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محدث4

 .1استاد ،گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران
 .2دکتری مديريت ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،مؤسسة آموزش عالی وحدت ،تربت جام ،ايران
 .3کارشناسی ارشد ،گروه مديريت ورزشی ،دانشکدة علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ايران
 .4استاديار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه فنی و حرفهای ،تهران ،ايران

چکیده
با توجه به اهمیت نقش هیأت مدیره در عملکرد باشگاههای حرفهای ،هدف این پژوهش تعیین ابعاد و شاخصهای ارزیابی
هیأت مدیرة باشگاههای ورزشی فوتبال است .جامعة آماری شامل تمامی صاحبنظران در زمینة باشگاهداری بودند .نمونة
آماری پژوهش  154نفر از مدیران و کارشناسان فوتبال ،اعضای هیأت علمی تربیت بدنی ،کارشناسان ادارة کل ورزش و
جوانان و آشنا به مسائل فوتبال بودند که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامة
محققساخته و شامل  ۶4گویه بود که براساس و مرور مبانی و پیشینه تدوین شد .بهمنظور بررسی روایی محتوای پرسشنامه
از نظر  10متخصص ورزشی استفاده شد و پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ ( )0/97و روایی سازه تأیید شد.
نتایج تحلیل ضریب مسیر ،نشان داد هر هفت بعد ارزیابی هیأت مدیره تأثیر معناداری بر ارزیابی عملکرد هیأت مدیره
دارند که بهترتیب اولویت تعامل محیطی و ارتباطات بیشترین نقش را با تبیین  92درصد ،بعد نظارت و کنترل  91درصد،
مدیریت منابع سازمانی  88درصد ،مدیریت مالی  87درصد ،مدیریت تغییر  84درصد ،خودسازماندهی هیأت مدیره 81
درصد و در نهایت بعد راهبرد و برنامهریزی  79درصد از تغییرات ارزیابی هیأت مدیره را تبیین میکنند .در ضمن پنج
شاخص مهم ارزیابی هیأت مدیره بهترتیب شامل جهت حفظ بازیکنان باکیفیت ،انتخاب اعضای شایسته برای واحدهای
تخصصی ،جانشینپروری و شایستهساالری ،تعداد جلسات در سال ،مدیریت حاشیههای تیم و در نهایت انتخاب مدیرعامل
شایسته بودند؛ بنابراین در ارزیابی هیأت مدیرة باشگاه های فوتبال ،ارتباطات محیطی و تعامل با محیط بیرونی باشگاه و
مدیریت منابع انسانی باشگاه اهمیت و اولویت بیشتری دارند.

واژگان کلیدی
ارزیابی عملکرد ،باشگاهداری ،فوتبال ،ورزش حرفهای ،هیأت مدیره.
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مقدمه
باشگاههای ورزشی حرفهای ،تقریباً مهمترین سازمان ورزشیاند که عملکرد آنها تحت تأثیر هیأتمدیره

1

قرار دارد .شواهد بسیار در چند سال اخیر نشان میدهد که عملکرد مدیریت در باشگاهها میتواند بر
توسعة ورزش حرفهای مؤثر باشد ( .)1ازاینرو بهعنوان یک گام مهم در توسعة ورزش حرفهای کشور،
چارچوب ارزیابی هیأت مدیره باشگاه باید بررسی شود .در ضمن دلیل اصلی عدم اثربخشی کلی
سازمانهای ورزشی داوطلبانه در تمامی سطوح به اثربخش نبودن هیأت مدیره مربوط میشود .البته با
وجود اهمیت باالی نقش هیأت مدیرة باشگاه ،تاکنون تحقیقات زیادی به این موضوع مهم توجه نکردهاند
( .)2هیأت مدیرهها از ارکان حاکمیت در سازمانهای امروزی بهشمار میروند که بیشتر از آنها بهعنوان
اهرم اجرایی اصول حاکمیتی سازمانی و مسئول نظارت و سیاستگذاری در شرکتها یاد میشود و در مقام
یک تیم عالی و رهبری سازمان ،بیشتر از

سایر تیمها زیر ذرهبین قرار دارند (.)3

مرور مطالعات در ورزش نشان میدهد که پژوهشهای مختلفی در زمینة عملکرد سازمانهای
ورزشی انجام گرفته است .برای مثال جعفری و همکاران ( )1388عملکرد دانشکدههای تربیت بدنی و
علوم ورزشی ( )4و میرکاظمی ( )1388عملکرد ادارات تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای دولتی را بررسی
کردهاند ( .)5همتینژاد ( ،)1380طالبپور و کشتیدار ( )1388نیز بهمنظور تدوین نظام نظارت و ارزیابی
برنامهها و فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش دانشگاههای کشور ،مدلهایی را ارائه کردهاند ( .)7 ,۶کوچی
( )1390نیز به تدوین معیارهای ارزیابی عملکرد هیأتهای ورزشی آمادگی جسمانی ایران ( ،)8حیدری
( )1392به شناسایی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی روسای هیأتهای ورزشی استان مازندران ( )9و
سلیمانی دامنه و همکاران ( )139۶به اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی
استانها پرداختند ( .)10میرفخرالدینی و همکاران ( )1392نیز عملکرد سازمانهای ورزشی را با استفاده
از مدل منسجم تاپسیس -بی اس سی2مطالعه کردند ( .)11همچنین سجادی و همکاران ( )1391و
محمدی و همکاران ( )1392ارزیابی عملکرد فدراسیونهای ورزشی را بررسی کردهاند ( .)12 ،10شفیعی
و همکاران ( )1391نیز در پژوهش خود به شناسایی ،وزندهی و اولویتبندی شاخصهای ارزیابی عملکرد
باشگاههای فوتبال پرداختهاند (.)13

