متخصص بينايى نياز باشد، در حالى كه تيم قايقرانى بادبانى به هواشناس، آب شناس و/ يا كارشناس مسافرت 
دريايى نياز پيدا مى كند.

متخصصان ممكن است اعضاى تمام وقت تيم (براى مثال، فيزيوتراپيست) باشند يا مشاورانى كه در زمان هاى خاصى كه 
شرايط ايجاب مى كند دعوت مى شوند. يك گروه كليدى بايد براى تعامل هميشگى با كادر مربيگرى به رسميت شناخته شود تا 

دربارة نيازهاى ورزشكار با هم بحث كنند.  
به  است  ممكن  متمركز  ورزشى  تماس  و  دسترسى  افزايش  براى  دارد.  بستگى  عامل  چند  به   SS/M تيم  تعداد  و  تركيب 
تيمى از SS/M نياز باشد كه اعضاى آن يك جا و در يك نقطه متمركز باشند. ورزشى كه ورزشكاران كليدى آن در مكان هاى 
گوناگونى هستند، قاعدتًا به ارتباط با گروه هاى آموزشى منطقه اى نياز دارد تا نيازهاى خود را با تأمين كنندگان محلى خدمات 

SS/M برآورد كند.

 SS/M مزاياى تيم
مزاياى تيم كامل SS/M به شرح زير است (ولى محدود به آن ها نيست):

 ايجاد برنامة پشتيبانى ضرورى از ورزشكار، شناسايى اولويت هاى ويژه
  تأمين بهترين اقدامات پزشكى و مشاورة علمى براى كادر مربيگرى و عرضة خدمات به ورزشكاران به شكل مداوم
 يكپارچه كردن روش هاى علمى و پزشكى در تأمين برنامة كامًال نظام مند مسابقه اى و تمرينى
  تهيه پروتكل هاى علمى استاندارد و / يا آزمون پزشكى كه به ويژه با اولويت نيازهاى ورزش سازگار شده است
 ايجاد نيمرخ هاى علمى و پزشكى مناسب براى ورزشكاران در طى زمان
 توصيه ها و غربال هاى فناورى هاى عملكردى كه براى افزايش عملكرد طراحى شده اند
  تعيين راهبرد عرضة خدمات به ورزشكاران و مربيان در يك سال كامل، از جمله ورزش هايى كه شرايط تمرينى آن ها

تمركززدايى شده است 
  جهت بخشى و تهية پروپوزال براى انجام تحقيقات كوتاه مدت و بلندمدت/ و نوآورى هايى كه در عملكرد ورزشكار

كارساز باشند.

SS/M چالش هاى عملياتى تيم
به غير از چالش مالى براى گردهم آوردن تيم (همة متخصصان بايد پاره وقت باشند تا صرفه جويى در هزينه ها ممكن شود)، چالش 

اصلى مديريت چنين گروهى از حرفه اى هاى باهوش تشكيل مى شوند. 
مربى يا مدير فنى (عملكرد سطح باال) بايد تيم SS/M و خدماتى را كه به ورزشكاران مى دهد كنترل كند. گفتن اين كار از 
انجام آن آسان تر است، زيرا ممكن است نظرات گوناگونى دربارة چگونگى ارتقاى سالمتى و عملكرد ورزشكار يا چگونگى 
مديريت تمرين روزانه بيان شود. بنابراين، ضرورى است ميان اعضاى تيم اعتماد برقرار باشد و هر يك وظيفة خود را بشناسند 

و يكديگر را پشتيبانى كنند. 
آمادگى سرمربى و كادر مربيگرى در پذيرش تيم SS/M تا حد زيادى فرق مى كند. برخى ورزش ها خودشان براى ايجاد 
ارتباط فورى وارد عمل مى شوند كه ريشه در فرهنگ و محيط آن ها دارد. ساير ورزش ها از راهبرد محتاطانه ترى براى يكى شدن 
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با اطالعات SS/M استفاده مى كنند. 
موفقيت تيم SS/M موفق و مؤثر به اعتماد كادر مربيگرى به تيم SS/M بستگى دارد. از آنجا كه مسئوليت نهايى عملكرد تيم 
متوجه كادر مربيگرى است، براى اعضاى تيم SS/M بسيار مهم است كه زمان الزم را براى توسعة اين ارتباط اختصاص دهند. 

د) پرسش ها 
آيا براى تمرين دادن ورزشكارانتان منابع علوم ورزشى در اختيار داريد؟ اگر بله، كدام اند و در كجا عرضه مى شوند؟  .1

اگر منابع خاصى وجود دارد، آيا براى دستيابى به آن با موانعى روبه روييد؟  .2
چه ورزش هايى با استفاده از اين منابع بيشترين سود را مى برند؟  .3

براى ورزش يا ورزشكار، با اولويت چگونه مى توانيد پشتوانة علوم ورزشى ايجاد كنيد؟  .4
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الف) مقدمه 
با تمركز فزاينده بر كسب مدال، عملكرد مربيان و ورزشكاران هر چه بيشتر به فناورى متكى شده است تا يك صدم ثانيه جلو 
بيفتند و در مسابقه سرآمد شوند. اين به تكامل و رشد تخصصى در عملكرد سطح عالى ورزش منجر شده است كه آن را «فناورى 
عملكرد» (PT) مى شناسند. استفادة مربيان و ورزشكاران از اين فناورى در تمرين و مسابقات، بازخوردى ديدارى و آمارى از 
عملكرد خود و رقبايشان را در اختيار قرار مى دهد. PT اطالعاتى به موقع، دقيق، حقيقى، و به شكلى كه خيلى آسان مى شود 

درك كرد تأمين مى كند. PT چشم ديگرى براى مربى باتجربه تأمين مى كند. 

ب) استفاده از فناورى عملكرد

فناورى عملكرد (PT) چيست؟
PT به فناورى هايى گفته مى شود كه براى افزايش كسب مهارت ورزشى طراحى شده اند. اين فناورى يك دانش است و از 
آموزشى،  فناورى  فناورى تصويرى،  مانند  مى كند،  استفاده  رشته هاى مختلف  در  الزم براى تجزيه و تحليل عملكرد  ابزارهاى 

بيومكانيك، پيشرفت ورزشى، انگيزة ورزشكار، بازخورد ورزشى، قدرت و بدن سازى، و مديريت آسيب. 
PT نرم افزار، سخت افزار، تلفيق آن ها، و آموزش افراد در استفاده از فناورى هاست. جنبه هاى آموزشى PT عبارت اند از 

گسترش مواد يادگيرى مورد درخواست و برنامه هاى آموزشى ويژة ورزشكاران و مربيان. 

ظرفيت، توالى و خطرهاى فناورى
مربيان براى موفقيت با PT بايد سؤاالتى نظير اين را بپرسند:

 فناورى هاى مذكور چه زمانى بيشترين تأثير/ نتيجه را دارند؟
  پيش از آنكه بتوان فناورى مذكور را استفاده كرد چه سطوحى از عملكرد

را بايد به دست آورد؟
  تحليل هاى و  تجزيه  و  ويدئويى  تحليل  و  تجزيه  آنكه  از  پيش  آيا 

قرار  احترام  و  پذيرش  مورد  ورزشكار  اصول  شود،  انجام  بيومكانيكى 
مى گيرد؟

 براى برترى در مسابقات، آيا فناورى ضرورى به نظر مى رسد؟
به عبارت ديگر، PT براى ورزش و نيازهايش تهيه شده و براى ورزشكار و مربى بايد فوايد واقعى داشته باشد. 

گذشته از اختراع فناورى (ابزار) جديد، استفاده از فناورى اى كه تازه پديد آمده ممكن است ميسر باشد. براى مثال، مربى 
مى تواند از سامانة مكان يابى جهانى (GPS) استفاده كند كه براى اهداف ديگرى اختراع شده است. از اين فناورى مى توان براى 

رديابى وضعيت و سرعت در اسكى بازان دانهيل آلپاين هنگام تمرين و يا مسابقه در پيست اسكى استفاده كرد. 
با وجود اين، آگاه باشيد كه فناورى حواس را از پرداختن به كارهاى ضرورى تمرين پرت مى كند. مى تواند وقت و پول را 
هدر دهد و به اين باور غلط منتهى شود كه فناورى ابزارى ضرورى و مؤثر است. ممكن است باعث نتيجه گيرى هاى غلط شود. 
همچنين، هزينه هايى نيز وجود دارد به شرح زير: خريد و خدمات فناورى، استخدام كاربر مجرب براى استفاده از فناورى در 

تمرين يا مسابقه در كشور يا خارج از كشور، و هزينه و زمان مورد نياز براى آموزش كاربران فناورى. 
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سازمان  با  تنگاتنگ  خيلى  فناورى  متخصصان  كه  است  مهم  بسيار  ورزشكار،  و  ورزش  نيازهاى  شناخت  از  اطمينان  براى 
ورزش همكارى كنند. آن ها بايد از مربى دستور بگيرند تا از مرتبط بودن فناورى با نيازهاى تمرينى اطمينان حاصل شود. 

به موضوعات كليدى زير بايد توجه داشت: 
 (سالنى و غيرسالنى) تربيت و آموزش متخصصان فناورى و مربيان در محيط هاى تمرينى و در مسابقات
 تلفيق مؤثر فناورى در محيط هاى تمرينى
  ايجاد سازوكارهاى ذخيره سازى- احتماالً با دسترسى به اينترنت– براى اطمينان از اينكه اطالعات جمع آورى شده با

روش صحيحى به دست آمده اند. 
 نياز احتمالى به ارتقا يا تعديل نرم افزار يا تجهيزات براى ايجاد ابزارهاى ضرورى
  انجام خدمات فناورى هنگام مسابقات (براى مثال، تجزيه و تحليل ويدئويى) مانند عرضة خدمات به مربى طبق

روال روزانه 
  .انجام طرح هاى پژوهشى براى ابداع فناورى هاى جديد و سودمند

ج) فناورى رايانه
پيشرفت در فناورى رايانه، فرصت هاى چشمگير فراوانى را براى آموزش و تمرين ورزشكار به ارمغان آورده است. سرعت 
رايانه ها و نرم افزارهاى كاربردى هر چند ماه يك بار به طرز خارق العاده اى افزايش مى يابد. خوشبختانه، هزينه هاى آن با همان 
سرعت كاهش مى يابد. بسيارى از ابزارهاى يادگيرى متكى به رايانه و نرم افزارهاى كاربردى در اختيار مربيان، ورزشكاران، مديران 

ورزشى، معلمان، و سايرين است تا از رايانه از راه نرم افزار، لوح فشرده، يا اينترنت استفاده كنند. 
براى تجزيه و تحليل حركات انسان (مثل شبيه سازى هاى سه بعدى)، توليد برنامه هاى آمادگى مختص هر فرد (مثل مشاوره ها 
و تجزيه و تحليل هاى تغذيه اى، فعاليت هاى ورزشى انعطاف پذيرى، بدن سازى هوازى يا قدرتى)، انجام تجزيه و تحليل فنى 
حركات ورزشى، كنترل برنامه ريزى، ثبت و ضبط كارها و براى تأمين برنامه هاى كاربردى چندرسانه اى براى بسيارى از موضوعات 

و فعاليت هاى ورزشى نرم افزارهايى موجود است.
خيلى  كاربردهاى  با  دقيق  سخت افزارهاى  و  آن ها  كارى  محدودة  در  ماهر  كاربران  و  عامل  سيستم هاى  گسترش  لطف  به 
آسان، نرم افزارهاى كاربردى به سرعت ارتقا مى يابند. در آينده اى نزديك، پيشرفت هاى چشمگير ورزش را در شرايط مجازى و 
ساختگى و ساخت تصاوير سه بعدى خواهيم داشت. در سامانه هاى شرايط مجازى، شبيه سازى هاى سه بعدى محيط و تجهيزات با 
استفاده از كاله هايى با سيستم ديدارى ممكن مى شود. هولوگرافى تصاوير سه بعدى را بدون نياز به كاله فراهم مى كند. ورزشكاران 

به زودى خواهند توانست تكنيك خود را نه تنها در نوارهاى ويدئويى دوبعدى، بلكه با نماهاى سه بعدى ببينند.

د) نمونه هاى فناورى
آزمايشگاه ها براى مطالعة عملكرد انسان سازگار شده اند. ورزشكاران مى توانند در حالى كه داده هاى گوناگون را براى تجزيه 
و تحليل ها تأمين مى كنند در شرايط كنترل شده فعاليت ورزشى كنند. اتاقك هاى ارتفاع و اتاقك هاى محيطى (دما، رطوبت) 
براى تمرين و تحقيق استفاده شده اند. پاروزنان، شناگران، و قايقرانان در غير از فصل هاى مسابقه و تمرين از مخازن به حركت 
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درآورندة آب (آب گذر) در داخل ساختمان ها استفاده مى كنند. ماشين هاى فعاليت ورزشى مثل كارسنج هاى پارويى و دوچرخه ها، 
و تردميل براى دويدن، اسكى استقامتى يا اسكى استفاده مى شود. تونل هاى بادى در ورزش هايى كه مقاومت هوا در آن نقش آفرين 

است براى ارزيابى طرز قرارگيرى بدن، طراحى تجهيزات، و لباس استفاده مى شود. 
در بيومكانيك دوربين هاى ديجيتالى و سيستم هاى پيشرفتة سنجش نيرو براى سنجش حركت، شتاب، سرعت، و نيروهاى 
مكانيكى استفاده مى شوند. رنگ سنجى، تصويربردارى ميدان مغناطيسى، طيف سنجى، GPS، و ديگر ابزارهاى پيچيدة سنجشى 

براى كمك به علوم ورزشى و پزشكى در دسترس اند. 
ابزارهاى سنجش سوخت وسازى تجزيه و تحليل خون، محتويات عضالنى، سوخت وساز، و عملكرد قلبى- تنفسى را ممكن 

ساخته اند. 
همة اين پيشرفت ها براى ورزشكاران خيلى ورزيده كه مترصد كسب برترى بيشتر از راه دانش اندوزى اند ارزشمندترين چيز 
است. اين امر به متخصصان ورزيده نياز دارد تا بتوانند از اين تجهيزات به خوبى استفاده كنند و سپس نتايج را تجزيه و تحليل 

كنند. 

ه) پرسش ها 
انواع فناورى هايى را كه به شما در تمرين دادن ورزشكارانتان كمك مى كنند شناسايى كنيد.  .1

اين گونه فناورى ها و مهارت استفاده از آن ها را چگونه كسب خواهيد كرد؟  .2
براى كمك به شما چه الگوهايى ممكن است در جامعه وجود داشته باشد؟  .3
اين گونه فناورى ها عملكرد ورزشكاران شما را چگونه افزايش مى دهند؟  .4

در مقايسه با ساير نيازهاى تمرينى مثل تأمين زمان كافى براى تمرين كردن، توليد قدرت و استقامت، حمايت هاى   .5
مناسب دارويى و تغذيه اى، و مربيگرى بهتر، فناورى عملكرد چه برترى هايى دارد؟

آيا وقت و بودجة استفاده از فناورى را داريد؟  .6
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الف) مقدمه 
براى پرورش ورزشكاران سطح باال، اصلى ترين نياز دسترسى به مربى كالس جهانى است. اگر مربى بسيار آگاه، باانگيزه، حساس 

به نيازهاى افراد، و كارآمد در حل مشكالت باشد، محيط تمرين براى ورزشكاران موفقيت به بارمى آورد.
اگر مربى دانش فنى و نظرى كافى نداشته باشد، بى تجربه باشد، در تنظيم برنامة جامع ناتوان باشد، بى انگيزه يا فاقد وقت 

الزم باشد، ورزشكاران به توان بالقوة خود دست نمى يابند. 
در ميان همة نقش ها در ورزش- صرف نظر از نقش ورزشكار، مربى، مدير، مسئول، و داور- نقش مربى احتماالً بى بديل ترين 
نقش است. برخى ادعا مى كنند مربيگرى تنهاترين و پرتنش ترين نقش در ورزش است و به عالى ترين درجة دانش و مهارت نياز 

دارد. بسيارى بر اين باورند كه چندين سال تجربه نياز است تا مربى كالس جهانى پرورش يابد.
يكى از سخت ترين چالش هاى هر ورزشى كه ورزشكاران را براى سطح باال پرورش مى دهد به دست آوردن مربيان درجه 
يك و مديرى با عملكرد عالى (HPD) است (گاه به آن مدير فنى يا مدير اجرايى نيز مى گويند). اغلب حتى در كشورهاى با 
سامانة پيشرفتة ورزشى، در دانشگاه ها يا جاهاى ديگر، برنامة رسمى آموزشى براى پرورش چنين مديران مهمى براى مربيگرى 
در باالترين سطح وجود ندارد. گزينه هاى ديگر، دستيابى به مربى اى است كه در گذر زمان مسائل را ياد بگيرد، يا وارد كردن 

مربيان از ساير جاهاست. 
هر چند همه با نقش مربى ها آشنايند، نقش HPD به ويژه در ورزش هايى كه منابع محدود يا برنامه هاى ناچيزى دارند كمتر 
شناخته شده است. HPD تدبيرگر فنى كلى، برنامه ريز، و رهبر برنامة عملكرد عالى ورزشى است. اين فرد، گسترش طرح هاى 
بلندمدت و ساالنه را براى برنامة عملكرد عالى برنامه ريزى مى كند، مربيان را اداره مى كند، و از طراحى، تأمين بودجه، و اجراى 

صحيح برنامه هاى تمرين و مسابقه و كسب نتايج مطلوب اطمينان حاصل مى كند. 

ب) چالش هاى پيش روى مربيان
پس از مسابقات المپيك اخير، از هفت مربى كه ورزشكارانشان برندة مدال شده بودند دربارة آماده سازى آن ها در مسابقات و 

چالش هايى كه مربى با آن روبه روست نظرسنجى شد: 
  به نظر مى رسد فشار عصبى شايان توجهى به مربيان وارد مى شود. بسيارى از آن ها در شرايط غيرمنطقى كار مى كنند

آماده سازى  براى  كافى  منابع  كمبود  خانوادگى،  و  شخصى  زندگى  كردن  فدا  كم،  دستمزد  كار،  طوالنى  (ساعات 
ورزشكاران).

