ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻮﺗﺎه؛ اﻟﺒﺮز را ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺮﻣﯽ؛رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎراﺗﻪ اﻟﺒﺮز

ﭘﺳتھﺎی ﻣدﯾرﯾﺗﯽ در ورزش آﻧﻘدر ﻣﮭم و ﺳرﻧوﺷتﺳﺎز ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗوان ﺑﮫ راﺣﺗﯽ آنھﺎ را ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن ﺑذل و ﺑﺧﺷش ﮐرد.
ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب ھر ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺳرﭘرﺳت ﻣﯾزان ﺗﺧﺻص ،آﺷﻧﺎﯾﯽ و ﻋﻣﻠﮑرد او در ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﻼک ﻗرار ﺑﮕﯾرد ،ﻣدﯾری ﮐﮫ در ﺳواﺑﻖ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺣﺗﯽ  ٢٠درﺻد ﮐﺎرآﯾﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﮐﯾﻔﯾت
ﻋﻣﻠﮑردش ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت در اﺑﻌﺎدی ﺑزرﮔﺗر ودر ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺧطﯾرﺗر ﻣوﻓﻖ ﻋﻣل ﮐﻧد.
آﯾﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ﻣدﯾران ﺑﺎ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﺿﻌﯾف ،ﻗﺣط اﻟرﺟﺎل در ﺣوزه ورزش را ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽدھد؟ ﺟﺎی ﺗﺎﺳف آﻧﮑﮫ ﻣدﯾران ﺟوان ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه و ﻣﺗﺧﺻص و دﻟﺳوز ﻓراوان وﺟود دارﻧد اﻣﺎ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ورزش در
ﮐﺷور ﻣﺎ ﭼﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻣدﯾران ﺑوﻣﯽ و ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺟوان ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد .
ﺑﻼﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﭼﺎﻟشھﺎی اﻣروز ﮐﺷور ﻣدﯾراﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ درﺟﺎی ﺧود ﻗرار ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﻧد .ﻣدﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﻣوﻗﻌﯾت ﻣدﯾرﯾﺗﯽ ھم اﯾن ﻓرﺻت را از دﯾﮕران ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ھم ﻋﺎﻟﻣﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﺟﺎھﻼﻧﮫ
ﺑﺎﻋث ﺗﺿﻌﯾف ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺷﻐﺎل ﺷده ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣدﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﺳواد و ﺗﺟرﺑﮫ و ﺻﻼﺣﯾت ﮐﺎﻓﯽ را ﻧدارﻧد و ﺑﮫ واﺳطﮫی ﻓﺷﺎرھﺎی ﻓرا ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ھرج و ﻣرج ﺣﺎﮐم ﺑر ﻣﺟﻣوﻋﮫ ،ﺧود را ﺑداﻧﺟﺎ ﺗﺣﻣﯾل ﮐرده اﻧد.
ب ﺧوﯾش ،ﻣﻧﺗﻘدان را ﻣﺧرب ﻣﯽ داﻧﻧد.
ﺧﯾﻠﯽ از اﯾن اﻓراد ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آن ﻣﻧﺻب را ﺣﻖ ﻣﺳﻠم ﺧوﯾش ﻗﻠﻣداد ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﮐﮫ در ﮔﺎﻣﯽ ﻓراﺗر ،ﻋﻣﻠﮑرد ﺧود را ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻧﻘد ﭘﻧداﺷﺗﮫ و ﺑﺟﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻣﺧر ِ
در اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺛل اﻟﺑرز ﻧﯾز ﻣﯽ طﻠﺑد ورزش آن ﻣدﯾری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺳﺗﺎن را ﺑﺷﻧﺎﺳد  ،ﺑﺎ ﺗواﻧﻣﻧدی ھﺎ و ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺗﻣﺎم ﮐﺷور در اﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ) اﺗﻔﺎﻗﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ وﯾژه ﻣﺛﺑت اﯾن اﺳﺗﺎن
ھﺳت( آﺷﻧﺎ ﺑﺎﺷد و ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﺑر ﻗرار ﮐﻧد .
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣدﯾراﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻣﺗر اطﻼﻋﺎت دارﻧد ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﭼون اﻟﺑرز اﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐوﭼﮏ از ﻧظر وﺳﻌت اﺳت وﺗﺎزه اﺳﺗﺎن ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد در آن ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﺳب ﮐﻧﻧد و ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد اﻟﺑرز ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘرﺗﺎﺑﯽ ﺑرای آﻧﮭﺎ
ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﺑﮭﺗر اﺳت ،ﻟذا ﺑﺎﮔذراﻧدن زﻣﺎن ﺑرای ﺧود رزوﻣﮫ درﺳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .
اﻣﯾد وارﯾم در اﯾن دوﻟت ﻣدﯾری ﺑرای ورزش اﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷود ﺗﺎ اﻟﺑرز در ﺗﻣﺎﻣﯽ رﺷﺗﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ و زﯾر ﺳﺎﺧﺗﮭﺎ رﺷد وﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣﯽ وﮐﯾﻔﯽ ﮐﻧد.