1 . Board of Directors
2. TOPSIS
- BSC
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برخی پژوهشها بر ارزیابی نیروی انسانی در ورزش متمرکز شدهاند؛ برای مثال نصیری و همکاران
( ،)1388رمضانینژاد و همکاران ( ،)1393روحانی و همکاران ( )1392و معماری و همکاران ( ،)1392در
زمینة ارزیابی عملکرد مربیان پژوهشهایی را انجام دادهاند ( .)1۶-14 ،1همچنین اسکندری و همکاران
( )1394ارزیابی عملکرد داوران فوتبال در لیگهای کشور را بررسی کردند ( .)17در مورد مدیران نیز
سورانی و همکاران ( )1392ارزیابی مدیران باشگاههای ورزشی مورد توجه قرار دادهاند ( .)18با وجود این،
تحقیق مشخصی دربارة ارزیابی عملکرد هیأت مدیرة باشگاههای کشور انجام نگرفته است .درصورتیکه
بررسی مستمر عملکرد آنها بسیار ضروری است .چون هیأت مدیره همچون قوة مجریه و دولت ،ادارة امور
جاری ،تعیین و عزل مدیرعامل ،تدوین برنامة بودجه ،پیشنهاد راهبردها و سیاستهای باشگاه به مجمع
عمومی برای تصویب ،انجام امور بانکی و مالی باشگاه ،انجام امور استخدامی ،اجرای اهداف مندرج در
اساسنامة باشگاه ،اجرای برنامههای مصوب مجمع عمومی یا هیأت امنا و انجام تکالیف مراجع قانونی مانند
فدراسیونهای ورزشی داخلی و بینالمللی و غیره را بر عهده دارد .بدون شک هیأت مدیرة باشگاه،
مسئولیت و نقش اصلی را در مدیریت باشگاه بر عهده دارد و باید هنگام انتخاب مدیرعامل در پی اصلحترین،
قویترین ،کارامدترین ،همسوترین و مجربترین فرد برای ادارة امور باشگاه باشد.
با اینکه پژوهشگران فواید زیادی را برای انجام ارزیابی هیأت مدیره مطرح کردهاند ( ،)20 ،19ولی
تحقیقات اندکی دربارة ارزیابی هیأت مدیرة سازمانهای ورزشی وجود دارد .برای مثال مونیانگوگا)2009(1
با ارزیابی مدیریتی فدراسیونهای ملی ورزشی در رواندا نشان داد که بیشتر فدراسیونهای ورزشی در
رواندا در اغلب ابعاد مدیریتی شامل سازماندهی ،برنامهریزی ،تصمیمگیری ،بودجهبندی و مالی و کنترل
و نظارت دارای ضعفهای بنیادی و ساختاری بود ( .)21مکدونالد و شری )2010(2در تحقیقی با هدف
ارزیابی عملکرد هیأت مدیرة باشگاه ورزشی از دیدگاه مشتریان نشان دادند که ترکیبی از معیارهای
عملکرد در بازار (مانند سود) و اقدامهای غیرمالی توسط مشتریان برای ارزیابی تیمهای ورزشی استفاده
میشود ( .)22در داخل کشور نیز فقط مهرابی و نامور ( )1398نقش هیأت مدیرة باشگاهها را از منظر
حکمرانی بررسی کردهاند ( )23که بسیاری از این نقشها در ساخت ابزار تحقیق مورد توجه قرار گرفتهاند.
در تحقیق حاضر از معیارهای راهبرد و برنامهریزی ،مدیریت مالی ،مدیریت منابع سازمانی ،تعامل
محیطی ،مدیریت تغییر ،نظارت و کنترل و خودسازماندهی برای ارزیابی استفاده شده است که این معیارها
1. Monyangvga
2. McDonald & Sherry
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و شاخصها اغلب از پژوهش سورانی و همکاران ( ،)1392رمضانینژاد و همکاران ( )1393و مکدونالد و
شری ( )2010استخراج شد و  13شاخص نیز در مرحلة روایی حاصل شد .منظور از راهبرد و برنامهریزی،
بهروزسازی آییننامه و اسناد باشگاه ،وجود برنامهریزی پنج و یک ساله ،تعیین اهداف و اولویتهای ساالنة
باشگاه ،تدوین چشمانداز و مأموریت باشگاه ،برنامهریزی جذب اسپانسر و حامیان مالی ،داشتن طرحهای
جامع و عملیاتی برای توسعة باشگاه است .منظور از مدیریت مالی ،تالش در جهت بهبود تراز مالی باشگاه،
جذب منابع مالی پایدار برای باشگاه ،مدیریت نقدینگی باشگاه ،تأیید بودجه و برنامة ساالنه و توزیع مناسب
منابع مالی در باشگاه است ( .)24منظور از مدیریت منابع سازمانی ،میزان توسعة تجهیزات فنی و تمرینی
باشگاه ،توسعة مجموعة ورزشی اختصاصی ،میزان توسعة امکانات اردویی ،جذب نیروهای تخصصی در
کادر تیم و باشگاه ،حفظ اسکلت اصلی تیم نسبت به فصل گذشته و توجه ویژه به تیمهای پایه بود .منظور
از نظارت و کنترل ،ارزیابی مستمر بر رضایت هواداران و حامیان مالی ،نظارت بر مسابقات مختلف و اردوها
و منابع مختلف سازمانی است .منظور از مدیریت تغییر ،انتخاب سرپرست و سرمربی متناسب با چشمانداز
و مأموریت باشگاه ،جذب بازیکنان باکیفیت ،ترانسفر کردن بازیکنان ،برگزاری جلسات با مسئوالن باشگاه،
مدیریت حاشیههای تیم ،برگزاری اردوهای داخلی و خارجی برای تیم ،تالش در جهت ثبات مدیریت و
کادر فنی باشگاه و انتخاب اعضای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره (کمیتههای فنی ،مالی ،حقوقی و
اداری و غیره) است ( .)25منظور از خودسازماندهی شامل تعداد جلسات هیأت مدیره در سال ،نظارت بر
عملکرد مدیرعامل ،تالش برای جانشینپروری و شایستهساالری ،حفظ ترکیب مناسب اعضای هیأت مدیره
از اعضای اقتصادی ،سیاسی و ورزشی ،انتخاب مدیرعامل شایسته و کارامد برای باشگاه و پاسخگویی در
قبال عملکرد هیأت مدیره است .منظور از تعامل محیطی ،استفاده از پیشکسوتان و تجارب آنها در باشگاه،
برقراری و تقویت روابط با افراد قدرتمند و سیاستمدار در حوزة ورزش ،اقدامهای بشردوستانه و داوطلبانه،
ایجاد و حفظ ارتباط سازنده با اصحاب رسانه ،تفاهمنامة همکاری با باشگاههای بزرگ فوتبال ایران و جهان
و تعامل سازنده با ذینفعان (مانند فدراسیون فوتبال ،سازمان لیگ ،تیم ملی و )...بود (.)2۶
با توجه به اینکه باشگاههای فوتبال گسترش فراوان و جایگاه خاصی در ایران یافته است ،لزوم نگاه
حرفهای و تالش برای شناخت و تدوین شاخصهای مناسب ارزیابی هیأت مدیرة باشگاههای فوتبال
بهمنظور پیشرفت بیشتر اجتنابناپذیر است .البته در بسیاری از این باشگاهها ارزیابی صورت میگیرد ،ولی
توجه کمتری به ارزیابی هیأت مدیرة باشگاهها شده است .ازاینرو هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و
شاخصهای ارزیابی هیأت مدیرة باشگاههای حرفهای فوتبال است تا محققان و مدیران بتوانند با استفاده
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از این شاخصها عملکرد هیأتهای مدیرة باشگاههای حرفهای فوتبال را ارزیابی کنند ،بهویژه اینکه در
بیشتر باشگاههای فوتبال ایران اعضای هیأت مدیره با متصل بودن به منابع قدرت (سیاسی – نظامی –
اقتصادی) و به دالیل غیرورزشی و غیرفوتبالی به حضور در هیأت مدیرة باشگاهها عالقهمندند؛ وجود این
افراد نامرتبط و ناهمگون که گاهی با منافع متفاوت (حتی متضاد) همراه است ،ممکن است سبب تشکیل
جزایر ناپیوسته در هیأت مدیره و از بین رفتن یا کاهش شدید نقش این نهاد در تصمیمگیریهای کالن
باشگاه شود.
روششناسی
تحقیق حاضر از نوع توصیفی  -پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش شامل تمامی مدیران و کارکنان
ادارة کل ورزش و جوانان و آشنا به فوتبال ،کارشناسان فوتبال (مانند مربیان ،بازیکنان باشگاهی باسابقه
و پیشکسوتان فوتبال) و اعضای هیأت مدیره باشگاههای فوتبال استان گیالن بودند .حجم نمونه باید
براساس فرمول بارکالی بر پایة دو قاعدة زیر محاسبه شود (.)27
 10ضربدر بیشترین تعداد شاخص یک سازه یا
 10ضربدر بیشترین تعداد روابط یک سازه
چون تعداد حداکثر شاخص یک سازه  11است ،حداقل  110نفر بهعنوان نمونه میبایست انتخاب
میشدند .بهمنظور دریافت پاسخهای بیشتر ،با محاسبة احتمال برگشت پرسشنامه یا عدم تکمیل کامل
آنها ،پرسشنامهها بین  175نفر با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس توزیع شد .در نهایت 1۶3
پرسشنامه جمعآوری شد که از این تعداد  154پرسشنامه بهطور کامل تکمیل شده بود و تحلیل شد (نرخ
پاسخگویی صحیح  88درصد و  12درصد باقیمانده حذف شدند) .نحوة تکمیل پرسشنامة تحقیق هم به
دو صورت حضوری و اینترنتی انجام گرفت که تعداد  120پرسشنامه بهصورت حضوری و  43مورد هم
بهصورت اینترنتی انجام گرفت.
متغیرهای این پژوهش پس از مطالعه و بررسی مقاالت داخلی و خارجی ،جستوجو در سایتها و
وبگاههای باشگاههای حرفهای فوتبال و پس از شناخت و استخراج مهمترین وظایف هیأت مدیرههای
ورزشی و غیرورزشی و با استفاده از کتاب هیأت مدیره کارامد گردآوری شده است ( .)2۶پس از استخراج
متغیرها ،پرسشنامه بهمنظور روایی صوری در اختیار  10نفر از صاحبنظران مدیریت قرار گرفت و نظرهای
تخصصی آنها در ابزار اولیه اعمال و در نتیجه روایی صوری تأیید شد .همچنین روایی محتوای پرسشنامه
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با استفاده از معیار الوشه (1)CVRتأیید شد (فرمول  .)1در نهایت ،پرسشنامه با  ۶4شاخص در هفت بعد
و مقیاس پنجارزشی لیکرت (از بسیار کم=  1تا بسیار زیاد= )5تنظیم شد .پرسشنامة نهایی در یک مطالعة
راهنما روی  30نفر از مدیران اجرا و پس از تجزیهوتحلیل آنها ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب
همبستگی