  وجود بستة پرداخت مناسب به مربيان تمام وقت (يا پاره وقت) در دوره اى چند ساله اجتناب ناپذير است. قرارداد
مربيگرى آن ها بايد آسودگى خيال و سود قابل قبولى فراهم آورد (تعطيالت، حقوق بازنشستگى). اين سرمايه گذارى 

ضرورى است. 
  در شرايط مطلوب، مربيان براى مربيگرى مناسب به وقت كافى نياز دارند كه معموالً صرف پرداختن به امور تعداد

كمى ورزشكار مى شود. همچنين براى داشتن زندگى خانوادگى طبيعى به وقت نياز دارند.
  بايد به مربيان خصوصى ورزشكار اجازه داد همراه ورزشكار به مسابقات سفر كنند. اگر از ساير مربيان تيم حمايت

كافى نشود، بايد مربيان را براى حضور در بازى هاى المپيك و حفظ ارتباط مناسب با ورزشكارانشان تشويق كنيم. 
به طور خالصه، موارد زير چالش هاى مربيان به شمار مى آيد: 
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 محدوديت هاى مالى شخصى
 نبود اطمينان خاطر درازمدت
 تحت فشار بودن از طرف خانواده
 تبعيت محض از سياست هاى سازمان يا باشگاه و مديران
 تعداد ورزشكاران مستعد كم
 تعهد كم ورزشكاران
 تجهيزات و مراكز تمرينى محدود
  منابع برنامه اى محدود
 حريف هاى تمرينى كم
 .حمايت اندك سايرين

از  ناچيزى  شمار  با  كردن  كار  بايسته،  حمايت  مورد  ورزيده،  كامًال  وقت،  تمام  مربيان  است:  روشن  پيروزى  فرمول 
ورزشكاران مستعد، و مجهز بودن به منابع برنامه اى كافى فرصت واقعى را براى به حداكثر رساندن توانايى بالقوة ورزشكار 

مهيا مى سازد.

ج) پرورش مربيان حرفه اى 
در بسيارى از كشورها، ايجاد سامانه اى براى پرورش مربيان سطح باال در ورزش يا به دست آوردن آن ها از جاهاى ديگر اغلب 
دشوار است، اما بايد با اين چالش روبه رو شد، زيرا شكست در آن به معنى محدود كردن برنامه به سطحى پايين تر است. هر كجا 

برنامه هاى پرورش ورزشكار وجود دارد، بايد برنامة پرورش مربيان نيز وجود داشته باشد.

1. سازمان ورزش بايد با شناسايى نيازها و فرصت هاى پرورش مربيگرى به شكل كامًال اختصاصى 
كار را آغاز كند:

 چه كسانى در ورزش شما مربى اند؟ شايستگى هاى آن ها چيست؟ نيازهاى تمرينى آن ها كدام است؟
 به چه سطحى از مهارت نياز است؟ سطح جهانى؟ سطح ملى؟
 در پنج سال آينده به چه تعداد مربى در هر يك از سطوح نياز است؟
 براى آموزش آن ها، چه منابع/ تجهيزات/ مدرسى وجود دارد؟
 آيا برنامه هاى تمرينى اى در ورزش شما وجود دارد كه بتوانيد از آن ها استفاده كنيد؟
  مربيان و مدرسان ارزشمند در منطقة شما چه كسانى اند؟ آيا مى توانند به شما كمك كنند برنامه تان را طراحى كنيد؟
  آيا ساختارهاى ورزشى ديگرى كه برنامه هاى تمرينى مربى را با موفقيت اجرا كرده اند وجود دارند؟ چگونه مى توانند

در برنامه ريزى به شما كمك كنند؟  
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2. وقتى نيازهايتان را شناختيد و از ساير منابع انديشه هايى به دست آورديد، مى توانيد برنامه اى را 
بريزيد تا تالش هايتان در تأمين اهدافتان جهت گيرند. تربيت مربى پروژه اى درازمدت است و به 
راهبردهاى نظام مندى نياز دارد. برنامه همچنين بايد انعطاف پذير و به نيازهاى همواره در حال تغيير 

مربيان حساس باشد.

3. بايد به منابع موجود توجه داشته باشيد. آيا منابع مالى زير در صورت استفادة معقول فرصت هايى 
را تأمين مى كند كه بتوانيد برنامة منظمى را براى پرورش مربيان در آينده بنا نهيد؟

 فدراسيون هاى بين المللى
 NOC /همبستگى المپيك
 .رهبران دولتى يا دانشگاه ها

4. ويژگى هاى برنامة تربيت مربى چيست؟
  جامع ترين برنامه ها تصديق مى كنند آموزش بايد براى سطوح مختلف ورزيدگى تدارك ديده شود و معموالًٌ بين دو تا

چهار سطح بنا نهاده مى شود. سطح اول بسيار پايه اى و در راستاى تشويق افراد است تا در كار كردن با اصول مبنايى 
و كار با مبتديان كارآمد باشد.

  .تربيت مربى با سه نياز ارتباط دارد- دانش فنى ويژة آن ورزش، نظرية مربيگرى، و تجارب عملى
 دانش ويژة ورزش شامل موضوعاتى مثل تكنيك، راهبرد، و برنامه ريزى ورزشى
  دانش نظرى شامل موضوعاتى مانند روان شناسى، فيزيولوژى، بيومكانيك، اصول تمرين، آسيب هاى ورزشى، رژيم

غذايى و نظاير آن.
  گواهينامة گذراندن سطحى معين، گاه روش مهمى براى انگيزش مربيانى به شمار مى رود كه به دنبال آموزش بيشتر

و كسب دستاوردهاى آن اند. 
  .برنامه هاى مربيگرى بايد در پيدايش مربيان بيشتر و بهتر تشويق و ترغيب ايجاد كند

5. بازبينى فرصت هاى ممكن براى پرورش مربيان، مثل:
  .كلينيك هاى تخصصى ورزش كه مربيان ملى و بين المللى يا كارشناسان فنى در آن حضور مى يابند
 (براى مثال، فيزيولوژى ورزشى، گسترش برنامه هاى آموزش ساالنه، تظرية آموزش) كلينيك هاى نظرى مربيگرى
 .برنامه هاى شاگرد و معلمى كه در آن مربى آينده دار كم سابقه با مربى ارشد كار مى كند و آموزش مى بيند
 آموزش تربيت بدنى در دانشگاه يا كالج
 تجربة عملى در آموزش و سازماندهى ورزشكاران
 دستيابى به متون مربيگرى، فيلم ها، تحقيقات، و نشريات ورزشى
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  ،مثال (براى  متخصصان  با  جلسه  در  شركت  براى  مربيان  از  دعوت  خاص،  موضوعات  دربارة  ماهانه  سمينارهاى 
قدرتى،  تمرين هاى  برانگيزانيم،  را  ورزشكار  چگونه  مثال،  خاص (براى  موضوعات  گذاشتن  بحث  به  يا  پزشكان) 

رژيم غذايى).

6. برنامة خود را بنا كنيد:
  ميزان و نوع دانش مورد نياز در هر سطح و زمان مورد نياز براى انتقال آن را مشخص كنيد. اين موضوع بايد با سابقة

هر يك از كانديداهاى مربيگرى تا حدودى هماهنگ باشد. 
 .براى هر سطحى از برنامة آموزشى، بايد منابعى را معرفى كرد
  برنامه اى آموزشى براى پرورش آموزگاران كارآمد در همة سطوح طراحى كنيد يا آموزگارانى را بيابيد كه هم اكنون

بتوانند در هر سطحى تدريس كنند. 
  انجام مى دهد، اما نهادهاى ،NOC ًساختارى براى اجراى دوره ها تعيين كنيد. اين موضوع را سازمان ستادى، احتماال

دولتى ورزشى و مؤسسات آموزشى بايد به شركت در آن تشويق شوند. 
  .مربيانى را كه سطح ويژه اى را با موفقيت به پايان مى برند با اهداى گواهى نامه هاى شايستگى به رسميت بشناسيد

7. كانديداهاى مربيگرى اى را براى آموزش ديدن انتخاب كنيد كه ويژگى هاى زير را داشته باشند: 
 تيزهوش، بسيار با انگيزه
  ساير و  فنى،  بدنى،  ويژگى هاى  جمله  از  ورزشى  دانش 

نيازها 
 عالقه به شركت طوالنى مدت در ورزش
 داشتن مهارت هاى تدريس
 ارتباطات بين فردى بسيار خوب
  داشتن وقت كافى
 خوش فكر، داشتن ويژگى هاى حل مسئله
 در حالت ايده آل، داشتن سابقة آموزشى مطلوب در تربيت بدنى يا تجربة فراوان در ورزش
  .درستكارى

8. مشخص كنيد چگونه مى خواهيد مربيان را در دوره اى طوالنى مدت كه مستلزم كار سخت است 
حفظ كنيد. 

همبستگى المپيك به همراه IFها و شبكه اى از مراكز آموزشى سطح باال، فرصت هاى آموزش مربيگرى را در سطح منطقه يا 
در اين مراكز آموزشى عرضه مى كند. اطالعات الزم براى دسترسى به اين برنامه ها را از NOC خود دريافت كنيد.
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د) برنامة گواهينامة ملى مربيگرى
انجمن مربيگرى كانادا (CAC) الگوى خوبى را براى كسانى كه عالقه مند به جستجوى روش هاى تربيت مربى اند تأمين كرده 
است. برنامة گواهينامة ملى مربيگرى آن ها برنامة آموزشى پنج سطحى را براى مربيان بيش از 60 ورزش مختلف عرضه مى دارد. 

.www.coach.ca :را در وب سايت آن بيابيد CAC جزئيات برنامه هاى گوناگون
دومين الگو برنامة جديدى است كه در بريتانيا عرضه مى شود. اين برنامه را نهادهاى ملى و دولتى ورزش و آژانس هاى 
سرمايه گذارى گوناگون و اصلى كشور حمايت مى كنند و نهاد مربيگرى ورزش هاى بريتانيا هدايت آن را برعهده دارد. چارچوب 
كارى مربيگرى مبانى برنامه بنا نهاده شده است، سپس راهبردها و برنامه هايى براى توليد نتايج مطلوب طراحى كردند. هدف 
چارچوب كارى ايجاد سامانة جهانى هدايت مربيگرى در سال 2016 است. اطالعات بيشتر در اين باره را در وب سايت زير 

  .www.sportscoachuk.org :مى يابيد

ه) استخدام مربيان خارجى 
اغلب، سريع ترين راه براى دستيابى به مربيگرى سطح باال، وارد كردن فرد متخصص است. اين كار نتيجة مطلوبى به دنبال دارد، اما 
گاه ممكن است نتايج آن دلسردكننده باشد. مجدداً يادآورى مى كنيم ضرورى است دقيقًا بدانيم چه چيزى الزم داريم و برنامه اى 
ملموس را پى گيريم. بسيار مهم است كه مربيان داخلى براى يادگيرى بيشتر، كار مربيان خارجى را با عالقه مشاهده و دنبال كنند.

فوايد استخدام مربيان خارجى: 
 .تخصص فوراً در دسترس قرار مى گيرد
 .آثار مثبت غيرمستقيمى دارد، مثل ايجاد الگويى خوب براى مربيان جوان تر يا ايجاد برنامه هاى تمرينى يا كمال گرايى
  .اغلب پيشرفت چشمگيرى در برنامه ديده مى شود

نقاط ضعف استخدام مربى خارجى:
  .ممكن است از نظر دستمزد، سفرها، و تأمين هزينه هاى زندگى پرهزينه باشد
 .مربى ها (و خانواده هايشان) ممكن است، به دليل كاهش توانايى شان در انجام سنت ها، با شوكى فرهنگى مواجه شوند
 .ممكن است مشكالت زبانى وجود داشته باشد
 .اقامت مربى ممكن است محدود باشد
 .اغلب، پس از بازگشت مربى خارجى، تخصصى واقعى از وى باقى نمى ماند

آيا بهتر نيست بودجه اى كه خرج وارد كردن مربيان خارجى مى شود صرف بناگذارى برنامة مستمر آموزش مربيان محلى 
شود؟

يكى از برنامه هاى همبستگى المپيك، فرصت هايى را براى كارشناس بين المللى مورد تأييد IF مربوط فراهم مى سازد تا در 
كشورى ديگر، اوقاتى را با مربيان محلى براى گسترش ساختار ورزشى ملى سپرى كند. اين راهبرد، دسترسى سريع به متخصص 
خارجى را با آموزش مربيان محلى تركيب مى كند. براى كسب اطالعات بيشتر در اين باره و ديگر برنامه هاى همبستگى المپيك 

به NOC خود مراجعه كنيد. 
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و) آيا مربيان بايد حقوق بگيرند؟
اين واقعيت است كه ورزشكاران سطح جهانى را مربيان داوطلب يا حقوق بگير پرورش مى دهند. چنين مربيانى- داوطلب يا 
حقوق بگير- بايد چند ويژگى مشترك داشته باشند، مانند توانايى كار كردن در ساعات طوالنى، مقادير زياد انگيزش و دانش، و 

توانايى در برقرارى ارتباط مؤثر بين ورزشكار- مربى. 
آيا به مربيان بايد حقوق داد؟ به برخى بله. مربيان بايد تمام وقت يا پاره وقت مربيگرى كنند، بنابراين بايد مورد حمايت مالى 
قرار گيرند. با پرداخت حقوق، از بعضى از آن ها سپاسگزارى يا به آن ها انگيزه داده مى شود. از سوى ديگر، برخى مربيان منابع 
امرار معاش يا شغل هاى ديگرى دارند و پول انگيزة آن ها نيست. حضور در ورزش، تعامل با مردان و زنان جوان، مسافرت و 

چالش هاى فراوانى كه در تالش براى افزايش توان ورزشكاران با آن درگير مى شوند انگيزة آن هاست. 
زمانى كه محيط كارى، تعهد، و مسئوليت هاى مربى خود را بازنگرى مى كنيد، اهميت پرداخت حقوق يا حق الزحمه به آن ها 
را از خود بپرسيد. هنگامى كه مى كوشيد برنامة آن ها را گسترش دهيد بزرگ ترين مشكالت يا عوامل ناكامى مربيان را پرس وجو 

كنيد. آيا به حقوق نياز دارند يا به تضاد بين مربيگرى و شغل يا خانواده شان؟
كارفرما  آيا  مثال،  براى  دارد؟  وجود  ديگرى  مالى  مشوق هاى  نيست،  مقدور  دستمزد  و  حقوق  پرداخت  كه  كشورهايى  در 
مى تواند بى آنكه از حقوق كارمندان خود بكاهد بخشى از وقت آن ها را در اختيار خودشان بگذارد؟ آيا شكل هايى از قدردانى 
يا جوايز كه فقدان حمايت مالى را جبران كند وجود دارد؟ آيا از مربيان داوطلب سازمان ورزشى واقعًا قدردانى و سپاسگزارى 

مى شود؟ اين حمايت را چگونه ابراز مى كنيد؟

ز) روابط بين مربيان و سايرين
در محيط مربيگرى روزانه ارتباط مربى با ورزشكار خيلى مهم است. افزون بر اين، مربى و همة متخصصانى كه كاركنان را 

حمايت مى كنند (فيزيوتراپيست ها، متخصصان علوم ورزشى/ پزشكى) بايد كار كردن در كنار هم و مؤثر با هم را بياموزند. 
در سطوح اولية پيشرفت ورزشى، مربيان اغلب خودشان هر كارى را كه بايد انجام شود انجام مى دهند: جذب، فراخوان 
و آموزش ورزشكاران، سازماندهى تمرين ها و سفر براى انجام مسابقات، درآمدزايى، مشورت دادن به ورزشكاران، مديريت 
برنامه ها، و نظاير آن. هر چه سطح تمرين ورزشى ارتقا مى يابد، مربيان براى تمركز كامل تر بر امر مربيگرى به كمك هاى بيشترى 

نياز دارند. 
اين بدان معناست كه مربى بايد با مديران، اوليا، سازماندهندگان، جمع آورندگان كمك، مسئوالن باشگاه، گروه پزشكى، و 
ديگر كارشناسان و مسئوالن سازمان همكارى كند. اين افراد از مربيان و ورزشكاران حمايت مى كنند و ورزش آن ها را تقويت 

مى كنند. آنچه همه را به هم پيوند مى دهد اهداف مشترك است، مانند تأمين تجربيات خوب براى جوانان در ورزش. 

ح) پرسش ها 
وضعيت مربيان در ورزش يا سامانة ملى خود را شرح دهيد. چه مواردى مطلوب و چه مواردى به بهتر شدن نياز   .1

دارد؟ 
بهتر شدن وضعيت مربيان وظيفة كيست؟ چگونه آن را انجام مى دهيد؟  .2
نيازهاى ويژة مربيگرى شما چيست؟ چگونه آن ها را تأمين مى كنيد؟  .3
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نيازهاى ويژة مربيان شما چيست؟ چگونه آن ها را تأمين مى كنيد؟  .4
در ايجاد شرايط ايده آل براى مربيان تا بتوانند به اهدافشان در كار با ورزشكاران دست يابند، چه كارى مى توانيد انجام   .5

دهيد؟
آيا ورزش شما به مدير عملكرد در سطح باال نياز دارد تا برنامه هاى عملكرد فنى عالى ورزش شما را راهبرى و   .6

مديريت كند؟ اگر بله، چگونه مى توانيد بدان دست يابيد؟
ويژگى هاى مورد نياز مربيان اگر خواهان دستيابى به موفقيت با ورزشكاران نخبه اند چيست؟  .7
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الف) مقدمه 
مى دانيم اكثر مدال ها و ركوردها را ورزشكارانى كسب مى كنند كه از برنامه هاى آموزشى نظام مند و جامع سود مى برند و كسانى 
كه حمايت هاى الزم را متناسب با نيازهايشان دريافت مى كنند. نيازهاى اساسى ممتاز شدن ورزشكاران چيست و چگونه با اين 

الزامات در روش زندگى و ديگر تعهداتشان همساز مى شوند؟

ب) الزامات اساسى
NOC در مطالعه اى پيمايشى از پانزده ورزشكار برندة مدال و هفت مربى آن ها دربارة برنامه هاى آماده سازى براى شركت در 

بازى هاى المپيك و شرايطى كه در آنجا با آن روبه رو شدند به نتايج زير دست يافت: 
  .ورزشكاران براى آنكه از عهدة آموزش هاى پايه اى و نيازهاى شخصى برآيند به حمايت هاى مالى بيشترى نياز دارند

بدون دستيابى به چنين پشتيبانى مالى با مشكل مواجه مى شوند. 
  ورزشكاران خواستار كمك و فرصت براى برنامه ريزى يا استمرار شغل هاى آينده شان در سال هاى تمرينى خودند و

بالفاصله پس از بازنشستگى از مسابقات مطمئنًا به كمك هايى نياز خواهند داشت. وجود روية موفق در اين حوزه، 
بسيارى را به ادامة درازمدت تمرين تشويق خواهد كرد. 

