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 پژوهشیمقاله 

 های فوتبال از منظر حکمرانیباشگاه ةمدیرهیئت نقش
 

 2، محمد نامور 1قاسم مهرابی 
 

 دانشگاه تهران   ،ی مدیریت ورزشیادکتر.  1

 )نویسنده مسئول(   دانشگاه مازندران  ،ارشد مدیریت ورزشیکارشناسی .  2
 

 29/10/1397تاریخ پذیرش:                       29/04/1397تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
انجام شده فوتبال از منظر حکمرانی های باشگاه ةمدیرهیئت  نقشاین پژوهش با هدف بررسی 

  ی اعضاهمة  تحلیلی و توصیفی بود.  لحاظ روش،کاربردی و به  ،لحاظ هدف روش پژوهش به  . است
لیگ برتر در  در های ورزشی فوتبال حاضر مدیره و کادر اداری باشگاهمدیره، رئیس هیئت هیئت
انتخاب  ة پژوهش عنوان نموننفر به  165که  ندداد تشکیل پژوهش را آماری  ةجامع 1396سال 

از   ( استفاده شد. 2007) و همکاران میویه  ةها از مقیاس خروجی مطالعآوری داده جمع  برایشدند. 
نامه  برای بررسی روایی محتوایی استفاده شد و پرسش  «محتوا روایی نسبی ضریب» هایفرم 
سازی روش مدل با استفاده از می پژوهش ل مفهوقرار گرفت. مد نفر از ارزیابان خبره 10اختیار در

. نسخة اس. ال. افزار اسمارت پیبا استفاده از نرم جزئی معادالت ساختاری به روش حداقل مربعات 
ها نشان  یافته گیری و مطلوبیت مدل تحلیل شد. مدل اندازه و نتایج در دو بخش شدارزیابی سه 

  و  کردندعه از مدل نظری موجود حمایت شده در این مطالآوری های تجربی جمع داده  داد که 
استفاده قابل های ورزشی فوتبال کشور باشگاه ةمدیرهیئت در شده در این مطالعه های بررسی نقش 

( در  راهبری و سرپرستی)استفاده از ساختار دو الیه  های پژوهش،با توجه به یافته . هستند
 شود.  توصیه میفوتبال های ورزشی مدیرة باشگاه هیئت

 

 . حکمرانی باشگاه فوتبال، مدیره،ت هیئ ،نقش  کلیدی:واژگان 

 

 

 
1. Email: gh_m1814@yahoo.com 

2. Email: namvarlun@yahoo.com 
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 مقدمه 
اطمینان حاصل شود که د تا مدیره مسئولیتی حیاتی دارتهیئدر یک سیستم حکمرانی، 

 هایورزش  سیونمید )کنهمراه دارنفعان سازمان بههای سازمان بهترین منافع را برای ذی فعالیت

مسئولیت  دولتی( های غیرنتفاعی )سازماناهای غیرسازمان ةمدیراعضای هیئت(. 2005، 1استرالیا

 ،که متشکل از وظایف متعدد است. این مسئولیت دارندبرعهده ها را در این سازمانداری امانت

 خود، فاهدابه که سازمان برای رسیدن  شوداطمینان حاصل  تای است مگیری علجهت مستلزم

 ،تریافتهدر سطح توسعه(. 2005، 2اکسلورد)کند عمل میاجرا قوانین قابل ةو در محدوددرست 

هایی که در فعالیت -1اند: بخش تقسیم کردهمدیره را به دو اداری هیئتهای نظران شیوهصاحب

نظیر؛ اقداماتی  -2؛ راهبردیریزی مانند نظارت مالی و برنامه ؛دنشومدیره انجام میهیئت  ةجلس

 ةجلستنها به که مدیره و استخدام اعضای جدید هیئتمناسب اجتماعی  ارتباطاتآوری پول، جمع 

 ( نیز نشان داد2007) 4(. گزارش استروئر 2012، 3ویدسون)برنستاین و د ختم نمی شودمدیره هیئت

-یره میمداستخدام باعث ایجاد مشارکت هیئت مدیره و فرایندهایتوجه بیشتر به ترکیب هیئت که

و استفاده  مدیرهرسمی هیئت هایهجلس برگزاری، راهبردیی استخدام هاشود. با استفاده از تکنیک

و حضور این  آورندمی دستمدیره صالحیت بیشتری بههیئت ضایثر، اع ؤاز اقدامات ارزیابی م

 6(. زیمرمن و استیونز 2007، 5مدیره خواهد شد )براونمدیره باعث بهبود عملکرد هیئتهیئت