آلفای کرونباخ  α= 0/971تأیید شد و این ضریب در ابعاد مختلف از  0/85تا  0/89متغیر بود.

از تحلیل عاملی اکتشافی در نرمافزار  SPSSو تحلیل عاملی تأییدی با روش حداقل مربعات جزئی و
آزمونهای آماری فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن (نرمافزار  SPSSنسخة  ،)24مدلیابی و سنجش
روابط چندگانة متغیرها (نرمافزار  )Smart PLSاستفاده شد و تمامی فرضیهها در سطح  P≥0/5آزمون
شدند .در نهایت شاخصهای برازش تحلیل عاملی در ادامه گزارش شد.
فرمول  .1معیار الوشه جهت تأیید روایی محتوایی پرسشنامه

جدول  .1نتايج آزمون چولگی و کشیدگی ابعاد تحقیق
بعد

چولگی

کشیدگی

راهبرد و برنامهریزی
مدیریت تغییر
نظارت و کنترل

0/393
0/493
0/347

-0/382
0/۶24
-0/341

تعامل محیطی
مدیریت مالی
مدیریت منابع سازمانی
خودسازماندهی

0/303
1/430
0/390
0/170

-0/۶93
-1/۶49
-0/۶99
-0/701

براساس نتایج آزمون چولگی و کشیدگی نشان داد که توزیع دادهها طبیعی است (جدول .)1

1 . Content validity Ratio
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جدول  . 2نتايج آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی و میانگین اشتراکی ابعاد ارزيابی
Cronbach's
Alpha
0/854
0/971