  كسانى كه به دنبال مدال اند چند سال پيش از بازى هاى المپيك در رقابت هاى جهانى به 25 تا 35 ساعت تمرين در
هفته نياز دارند. زمان و تعهد در كسب مدال صد در صد ضرورى است. بيشترين ورزشكاران بين 12 تا 18 ساعت 

در هفته تمرين شديد مى كنند. 
  و زمان  كمبود  ضعيف،  توسعه اى  برنامه هاى  پيامد  حدودى  تا  سامانه  در  كيفى  خيلى  ملى  تيم  ورزشكاران  كمبود 

جانفشانى هاى الزم براى برترى، و فقدان حمايت يا تشويق به ادامة حضور درازمدت است.
  سامانه نه تنها انگيزه ها و مشوق هاى خاص را براى تداوم حضور در مسابقات در بازى هاى المپيك آينده براى بهترين

ورزشكاران تأمين نمى كند، بلكه براى ماندن در ورزش بعد از پايان دوران ورزشكارى (براى مثال، به عنوان مربى) 
نيز جاذبه اى ندارد.  

  تقريبًا همة ورزشكارانى كه با آن ها مصاحبه شد، به دليل احتمال كسب جوايز نقدى حاصل از برنده شدن انگيزه پيدا
نكردند، اما از اينكه فرصت داشتند بخشى از تيم المپيك باشند خرسند و مفتخر بودند.

بنابراين، الزامات اساسى و ويژة پرورش ورزشكاران خيلى كيفى چيست؟
1. مربيگرى. بى شك، كيفيت مربيگرى و رابطة مربى- ورزشكار ويژگى هاى ضرورى پيشرفت ورزشكار است. ساير 

عوامل به تنهايى چندان اهميتى ندارند. 
  تمرينى برنامة  كه  كيفى  خيلى  مربيان  بدون  ورزشكاران  مى كند.  تعيين  را  تمرين  محيط  كيفيت  مربيگرى  كيفيت 

هوشمندانه اى را ايجاد و هدايت مى كنند پيشرفت زيادى نخواهند كرد.
  .تعهد مربى در موفقيت و تعيين اهداف واقعى، وضعيت تمرين ها را سروسامان مى دهد
  زمانى كه مربى در اختيار دارد براى محقق كردن تمرين هاى كافى مهم است. زمان در اختيار اغلب به مدت زمانى
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بستگى دارد كه مربيان بابت انجام فعاليت هاى مربيگرى حقوق دريافت مى كنند. 
  ،تعداد ورزشكارانى كه مربى بايد تمرين دهد بر كيفيت تمرين ها تأثير مى گذارد؛ هر چه تعداد ورزشكاران كمتر باشد

براى تمرين كنندگان بهتر است.
  به غير از مربيگرى، تعداد مسئوليت هايى كه مربى بايد انجام دهد (براى مثال، درآمدزايى، مديريت) از توانايى وى

براى مربيگرى موفقيت آميز مى كاهد. 
2. ورزشكاران. داشتن استعداد ويژه، انگيزة قوى، و تمايل به كار فوق العاده سخت، جملگى ويژگى هاى ورزشكار موفق 
به شمار مى روند. يافتن اين افراد و تشويق آن ها به توجه به استعدادهايشان تا رسيدن به موفقيت، اغلب چالش اصلى 
است. گاه، براى موفقيت در پرورش ورزشكاران تا سطح باال و قابل قبول، برنامة استعداديابى بايد در كنار برنامه هاى 

پرورشى براى كمك به آن ها اجرا شود.

بديهى است در كشورهايى كه منابع انسانى، تجهيزات، فرصت هاى مسابقه، و تأمين بودجه محدود است ممكن است فرصت 
كافى براى آنكه جوانان بتوانند در ورزشى حضور پيدا كنند و سرآمد شوند پديد نيايد. در صورت لزوم، مديران ورزشى بايد 

منابع محدود خود را به تعدادى از رشته هاى ورزشى اختصاص دهند تا پيشرفت چشمگيرى به دست آورند.  
است.  ورزش  پيشرفت  كاهش  عامل  مناسب  تجهيزات  و  تأسيسات  به  دسترسى  عدم  تجهيزات.  و  3. تأسيسات 
ورزشكاران دشوار بتوانند تا باالترين سطوح پيشرفت كنند، مگر آنكه اين مشكل حل شود. با وجود اين، بسيارى 
از ورزشكاران المپيكى به دليل انگيزة باال و تعهدشان به سخت كوشى- على رغم تأسيسات و تجهيزات تمرينى غير 
استاندارد- موفق بوده اند. نمونه هاى بسيارى مى توان ديد كه مربيان و ورزشكاران براى ايجاد محيط مناسب، چاره اى 
موقتى يافته اند. غلبه بر شرايط سخت تمرين باعث تقويت ارادة ورزشكار مى شود و هنگام مسابقات سخت، براى 

وى مزيتى به شمار مى رود. 
الزم است مديران ورزش به ايجاد محيط مثبت تمرين كمك كنند. پيشنهادات زير در گسترش تأسيسات و تجهيزات مؤثرند:



راهنماى مديريت ورزشى400

  نيازهاى تأسيساتى و تجهيزاتى خود را كامًال شناسايى كنيد. الزم است آنچه مى خواهيد و ميزان اولويت آن را دقيقًا
بدانيد.

  بكوشيد نيازهاى ورزشى تان را به مسئوالن مدارس، مقامات محلى يا سياسى، گروه هاى نظامى، بازرگانى، خدماتى يا
سازمان هاى دولتى بشناسانيد. ببينيد آيا مى توانند كمك كنند يا مشاوره دهند. 

  براى گسترش برنامه يا خط مشى براى به دست آوردن نيازهاى خود، با ديگر گروه هاى ورزشى يا محلى همكارى
كنيد. 

 .بررسى كنيد آيا حمايت هاى مشترك در تأمين تجهيزات يا لباس با شرايط قابل قبولى تأمين مى شود
  تنظيم موافقتنامه هاى تضمين هزينه يا امتياز رسمى ويژة انواع كاالها يا پول نقد را در ازاى استفادة شركت ها از نام و

نشان شما يا به كارگيرى عنوان «حاميان رسمى» بررسى كنيد.
  تأمين يا  ورزشى  تأسيسات  طراحى  با  مى توانند  آيا  كنيد  بررسى  و  كنيد  مراجعه  ويژه  بين المللى  فدراسيون هاى  به 

تجهيزات به شما كمك كنند. 
  براى گسترش كيفيت تمرين، به تمرين در بخش هاى مختلف سال در تأسيسات موجود در مكان هاى ديگر توجه

كنيد. 
  مطمئن شويد همة تأسيسات تمرينى در دسترس يا ممكن در جامعه تان را مى شناسيد. ممكن است در دستيابى به

تأسيسات موجود دشوارى داشته باشيد. اگر چنين است بايد بررسى كنيد چه نوع راهبردى براى مدير آن تأسيسات 
با موفقيت همراه است. 

  برگزارى بازى ها يا مسابقات بزرگ اغلب فرصتى براى دولت ها ايجاد مى كند تا تأسيسات و تجهيزات جديدى به
وجود آورند.   

4. حمايت از ورزشكار. اگر ورزشكار خواهان دست يافتن به اهداف بلند و معقولى است، بايد نظام حمايتى مكفى 
براى تأمين آن فرصت به وجود آورد. به جز پيش نيازهاى بديهى مربيگرى كارآمد و تأسيسات كافى، ورزشكاران سطح 

ملى ممكن است به موارد زير نياز داشته باشند:
  نگرش منعطف مدرسه يا كارفرما: ورزشكاران سطح باال ممكن است مجبور باشند 35 ساعت در هفته يا بيش از آن

را تمرين جدى كنند.
 استراحت و رژيم غذايى مناسب
  دسترسى به كمك هاى پزشكى و فيزيوتراپى در صورت نياز
   .انگيزش و تشويق هاى بى وقفه كه محيط تمرينى مثبتى به وجود مى آورد و اهداف ورزشكار را حمايت مى كند

5. حمايت هاى مالى. تأمين پول براى مقاصد تمرينى و مسابقه اى وظيفه اى دائمى است. دولت ها معموالًٌ مجبورند منابع 
مالى زيادى را كه ورزشكاران براى موارد زير نياز دارند، تأمين كنند:

 پرداخت هزينه هاى سفر و مسابقه
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 پوشش هزينه هاى تمرين و زندگى
 پوشش هزينه هاى آموزشى
  جبران اوقات بيكارى
   .تأمين مربيگرى كافى يا دسترسى به تأسيسات

6. حمايت ادارى. براى گسترش برنامة جامع تمرينى و مسابقه اى، برنامه ريزى خوب و با درجه بندى قابل قبول از 
حمايت ادارى نياز است. در شرايط مطلوب، مربى بايد مربيگرى كند، ورزشكار بايد تمرين كند، و مديران بايد ساير 
كارهاى ديگر را انجام دهند. حمايت ادارى عبارت است از پرداختن به نامه نگارى ها و مقدمات سفر، درآمدزايى، 
آماده كردن تجهيزات و تأسيسات تمرينى، ارتباط با رسانه ها، تبليغ، جلسات، و مواردى از اين دست. فوق العاده مهم 

است كه مديران بدانند نقطة كانونى و اصلى فعاليت هايشان، ورزشكار و مربى است.
اهداف  كانونى  نقطة  مسابقه  است.  ضرورى  ورزشكاران  پيشرفت  براى  درست،  تواتر  و  سطح  در  مسابقه  7. مسابقه. 
تمرينى و انگيزشى مهم در تمرين روزانه است. مسابقه آزمونى نهايى است كه همة عوامل مانند مهارت، بدن سازى، 
دانش، انگيزش، و راهبردها را با هم آزمون مى كند. ارزيابى دقيق نتايج مسابقه به مربى اجازه مى دهد نقاط ضعف و 

قوت را با دقت معلوم كند و در صورت نياز تمرين را جرح و تعديل كند.

ج) برنامة شغلى ورزشكار
مجهز كردن ورزشكاران به خطوط راهنما و ابزارهاى الزم به آن ها كمك مى كند تا تمرين، مسابقه، و زندگى روزانة خود را با 
موفقيت اداره كنند. جدولى كه در پى مى آيد چرخة زندگى ورزشكار را نشان مى دهد. اين جدول مراحل مختلف زندگى، از 
طفوليت تا بزرگسالى و مراحل مختلف پيشرفت ورزشكار، از جمله پيشرفت ورزشى، روانى، جسمانى و روانى- اجتماعى را 
نشان مى دهد. جدول همچنين شامل مراحل پيشرفت دانشگاهى و حرفه اى ورزشكار نيز مى شود. براى هر يك از اين مراحل، 

نمودار بسيارى از ذى نفعان درگير از جمله والدين، خواهر و برادر، همساالن، و مربيان را برجسته مى كند. 
 1(ACP) برنامة شغلى ورزشكار IOC ،براى تأمين حمايت هايى كه ورزشكار هنگام شغل ورزشى اش و پس از آن نياز دارد

را كه سه محور اصلى دارد تهيه كرده است: تحصيل، مهارت هاى زندگى، و شغل.

تحصيل
ورزشكاران مقدار زيادى از وقت خود را به ورزش اختصاص مى دهند، لذا مهم است كه فرصت هاى تحصيل را از دست ندهند. 
شيوه هاى بسيار متفاوتى از ادامة تحصيل وجود دارد، از جمله سنتى (ابتدايى/ متوسطه/ دانشگاه)، آموزش از راه دور، آموزش 
الكترونيك، و معلم خصوصى. ورزشكاران بايد بتوانند شيوه اى از تحصيل را انتخاب كنند كه با فعاليت هاى ورزشى شان به بهترين 

شكل تناسب داشته باشد.
ارتباط با تأمين كنندگان تحصيل، براى آگاه نگه داشتن آن ها از تعهدات ورزشى دانش آموز/ ورزشكار و براى دريافت كمك 

به موقع اهميت زيادى دارد.  
سناريو. ورزشكار 17 ساله اى در دبيرستان تحصيل مى كند. براى ورزشكاران، اين سال از هر دو جنبة ورزش و مدرسه مهم 

1. athlete career programme
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رشد روانى و جسمانى

رشد روانى- اجتماعى

رشد دانشگاهى

رشد حرفه اى (شغلى)

پيشرفتعضويترشد ورزشى
•  آمادگى جسمانى، فنى، تاكتيكى و روانى

والدين- مربى

عملكرد

شغل حرفه اى خانواده- (مربى)- خواهر 
برادر

تحصيالت عالىتحصيالت متوسطهتحصيالت ابتدايى
تحصيالت شغلى

خانواده- (مربى)- خواهر برادروالدين- مربىهمساالن- مربى- والدينوالدين- برادر خواهر- همساالن

تحصيالت ابتدايىتحصيالت
• مدارس ورزشى

• برنامة درسى تعديل شده
• پرستاران، همراهان

تحصيالت دبيرستان
• مدارس ورزش

• كالس هاى ورزش
• برنامة درسى تعديل شده (محتوى/ تقويم روزانه، 

هفتگى و/ يا ساالنه)
• برنامة زمان بندى منعطف امتحانات

• آموزش اينترنتى
• مسافرت معلمان با ورزشكار

تحصيالت عالى
• دانشگاه هاى ورزش

• برنامه هاى درسى تعديل شده 
(محتوى/ تقويم روزانه، هفتگى و/ 

يا ساالنه)
• برنامة زمان بندى منعطف 

امتحانات
• آموزش اينترنتى

تحصيالت حرفه اىشغل
•  همكارى با بخش هاى عمومى يا خصوصى براى ايجاد 

زمان بندى منعطف
• دسترسى به شبكه هاى مختلف ارجاع شغل

شغل حرفه اى
• همكارى با ارتش، پليس، و دولت در بخش عمومى يا خصوصى براى 

ايجاد برنامه ريزى منعطف
• كاريابى

مهارت هاى زندگى 

مهارت هاى روانى- اجتماعى 

• مديريت زمان (هدف چينى)

• وجهة فردى و شناساندن آن 
به ورزشكاران

• اثرگذارى اجتماعى
• ارتباط (روابط بين فردى)

• مذاكره• هدف چينى
• يافتن و كار كردن با حاميان• آشپزى

• آشنايى با تنظيم خرج و 
دخل (هدف چينى)

• آشنايى با بودجه و مديريت 
مالى

• كار با رسانه ها
• آمادگى استخدام• مديريت سفر

رشد فردى 

• تحول • مهارت هاى مطالعه
• جلوگيرى از تندرستى / داروها در ورزش

• تصميم گيرى و حل مسئله
• تفكر انتقادى و خالق

• مهارت هاى ارتباطى و بين فردى
• خودآگاهى و همدلى 

• كنار آمدن با عواطف و استرس

5101520253035سن
بزرگسالىكودكى نوجوانى

تحصيالت
  رسمى  يا غير رسمى
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است. مى توانيد با توصيه به ورزشكار براى مالقات با مشاور/ معلمان دروسش در آغاز هر سال/ نيم سال از وى حمايت كنيد. 
در اين مالقات، وى تقويم ورزشى و تعهداتش را مقايسه مى كند و اگر در تاريخ ها تداخل وجود داشته باشد، دربارة اقداماتى 
كه بايد به عمل آورد بحث مى شود. اگر امتحانات هم زمان با مسابقه باشند، معلم بايد ورزشكار را تشويق كند امتحان را پيش از 
موعد و قبل از مسابقه بدهد. يا شخص مورد تأييدى را از تيم انتخاب مى كند تا امتحان را در زمان مقرر هنگام مسابقات بدهد.

مهارت هاى زندگى
هر كس با توجه به زندگى روزانه اش، شكلى از مهارت هاى زندگى را استفاده مى كند، كه شامل مديريت خود، خانه يا خانواده، 
انجام كار با حقوق يا بدون حقوق يا اشتغال به تحصيل مى شود. همچنين، به عنوان مهارت هاى قابل انتقال يا مهارت هاى شخصى 
ديده مى شود، زيرا گسترش مهارت ها در يك حوزه از زندگى (ورزش) به ديگر حوزه ها (تجربة كار) منتقل مى شود. آموختن 
با  را  مهارت ها  آن  چگونه  و  دارند  مهارت هايى  چه  دهند  تشخيص  تا  است  ورزشكاران  به  كمك  مستلزم  زندگى  مهارت هاى 

تجربه هاى زندگى سازگار مى كنند. موضوعاتى كه بخشى از آموختن مهارت هاى زندگى است عبارت اند از: 
 بهداشت و تغذيه
 برنامه ريزى مالى
 مديريت زمان
 آموزش رسانه ها
 سخنرانى در جمع
 هدف چينى
 تصميم گيرى و حل مسئله
 تفكر خالق و انتقادى
 مهارت هاى ارتباطى و بين فردى
 خودآگاهى و همدلى
 كنار آمدن با عواطف و تنش عصبى
 كار با حاميان و بنگاه ها
  .مهارت هاى كارآفرينى

استخدام
مرحله  هر  كنيد.  توجه  زير  مراحل  به  استخدام اند،  جستجوى  در  كه  كليدى  مراحل  از  عبور  براى  ورزشكاران  به  كمك  براى 

ورزشكار را ملزم مى كند دربارة گزينه هاى مختلف بينديشد.
  شناسايى. تهية نيم رخ شخصى آن ها؛ اين مرحله به ورزشكار كمك مى كند تا عاليق، تمايالت، و تجربيات خود را

تشريح كند.  
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  جستجو. توليد انديشه هاى شغلى؛ اين مرحله به ورزشكار اجازه مى دهد از نيم رخ شخصى خود در توليد انديشه هاى
شغلى استفاده كند و هر كدام را كه با شغل مورد عالقه شان همسويى دارد انتخاب كند.

  تصميم گيرى. طبقه بندى مشاغل مورد عالقه؛ در اين مرحله ورزشكار مى تواند عاليق خود را طبقه بندى، سازماندهى
با  و  كند  بازنگرى  آموزشى  دوره هاى  و  مشاغل،  صنايع،  دربارة  را  اطالعات  مى تواند  همچنين  كند.  مقايسه  يا  و/ 

سازمان هاى مربوط به مشاغل مورد عالقة خود تماس بگيرد. 
  خالصه نويسى. تعيين مسير شغلى خود؛ اين مرحله خالصه اى از نيم رخ شخصى ورزشكاران و دلخواه ترين مشاغل

مورد عالقة خود را در اختيار آن ها مى گذارد. ترغيب مى شوند خالصة وضعيت خود را بازتاب دهند، انديشه هايشان 
را يادداشت كنند و سپس خالصة آن ها را در ترسيم مسير شغلى شان استفاده كنند. 

  برنامه ريزى. برنامه ريزى خط سير شغلى ورزشكاران؛ در اين مرحله ورزشكار مى تواند به خط سير شغلى پى ببرد و
براى تعيين اهداف شغلى و مراحل اقدام فعاليت هايى انجام دهد. 

  عمل. اجراى برنامة خود؛ اين مرحله زنجيره اى از مراحل را در اختيار ورزشكار قرار مى دهد و به ورزشكار كمك
خواهد كرد تا برنامة خط سير شغلى خود را عملى كند. 

عوامل مؤثر بر شغل عبارت اند از: ورزش، تجربة كارى، مشاركت اجتماعى، استخدام، وظايف زندگى، فعاليت هاى كاسبى، 
فعاليت هاى فرهنگى، تمرين، تحصيل، عاليق، و كارهاى داوطلبانه. موضوعاتى كه به ورزشكار كمك مى كنند تا شغل خود را 

بيابد عبارت اند از:  
 كارآموزى در شغل
 اطالعاتى براى تهية رزومه
 جستجوى كار
 آمادگى مصاحبه
 .بازنمايى مهارت ها

سناريو. ورزشكار دختر 18 ساله اى داريد كه سال پايانى دبيرستان را پشت سر مى گذارد. فراغت دو هفته اى از مسابقه و 
تمرين دارد كه به وى اجازه مى دهد گزينه هاى كارى گوناگونى را بررسى كند. ورزشكار به تجربه كردن شغل و يا استقرار در 

كار اشتياق نشان مى دهد.
مى توانيد با در اختيار قرار دادن اطالعات زير دربارة نوع و فوايد كارآموزى و نيز چگونگى يافتن شرايط كارى، از ورزشكار 

حمايت كنيد. 
كارآموزى ممكن است با حقوق يا بدون حقوق باشد. ممكن است چند روز، چند هفته، يا يك سال طول بكشد. شرايط 

كارى سازمان يافته، كارورزى يا كار داوطلبانه باشد. 
فوايد تجربه كردن شغل عبارت اند از:

  بصيرت نسبت به آنچه شغل دربردارد
 تجربة سازمان يافته، نظارت شده، و عملى
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 مهارت هاى كارى مفيد كه در محيط كار درك مى شود
 اطمينان به توانايى خود در يادگيرى و خبرگى در وظايف جديد
 مهارت هاى كارى/ زندگى مانند برقرارى ارتباط مؤثر يا كار كردن در گروه ها
 فرصتى براى نشان دادن تعهد و قابل اتكا بودن
  اضافه شدن سابقه اى جديد به سابقة كارى شما
 .فرصتى براى استخدام

باشد.  داشته  همخوانى  ورزشكار  عاليق  و  توانايى ها  با  كه  كنيد  جستجو  را  مشاغلى  يا  صنايع  كارى،  شرايط  يافتن  براى 
دانش آموزان و دانشجويان مى توانند از مدارس، دانشكده ها، يا دانشگاه هاى خود كمك بگيرند. يافتن فرصت كارآموزى مانند 

يافتن كار است. برخى از موارد زير را امتحان كنيد: 
 جستجو در دفترچة راهنما و تلفن شركت ها
 جستجو در وب سايت هاى آنالين كمپانى
 پرس وجو از دوستان و بستگان
 .كار داوطلبانه

ورزشكاران خود را تشويق كنيد از دفتر روزانه يا دفتر پيشرفت كار براى ثبت تجربياتشان استفاده كنند، و مهارت هايى را كه 
تمرين مى كنند يا مى آموزند فهرست كنند. آن ها را به پرسيدن زياد تشويق كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه ورزشكارانتان شرايط 

بيمة كارآموزى را بررسى مى كنند.
اطالعات بيشتر دربارة برنامة شغلى ورزشكار IOC را مى توان در سايت www.olympic.org/iocacp به دست آوريد. 

د) پرسش ها 
شرايط مثبت و منفى فراروى ورزشكاران نخبه در ورزش شما چيست؟  .1

براى شرايط منفى، چگونه مى توانيد وضعيت را بهبود بخشيد؟  .2
آيا فرايند نظام مندى كه از طريق آن مربيان به طور منظم مسائل ورزشكاران را به بحث بگذارند وجود دارد؟ اگر خير،   .3

آيا وجود اين فرايند سودمند خواهد بود؟
آيا NOC يا سازمان ورزش در كشور شما، برنامة كمك يا خدمات به ورزشكاران دارد (حمايت هاى مالى، مشاوره،   .4

اشتغال زايى و مانند آن)؟ يكى از اين موارد يا موارد مورد نياز را براى گسترش برنامة موجود شرح دهيد؟



راهنماى مديريت ورزشى406



4بخش

407 Sport Administration Manual

استعداديابى
مقدمه..............................................................408  الف) 
ب) برنامه ريزى استعداديابى...................................409

ج ) پرسش ها..........................................................410 

دكتر عباسعلى گائينىفصلفصل 5858



راهنماى مديريت ورزشى408

الف) مقدمه
بيشتر سيستم هاى تمرينى به ويژه سيستم هاى موجود در مراحل اولية پيشرفت، برنامه هاى استعداديابى ندارند. چند دليل مى تواند 
داشته باشد: صرف كردن همة انرژى براى خود تمرين ها، چه ورزشكار مستعد باشد و چه نباشد؛ دليل ديگر، گسترش نداشتن يا 
سنتى بودن ورزش مربوط است كه باعث مى شود تعداد اندكى به آن اقبال نشان دهند و در آن شركت كنند. با وجود اين، برخى 

انواع برنامه هاى استعداديابى را در شروع سيستم هاى تمرينى خود مى گنجانند كه داليل آن عبارت اند از: 
  و پيشرفت  براى  باشد،  عالى  سطح  ورزشكاران  گسترش  هدف  اگر 

تكامل ورزشكاران جوانى كه كيفيت هايى دارند كه براى دست يافتن به 
موفقيت ضرورى اند كارآمدى دارد.

  ،اگر ورزشكارانى شناسايى شده اند كه توانايى هاى فوق العاده اى دارند
اعتماد به نفس آن ها را افزايش مى دهد.

  و مى كند  كمك  مستعد  ورزشكاران  از  بزرگ ترى  گروه  ايجاد  به 
رقابت جويى بين آن ها در تمرين ها را افزايش مى دهد.

  برنامة استعداديابى مستلزم به كارگيرى دانشمندان علوم ورزشى است
كه به تمرين ها و ارزيابى منظم ورزشكاران كمك مى كنند.

  از بسيارى  شدن،  تبديل  خوب  ورزشكار  به  يا  و  شدن  سرآمد  براى 
دارد  نكته  اين  در  ريشه  كه  مى دهند  دست  از  را  فرصت ها  جوانان 
سوى  به  و  دارند  اجتماعى اى  عاليق  و  ويژگى ها  چه  نمى دانند  كه 

ورزش هايى هدايت نمى شوند كه مى توانند در آن ها بى نظير شوند.
در جستجوى كودك مستعد، به چند اصل مهم توجه داشته باشيد: 

 .فعاليت بدنى رشد كودك را تحريك مى كند؛ كودك در كل به تجربه هاى حركتى متنوعى نياز دارد
  كودكانى كه در اوايل زندگى الگوهاى حركتى خيلى زيادى دارند به احتمال قوى در بزرگسالى الگوهاى حركتى كامًال

پيچيده در ورزش را با كارآمدى انجام مى دهند.
 .رشد ساختارى و عملكردى عواملى اند كه بر عملكرد ورزشى تأثير مى گذارند
 .شدت، مدت، و تواتر قرار گرفتن در معرض فعاليت، عناصر ضرورى رشد در آن فعاليت به شمار مى روند

با توجه به اصول ياد شده، اغلب بهترين منابع فرد بالقوة مستعد ورزشى عبارت اند از: 
  مدارس عمومى و خصوصى داراى برنامه هاى ورزشى/ تفريحات فعال
 برنامه هاى تفريحى جامعه
 وجود باشگاه هاى ورزشى ويژة كودكان
 نقاطى در جامعه با افراد خيلى فعال
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    .مناطقى در جامعه كه عالقة شديدى به ورزش ها و فعاليت هاى رقابتى دارند

ب) برنامه ريزى استعداديابى  
براى شناسايى فرد مستعد يا بالقوه ماهر، مربيان كامًال باتجربه معيارهاى عينى خودشان را گسترش داده اند. براى مثال، فرد مستعد 
ورزشى هماهنگ تر به نظر مى رسد، نسبت به سايرين سريع تر و قوى تر است، يا به نظر مى رسد طرز فكر و نگرش صحيحى دارد.
عملكرد فرد در مسابقه معموالً فرصت الزم را براى ارزيابى فرد مستعد به ارمغان مى آورد. براى كمك به شناسايى و كّمى سازى 
كه  ورزشكارى  مثال،  براى  كرده اند.  طراحى  اساسى اى  آزمون هاى  سلسله  حتى  مربيان  از  خيلى  مهم،  ويژگى هاى  يا  مهارت ها 
مى تواند مسافت آزمون را در زمان معينى بدود، اندازه هاى بدنى اى دارد كه وى را مناسب ورزش خاصى مى كند، يا ويژگى هاى 

فيزيولوژيايى معينى دارد مثل استقامت طبيعى كه وى را از سايرين متمايز مى كند.
هر چند شم مربى مهم است و اغلب عنصرى حياتى در ارزيابى فرد مستعد است، روش هاى ياد شده در باال خيلى ابتدايى اند 
و براى كمك به مربى در تأييد حدس اوليه اش دقيق و متمايزكننده نيستند. براى مثال، قد بلند ابزارى كمكى براى بسكتباليست 
تازه كار است، اما ويژگى متمايزكننده اى در بين بسكتباليست كالس جهانى به شمار نمى رود. ورزشكار دوندة جوان مى تواند 

سرعت دور از انتظارى داشته باشد، اما پس از چند سال رشد و تكامل، وى را از هم قطارانش مستثنى نمى كند. 

پرسش هاى مطرح 
اگر سيستم كاملى براى شناسايى فرد مستعد تدارك ديده شده باشد، مهم است كه به پرسش هاى اساسى زير پاسخ دهد: 

  معيارهاى عملكردى براى بى نظير شدن در ورزشى خاص چيست؟ براى مثال، در دووميدانى، دوى 100 متر مردان
در فينال المپيك زمانى معادل 10 ثانيه يا كمتر نياز است.

  ويژگى هايى كه ورزشكار بايد داشته باشد تا اين معيارهاى عملكردى تحقق يابند چيست و در مراحل مختلف هر
يك، نمرات آن ها بايد چه باشد؟

اندازه هاى بدن- طول اندام ها، تنه، پهناها، قطرها، درصد چربى، نوع پيكر   •

شاخص هاى فيزيولوژيايى- حداكثر ظرفيت هوازى، حداكثر ظرفيت بى هوازى، نوع تار عضالنى، قدرت، توان،   •
سرعت، انعطاف پذيرى 

شاخص هاى روانى- توانايى تحمل استرس، دل و جرأت، تعهد، جهت گيرى در هدف، مشتاق بودن به كار  •

يادگيرى حركتى/ شاخص هاى ادراكى- هماهنگى، تعادل، حس حركتى، تيزبينى.   •

  عينى گوناگون  روش هاى  با  را  قدرت  مثال،  براى  چيست؟  ويژگى ها  اين  سنجش  در  عينى  و  دقيق  آزمون هاى 
مى سنجند، در حالى كه اندازه هاى بدن را مى توان با استفاده از خط كش و ترازو به آسانى سنجيد. 

  هنجارهاى موجود در اين آزمون ها در سنى مشخص چيست كه در تمايزگذارى بين افراد بالقوه مستعد و بدون
استعداد استفاده مى شوند؟

 كدام يك از اين ويژگى ها، بهترين پيش بينى كنندة عملكرد در آينده اند؟
 سيستمى از آزمون ها در يك گروه يا در مدارس را چگونه به كار مى گيريد؟
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 موفقيت سيستم پيش بينى بنا نهاده را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
قبل از برنامه ريزى سيستم استعداديابى، برنامه بايد به گونه اى طراحى شود كه افرادى را كه به عنوان بهترين آتيه داران انتخاب 
مى كند به ثمر رساند. در شناسايى جوانان مستعد اگر تأسيسات، تجهيزات، مربيگرى، حمايت هاى مالى، و جز آن به اندازة كافى 
وجود نداشته باشد، استعداديابى كار عاقالنه اى نيست، زيرا شرط الزم براى تربيت و حمايت از فرد مستعد محسوب مى شوند.

ج) پرسش ها
در ورزشتان آيا به سيستم استعداديابى نياز داريد؟  .1

اجراى دقيق استعداديابى چگونه است؟  .2
در جامعة شما، بهترين منابع فرد مستعد ورزش چيست؟  .3

منابع بالقوة ديگرى كه بتوانيد بيشتر بررسى و مطالعه كنيد چيست؟  .4
ورزشكاران بالقوه مستعد را چگونه تشويق مى كنيد تا در ورزش مربوط مشاركت كنند؟  .5

توصيه هاى شما براى ايجاد تغييرات چيست؟   .6
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هدف بخش پنجم عبارت است از تشريح وظايف NOC در انتخاب كاروان المپيك و تأمين خدمات 
مى كند  ميسر  را  تيم ها  در  مطرح  مسائل  از  شناختى  بخش،  اين  المپيك.  بازى هاى  در  كاروان  اعضاى 
از  دسته  آن  براى  شوند.  روبه رو  آن ها  با  بازى ها  در  است  ممكن  اعزامى  پرسنل  و  كاروان  پرسنل  كه 
شركت كنندگان در كالس همبستگى المپيك كه به بازى هاى المپيك اعزام نمى شوند، اين اطالعات در 

ساير بازى هاى چند رشته اى يا رقابت هاى ملى يا منطقه اى انطباق پذير و قابل استفاده است. 
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الف) مقدمه 
انتخاب تيم المپيك مهم ترين وظيفة NOC به شمار مى رود، بنابراين بايد علنى و طبق شفاف ترين و بى طرفانه ترين معيارها انجام 
شود. فرايند انتخاب همگانى است و از رسانه ها پخش مى شود و بايد از ديد ورزشكاران، مربيانشان، و سازمان هاى ورزشى آن ها 

در نهايت بى طرفى انجام شود. 
در  شركت  براى  ملى  فدراسيون هاى  مطلوب  همكارى  با  المپيك  بازى هاى  در  كشور  شركت  براى  انتخاب  معيار  تعيين 
بازى هاى المپيك وظيفة NOC است. درخواست فرايند انتخاب بايد به عهدة كميتة انتخابى NOC باشد كه معيارها را با عدالت، 

بى طرفانه، و به پيروى از قوانين مربوط به انتخاب به كار مى برد. 

ب) شايستگى با توجه به منشور المپيك     
كميته هاى ملى المپيك با در نظر گرفتن محدوديت هاى وضع شده از سوى كميتة بين المللى المپيك و فدراسيون بين المللى، حق 
و مسئوليت انتخاب ورزشكارانشان را براى شركت در بازى هاى المپيك بر عهده دارند. منشور المپيك (2010) در قوانين 45-41 

و تبصرة آن ها به اين موضوعات اشاره مى كند.

قانون 41. ضوابط شايستگى
ورزشكاران، مربيان، يا ديگر مسئوالن تيم براى تأمين شايستگى شركت در بازى هاى المپيك بايد از منشور المپيك و نيز قوانين 
مربوط به فدراسيون بين المللى، مثل مصوبة IOC، پيروى كنند و ورزشكاران، مربيان، يا ديگر مسئوالن تيم را بايد NOC مربوط 
براى شركت در بازى ها معرفى كند. اين افراد بايد به ويژه روحية بازى جوانمردانه و عدم خشونت را رعايت كنند و طبق آن 

رفتار كنند و جنبه هاى ضوابط جهانى دوپينگ زدايى را بپذيرند و كامًال رعايت كنند.

تبصرة قانون 41
هر فدراسيون بين المللى، معيار شايستگى ورزش خود را با توجه به منشور المپيك وضع مى كند. اين معيارها براى   .1

تصويب بايد به هيئت اجرايى IOC عرضه شوند.
درخواست معيار شايستگى از سوى فدراسيون هاى بين المللى، فدراسيون هاى ملى وابسته به آن ها، و NOCها در   .2

زمينه هاى مسئوليت هاى مربوط قابل پذيرش است. 

قانون 45. دعوتنامه ها و شركت كنندگان مسابقه
 NOC تنها بايد با توجه به معرفى شركت كنندگان از سوى فدراسيون هاى ملى، ورزشكاران را به بازى ها اعزام  كند. اگر NOC
دربارة آن موافقت كرد، بايد اين شركت كنندگان را به كميتة برگزارى معرفى كند. كميتة برگزارى بايد پذيرش آن ها را تأييد كند. 
NOCها بايد دربارة شايستگى پيشنهاد شدة شركت كنندگان از سوى فدراسيون هاى ملى تحقيق كنند و اطمينان حاصل كنند هيچ 

كس به داليل نژادى، مذهبى، يا سياسى، يا ديگر شكل هاى تبعيضى محروم نشده باشد. 