Composite
Reliability
0/891
0/973

0/503
0/573

0/785
0/898

0/839
0/914

0/549
0/549
0/588

0/8۶3
0/89۶
0/858

0/889
0/917
0/895

0/508

0/891

0/911

ابعاد

AVE

اثربخشی هیأت مدیره
ارزیابی عملکرد هیأت
مدیره
راهبرد و برنامهریزی
تعامل محیطی و
ارتباطات
مدیریت فرایندها
مدیریت مالی
منابع انسانی و
سازمانی
نظارت و کنترل

0/577
0/572

یافتهها
توصیف ویژگیهای شخصی پاسخگویان در جدول  ،3نشان میدهد نزدیک به  ۶0درصد نمونة تحقیق
دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالترند و تقریباً  ۶2درصد آنان بیشتر از  40سال سن و در نتیجه
تجربة زیادی دارند.
جدول  .3توصیف ويژگیهای جمعیتشناختی نمونة آماری پژوهش
فراوانی

متغیر

درصد

فراوانی

متغیر

فراوانی
جنسیت

سن

درصد
فراوانی

زن

۶1

39/۶1

مرد

93

۶0/39

وضعیت

کمتر از 20
سال

14

9/09

تحصیلی

20-29

18

11/۶8

30-39

27

17/53

40-49

51

33/11

بیشتر از 50
سال

44

28/57

وضعیت
استخدام

کاردانی

23

14/93

کارشناسی

42

27/27

کارشناسی
ارشد و باالتر

89

57/79

رسمی

38

24/۶7

قراردادی

54

35/0۶

پیمانی

۶2

42/44
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مقایسة شاخصهای مهم و برتر هریک از ابعاد ارزیابی هیأت مدیرة باشگاههای حرفهای فوتبال ،در
جدول  4خالصه شده است .بر این اساس ،شاخص تالش در جهت حفظ بازیکنان باکیفیت و تمدید قرارداد
بازیکنان جوان؛ و انتخاب اعضای شایسته برای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره در اولویت باالیی قرار
دارند که نشاندهندة اهمیت مدیریت منابع انسانی در مدیریت باشگاه است؛ بهویژه اینکه ورزشکاران
مهمترین منبع و ذینفع باشگاه بهحساب میآیند .از طرف دیگر ،توجه به شایستهساالری بهعنوان شاخص
مهم ارزیابی نشان میدهد که خودسازماندهی یا به عبارت بهتر خودمدیریتی و انجام وظایف درونی و
مستقیم مرتبط به کادر هیأت مدیره اولویت بسیار باالیی دارند که از این میان ،وظیفة خطیر جانشینپروری
و شایستهساالری در مدیریت باشگاه و پس از آن تشکیل جلسات منظم و مالقات مکرر در حل مشکالت
باشگاه بسیار مهم است.
جدول  .4مقايسة شاخصهای برتر ارزيابی هیأت مديرة باشگاههای فوتبال
گويه

عامل

میانگین

انحراف
معیار

خودسازماندهی

تعداد جلسات هیأت مدیره در سال

4/77

1/4۶

انتخاب مدیرعامل شایسته و نظارت بر عملکرد او

4/۶8

1/39

تالش برای جانشینپروری و شایستهساالری در مدیریت باشگاه

4/80

1/42

ترکیب مناسب اعضای هیأت مدیره از اعضای اقتصادی ،سیاسی و

4/57

1/47

ورزشی
پاسخگویی در قبال عملکرد هیأت مدیره

4/45

1/59

انتخاب سرپرست و سرمربی متناسب با چشمانداز و مأموریت باشگاه

4/34

1/۶82

برگزاری جل سات با م سئوالن با شگاه بهمنظور حل م سائل و م شکالت

4/43

1/۶2

مديريت تغییر

باشگاه

تعامل محیطی

مدیریت حاشیههای تیم

4/77

3/8۶

تالش بهمنظور ثبات کادر فنی باشگاه

4/۶۶

1/۶4

تالش برای حفظ بازیکنان باکیفیت و تمدید قرارداد بازیکنان جوان

4/93

1/45

انتخاب اعضای شایسته برای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره

4/90

1/41

استفاده از تجارب پیشکسوتان در باشگاه

4/47

1/58

برقراری و تقویت روابط با افراد قدرتمند و سیاستمدار در حوزة ورزش

4/57

1/52

برنامهریزی بهمنظور انجام اقدامهای بشردوستانه و داوطلبانه

4/40

1/۶4
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ایجاد و حفظ ارتباط سازنده با اصحاب رسانه

4/51

1/۶1

برقراری روابط شففف فاف و مبتنی بر آزادی م یان ه یأت مدیره و تیم

4/73

1/57

مدیریت
نظارت و کنترل
استراتژی و برنامهريزی

مديريت منابع سازمانی
مديريت مالی

نظارت بر وضعیت حضور قدرتمند تیم در مسابقات مختلف

4/41

1/44

نظارت بر برگزاری مسابقات دوستانه و آمادگی برای فصل

4/32

1/۶1

نظارت بر مدیریت منابع (مالی ،امکانات و فناوری)