ج) مالحظات در انتخاب تيم كميتة ملى المپيك 
با توجه به حقوق ورزشكار، بايد سؤال هاى زير در فرايند بازنگرى انتخاب رعايت شود: 
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1. آيا معيارهاى انتخاب را مسئوالِن مجاز تدوين كرده اند؟ ضرورى است اعضاى NOC يا سازمان ورزشى دربارة 
اصول كلى تعيين معيار انتخاب و جزئيات ويژة آن توافق كنند. اغلب اين كار با مشاركت ورزش هاى كاروان اعزامى، 

ورزشكاران، و كاركنان يا كميته هاى فنى كامل مى شود. 
وزنه بردارى،  مانند  ورزش ها،  برخى  در  ورزشى اند؟  منحصراً  آيا  واقعى اند؟  آيا  است؟  شفاف  انتخاب  معيار  2. آيا 
مسابقات دو و شنا، روش هاى ساده اى براى مقايسة عملكرد فرد با ديگران و با استانداردهاى جهانى وجود دارد. 
در ساير رشته ها، نظير ورزش هاى رزمى، عينى بودن معيار دشوار است. براى مثال، كشتى گيرى كه دور مقدماتى 
دومين  وى  است  ممكن  مى شود.  گذاشته  بيرون  مسابقات  از  پايين  رتبه اى  با  مى بازد  را  جهان  قهرمانى  مسابقات 
كشتى گير برتر در مسابقه باشد. همگان موافق اند هر چه معيارهاى انتخاب عينى تر باشند، سردرگمى و جر و بحث 

كمترى اتفاق خواهد افتاد. 
3. آيا معيارها با شرايط ويژة هر رشتة ورزشى تعيين شده اند؟ اگر معيار آن است كه ورزشكار براى انتخاب شدن بايد 

در ميان 10 نفر برتر جهان رتبه بندى شود، آيا 10 نفر برتر به آسانى قابل تشخيص اند؟
4. آيا يك ورزش معيار شايستگى فدراسيون بين المللى را به كار مى بََرد و ورزش ديگرى استانداردهاى فدراسيون 
بين المللى را ناديده مى گيرد و استانداردهاى (احتماًال سخت تر) خود را تحميل مى كند؟ آيا در انتخاب تيم براى 
رشته اى ورزشى مى توان فقط مسابقات انتخابى را مالك قرار داد، در حالى كه ورزش ديگرى، گروهى از عملكردها 

يا ديگر معيارها را استفاده مى كند؟
5. پيش از فرايند انتخاب، آيا معيارها به خوبى اطالع رسانى شده اند؟ بسيار مفيد خواهد بود اگر معيارهاى شفاف و 
عينى سه سال جلوتر از بازى هاى المپيك اعالم شوند، تا به هر كس امكان درك كاملى از چالش هاى پيش روى خود 

را بدهد.
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كه  دارد  وجود  ملى  فدراسيون هاى  و  ورزشكاران  انتخاب كنندة   NOC ميان  رسمى  و  مكتوب  توافقنامة  6. آيا 
خطوط كلى معيارها را براى هر ورزش ترسيم كند؟ تأمين توافقنامة متقابل بر سر اينكه معيارهاى انتخاب چگونه 

استفاده خواهند شد ضرورت به حساب مى آيد.
7. آيا گزينش كننده حق اِعمال قضاوت شخصى دارد؟ اگر چنين است آيا موارد به طور شفاف مشخص شده است؟ 
موارد خاصى به وجود خواهد آمد و گزينش كننده براى نظر دادن به چنين مواردى به حق اِعمال قضاوت شخصى 
نياز خواهد داشت. حق اِعمال قضاوت شخصى بايد با دقت و تنها در موارد خاص استفاده شود. هنگامى كه حق 

اِعمال قضاوت شخصى استفاده مى شود، شايسته است اين تصميمات به تصديق هيئت اجرايى سازمان برسد.
8.  در فرايند انتخاب، آيا مربيان ورزشكاران دخالت داده شده اند؟ در مسابقات گروهى، پاسخ معموالً مثبت است. 
مربيان تيم هاى قايقرانى مسئول انتخاب تيم اند. با وجود اين، ممكن است شرايطى وجود داشته باشد كه اين فرايند 
ذهنى، حقوق ورزشكارى را زيرپا بگذارد و مغرضانه باشد. در ورزش هاى فردى، انتخاب بى طرفانه صرفًا با مبنا قرار 
دادن عملكرد ورزشكار در مسابقة انتخابى حاصل مى شود. انتخاب بى طرفانه در ورزش هاى گروهى با ملزم نمودن 

مربيان و ديگر گزينش كنندگان به اعالم شفاف معيار انتخاب تحقق مى يابد. 
9. آيا ورزشكاران از تبعيض در امان اند؟ چه تضمين هايى وجود دارد كه سازمان ورزشى پيشنهادكنندة ورزشكاران يا 
NOCى بررسى كنندة اين نامزدى ها بى طرف اند؟ هر سازمان ورزشى بايد خيلى شفاف به ورزشكاران و مربيانش 

توضيح دهد كه دقيقًا معيارها چگونه به كار گرفته مى شوند. 
جز از طريق دادگاه ها، آيا ورزشكاران حق درخواست تجديدنظر دارند؟ تنها دو علت براى تجديد نظر وجود   .10
از  يكى  از  بيش  يا  يك  كه  باشد  داشته  وجود  منطقى  نشانه اى  است؛ 2.  نشده  انجام  قوانين  طبق  انتخاب  دارد: 1. 
گزينش كنندگان از اصول خارج شده يا تضاد منافع داشته است. از آنجا كه وجود تقاضانامة تجديد نظر آخرين پناه 
است، حق انتخاب نهايى به كميتة انتخاب NOC داده مى شود كه مسئوليت جلسة رسيدگى به تجديدنظرها را دارد. 
همچنين، ممكن است دادگاه حكميت ورزشى نيز دخالت داده شود. اگر تقاضانامة تجديد نظر، درست پيش از موعد 

مقرر كميتة برگزارى براى شركت كنندگان بررسى شود، مشكلى جدى است و فشار اضافى بر روال قضاوت دارد.
به ورزشكار سرآمد و آسيب ديده چه توجهاتى مى شود؟ شايد اين ورزشكار نتواند در مسابقة انتخابى بازى هاى   .11
المپيك يا ديگر مسابقات شركت كند. يا ورزشكار قبًال در آزمون هاى انتخابى شركت كرده و اكنون آسيب ديده 
است. در برخى ورزش ها به نظر مى آيد اگر تاريخ آزمون انتخابى معلوم باشد، ورزشكار داشتن بهترين آمادگى در 
آن روز را وظيفة خود مى داند. همچنين، زمان آزمون انتخابى بايد نزديك به مسابقة اصلى باشد كه تيم براى آن 
انتخاب مى شود. بدين سان ورزشكاران آمادگى بدنى خود را از دست نخواهند داد. به هر شكل، فرايند تصميم در 
چنين پيشامد احتمالى بايد از قبل به وضوح و به خوبى توضيح داده شود، به طورى كه همة ورزشكاران و مربيان از 

چگونگى اِعمال قانون آگاه شوند. 
فرايند  در  ورزشى  نهاد  تصميم گيرى  قدرت  مى كنند  استدالل  برخى  مى شود؟  توجهاتى  چه  ورزش  سازمان  به   .12
انتخاب، براى حفاظت از منافع آن ضرورى است. با وجود اين، بى عدالتى هاى چشمگيرى به بار خواهد آمد، مگر 
آنكه اين منافع دقيقًا توضيح داده شود. براى مثال، اگر برندة مسابقة انتخابى بازى هاى المپيك در عمل آنقدرها سرآمد 
نباشد و گزينش كنندگان تصميم بگيرند ورزشكارى جوان و بسيار آتيه دار را براى كسب تجربه جايگزين وى كنند، 
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آيا تصميمى ناعادالنه خواهد بود؟ 
فدراسيون ممكن است تصميم بگيرد برندة مسابقه انتخابى ملى را به دليل آنكه از عهدة اجراى استانداردى   .13
برنمى آيد، در مسابقة بين المللى شركت ندهد. اما اگر چنين تصميمى بگيرد، آيا مجاز خواهد بود شخص ديگرى 

را كه او هم از عهدة اجراى آن استاندارد برنمى آيد در مسابقه شركت دهد؟
اگر فدراسيونى ورزشكارى را پيشنهاد كند، ولى NOC به داليلى - غير از عملكرد ضعيف- نخواهد اين   .14

ورزشكار را انتخاب كند، چه پيامدهايى خواهد داشت؟
عملكرد  سطح  اگر  چيست؟  المپيك  بازى هاى  از  جلوتر  ماه ها  در  ورزشكاران  گزينش  به  مربوط  مشكالت   .15
ورزشكارى كه قبًال انتخاب شده كاهش يابد چه مى شود؟ در چنين اوضاعى، مقرر كردن خط مشى هاى مناسب در 

فاصلة مناسبى پيش از موعد گزينش نهايى، حل اين موارد را آسان تر مى كند. 
آيا كسب مقام در مسابقات مالك انتخاب است؟ براى مثال، دو دونده از يك كشور در صدر يك مسابقه قرار   .16
داشتند. يكى از آن ها حدنصاب ورودى المپيك را كسب كرده بود، ولى هرگز بر حريف خود غلبه نكرد. حريفى 
فدراسيون  شايستگى  قانون  طبق  مى خورد.  شكست  ورودى  حدنصاب  كسب  در  مكرراً  مى شد،  برنده  هميشه  كه 
بين المللى، فدراسيون مى تواند يك ورزشكار را بدون شرط در هر مسابقه اى شركت دهد و حداكثر تا سقف سه نفر، 
هر يك بايد حدنصاب ورودى را كسب كرده باشند. چه كسى اعزام مى شود؟ آن كسى كه از عهدة حدنصاب ورودى 
برآيد يا آنكه هميشه برنده مى شود؟ مسئله با اين واقعيت كه حد نصاب ورودى در هر زمان در دوره اى 12 ماهه به 
دست مى آيد دشوارتر مى شود. همچنين، در ورزش هاى غيرسالنى از مسابقه اى تا مسابقة ديگر، تغييرات گسترده اى 

در شرايط محيطى وجود دارد. 
براى  كند.  غلبه  مشكالت  بر  سنجش  ساختار  و  چندگانه  معيارهاى  كردن  مقرر  با  فدراسيون  است  ممكن   .17
مثال، اگر ورزشكارى از عهدة مالك گزينش برآيد و در اولين مسابقة انتخابى پيروز شود، آن ورزشكار از گزينش 
مطمئن است. اما هنوز در موارد محدود، گزينش به صالحديد كميته واگذار مى شود. در مواردى كه فرصت اضافى 
براى مسابقه انتخابى نيست، بايد مالك هايى به ترتيب اولويت تدوين شده باشد. در اينجا نيز عدالت حكم مى كند 

صالحديد گزينش كنندگان به حساب نيايد.
آيا در فرايند گزينش، سنجش هاى بدنى، روانى، فيزيولوژيايى و جزآن بايد استفاده شود؟ در برخى رشته هاى   .18
ورزشى، تالش شده با استفاده از چنين سنجش هايى عملكرد را پيش بينى كنند. يك ويژگى خاص بدنى يا فيزيولوژيايى 
ممكن است حاكى از آن باشد كه ورزشكارى مى تواند به عملكرد برجسته اى دست يابد. با وجود اين، تضمينى وجود 

ندارد كه كسى كه داراى آن ويژگى است بهتر از كسى كه فاقد آن است عمل كند. 

انتخاب مربيان
مربيان مانند ورزشكاران براى عضويت در تيم المپيك، از سوى فدراسيون ورزشى به NOC پيشنهاد مى شوند. تعداد مربيان 
مجازى كه مى توانند در دهكدة المپيك سكنى گزينند، به تركيب هر ورزش (بزرگى و كوچكى تيم، مسابقات زنان يا مردان، آيا 
مربى در جايگاه سرپرست تيم هم عمل مى كند، و جزآن) بستگى دارد. سرانجام، تعداد با توجه به سهمية كارمندان تيم (از جمله 

مربيان) در نشريات IOC مشخص مى شود. اين نشريات در منابع اين فصل معرفى شده است. 
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د) پرسش ها 
آيا فدراسيون و NOC شما، خط مشى مكتوبى براى گزينش تيم دارد؟  .1
آيا مى توان آن را توسعه داد؟ اگر بله چه كسى مسئول اين وظيفه است؟  .2

آيا معيار و فرايند گزينش فدراسيون شما را NOC تأييد كرده است؟ اين كار بايد انجام شود.   .3
فرايند استينافى براى گزينش در ورزش شما وجود دارد؟ آيا قوانين روشنى وجود دارد؟ و گروه بازنگرى استيناف   .4

چه كسانى اند؟ آيا اين موضوعات در جاى مناسب خود قرار دارند؟ يا مى توان بهبودشان بخشيد؟

REFERENCES

Entries for Sports Competitions and Accreditation Guide – IOC Publication

NOC Games Preparation – Proven Practices and Guidelines – IOC Publication
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الف) مقدمه 
شايد مشترك ترين و مهم ترين وظيفة NOCها سازماندهى مؤثر اعزام براى حمايت از ورزشكارانى است كه در بازى هاى المپيك 
رقابت مى كنند. IOC در سندى (آمادگى NOC در بازى هاى المپيك- خطوط راهنما و روش هاى مصوب) رئوس مطالب همة 
موضوعات الزم براى برنامه ريزى دربارة اعزام به بازى هاى المپيك را مشخص كرده است. اگر در فهرست زير يكى از موضوعات 

توجه شما را جلب كرد به متن IOC مراجعه كنيد.
1.  راهبرد NOC در بازى هاى المپيك

2.  امور مالى
3.  معرفى و دريافت پذيرش
ورزشكاران شركت كننده   .4

5.  امور پزشكى 
6.  مسافرت/ حمل و نقل

7.  اسكان
8.  لباس/ وسايل ورزشى

NOC 9.  تداركات و تعداد كارت
رسانه ها/ ارتباطات  .10

بليت  .11
بازاريابى  .12

مديريت امور مقدماتى بازى هاى المپيك  .13
مديريت هنگام بازى هاى المپيك  .14

اهداف اعزام
از جمله اهداف اعزام به بازى هاى المپيك به شرح زير است: 

 گردآورى و حمايت از كاروانى متمايز به نمايندگى كشور خود
 تأمين محيطى كه به ورزشكاران اجازه دهد بهترين عملكرد را داشته باشند
  ايجاد فرصت هايى براى اعضاى تيم  تا طبق آرمان هاى المپيك زندگى كنند: بازى جوانمردانه، احترام، دوستى، تفاهم

بين المللى، صلح و تعالى
  .ايجاد فرصت هايى براى اعضاى تيم  تا از فرهنگ جامعة ميزبان بهره مند شوند
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فعاليت هاى اعزام
از جمله فعاليت هاى الزم براى آماده سازى تيم براى اعزام به بازى هاى المپيك شامل موارد زير است: 

 برنامه ريزى براى اعزام به بازى هاى المپيك
 گزينش پرسنل براى اعزام به بازى هاى المپيك
 گزينش ورزشكاران و مديران ورزشى، مربيان، و ديگر پرسنل ورزشى
 سمينارهاى آشنايى براى پرسنل اعزامى، از جمله مديران تيم
  بازديدهاى مقدماتى و مالقات با كميتة برگزارى كه امور پذيرش، اسكان، خدمات، و جز آن را هماهنگ مى كند
 (گردهم آوردن كاروان) همايش توجيهى
 آغاز اعزام به بازى هاى المپيك
  .گزارش ها و اقدامات پايانى

ب) سازماندهى اعزام به بازى هاى المپيك     
 NOC سازمان و مسئوالن اداره كنندة اعزام به بازى هاى المپيك بايد مشخص باشند. اطالعات زير منابع انسانى و مسئوليت هاى

بزرگ را خالصه مى كند. در NOCهاى كوچك تر، تعداد پست ها كمتر از موارد زير است. 

NOC هيئت اجرايى
در بازى هاى المپيك اين هيئت اجرايى NOC است كه تعداد و تركيب تيم المپيك را مشخص و تأييد و پرسنل اعزامى را تعيين 
مى كند. اگر براى گزينش، درخواست هاى تجديد نظر وجود داشته باشد، هيئت اجرايى موارد را بررسى و حل و فصل مى كند يا 

از كميتة ديگرى مى خواهد اين كار را انجام دهد. 

گروه هماهنگى
گروه هماهنگى معرف تيم مديريت NOC در محل بازى هاى المپيك و شامل موارد زير است: 

 NOC رئيس
 NOC مقام ارشد اجرايى/ دبيركل
 سرپرست كاروان
 مدير ورزش ها و برنامه ها
 مسئول امور پزشكى
 مدير بازاريابى و/ يا ارتباطات
 سرپرست تيم
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 آن كشور اگر عضوى داشته باشد IOC عضو
 .رايزن المپيك

گروه هماهنگى مسئوليت هاى زير را دارد: 
  در بازى هاى المپيك NOC هماهنگى كلى
 مديريت بحران- ادارة همة بحران ها، از جمله آزمايش هاى مثبت دوپينگ
 در بازى هاى المپيك NOC هماهنگى فرصت هاى معرفى و تبليغ گروه و روابط عمومى ها- مديريت روابط رسانه اى
 و كل امور تشريفات و اولويت هاى توزيع بليت VIP اقدامات الزم براى پذيرش و ثبت
 IOC و NOC روابط
 رابط شهر ميزبان و/ يا كميتة برگزارى
 روابط با كارمندان فدراسيون هاى ملى در بيرون از دهكدة المپيك
 تداركات بيرون از دهكدة المپيك
  .ارتباط با هم و در ميان اعضاى خانوادة المپيك

كاروان اعزامى به بازى هاى المپيك
پرسنل اعزامى همسو با موازين NOC كه خاص گزينش پرسنل بازى هاى المپيك است تعيين مى شوند و متشكل است از 
گروهى مركزى از پرسنل حرفه اى و گروهى از پرسنل پشتيبان (داوطلب/ حرفه اى) كه طى فرايند درخواست انتخاب مى شوند. 
مسئوليت برنامه ريزى، اجرا، هماهنگى، و ادارة همة جنبه هاى اعزام به بازى هاى المپيك از جمله كاروان المپيك و شركت كنندگان 

كمپ جوانان بر عهدة آن هاست. 
نقش ها و مسئوليت هاى پرسنل اعزامى عبارت اند از: 

 تأمين مطلوب ترين خدمات براى ورزشكاران، مربيان، و سرپرستان تيم ها
 ها بر حسب نيازNOC ايجاد ارتباط مؤثر با كميتة برگزارى و ديگر
  نمايندگان دولت، دوستان و خانوادة ،NOC ها، ميهمانانVIP ،اطمينان از خدمات مؤثر به حاميان مالى، رسانه ها

اعضاى كاروان، و ديگر اعضاى خانوادة المپيك 
 .NOC حفظ رابطة مؤثر با گروه هماهنگى

حوزه هاى عمل اعزام به بازى هاى المپيك عبارت اند از: 
 مديريت
 پزشكى
 ارتباطات و روابط با رسانه ها
  تداركات
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 سمينارهاى توجيه نهايى
   سمينارهاى توجيهى
 امور دهكدة المپيك 
 حمايت از كاروان
 گزارش هاى نهايى

افرادى را مى توان به اين سمت ها منصوب كرد: 
 سرپرست كاروان
 (بسته به تعداد اعضاى كاروان) معاون سرپرست كاروان
 رايزن المپيك
 مدير امور بازى ها
 مدير امور دهكدة المپيك
 مسئول امور پزشكى
 درمانگر ارشد
 مدير مراسم
  .سرپرستان تيم هاى ورزشى

سرپرست كاروان
سرپرست كاروان سرپرست تيم مديران بازى هاى المپيك NOC است. پيش از بازى هاى المپيك سرپرست كاروان: 

 .بر گزينش پرسنل اعزامى نظارت مى كند
 .را در بازديدها از محل برگزارى بازى ها رهبرى مى كند NOC پيش از بازى هاى المپيك، هيئت نمايندگان
  .در مشورت با رئيس و ديگران، رايزنى را براى كاروان انتخاب مى كند
  .سمينار آشنايى با بازى هاى المپيك را مشتركًا رياست مى كند

وظايف سرپرست كاروان در بازى هاى المپيك به شرح زير است: 
  نظارت بر ادارة امور كاروان و حمايت تداركاتى از اقدامات دهكدة المپيك
 .رهبرى كاروان

وظايف پس از بازى هاى المپيك شامل مسئوليت تكميل گزارشى از كاروان در بازى هاى المپيك است. معاون سرپرست 
كاروان، سرپرست كاروان را در مسئوليت هايى كه به عهده دارد پشتيبانى مى كند. 



راهنماى مديريت ورزشى426

رايزن بازى هاى المپيك (متصدى ارتباط تيم) 
جايگاه،  اين  در  وى  است.  المپيك  بازى هاى  برگزارى  محل  به  آشنا  و   NOC اعزامى  كاروان  رابط  المپيك،  بازى هاى  رايزن 

مسئوليت همكارى با NOC و كميتة برگزارى را پيش از آغاز بازى ها به عهده دارد.
معموالً، رايزن بازى هاى المپيك شهروندى از كشور ميزبان يا فردى از كشور NOC مربوط است كه در كشور ميزبان زندگى 
مى كند و بايد پيشينه و توانايى الزم را داشته باشد تا بتواند از طرف NOC با كميتة سازماندهى بازى ها وارد تعامل شود. رايزن را 
سرپرست كاروان اعزامى با مشورت با رئيس NOC و اعضاى ارشد پرسنل اجرايى انتخاب مى كند. انتخاب فرد مناسب، فوايد 

بسيار زيادى دارد. انتخاب فرد نامناسب، احتماالً باعث ناكامى و دردسرساز خواهد شد.  
اگر رايزن يك يا دو سال قبل از بازى ها و به درستى انتخاب شود، بسيار مفيد خواهد بود، زيرا: 

 .تمام سعى خود را به كار مى گيرد NOC براى خدمت به
 .در كجا گرفته مى شود NOC مى داند تصميمات درون
 .مشتاقانه همة مسائل را حل مى كند
 .نفوذ و روابط خوبى در جامعه دارد
 .در كمك به كاروان براى داشتن اوقاتى خوش، مهمان نواز و سخت كوش است
 .روابط بهترى برقرار مى سازد
 .در دسترس است و كارآ عمل مى كند

متصدى ارتباطات (رايزن رسانه اى)
متصدى ارتباطات و دستيارانش: 

 كارهاى ارتباطى تيم را مديريت مى كنند؛
  .حاميان مالى، و مسئوالن دولتى در ارتباط اند ،OCOG، IOC، NOC با
  .با شبكة دارندة حق پخش و رسانه هاى معتبر براى مديريت نشر و پخش اخبار در ارتباط اند
 .در مديريت بحران مسئوليت دارند ،NOC همراه با مسئوالن
  .به شمار مى روند NOC سخنگوى ،NOC همراه با مسئوالن
 .در مركز اصلى رسانه ها، دفتر تيم رسانه اى را مديريت مى كنند
 .انجام كنفرانس هاى خبرى و انتشار بيانيه هاى خبرى را مديريت مى كنند
 .قرارها و برنامة زمانى رسانه ها را مديريت مى كنند
 .تابلوى اعالنات و خبرنامة كاروان را با نظام رايانه اى اطالعات مديريت مى كنند
  روابط رسانه ها با قهرمانان رشته هاى ورزشى را به عهده دارند (تمامى درخواست ها براى مصاحبه ها و اطالعات را

هماهنگ و تسهيل مى كنند).



5بخش

427 Sport Administration Manual

 .به ادارة روزانة دفتر رسانه اى كاروان كمك مى كنند
  .رابط رسانه اى عمل مى كنند NOC در مواقع لزوم، در همة مراسم رسمى

سرپرستان/ مديران تيم هاى ورزشى
بر  و   NOC را  آن ها  مى دهند.  تشكيل  را  المپيك  بازى هاى  كاروان  مديريتى  ساختار  اصلى  بخش  ورزشى  تيم هاى  سرپرستان 
اساس پيشنهاد فدراسيونشان انتخاب مى كند و پس از انتخاب، جزو اعضاى پرسنل اعزامى در آماده سازى براى اعزام به بازى هاى 

المپيك به شمار مى روند. 
آن ها بايد دست كم ده ماه پيش از اعزام به بازى هاى المپيك انتخاب شوند. اين افراد رابط بين NOC و فدراسيون ملى اند 
و با ورزشكاران و مربيان ورزشى/ رشتة ورزشى مربوط و پرسنل اعزامى NOC ارتباط برقرار مى كنند. دربارة همة فعاليت هاى 
مربوط به تيمى كه براى سرپرستى آن انتخاب شده اند، در مقابل NOC و سرانجام سرپرست كاروان پاسخگويند. دامنة اين 
پاسخگويى داخل و بيرون ميدان رقابت را شامل مى شود. از سرپرستان انتظار مى رود از خط مشى و ارزش هايى كه فعاليت هاى 
NOC و فدراسيون هاى ملى عضو آن را هدايت مى كنند پيروى كنند و آن ها را گسترش دهند. اولين و مهم ترين وظيفة آن ها اين 

است كه به نيازهاى ورزشكاران همواره توجه داشته باشند.
افزون بر اين، NOC بايد قانع شود كه سرپرست تيم: 

  .در ادارة تيم هاى ملى كارآمد و داراى تجربه است
  از خط مشى فدراسيون ملى و موضوعات ملى و بين المللى مربوط به ورزش/ رشتة ورزشى اى كه نمايندگى آن را بر

عهده دارد آگاه و روزآمد است.
  .مورد احترام ورزشكاران و كارمندان است
 .مى تواند به طور مؤثر ارتباط برقرار كند
  براى پذيرش مسئوليت در مواقع ضرورى (قبل و هنگام بازى ها) آماده است كه شامل حضور در سمينار توجيهى و

گردهمايى نهايى نيز مى شود. 
 .در شكل گيرى تيم همكارى خواهد كرد
 .نقش خود را با ميل مى پذيرد، ارتقا مى دهد، و مطابق با اصول زيربنايى المپيسم ايفاى نقش مى كند

حوزه هاى دانش هاى مورد نياز سرپرست تيم عبارت اند از: 
 بهترين اقدام ها و اصول مديريت تيم
 دهكدة المپيك و محيط آن
 نيازهاى مسابقه دهندگان
  تداركات/ مديريت
 NOC نقش
 نقش رسانه ها
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 مديريت مالى
 مديريت استرس
 مديريت زمان
 اصول اخالقى ورزش و المپيسم
 .حل اختالف

مهارت ها و درايت هاى مورد نياز براى سرپرستى مؤثر تيم، مستلزم دانستن موارد زير است: 
 برقرارى ارتباط
 ايجاد انگيزه
 تفويض
 اولويت بندى
 تعيين اهداف واقع بينانه
  حفظ روحية باال
 مديريت موفقيت و شكست
 سازگار كردن عقايد متضاد
 حفظ نظم
 حفظ موازين فردى

مسئول امور پزشكى
مسئول امور پزشكى (CMO)، درمانگر ارشد، و مدير درمانگاه تيم پزشكى را تشكيل مى دهند. آن ها براى حفظ هماهنگى و 

عرضة خدمات مراقبتى- بهداشتى به تيم و ادارة درمانگاه با يكديگر همكارى مى كنند.
مسئوليت هاى پيش از بازى هاى المپيك، مسئول امور پزشكى را ملزم مى كند تا: 

 .دربارة تعداد، تركيب، و انتخاب تيم پزشكى اطالعات تهيه كند
 .در جلسات پرسنل اعزامى حضور يابد
 .براى شناسايى مقتضيات بازى هاى المپيك با كميتة برگزارى ارتباط برقرار كند
 .در بازديدهاى مقدماتى شركت كند
 .با مسئول امور پزشكى كشور ميزبان مالقات كند و با تيم پزشكى ميزبان رابطة دوستى برقرار نمايد
   .دربارة فعاليت اورژانسى سازگار با تيم هاى پزشكى ميزبان بحث هاى الزم را طرح كند
 .و برنامة دوپينگ زدايى ميزبان را مرور كند WADA ضوابط دوپينگ زدايى
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 .گزارشى از بازديد مقدماتى تهيه و به اطالع همة اعضاى تيم پزشكى برساند
 .بين تيم پزشكى و كاركنان كاروان ميانجى باشد
  با پزشكان كاروان دربارة اولويت هاى حضور در ميادين ورزشى، زمان بندى، تجهيزات/ اولويت ها، تأييد صالحيت ها

و جز آن ارتباط برقرار كند.
  با درمانگر ارشد و هماهنگ كنندة درمانگاه براى تهية بولتن خبرى اعضاى تيم پزشكى، سرپرستان تيم، و ورزشكاران

همكارى كند.
 .تمام اعضاى تيم را از نيازهاى پزشكى خاص مانند مصون سازى و امور محيطى، رژيم غذايى، و جز آن آگاه كند
  .اطمينان حاصل كند كه فعاليت هاى مناسبى براى مديريت موارد دوپينگ صورت گرفته است
  با فهرست مواد و روش هاى ممنوع و محدود شده و مراحل آزمايش، آزمايش مثبت، درخواست تجديدنظر، و جز

آن آشنا باشد.
  براى سفارش دادن دارو، تجهيزات پزشكى و ملزومات، با درمانگر ارشد، هماهنگ كنندة كلينيك، و مدير اعزام هاى

پزشكى تعامل داشته باشد.
 .تا آنجا كه ممكن است كمك هاى اهدايى (دارويى) به دست آورد
 .سوابق پزشكى اعضاى تيم را تنظيم كند
 .براى جلسات توجيهى، دستور جلسه و سخنرانى تدارك ببيند
  اعضاى تيم پزشكى را براى هر يك از تيم هاى ورزشى تعيين كند، و تجهيزات پزشكى و سفارش تجهيزات را كامل

كند.
  .بر ورود و پرداخت گمركى تجهيزات و لوازم پزشكى نظارت كند

ج) همايش توجيهى نهايى
 NOC همايش توجيهى نهايى بخش جدايى ناپذير برنامه ريزى و سازماندهى اعزام به بازى هاى المپيك و مستلزم تعهد بارز
است. همايش توجيهى نهايى قبل از ورود تيم به دهكدة المپيك، در محل برگزارى بازى هاى المپيك، يا در كشور خودتان يا 
در كشور ميزبان برگزار مى شود. تجربه حاكى است تيم ها يا اشخاصى كه در همايش توجيهى حضور نداشته اند در مقايسه با آن 
دسته ورزشكاران و مسئوالنى كه در همايش توجيهى حضور داشته اند، هنگام ورود به دهكدة المپيك در سازگارى با محيط چند 

ورزشى بازى هاى المپيك دشوارى داشتند. 
موارد  از  كنترلى  فهرست  با  را  تيم  اعضاى  سردرگمى،  و  زحمت  حداقل  با  تا  مى شود  طراحى  توجيهى  همايش  فرايند 

آماده سازى مقدماتى ظرف چند ساعت توجيه كند و شامل موارد زير مى شود: 
 پذيرش تازه واردها
 معرفى پرسنل اعزامى به اعضاى كاروان
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  راهنمايى هاى گوناگون، از جمله مقدمات سفرها، شرح ورود به كشور ميزبان، آرايش دهكدة المپيك، اقدامات هنگام
ورود به دهكدة المپيك 

 خطوط راهنماى پزشكى و معرفى كادر پزشكى
  راهنمايى دوپينگ زدايى فرصتى است براى كادر پزشكى تا مشخص كنند ورزشكاران از چه محصوالتى مى توانند

استفاده كنند و اطمينان يابند جزو فهرست ممنوعه نيستند.
 دادن لباس ها و تجهيزات و تغيير و تعويض در صورت نياز
 مرور و بازبينى مدارك و روند پذيرش
 تشريح نحوة تعامل سرپرستان تيم ها با كاركنان كاروان
 .موضوعات فنى ورزشى

د) زندگى در دهكدة المپيك 
براى اقامت و اسكان كاروان اعزامى در دهكدة المپيك، روال و الگويى وجود دارد كه خالصه اى از آن به شرح زير است.

افتتاح دهكده
دهكدة المپيك بايد دوازده روز قبل از افتتاح بازى هاى المپيك تابستانى و هشت روز قبل از افتتاح بازى هاى المپيك زمستانى، 

با همة خدمات خود براى گروه هاى اعزامى رسمًا گشايش يابد. 

نخستين وظايف مديريتى NOC عبارت اند از: 
 بازبينى از محل سكونت اختصاص داده شده به گروه اعزامى در دهكده
  بازديد از محل خدمات گوناگون دهكدة المپيك براى اقامتگاه كاروان اعزامى، مانند سالن غذاخورى، مركز خدمات

NOC، مركز اطالعات ورزش ها، مركز خريد دهكدة المپيك شامل بانك و ساير خدمات، دفتر شهردار، و جزآن

 (مبل، وسايل، تجهيزات، و فناورى) راه اندازى دفترهاى كاروان اعزامى
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از همه مهم تر آنكه ورود زودهنگام سرپرست كاروان اين فرصت را فراهم مى آورد كه پذيرش اعضاى كاروان به تأييد كميتة 
برگزارى برسد و موارد زير وارسى شوند: 

 .اينكه تعداد كاروان اعزامى و نسبت همراهان با دقت محاسبه شده است
 .نام ها، ورزش ها، مسابقات، و ديگر جزئيات ورزشكاران مشخص است
 .دسترسى به مناطق مربوط، مورد قبول مسئوالن است
 .هر موضوع ديگرى كه با پذيرش و دسترسى مربوط باشد

بسيار بهتر است موضوعات وابسته به پذيرش را در اين مرحله حل كرد. براى ورزشكار يا همراهى كه يك بار پذيرش شده 
دشوار است كه وضع خود را تغيير دهد. فايدة ديگر آن اين است كه تضمين مى كند هنگامى كه كاروان اعزامى اغلب خسته از 

سفرى طوالنى از راه مى رسند از مراحل پذيرش، سريع و روان عبور مى كنند.

مسئوليت هاى پرسنل اعزامى

سرپرست كاروان
سرپرست كاروان مسئول است تا مطمئن شود: 

  اعضاى كاروان اعزامى و از راه رسيده تشريفات فرودگاهى و مركز ارائة مجوز را تكميل مى كنند و با باروبنة خود
صحيح و سالم به اقامتگاه كاروان اعزامى وارد مى شوند. 

  نفر دو  اگر  (يعنى  مى شود  حل وفصل  خوبى  به  اتاق  اختصاص  به  وابسته  موضوع  هر  و  است  شده  تقسيم  اتاق ها 
نخواهند اتاقى مشترك داشته باشند). 

  سرپرستان تيم ها از مسئوليت هاى خود و از محل خدمات گوناگون درون دهكدة المپيك آگاه اند و در اولين فرصت
به دفتر ورزش هاى دهكده براى معلوم كردن موارد زير مراجعه مى كنند.

• اينكه ورزشكاران ورودى به درستى اسكان داده شده اند و ورزشكاران بى كم و كسرى وارد شده اند.
• محل تمرين تيم و اينكه تيم چگونه به آنجا برده مى شود.

• تاريخ و زمان جلسات فنى ورزش خود.
كميتة برگزارى هميشه داوطلبانى را (دستيار، راننده) از مردم محلى تعيين مى كند تا با گروه هاى اعزامى همكارى كنند. آن ها 

بخشى حياتى از مديريت شما در بازى هاى المپيك به شمار مى روند.  

دستياران كميتة ملى المپيك  
به  شما  به  اطالعات  رساندن  براى  سازماندهى  كميتة  طرف  از  و  بود  خواهند  شما  مديريت  ستاد  از  بخشى   NOC دستياران 
كار گرفته خواهند شد. آن ها اطالعات محلى زيادى از دهكدة المپيك، ساختار سازمانى، OCOG و خود شهر دارند. آن ها 
مى توانند در جنبه هاى اجرايى مثل پاسخگويى به تلفن به شما كمك كنند. با وجود اين، سرپرست كاروان بايد آگاه باشد كه 
اين ها داوطلب اند و موضوعاتى مثل مدت زمان كار روزانة معقول و اوقات مرخصى در طول اين ماه پرفعاليت را براى آن ها در 

نظر بگيرند. 
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رانندگان 
هر يك از كاروان هاى اعزامى بسته به تعداشان، تعداد مشخصى وسيلة نقليه (ماشين، مينى بوس) دارند. اين وسايل نقليه با راننده 
در دسترس اند و از 7 صبح تا نيمه شب كار مى كنند. بنابراين، ساعات كار رانندگان بايد منطقى باشد و معموالً بيش از هشت 

ساعت نباشد. بايد براى دست كم يك وعده خوراك در طول شيفت هشت ساعته وقت داشته باشند. 