4/31

1/۶1

میزان نظارت بر تأمین رضایت هواداران

4/38

1/53

نظارت بر تأمین رضایت حامیان

4/37

1/58

بهروزسازی آییننامه و اسناد باشگاه

4/۶2

1/73

وجود برنامهریزی  5و  1ساله در باشگاه

4/03

1/7۶

تعیین اهداف و اولویتهای ساالنه باشگاه

4/۶1

1/38

تدوین چشمانداز و مأموریت باشگاه

4/34

1/54

شناسایی و تنظیم سند امالک باشگاه

3/94

1/77

فراهمسازی یا توسعة مجموعة ورزشی اختصاصی

4/21

1/۶0

جلب کمکهای مالی و امکانات مردمی و دولتی

4/09

1/۶8

حفظ اسکلت اصلی تیم نسبت به فصل گذشته

4/3۶

1/50

توجه ویژه به تیمهای پایه باشگاه

4/40

1/۶1

تالش برای بهبود تراز مالی باشگاه

4/09

1/51

مدیریت نقدینگی باشگاه

4/10

1/۶0

بررسی و ارائة گزارشهای مالی

4/19

1/51

بررسی و تأیید بودجه و برنامة ساالنه

4/22

1/51

بررسی و تأیید صورتحسابهای مالی

4/20

1/۶1

پس از این سه شاخص مهم ،شاخصهای مدیریت حاشیههای تیم ،انتخاب مدیرعامل شایسته و
نظارت بر عملکرد او؛ و برقراری روابط شفاف و مبتنی بر آزادی میان هیأت مدیره و تیم مدیریتی باشگاه
اهمیت و اولویتهای بیشتری داشتند .اهمیت مدیریت حاشیههای تیمهای فوتبال کشور نشاندهندة
اهمیت بعد تعامل محیطی با ذینفعان مختلف مانند رسانهها و هواداران است که روابط شفاف و آزادانه
بین هیأت مدیره و کادر مدیریت باشگاه نیز این موضوع را بهخوبی نشان میدهد .بهویژه با توجه به نتایج
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نرمافزار  PLSکه شاخص نظارت بر عملکرد باشگاه در فضای رسانههای گروهی و اجتماعی دارای بیشترین
میزان اهمیت ( )0/77۶بود ،حساسیت این موضوع را نشان میدهد.
در عامل مدیریت منابع سازمانی ،شاخص توجه ویژه به تیمهای پایه باشگاه و حفظ اسکلت اصلی تیم
بیشترین میانگین را داشتند .همچنین با توجه به نتایج نرمافزار  PLSشاخص فراهمسازی یا توسعة
مجموعة ورزشی اختصاصی دارای بیشترین میزان اهمیت ( )0/841است .در نهایت در عامل مدیریت مالی
گویة بررسی و تأیید بودجه و برنامة ساالنه و تأیید صورتحسابهای مالی بیشترین میانگین را داشتند.
ولی با توجه به نتایج نرمافزار  PLSشاخص جذب منابع مالی پایدار برای باشگاه دارای بیشترین میزان
اهمیت ( )0/823است .مقایسة شاخصهای برتر و مهم ارزیابی هیأت مدیره در جدول  5نشان میدهد که
هیچیک از شاخصهای مالی جزو  28شاخص برتر ارزیابی نیستند؛ درصورتیکه از  83درصد شاخصهای
عامل خودسازماندهی هیأت مدیره 45 ،درصد شاخصهای مدیریت تغییر 41 ،درصد شاخصهای تعامل
محیطی و  30درصد شاخصهای مدیریت منابع سازمانی در گروه شاخصهای مهم قرار گرفتهاند.

جدول  .5ماتريس فورنل و الرکر بهمنظور تعیین روايی همگرا و واگرا
نظارت و کنترل

سازمانی

منابع انسانی و

مديريت مالی

فرآيندها

مديريت

ارتباطات

تعامل محیطی و

برنامهريزی

استراتژی و

مديره

اثربخشی هیأت

0/71

0/8۶

اثربخشی هیأت مدیره

50/73

۶0/55

راهبرد و برنامهریزی

70/78

70/۶5

90/72

تعامل محیطی و ارتباطات

0/۶7

80/75

10 /۶۶

10/۶3

مدیریت فرایندها

0/74

0/۶2

10/78

80 /۶3

80/۶۶

مدیریت مالی

70/7۶

0/73

0/۶3

80/7۶

80/۶3

80/73

منابع انسانی و سازمانی

۶0/74

0/72

0/۶۶

۶0/70

50/۶3

30/۶9

نظارت و کنترل

همانگونهکه از جدول  ،5مشخص است میتوان روایی واگرای مدل در سطح سازه را تأیید کرد که
این یافته روایی واگرای مناسب و برازش خوب مدل اندازهگیری را نشان میدهد.
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جدول  .6نتايج آزمون روابط متغیرهای اصلی پژوهش
رابطه