زمان بين باز شدن دهكدة المپيك و مراسم افتتاحيه
زماِن پيش از افتتاحية بازى هاى المپيك و شروع رقابت ها بسيار مهم است. سرپرست كاروان، موارد زير را براى گروه اعزامى 

خواهد خواست: 
  همة اعضاى كاروان بايد پس از پذيرش، به گونه اى مناسب با پذيرش درست اسكان داده شده باشند و محل همة

خدمات و چگونگى كار كردن دهكدة المپيك را بدانند. 
 .ورزشكاران، مربيان، و مديران تيم به تمرين عادى خود مى پردازند و بر مسابقاتشان متمركزند
 :سرپرست كاروان دفتر روزنگار از رويدادها را براى آماده سازى موارد زير تهيه خواهد كرد

• مراسم استقبال از كاروان اعزامى (معموالً بالفاصله پس از ورود به دهكدة المپيك)
• مالقات رسمى احتمالى با شهردار دهكدة المپيك 

• جلسات كارى با مديران سيستم خدمات و شركت ها براى حل مشكالت و داير كردن و دسترسى به خدمات

• جلسات منظم (معموالً 7 صبح) بين سرپرستان كاروان ها، مسئوالن امور دهكدة المپيك، نمايندگان IOC، و اعضاى 
مرتبط كميتة برگزارى. اين جلسه فوق العاده مهم است و نبايد ناديده گرفته شود. مسائل جدى تجربه شده در 

روزهاى قبل در اختيار IOC قرار مى گيرد. 
  سرپرست كاروان بايد تقريبًا يك هفته قبل از مراسم افتتاحيه پرچمدار كاروان اعزامى را براى مراسم افتتاحيه معرفى

كند.
  هم زمان با تعيين پرچمدار، سرپرست كاروان همچنين بايد كسانى را كه در مراسم افتتاحيه رژه خواهند رفت مشخص

كند.
  معموالً، سرپرست كاروان و پرچمدار دو روز پيش از مراسم افتتاحيه بايد در جلسة تمرين مراسم افتتاحيه حضور

يابند. پرچمدار بايد بداند صرف زمان براى اين تمرين و مصاحبه هاى رسانه اى و ديگر موضوعات از آماده شدن 
براى رقابت ها مى كاهد.

روز مراسم افتتاحيه
مراسم افتتاحيه معموالً در بعدازظهر يا غروب برگزار مى شود. در آن روز، محل هاى تمرين و دهكدة المپيك به روى بازديدكنندگان 
بسته خواهد بود. كاروان هاى اعزامى ممكن است ملزم باشند تقريبًا سه ساعت يا بيشتر پيش از مراسم گردهم آيند و بازگشت به 
دهكده ممكن است تا نيمه شب يا ديرتر به درازا بينجامد. سرپرست كاروان بايد آگاه باشد كه شركت داشتن در مراسم افتتاحيه 
بر عملكرد مسابقة ورزشكارانى كه تقريبًا يك روز پس از افتتاحيه مسابقه دارند تأثير مى گذارد و بايد بر اين اساس عمل كند. 
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به عالوه، حدود 12000 نفر كه همگى به دهكده بازمى گردند فشار شديدى بر خدمات غذاخورى وارد مى كنند. با وجود اين، 
مسئوالن امور دهكدة المپيك اغلب مقدمات خاصى را براى تغذية ساكنان دهكدة المپيك در اين زمان ترتيب مى دهند. 

دورة بازى هاى المپيك واقعى
ورزشكاران و كارمندان پشتيبان آن ها در زمان هاى مختلف دورة شانزده روزة بازى هاى المپيك در حال آماده شدن يا مسابقه 
خواهند بود. هر مشكلى كه براى آن ها پيش  آيد الويت سرپرست كاروان را تشكيل خواهد داد. سرپرست كاروان بايد توجه 

شديدى به موفقيت ورزشكاران داشته باشد و هر چند بار كه ممكن باشد به تماشاى آن ها در مسابقات برود. 

سرپرست كاروان نبايد به ورزشكارانى كه مسابقاتشان را به پايان برده اند بى توجهى كند و بايد اطمينان حاصل كند كه آن ها: 
  .آرامش ديگر ورزشكاران كاروان اعزامى را كه در حال آماده شدن يا مسابقه دادن اند بر هم نمى زنند
 .مى توانند به تماشاى رقابت بازى هاى المپيك يا شركت در برنامة فرهنگى بازى هاى المپيك بپردازند
 .مى توانند از بخشى از شهر ميزبان ديدن كنند
 .در تمام مواقع درست رفتار مى كنند و اعتبارى براى كشورشان هستند

حتى در روز پس از مراسم افتتاحيه، پرداختن به مقدمات بازگشت به خانه عاقالنه است: 
  آيا اعضاى كاروان اعزامى مايل اند پس از مسابقه شان فوراً به وطن بازگردند يا براى مراسم اختتاميه خواهند ماند؟
 آيا همة بليت هاى خطوط هوايى بازنگرى شده و پروازهاى بازگشت تأييد شده اند؟
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 آيا محموله اى براى بازگرداندن وجود دارد؟ چگونه به اين كار رسيدگى مى شود؟
  چه توافقاتى با مسئوالن امور دهكدة المپيك براى بازگرداندن وسايل اجاره اى صورت گرفته است و تأييد مى شود

كه اتاق ها براى اطمينان از سالم بودن بازرسى شده اند؟ 
كارهاى ديگرى وجود دارد كه سرپرست كاروان بايد قبل يا به ويژه هنگام بازى هاى المپيك به آن ها بپردازد: 

  ديدار با رسانه ها براى دادن اطالعات الزم (به طور روزانه) يا در پاسخ به اتفاقى خاص (آزمون مثبت دارويى نمونه اى
غير عادى است كه عالوه بر درگير كردن رسانه هاى ملى، همة رسانه هاى حاضر در بازى هاى المپيك به آن عالقه 

نشان مى دهند.) 
  مايل اند - IOC ها در دهكدة المپيك. بسيارى از مردم - براى مثال وزير ورزش كشور يا اعضاىVIP استقبال از

براى ديدن كاروان اعزامى وارد دهكدة المپيك شوند. مهم است كه از آن ها استقبال شود و به آن ها احترام مناسب 
گذاشته شود. اما فراموش نكنيد اين بازديدها بسيار زمان برند و در برنامة جدول زمان بندى بايد سهمى مناسب به 

آن ها اختصاص داد.
  حضور در جلسات، ميهمانى ها، و ديگر رويدادهاى بيرون از دهكدة المپيك. بازى هاى المپيك گردهمايى بزرگى

براى خانوادة المپيك به شمار مى رود. در نتيجه، مردم و سازمان ها از اين فرصت براى برگزارى ضيافت ها و مسابقات 
و داوطلب شدن براى ميزبانى استفاده مى كنند.

روز پيش از مراسم افتتاحيه و خود مراسم افتتاحيه
هنگامى كه بازى هاى المپيك به پايان خود نزديك مى شود، سرپرست كاروان مى خواهد اطمينان حاصل كند كه آيا از كميتة 
برگزارى و مردمى كه به كاروان اعزامى كمك كرده اند، شايسته قدردانى و سپاسگزارى مى شود. اين افراد شامل شهردار دهكدة 

المپيك و اعضاى كميتة سازماندهى و مردم محلى است كه كمك كرده اند. 
در اين زمان، سرپرست كاروان بايد پرچمدارى براى مراسم اختتاميه تعيين كند. اين فرد ممكن است طبق معمول ورزشكار 

باشد، و اغلب ورزشكارى است كه در رقابت ها به قابل قبول ترين شكل عمل كرده 
است. 

همچنين، زمانى است براى اطمينان يافتن از اينكه همة صورتحساب ها چه در 
داخل دهكدة المپيك و چه به پيمانكاران خصوصى در شهر ميزبان پرداخت شده 
اجاره اى (يا  وسيلة  هر  و  شوند  تحويل  بايد  اتاق ها  گفتيم،  پيش تر  چنانچه  است. 

امانت داده شده از سوى كميتة سازماندهى) در كمال سالمت مسترد گردد.

ه) چالش هاى زندگى در دهكدة المپيك
دهكدة المپيك آكنده از فشار روحى و نيز فشار باور نكردنى پيش از مسابقه است. 

هنگام بازى هاى المپيك، عالقة رسانه ها از حد معمول فراتر مى رود و درخواست ها از ورزشكاران براى حضور و مصاحبه به 
پريشانى ناخواستة آن ها مى انجامد. به عالوه، اغلب از ورزشكاران انتظار مى رود با كارمندان، خانواده، و دوستان راغب به ديدار 
آن ها، در دهكدة المپيك وقت صرف كنند. اين فشارها به عملكرد ضعيف در مسابقه مى انجامد. طبيعت فراگير دهكدة المپيك 

چالشى است كه ورزشكاران و مربيان بايد پيش از بازى هاى المپيك براى آن خوب آماده شوند و برنامه ريزى كنند.
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فهرست زير موضوعاتى است كه ورزشكاران ساكن در دهكدة المپيك معرفى كرده اند. سرپرست كاروان NOC و سرپرستان 
تيم ها بايد براى پرداختن به اين موضوعات در هنگام بروز آماده باشند: 

جواز. پس از پرواز بين المللى خيلى طوالنى، پس از ورود به شهر ميزبان بازى هاى المپيك ممكن است كاروان اعزامى با 
تأخيرها و ناكامى هايى در جمع آورى باروبنه، انتقال آن ها به درون اتوبوس هاى دهكدة المپيك، و جواز ورود مواجه شود. 

خواب. تأمين شرايط سكوت در خوابگاه ها هميشه مهم است. اين يعنى برنامه اى بايد سازماندهى شود تا تضمين كند كه آن 
ورزشكارانى كه مسابقات خود را به پايان برده اند  مخل آسايش ديگران نيستند. 

امنيت. رد شدن ورزشكاران و سايرين از بازرسى هاى امنيتى كار طاقت فرساى روزانه است. بعضى ها به دليل حضور پليس با 
اسلحه عصبى مى شوند. اگر مجوز ورزشكارى مثًال در زمان بسيار مهمى كه ورزشكارى تالش مى كند براى مسابقه اش به جايگاه 

وارد شود گم شود، چه مى كنيد؟
تغذيه. ورزشكارانى كه غذا را دوست ندارند ممكن است به ماندن در اتاقشان وسوسه شوند و غذاهاى آماده بخورند، مثل 
شكالت و از اين قسم خوراكى ها. گاه افراط در خوردن مشكالت زيادى به بار مى آورد. سالن غذاخورى مركز اجتماع دهكدة 
المپيك است و ورزشكاران مى توانند آنجا بمانند و غذاى بيشترى بخورند. غذايى كه به اتاق ها برده مى شود ممكن است آلوده 

شود و سالمتى را به خطر اندازد. 
با  مى خواهند  آن ها  شوند.  پرتنش  پيش  از  محيط  اين  بر  فشار  افزايش  باعث  است  ممكن  دوستان  و  خانواده ها  خانواده. 
ورزشكار تماس بگيرند و امكان دارد آماده سازى ويژة تمرين و مسابقه را دچار وقفه كنند. خانواده ها ممكن است مشكالت خود 
را داشته باشند (حمل و نقل، مجوز، بليت، و جزآن) و اين مشكالت براى حل شدن ممكن است به ورزشكار يا مربى اش سپرده 

شود. از سوى ديگر، حضور خانواده ها براى ورزشكار آرامش بخش و قوت قلب است. 
نمايش پرزرق و برق. بازى هاى المپيك اغلب براى ورزشكارانى كه براى بار اول در بازى ها حضور يافته اند گيج كننده است. 
با توجه به تعداد خودشان، رسانه ها و توجه گروهى، سرگرمى هاى گوناگون در دهكدة المپيك و ورزشكاران ساير كشورها و 

ديگر ورزش ها بسيار سردرگم مى شوند. 
مشاهير. حضور ورزشكاران فوق العاده معروف در دهكدة المپيك يا در بازى هاى المپيك ممكن است پريشان كننده باشد. 
برخى ورزشكاران بى تجربه واقعًا به جستجوى آن ها در دهكدة المپيك مى روند يا در سالن غذاخورى به اميد ديدنشان مدت 

بيشترى مى مانند. 
مراسم افتتاحيه. مراسم افتتاحيه باعث وقفه در كار روزانه مى شود و ممكن است فشار فوق العاده اى بر ورزشكاران وارد كند. 

پس از مراسم افتتاحيه، چند ساعت طول مى كشد تا ورزشكاران به دهكدة المپيك بازگردند. 
تلفن ها، گپ نوشتارى، وبالگ نويسى، پيام ها، و ديگر فناورى ها (براى مثال تويتر و اسكايپ). اين فعاليت ها ممكن است 
ورزشكار را آشفته كنند. تلفن زدن به خانواده و دوستان ممكن است با مشكالتى همراه و منشأ استرس اضافى باشد. از سوى 

ديگر، چنين ارتباطى با خانواده و دوستان تا حد زيادى كاهش استرس ورزشكار را نيز به همراه دارند. 
انتخاب و نيمكت نشينى. اگر ورزشكاران مردد باشند كه آيا مى توانند در مسابقات المپيك رقابت كنند يا چه وقت مى توانند 
مشكل چشمگيرى خواهند داشت. در برخى ورزش ها، ورزشكاران مى توانند به بازى هاى المپيك بروند  رقابت كنند، احتماالً 
و هرگز در مسابقه شركت نكنند. هرگاه هيجان مسابقات المپيك آن ها را فراگيرد، اين ورزشكاران كه قبًال منطقى و يارى بخش 

بودند به نيرويى مختل كننده تبديل مى شوند. 
آن  به  نسبت  نمى توانند  ورزشكاران  و  آن هاست  ناگهانى  پيدايش  المپيك،  دهكدة  در  روابط  اين  ويژگى  دوستانه.  روابط 
خويشتن دار باشند. برخى ورزشكاران حساس (چه بسا متاهل) ممكن است ناگهانى با جفت جديدى آرامش يابند و اين شايد 
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به احساس گناه و/يا حواس پرتى منجر شود. 
رويدادهاى زندگى. على رغم شرايط عالى دهكدة المپيك كه ورزشكار در آن به سر مى برد، حقيقت آن است كه گاهى 
موضوعات مهم شخصى در اين ايام به طور ناگهانى به وجود مى آيند. ممكن است همسرى بچه به دنيا آورد، ممكن است پدرى 
مرده باشد، شايد خواهر دچار تصادف جدى اتومبيل شود، شايد شكست در شغل، بحران مالى يا اثاث كشى رخ دهد. هر يك از 
آن ها- هنگامى كه به فقدان اعتماد به نفس و مابقى فشارهاى روحى پيوند بخورد- نه تنها بر عملكرد ورزشكار بلكه بر الگوهاى 

رفتارى وى نيز تأثير مى گذارد.
وقت آزاد. هنگامى كه ورزشكاران در بين مسابقات يا بعد از آن، وقت اضافة خيلى زيادى داشته باشند ممكن است باعث 
حواس پرتى ديگر ورزشكاران شوند. بسيارى از ورزشكاران قبل از بازگشت به وطن، بايد كارهاى مثبت زيادى انجام دهند، از 

جمله ديدن مكان هاى مختلف تا آنجا كه مى توانند. 
گرمكن هاى تيم. اينكه چرا گرمكن هاى تيم مشكالتى ايجاد مى كند، داليل گوناگونى دارد. ممكن است اندازه نباشند يا شايد 
ورزشكاران آن ها را دوست نداشته باشند. حتى در برخى مواقع ورزشكاران مى خواهند گرمكن حامى مالى خود را بپوشند. قانون 

51 منشور المپيك (2010) حقوق NOCها در تعيين پوشش ورزشكاران را مشخص كرده است. 
رسانه ها. رسانه ها براى ايفاى نقش طبق انتظارات ديگران، با فشار فوق العاده بر ورزشكاران تأثير فراوانى دارند. ممكن است 
در انتقاداتشان كوبنده باشند يا همواره حاضر باشند و شما را كالفه كنند. برخى ورزشكاران از رسانه ها استقبال مى كنند، در حالى 

كه ديگران ممكن است با حضور آن ها آشفته شوند.

و) وقايع فدراسيون هاى بين المللى
هنگام اعزام به بازى هاى المپيك يا سفرهاى تيم، رويدادهاى زير واقعًا پيش مى آيند. پرسنل اعزامى كاروان و سرپرستان تيم ها در 

راه آماده سازى خود براى بازى هاى المپيك بايد با دقت، نمونه هاى زير را مرور و پاسخ هاى مناسب را جمع بندى كنند.

انضباط
دو نفر از اعضاى تيم شما در مغازه اى در مركز شهر درگير جر و بحث شده اند. هر دو مى گويند سرشان در كار   .1
خودشان بوده و ديگرى حمله كرده است. آن ها مى گويند در تأييد حرفشان مى توانند مدرك ارائه كنند. با آنكه هر دو 
ورزشكار مسابقاتشان را تمام كرده اند، هنوز يك هفته از بازى هاى المپيك باقى مانده است. چه كار مى كنيد؟ تا چه 

حد مى توان پس از پايان مسابقه، انضباط را تحميل كرد؟
كل تيم شما در آيين رسمى اجتماعى حضور دارند. متوجه مى شويد يكى از ورزشكاران شما الكل بسيار زيادى   .2

مى نوشد و اين كار كامًال خالف منشور است. چه اقدامى بايد كرد؟
از يكى از ورزشكاران مطلع مى شويد كه يكى ديگر از اعضاى تيم به اتهام دزدى از مغازه از سوى پليس بازداشت   .3
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شده است. چگونه بايد اين مسئله را مديريت كنيد؟
به نظر مى رسد يكى از ورزشكاران، نگرشى خيلى منفى به بازى هاى المپيك پيدا كرده است و حدس مى زنيد هنگامى   .4
كه مسابقات شروع شود عملكرد خيلى خوبى نخواهد داشت. از سوى ديگر، اين ورزشكار براى آنكه اوضاع را بدتر 
كند، مزاحم سايرين مى شود. اين ورزشكار خاص اصرار دارد در ساعات اولية صبح موسيقى بنوازد كه به مشاجره با 

ديگر اعضاى تيم منجر مى شود. چه مى كنيد؟
در اردويى تمرينى، ورزشكار بسيار رده باالى بد قِلق و در عين حال بسيار بااستعدادى مشكلى پيش مى آورد. سرش   .5
به كار خودش است و غيراجتماعى است. براى وقت فيزيوتراپى دير مى كند و فيزيوتراپيست از درمان وى امتناع 
چه  مى شود.  گزارش  تيم  سرپرست  يا  مربى  شماى  به  مسئله  اين  مى شود.  فحاش  و  پرخاشگر  ورزشكار  مى كند. 