ضريب
مسیر

 Tآماره

P Values

ارزیابی هیأت مدیره ←راهبرد و برنامهریزی

0/78

34/۶8

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ← مدیریت فرایندها

0/84

51/98

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ← نظارت و کنترل

0/91

90/21

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ←تعامل محیطی و ارتباطات

0/92

111/91

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ← مدیریت مالی

0/87

۶1/20

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ← مدیریت منابع سازمانی

0/88

71/44

P≤0.05

ارزیابی هیأت مدیره ← خودسازماندهی

0/81

3۶/0۶

P≤0.05

براساس دادههای جدول  ۶و شکل  ،1تحلیل عاملی در حضور همزمان تمام متغیرهای ارزیابی عملکرد
هیأت مدیره نشان داد که هر  7بعد از عوامل مهم ارزیابی عملکرد هیأت مدیرهاند ،بهگونهای که بهترتیب
بعد تعامل محیطی و ارتباطات بیشترین نقش را با تبیین  92درصد ،بعد از آن بعد نظارت و کنترل 91
درصد ،متغیر منابع انسانی و سازمانی با تبیین  88درصد ،بعد مدیریت مالی با  87درصد ،بعد مدیریت
فرایندها با  84درصد ،بعد اثربخشی هیأت مدیره با  81درصد و در نهایت بعد راهبرد و برنامهریزی 79
درصد از تغییرات متغیر ارزیابی عملکرد هیأت مدیره را تبیین میکنند.
بررسی میزان اهمیت شاخصها ی ارزیابی در هریک از ابعاد ارزیابی با توجه به نتایج نرمافزار  PLSنشان داد که شاخص
ترکیب مناسب اعضای هیأت مدیره از اعضای اقتصادی ،سیاسی و ورزشی دارای بیشترین میزان اهمیت ( )0/789است .در بعد
مدیریت تغییر نیز موضوع ثبات مدیریت و بازیکنان بسیار مهم تلقی شده است .ایجاد و حفظ ارتباطات بیرونی بهویژه با منابع
قدرت سیاسی و اقتصادی از شاخصهای مهمی است که پاسخگویان بر آن تأکید کردهاند .همچنین با توجه به نتایج نرمافزار
 PLSشاخص انتخاب اعضای کمیتههای تخصصی هیأت مدیره (کمیتههای فنی ،مالی ،حقوقی و اداری و غیره) دارای بیشترین
اهمیت ( )0/72۶است.
در بعد تعامل محیطی و ارتباطات ،روابط شفاف و آزادانه بین هیأت مدیره و کادر مدیریت باشگاه و سپس روابط با منابع
قدرت و سیاست بیشترین میانگین را داشتند .در ضمن با توجه به نتایج نرمافزار  PLSشاخص توسعة رفتار مناسب در بازیکنان
بهعنوان الگوی جوانان دارای بیشترین میزان اهمیت ( )0/748است .در بعد نظارت و کنترل نیز با توجه به نتایج نرمافزار ،PLS
شاخص نظارت بر عملکرد باشگاه در فضای رسانههای گروهی و اجتماعی بیشترین اهمیت ( )0/77۶را داشت .در بعد راهبرد و
برنامهریزی ،شاخص برنامهریزی جذب اسپانسر و حامیان مالی دارای بیشترین میزان اهمیت ( )0/725است .در بعد مدیریت
منابع سازمانی ،با توجه به نتایج نرمافزار  PLSشاخص فراهمسازی و یا توسعة مجموعة ورزشی اختصاصی دارای بیشترین میزان
اهمیت ( )0/841است  .در نهایت در بعد مدیریت مالی ،شاخص جذب منابع مالی پایدار برای باشگاه دارای بیشترین میزان اهمیت
( )0/823است.
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شکل  .1میزان ضريب اثر مدل نهايی

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق ۶4 ،شاخص ارزیابی هیأت مدیره در  7بعد دستهبندی شد که این چارچوب ،منطبق
بر بسیاری از تحقیقات قبلی در زمینة ارزیابی عملکرد مدیران و سازمان است .برای مثال در مرتبطترین
و نزدیکترین تحقیقات ،حیدری ( )1392شاخصهای مورد نیاز برای ارزیابی رؤسای هیأتهای ورزشی
استان مازندران را در چارچوب  42شاخص و  ۶بعد اصلی طبقهبندی کرد ( ،)9یا مکدونالد و شری
( )2010با مطالعة ارزیابی عملکرد هیأت مدیره باشگاه ورزشی نشان دادند که ترکیبی از معیارهای عملکرد
توسط مشتریان برای ارزیابی تیمهای ورزشی استفاده میشود ( .)22هرب )2004(1نیز در مطالعة خود
 12استاندارد عملکرد هیأت مدیره ارائه کرده است که مطابقت زیادی با چارچوب این پژوهش دارد.
1. Herb
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نتایج تحلیل عاملی نشان داد که قدرت تبیینکنندگی تمام متغیرهای ارزیابی عملکرد هیأت مدیره
در سازة ارزیابی عملکرد هیأت مدیره باال و معنادار است و برحسب بار عاملی بهترتیب شامل تعامل محیطی
و ارتباطات ،نظارت و کنترل ،منابع انسانی و سازمانی ،مدیریت مالی ،مدیریت فرایندها ،اثربخشی هیأت
مدیره و راهبرد و برنامهریزی تغییرات هستند .همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی در حضور همزمان
تمام ابعاد ارزیابی عملکرد هیأت مدیره مشخص شد که هر  7بعد ارزیابی عملکرد هیأت مدیره رابطة
مستقیم و معناداری در سطح  P≥0/5با ارزیابی عملکرد هیأت مدیره دارند.
در ارزیابی هیأت مدیره ،بعد تعامل محیطی و ارتباطات بیرونی اولین اولویت را داشت .با توجه به
اینکه امروزه عمدة منافع سازمانهای ورزشی در محیط تأمین شده و تأمین رضایت ذینفعان بیرونی
مهمترین مأموریت آنها محسوب میشود ( .)28یکی از نظریههایی که میتواند از اولویت تعامل محیطی و
ارتباطات بیرونی حمایت کند ،تئوری ذینفعان است .براساس این نظریه ،هر دو محیط درون و بیرون
سازمان در قالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان خود را نشان میدهد .حتی ارتباط و تعامل اثربخش با
محیط بیرونی یکی از شاخصهای بلوغ سازمانی محسوب میشود ( .)29جالب است که در تحقیق مهرابی
و نامور ( )1398تمرکز بر ذینفعان بهعنوان یکی از نقشهای مهم هیأت مدیره معرفی شده است (.)23
بهطور کلی ،گروههای اجتماعی متفاوت و تأثیرگذار نیز در حیات بلندمدت سازمان نقشآفرینی
میکنند ( .)30افزونبر این ،براساس نظریه انتخاب راهبردی و تعامل محیطی در واکنش به شرایط
نامطمئن محیطی یک انتخاب راهبردی است که مانند پلی میان سازمان و محیط خارجی عمل میکند
( .)30همچنین براساس نظریة نهادی ،تعامل محیطی میتواند الزامات اجتماعی ناشی از فشارهای محیط
را برآورده کرده و حیات خود را تضمین کند ( .)2۶با توجه به اینکه باشگاههای ورزشی نسبت به سایر
سازمانها وابستگی بیشتری به ذینفعان بیرونی مانند حامیان و هواداران دارند ،بنابراین تعامالت محیطی
و ارتباطات بیرونی میتواند جزو اولویتهای اساسی قرار گیرد .در همین عامل دو شاخص «برقراری رابطة
اثربخش و شفاف بین تیم هیأت مدیره و تیم مدیریت» و «برقراری و تقویت روابط با افراد قدرتمند و
سیاستمدار در حوزة ورزش» دارای بیشترین اهمیت بودند .بهنظر میرسد در ایران دو موضوع همواره
عملکرد باشگاههای ورزشی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است؛ یکی فساد در مدیریت و دیگری وابستگی
تأمین منابع به افراد سیاسی .این دو شاخص نیز منطبق براین دو پدیدهاند و بهنظر میرسد پاسخدهندگان
نیز تحت تأثیر این ذهنیت توجه ویژهای به این دو شاخص داشتهاند.
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دومین بعد در ارزیابی عملکرد هیأت مدیره ،نظارت و کنترل است .اهمیت این بعد با پژوهش کاظمی
و همکاران ( )1393روی نمو هیأت مدیرة سازمانهای ایرانی همخوانی دارد ()31؛ البته تحقیقات مختلفی
که به بررسی مدیریت و توسعه در کشور پرداختهاند ،اغلب مهمترین و واقعیترین دلیل مشکالت
سازمانهای کشور را بیشتر به ضعف در برنامهریزی و اجرا یا ضعف در نظارت و ارزیابی مرتبط میدانند.
سومین بعد ارزیابی عملکرد هیأت مدیره ،مدیریت منابع انسانی و سازمانی است .منابع انسانی و سرمایههای
سازمان بهمنظور دستیابی به اهداف و حفظ ثبات عملکرد آن است .در واقع این عامل ،مبنای شش عامل
دیگر به لحاظ جایگاه و عملکرد سازمانی است .در عامل منابع انسانی و سازمانی دو شاخص «توجه ویژه
به تیمهای پایه باشگاه» و «حفظ ترکیب اصلی تیم نسبت به فصل گذشته» دارای بیشترین اهمیت بودند.
اولویت این دو شاخص نشان میدهد که رویکرد مدیریت منابع انسانی برای هیأت مدیره و ثبات منابع
انسانی گزینششده از دیدگاه پاسخدهندگان اهمیت بیشتری دارد .در تحلیل علمی تأییدی سازة پژوهش،
این بعد و شاخصهای آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد هیأت مدیره بود .در تبیین بیشتر این
یافته میتوان گفت که هر سازمانی به افراد آموزشدیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعة
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر کشور بهشمار میرود ،نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند .اگر
تواناییهای کارکنان موجود سازمان پاسخگوی این نیاز باشد ،آموزش ضرورت چندانی ندارد ،اما اگر
کارکنان سازمان دارای دانش ،اطالعات ،مهارتهای الزم و مناسب نباشن ،سازمان را دچار مشکالت و
خسران عدیدة مالی و اداری و غیره خواهند کرد ( .)2اهمیت این موضوع در تحقیق کولز1و همکاران
( )2001نیز نشان داده شده است (.)32
چهارمین بعد ارزیابی عملکرد هیأت مدیره ،مدیریت مالی است .با توجه وضعیت اقتصادی کشور و
محدودیتهای مالی دولت از یک طرف و دولتی بودن باشگاههای ورزشی و وابستگی آنها به منابع محدود
دولتی ،تأمین مالی و مدیریت امور اقتصادی باشگاههای از مهمترین هنرهای مدیران در باشگاهداری
حرفه ای است .این عامل از طریق نظریة وابستگی منابع نیز حمایت میشود .این نظریه به تأمین منابع
بهویژه منابع مالی از منابع بیرونی تأکید میکند که با توجه به این نظریه ،مدیران ارشد سازمانها (هیأت
مدیرهها و مدیران عامل) باید سازمان را با محیط خارجی پیوند دهند تا از طریق دستیابی به منابع متنوع
محیطی ،سازمان را در برابر تغییرات ناگهانی محیط حمایت و پشتیبانی کنند .در همین عامل دو شاخص
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«بررسی و تصویب بودجه» و «بررسی و تأیید صورتهای مالی» دارای بیشترین اهمیت بودند که با توجه
به فسادهای مالی در فوتبال بهنظر میرسد جنبههای حقوقی در مدیریت مالی باشگاهها از اهمیت کلیدی
برخوردارند و از معیارهای ثبات مالی و تأمین منابع بهشمار میروند و پاسخدهندگان نیز اولویت باالیی
برای آن قائل شدهاند .البته اعضای هیأت مدیره در باشگاههای ورزشی فاقد تخصص مالیاند و در تجزیه
و ارزیابی اطالعات در این زمینه دانش کافی ندارند .همچنین عدم استقالل کامل اعضای هیأت مدیرة
مدیران باشگاههای ورزشی میتواند سبب ناکارایی آنها در مدیریت سود باشد .این موارد در تحقیق نیکبخت
و همکاران ( ،)1389قالیباف اصل و همکاران ( )138۶و بویل و مادِال ( )2002یادآوری شده است (-33
.)35
عامل مدیریت فرایندها برای ارزیابی عملکرد هیأت مدیره در اولویت پنجم قرار گرفت .در این بعد ،دو
شاخص «تالش در جهت حفظ بازیکنان باکیفیت و جوان» و «انتخاب اعضای کمیتههای تخصصی هیأت
مدیره» دارای بیشترین اهمیت بودند .اولویت این دو شاخص بیانگر این است که پایداری و حفظ ثبات در
عملکرد و سازوکارهای داخلی سازمان از دیدگاه پاسخدهندگان اهمیت بیشتری دارد .در تحلیل علمی
تأییدی سازة پژوهش این بعد بههمراه شاخصهای آن دارای اثر معناداری بر ارزیابی عملکرد هیأت مدیره
بود .خودسازماندهی هیأت مدیره در بین ابعاد ارزیابی عملکرد هیأت مدیره دارای اولویت ششم بود .این
عامل با نظریة قانونگرایی در حاکمیت سازمانی همسویی دارد .براساس این نظریه ،حاکمیت تنها با
پایبندی به اصول قانونی و خطمشیها و رویههای سازمان میتواند پیشبرد فعالیتها و تحقق اهداف را
میسر سازد .حامیان این نظریه بر این باورند که پایبندی صرف هیأت مدیرهها به قوانین سازمانی نسخة
عالجبخش و کارا در درمان تمامی مسائل سازمانی است .از مبانی این نظریه آن است که هیأت مدیرهها
ضرورتاً نیازمند داشتن تخصص فنی و کاری مرتبط به فعالیتهای سازمانی نیستند و میتوانند با احراز
قدرت قانونی خود ،شرکت را از رسیدن به سطح مطلوب عملکرد سازمانی (مقبولیت سازمانی) مطمئن
سازند ( .)2۶در این عامل دو شاخص «تالش برای جانشین پروری و شایستهساالری در مدیریت باشگاه»
و «برگزاری منظم تعداد جلسات الزم در سال» دارای بیشترین اهمیت بودند .اولویت این دو شاخص بیانگر
این است که حفظ ثبات در سازوکارهای داخلی سازمان از دیدگاه پاسخدهندگان اهمیت بیشتری دارد.
هفتمین شاخص ارزیابی عملکرد هیأت مدیره ،راهبرد و برنامهریزی است .این یافته برخالف انتظار
موجود بهنظر می رسید بسیار مهم باشد .شاید مشکل اصلی و واقعی هیأت مدیره باشگاهها تدوین
برنامهریزی و سیاستگذاری نیست ،بلکه مربوط به فرهنگ سازمانی نامناسب ،کنترل و نظارت نامناسب و
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ارزیابی ضعیف است .ازاینرو بهنظر میرسد پاسخدهندگان این پژوهش نگاه کلیشهای و اصولی به متغیر
برنامهریزی نداشتهاند ،بلکه واقعیتهای موجود کشور را بیشتر مورد توجه قرار دادهاند .در بعد راهبرد و
برنامهریزی دو شاخص «بهروزسازی آییننامه و اسناد باشگاه» و «تعیین اهداف و اولویتهای ساالنة
باشگاه» دارای بیشترین اهمیت بودند .از آنجا که اسناد حقوقی و اهداف مصوب در هر سازمان بهمثابة
مرجع اصلی تصمیمگیری هستند ،بنابراین در ارزیابی هیأت مدیره نیز جایگاه ویژهای دارند .در تبیین
بیشتر این یافته میتوان گفت که نقشها و مسئولیتهای هیأت مدیره در گذشته نظارت بر مدیریت،
استخدام ،اخراج و جبران خدمات مدیریت را شامل میشد ،اما امروزه نقشهای راهبردی را بر عهده دارد
و در تأمین منابع و راهبرد باشگاههای ورزشی و تصمیمات راهبردی نقش ایفا میکند (.)3۶
از بین همة  ۶4شاخص ،گویة «تالش در جهت حفظ بازیکنان مناسب» که مربوط به عامل مدیریت
فرایندها بودند ،بیشترین میانگین و اهمیت را داشتند .در تبیین این یافته میتوان گفت که با توجه به
نقش کلیدی بازیکنان در عملکرد باشگاه هم در رقابتها و هم در بازاریابی از یک طرف؛ و وضعیت بازار
نقل و انتقاالت ورزش حرفهای کشور و حساسیت های مالی و هواداری پیرامون آن در چند سال اخیر،
پاسخدهندگان این پژوهش توجه ویژهای به این مؤلفة کلیدی در عملکرد کادر فنی تیمها ،مدیریت منابع
انسانی در باشگاه ،انتظارات هواداران و توجهات رسانهها را در اولویت قرار دادهاند .در نهایت با توجه به
اینکه تعامل محیطی و ارتباطات برونسازمانی دارای بیشترین اولویت بود ،پیشنهاد میشود مراجع گزارش
و ارزیابی عملکرد مدیریت باشگاههای ورزشی به شاخصهای مربوط به عملکرد بیرونی سازمان تأکید
بیشتری داشته باشند .همچنین بهطور ویژه چالشهای ارتباطات برونسازمانی و تعامل با ذینفعان بیرونی
از دیدگاه مدیران عامل باشگاههای ورزشی بررسی شود.
با توجه به این یافتهها پیشنهاد میشود که برای ارزیابی عملکرد اعضای هیأت مدیرة باشگاههای
ورزشی بهترتیب ارزش بیشتری به شاخصهای مربوط به تعامل محیطی و ارتباطات بیرونی ،اثربخشی
هیأت مدیره ،مدیریت فرایندها و نظارت و کنترل داده شود .همچنین به تعامل محیطی و ارتباطات
برونسازمانی تأکید بیشتری داشته باشند .با توجه به اینکه تعامل محیطی و ارتباطات برونسازمانی دارای
بیشترین اولویت بود ،پیشنهاد میشود تحقیقات تخصصی به بررسی وضعیت عملکرد بیرونی باشگاه
بهصورت کیفی و مبتنی بپردازند و بهطور ویژه چالشهای ارتباطات برونسازمانی و روشهای تعدیل و
حل آن از دیدگاه مدیران عامل باشگاههای ورزشی بررسی شود .در ضمن این تحقیق محدودیتهایی هم
داشت .برای مثال چون باشگاههای فوتبال بسیاری در لیگهای مختلف کشوری به رقابت میپردازند که
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 بهنظر،در تحقیق حاضر از نظرهای همة مدیران و کارشناسان این رشته در کشور استفاده نشده است
میرسد ارزیابی عملکرد باشگاه میتواند با توجه به سطح لیگ و دیگر شاخصهای ویژه دقیقتر بررسی
.شود
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Abstract