مى كنيد؟ 
در اردوى تمرين پايانى، يكى از كارمندان زن كمك يار شما در بعد از ظهر غيبش مى زند. هنگام شب در بسترش   .6

نيست و تا اواسط بامداد برنگشته است. چه مى كنيد؟
سرپرست تيمى از رشتة ورزشى ديگر گزارش مى دهد يكى از ورزشكاران مرد شما به شوخى به صورت گفتارى و   .7

بدنى به ورزشكار زن رشتة ورزشى وى حمله شديد و ناگهانى كرده است. چه مى كنيد؟

پزشكى
در اوايل مسابقات بازى هاى المپيك، يكى از ورزشكاران شما در معرض آزمايش اتفاقى دوپينگ قرار مى گيرد. هر   .1
چند نتيجة آزمون منفى است، سوء ظن مصرف مواد ممنوعه هنوز برطرف نشده است. آيا بايد كارى بكنيد؟ آن اقدام 

چيست؟
ورزشكارى با آسيب مزمن زانو به دهكدة المپيك وارد شده است. با فيزيوتراپى مناسب درمان مى شود و رو به بهبود   .2
است. مربى وى بدون مراجعه به كادر پزشكى، ورزشكار را به تجويز پزشكى ديگرى مجبور مى كند. ورزشكار از 
انجام دستورات تيم پزشكى سرباز مى زند، چون مى پندارد مربى به آن ها اعتماد ندارد. چه واكنشى نشان خواهيد داد؟
پزشك تيم آسيبى ماهيچه اى را معاينه كرده است و به نتيجه مى رسد ورزشكار بايد از ادامة شركت در مسابقه بپرهيزد.   .3
ورزشكار و مربى مى خواهند ادامه دهند و از پزشك مى خواهند هر كمكى كه مى تواند بكند. حاضرند اگر آسيب بدتر 
شد، پيامدهاى آن را بپذيرند و احتمال دارد ورزشكار با برنده شدن در مسابقة بعدى مدال كسب كند. پزشك مانند 

سرپرست تيم امتناع مى كند. شماى مدير تيم چه مى كنيد؟

خط مشى تيم
يكى از ورزشكاران كليدى شما كه متحمل آسيب شده است، طبق توصية پزشك بايد از دهكدة المپيك به خانه   .1
برگردد. ورزشكار هنوز نمى داند و پيش بينى شما اين است كه كشمكشى پيش  خواهد آورد، چون اين ورزشكار 

خواهد خواست كه بماند و در بازى هاى المپيك شركت كند. چه مى كنيد؟ 
هزاران كيلومتر از خانه دوريد و سه ورزشكار زير سن قانونى مى خواهند در ميهمانى شب آخر حضور يابند. آيا به   .2

آن ها اجازة حضور مى دهيد؟ اگر بله، تحت چه شرايطى؟
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يكى از مربيان شما از وضعيت مجوزش كه او را ملزم به زندگى در بيرون از دهكده مى كند به شدت دلسرد است.   .3
همچنين خبردار شده است كه در رژة روز افتتاحيه حضور نخواهد داشت. به كاهش واقعى انگيزة مربى پى مى بريد. 
هنگامى كه پيشنهاد مى دهيد مشكل در ميان گذاشته شود، مربى بى تفاوت به نظر مى رسد و ادعا مى كند همه چيز 

درست است. چند ورزشكار محرمانه به شما اطالع داده اند كه از رفتار مربى ناراحت اند. چه مى كنيد؟
پرسنل پشتيبان شما (از جمله مربيان) احساس مى كنند از طرف ورزشكاران براى دسترسى دائمى به مشاوره تحت   .4
فشارند. پرسنل احساس مى كنند اگر زمان هاى استراحت منظمى داشته باشند خدمت مفيدترى انجام خواهند داد. 
ورزشكاران از اينكه پرسنل به استراحت بپردازند و خوش بگذرانند دلخور مى شوند. تنش ها باال مى گيرند و احساس 

مى كنيد بايد براى جلوگيرى از اخالل در هماهنگى كاروان خود فوراً اقدام كنيد. چه مى كنيد؟
5.  تصميمى مى گيريد كه معلوم مى شود ورزشكاران و مربيان اصًال راضى نيستند. از شما مى خواهند نظرتان را تغيير 
دهيد. اطمينان داريد تصميم درستى گرفته ايد و در مشورت با دو سرپرست مستقل از ديگر تيم ها، عقيدة شما تقويت 

مى شود. با وجود اين، ورزشكاران و مربيان از آن پيروى نخواهند كرد. چه مى كنيد؟
در اواسط بازى هاى المپيك (از سوى منبعى ناشناس) فاش مى شود مربى تيمى چند سال پيش از استفاده از دارو   .6
در ميان ورزشكاران چشم پوشى كرده است. موضوع هنوز به رسانه ها منتقل نشده است، اما احساس مى كنيد ناگزير 
ماجرا فاش خواهد شد. شايعات حاكى است كه مربى ممكن است در رشتة ورزشى شما باشد. ورزشكاران شما 

دلواپس و نگران شهرت خودشان هستند. چه مى كنيد؟
گروهى از نمايندگان ورزشكاران نزد شما مى آيند تا بگويند كه به سرمربى اعتماد ندارند. چه مى كنيد؟   .7

امور خصوصى
ورزشكار خانمى محرمانه به ديدن شما مى آيد. خيلى عصبى است و به نظر مى رسد مايل به صحبت با شما نيست.   .1
نهايتًا به شما مى گويد يكى از ماساژورها بر روى تخت ماساژ او را به شكل ناشايستى لمس كرده است. ورزشكار 

در اين باره مطمئن نيست و اميدوار است كه سوء تعبير كرده باشد. چه بايد كرد؟ 
پيش از ترك بازى ها بين دو ورزشكار در تيم شما برخورد پيش مى آيد. به هر شكل اين مسئله تحت فشار دهكدة   .2
المپيك تا حد زيادى بزرگ نمايى مى شود. مشكل بين اين دو ورزشكار با وجود ورزشكارانى كه احساس مى كنند 
بايد از يك طرف جانبدارى كنند چنان به نظر مى رسد كه گويى ممكن است مشكل بين اين دو ورزشكار به الباقى 

تيم سرايت كند. به اين مسئله چگونه رسيدگى مى كنيد؟
با  صحبت  هنگام  فيزيوتراپى  جلسات  در  تيم  فيزيوتراپيست  مى گويد  شما  به  محرمانه  شما  ورزشكاران  از  يكى   .3

ورزشكاران، مربى تيم را تضعيف مى كند. چه كارى بايد انجام شود؟
يكى از ورزشكاران خانم شما با شخصى از تيمى ديگر دوستى مى كند. اين دوستى درست پيش از مسابقه به هم   .4

مى خورد. پيوسته گريان است و سبب مشكالتى براى الباقى تيم مى شود. چه مى كنيد؟
پس از مسابقة بزرگى، سرمربى شما و ورزشكاران داراى بيشترين بخت مدال، دچار مشاجرة داغى در رستوران هتل   .5
مى شوند. مشاجره به گوش رسانه ها مى رسد و با گريان شدن يك ورزشكار پايان مى يابد. صبح روز بعد، اين اتفاق 
را يكى از كارمندان كه در محل حضور داشته براى شما بازگو مى كند. رسانه هايى كه داستان از ميان رفتن اعتماد ميان 
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مربى و دو ورزشكار داراى بيشترى بخت مدال را شايع مى كنند شما را در مخمصه انداخته اند. داستان نقل قول هايى 
از مربى را در بر دارد حاكى از اينكه يا جاى مربى در تيم است يا دو بازيكن درگير. شايعاتى شروع مى شوند كه 
نشان مى دهند ديگر اعضاى تيم 100٪ پشتيبان مربى اند. از سوى سرپرستانشان، دو ورزشكار درخواست جلسة فورى 
مى كنند تا اقداماتى كه دربارة اظهارات توهين آميز و رفتار مستانة مربى (متهم) پيش خواهيد گرفت به بحث بگذارند. 

چه مى كنيد؟
در وسط بازى ها، دو عضو تيم مديريت با يكديگر ارتباط برقرار مى كنند. ارتباط خيلى سريع كامل مى شود و سبب   .6
مى شود اين دو عضو براى تنها بودن باهم، در جلسات دير حاضر شوند، عمومًا دل نگران باشند و از فعاليت هاى تيم 

كناره گيرى مى كنند. چه مى كنيد؟

رسانه ها
در حال رفتن به رستوران دهكدة المپيك براى صرف صبحانه ايد. روزنامه نگارى كه او را به خوبى مى شناسيد به   .1
سمت شما مى آيد و مى گويد: «مى دانستيد ورزشكاران الف، و ب، و ج از تيم شما در كلوپ شبانه اى در مركز شهر 
در ساعت 3 صبح امروز ديده شده اند؟ به نظر شما، اين روش جالب توجهى براى آمادگى براى بازى هاى المپيك 

است؟!» چه مى كنيد؟
تركيب تيم المپيك شما به تازگى به رسانه ها اعالم شده است. سپس، يكى از بازيكنان متحمل آسيبى در زانو مى شود   .2
و چنان به نظر مى رسد كه چهار هفته طول خواهد كشيد تا دوباره بتواند بازى كند. به عبارت ديگر، شش هفته مانده 

به بازى هاى المپيك. چگونه با ورزشكار رفتار خواهيد كرد؟ چه زمانى و چگونه تصميم به تغيير تيم مى گيريد؟
روزنامه نگارى با يكى از ورزشكاران شما در بيرون از دهكدة المپيك مصاحبه كرده است. نمى دانستيد اصًال مصاحبه   .3
صورت گرفته است. دو روز بعد پست الكترونيكى رئيس فدراسيون ورزش مى گويد چقدر از اين مصاحبه متنفر 

شده و تصميم شما را به عنوان سرپرست تيم دربارة اين موضوع مى پرسد. چه خواهيد كرد؟

موضوعات مربوط به بازى ها
احساس مى كنيد بيزارى مشخصى در قضاوت نسبت به ورزشكاران تيم شما وجود دارد. اين مسئله بر روحية تيم   .1
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تأثير مى گذارد. چه مى كنيد؟
در روز اول مسابقات شاهد عملكرد بد ورزشكارى هستيد كه بيشترين اميد كسب مدال در تيم شماست. اولويت هاى   .2

فورى شما چيست؟ چه اقدامى مى كنيد؟
هنگام بازى هاى المپيك، يكى از والدين ورزشكار زنى از ورزشكاران شما ناگهان مى ميرد. به دليل ارتباط تلفنى   .3
كم، اولين شخصى كه اين خبر را دريافت مى كند ورزشكار ديگرى از تيم شماست. فردى كه از كشور شما تلفن 
كرده فكر مى كند با يكى از كارمندان تيم صحبت كرده  است. اين ورزشكار بى درنگ براى انتقال خبر بد به نزد شما 
مى آيد. او با كس ديگرى در اين باره صحبت نكرده و اكنون خيلى پريشان و نگران است. ورزشكار سوگوار و اين 

ورزشكار - هر دو- فردا اولين مسابقه شان را دارند. هم اكنون ساعت 10/30 شب است. چه خواهيد كرد؟ 
يكى از ورزشكاران، عملكرد خوب ولى كمتر از توانايى فعلى خود داشته است. شماى سرپرست تيم مى خواهيد   .4
«فكر  مى پرسيد:  كنيد  باز  را  صحبت  سر  اينكه  براى  سؤالى  جستجوى  در  است؟  نبوده  مناسب  چيزى  چه  بدانيد 
مى كنى چطور بود؟» پاسخ سؤال غير منتظره است و ورزشكار با لحنى تند پاسخ مى دهد: «خوب، سؤال وحشيانه 
و احمقانه اى است، اين طور نيست؟» ورزشكار به جمع كردن وسايلش مى پردازد. اين تقابل در مكانى عمومى در 

حضور الباقى تيم رخ مى دهد. چه مى كنيد؟
در روزهاى منتهى به مراسم افتتاحيه در دهكدة المپيك متوجه مى شويد تعدادى از اعضاى تيم به دليل هيجان حضور   .5

در بازى هاى المپيك پريشان شده اند. در اين باره چه مى كنيد؟
در حال به پايان بردن جلسه اى تيمى هستيد و ظرف ده دقيقه بايد به محل اجراى مسابقه راهى شويد. ناگهان يكى   .6
از ورزشكاران شما مشاهده مى كند كه مجوز عبور وى به ورزشكار ديگرى تعلق دارد. مجوزها به طريقى جابه جا 
شده اند. ورزشكار اكنون بسيار سراسيمه است و تعداد ديگرى از اعضاى تيم تحت تأثير قرار گرفته اند، زيرا مسابقه 

نزديك است. چه خواهيد كرد؟
كه  ورزشكاران  بعضى  است.  بد  بسيار  شد  و  آمد  وضع  مى رود.  مسابقات  جايگاه  به  كه  هستيد  اتوبوسى  سوار   .7

ترسيده اند مسابقه را از دست بدهند شما را به ستوه مى آورند. چه مى كنيد؟

ز) پرسش ها 
تعداد مناسب كارمندان اعزامى از سوى NOC شما چيست؟  .1

آيا پيش از رفتن به بازى هاى المپيك، اردوى گرودهمايى نهايى را مى پذيريد؟  .2
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ADRV: Anti-Doping Rule Violation                                                            نقض مقررات دوپينگ زدايى
AIOWF: Association of International Olympic Winter Sports Federations فدراسيون هاى  انجمن 

بين المللى ورزش هاى المپيك زمستانى

AGM: Annual General Meeting                                                                           مجمع عمومى ساليانه

ANOC: Association of National Olympic Committees                             انجمن كميته هاى ملى المپيك

   ARISF: Association of IOC Recognised International Sports Federations            انجمن فدراسيون هاى
IOC ورزشى بين المللى به رسميت شناخته شده از سوى

ASOIF: Association of Summer Olympic International Federations                   انجمن فدراسيون هاى
 بين المللى بازى هاى تابستانى المپيك

CAC: Coaching Association of Canada                                                               انجمن مربيگرى كانادا

CAS: Court of Arbitration for Sport                                                                   دادگاه حكميت ورزشى

CIFP: International Committee for Fair Play                                         كميتة بين المللى بازى جوانمردانه

CIPC: International Pierre de Coubertin Committee                                 كميتة بين المللى پير دو كوبرتن

CMO: Chief Medical Officer                                                                                  مسئول امور پزشكى

EB: Executive Board                                                                                                       هئيت اجرايى

EOC: European Olympic Committees                                                                        كميتة المپيك اروپا

EYOF: European Youth Olympic Festival                                                  جشنوارة المپيك جوانان اروپا

FISU: International University Sports Federation                        فدراسيون بين المللى بازى هاى دانشجويى

 GAISF: General Association of international Sports Federations               انجمن عمومى فدراسيون هاى
ورزشى بين المللى

HCC: Host City Contract                                                                                        قرارداد شهر ميزبان

فهرست اختصارات
فهرست
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HOC: Hellenic Olympic Committee                                                                       كميتة المپيك يونان

HPD: High Performance Director                                                                                  عملكرد عالى

ICAS: International Council of Arbitration for Sport                           مجمع بين المللى حكميت ورزشى

 ICC: International Coordination Committee                                                 كميتة بين المللى هماهنگى

IF: International Federation                                                                                   فدراسيون بين المللى

IOA: International Olympic Academy                                                             آكادمى بين المللى المپيك

IOC: International Olympic Committee                                                            كميتة بين المللى المپيك

IOC ACP: IOC Athlete Career Programme                                    IOC برنامة اشتغال ورزشكاران

IOSD: Disability-specific International Sports Federations   فدراسيون ورزشى بين المللى معلوليت هاى خاص

IOTC: International Olympic Truce Centre                                   مركز بين المللى آتش بس موقت المپيك

IOTF: International Olympic Truce Foundation                                      بنياد بين المللى آتش بس موقت

IPC: International Paralympic Committee                                                     كميتة بين المللى پارالمپيك

KPI: Key Performance Indicator                                                                       شاخص عملكرد كليدى

MEMOS: Masters degree in Sport Management                  كارشناس ارشد مديريت در سازمان هاى ورزشى

NF: National Federation                                                                                               فدارسيون ملى

NOA: National Olympic Academy                                                                             آكادمى  ملى المپيك

NOC: National Olympic Committee                                                                        كميتة ملى المپيك

NPC: National Paralympic Committee                                                                  كميتة ملى پارالمپيك

OBS: Olympic Broadcast Services                                                                       سرويس پخش المپيك

OCA: Olympic Council of Asia                                                                           شوراى المپيك آسيايى

OCOGs: Organizing Committee for the Olympic Games                  كميته هاى برگزارى بازى هاى المپيك

OGI: Olympic Games Impact                                                                              تأثير مسابقات المپيك
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OGKM: Olympic Games Knowledge Management                                مديريت دانش بازى هاى المپيك

OVEP: Olympic Values Education Programme                                         برنامة آموزشى ارزش المپيك

PASO: Pan American Sport Organisation                                                     سازمان ورزشى پان امريكن

PR: Public Relation                                                                                                        روابط عمومى

PT: Performance Technology                                                                                      فناورى عملكرد

SS/M: Sport Science and Medicine                                                                      علوم پزشكى و ورزشى

TOK: Transfer Of Knowledge                                                                                           انتقال دانش

TOP: The Olympic Partners                                                                                           شركاى المپيك

TUE: Therapeutic Use Exemption                                                                       معافيت مصرف درمانى

UCI: International Cycling Union                                                         اتحادية بين المللى دوچرخه سوارى

UNEP: United Nations Environment Programme                                        برنامة محيط زيست ملل متحد

VIK: Value-In-Kind                                                                                               ارزش هاى غيرنقدى

WADA: World Anti-Doping Agency                                                            آژانس جهانى دوپينگ زدايى

WOA: World Olympians Association                                                                  انجمن جهانى الپين ها

YOG: Youth Olympic Games                                                                           بازى هاى المپيك جوانان

فهرست
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