In regard to role of board of director’s performance in determining club
performance, the purpose of this research was to determine the performance
evaluation dimensions in succer clubs board of directors. The statistical
population included all experts of clubs management. The statistical sample
of the research was 154 of soccer managers and experts, physical education
faculty members, the experts in youth and general offices that were familiar
to soccer. The research instruments was a researcher-made questionnaire
based on literature review. 10 expert's view was considered for the content
validity of the questionnaire. The instrument reliability was confirmed by
alpha Cronbakh method (0.97) and the factor validity by PLS software.
According to the factor analysis results it was realized that each 7 dimensions
performance evaluation board of directors has direct and significant
relationship with performance evaluation board of directors. As
environmental interaction and communication has the most important role
with 0.92, then supervision and control with 0.91, organizational and human
resource with 0.88, financial management with 0.87, process management
with 0.84, effectiveness of board of directors with 0.81 and finally strategy
and planning with 0.79 respectively determined dimensions of performance
evaluation board of directors variations. The five most important indicators of
board evaluation were respectively to retain high quality players, selecting
appropriate members for specialized units, successor and meritocracy, number
of meetings per year, managing team margins, and finally selecting the
appropriate manager. Therefore, in evaluating the management of football
clubs, environmental communication and interacting with the club's external
environment and the club's human resources management are very important.
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