انجام دادند، مدیره در سطح ایالتی درمورد حکمرانی هیئت که ای گسترده ة( در مطالع2008)

دیده آموزش را انتفاعی که وظایف خود های غیرسازمان ةمدیرخاطرنشان کردند که اعضای هیئت

( 2007اوسترئور ) ،حالبااین ؛الی سازمان موفقیت بیشتری داشتندهای مآوری کمکدر جمع بودند،

تاحدودی »درصد خود را  35و  «بسیار فعال»مدیره خود را درصد از هیئت 29دریافت که تنها 

( در 2000) 7مالی برای سازمان معرفی کردند. کریتندنهای آوری پول و کمکدر جمع «فعال

 . وی ملکرد مالی سازمان را بررسی کردریزی و ع مدیره و برنامهای ارتباط بین رفتارهای هیئتمطالعه

منجر تر و منابع مالی سازمان به عملکرد مالی پایین راهبردیریزی اشاره کرد که فقدان برنامه

بینی عملکرد عنوان یک متغیر کلیدی در پیشبه راهبردیریزی برنامه ارخواهد شد. این یافته از رفت

 
1. Australian Sports Commission 
2. Axelrod 
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7. Crittenden 
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بین ساختار را معناداری  ة( رابط1992)و همکاران  1برادشاو کند.مالی سازمان حمایت می

و عملکرد سازمان غیرانتفاعی مشاهده  راهبردیی ریزیندهای مرتبط با برنامهامدیره و فرهیئت

ریزی و وضعیت مالی سازمان ر برنامهدمدیره داد که ارتباط بین هیئتنشان ها آن ةمطالع کردند.

قوی بین ترکیب  ایه ( در بررسی خود رابط2010) و همکاران 2. کالناستقوی  یانتفاعی ارتباطغیر

بین حضور را ها ارتباط معناداری آن ةغیرانتفاعی یافتند. مطالعیی سازمان امدیره و کارهیئت

سازمانی نشان داد. این ارتباط های کلیدی بازدهی مدیره و شاخصدر هیئتکنندگان عمده اهدا

بر ایجاد درک بهتر از اینکه چرا  مدیره و ساختار سازمانثیر ساختار هیئتأدرمورد چگونگی ت یبینش

 3کرد. پروانفراهم  ،استثر ؤمدیره مأمین منابع مالی بر کارایی هیئتتموفقیت یک سازمان در 

شود، بر ی بسیار نامطلوب مواجه میانتفاعی با محیطکه یک سازمان غیرهنگامی ،( اشاره کرد1980)

دولتی از های غیربسیاری از سازمان ،امروزه .شودمی شدیدکید أتمدیره نقش خارجی این هیئت

 برای نند.کهای مالی، رقابت میبرند و برای منابع مختلف ازجمله کمکرنج می اقتصادیرکود 

هبود جدید و ب یآوری پول، استخدام اعضاجمع درحداکثررساندن توانایی سازمان غیرانتفاعی به

تقویت های داخلی را مدیره باید اقدامات حکمرانی اتاق شود که هیئتبینی میروابط اجتماعی، پیش

ها، تعجب برانگیز نیست که لیتبا توجه به این مسئو (.2015، 4کند )برنستاین، باس و سالتن

، 5انتفاعی وجود دارد )کارورهای غیرمدیره و اثربخشی سازمانای مثبت بین عملکرد کلی هیئت رابطه 

سازمانی مدیره و اثربخشی قوی بین عملکرد هیئت ی( ارتباط1996) 6(. گرین و گریزینگر2006

، نظارت بر برنامه، راهبردیریزی گذاری، برنامهمدیره درگیر سیاست که هیئتهنگامییافتند؛ 

. استروئر و بود هامدیره و حل اختالفهیئت ةمنابع انسانی، توسع ةریزی مالی و کنترل، توسعبرنامه

مدیره و کارکنان، هیئتمدیره، ارتباط مدیره )ترکیب هیئت( چهار ویژگی هیئت2006) 7استون 

بر اثربخشی سازمانی دارند،  تمثب یثیرأ ه تمدیره( را کها و اثربخشی هیئتها و مسئولیت نقش

مدیره بر اثربخشی نقش هیئت که ( نشان داد2012) 8فورث کورن عةالشناسایی کردند. مط

طور خالصه، به کند.ها کمک میو این اثر به اثربخشی کلی سازمانگذارد مدیره تأثیر میهیئت

 داد؛انتفاعی ره و اثربخشی سازمان غیرمدیبین عملکرد هیئت ی راارتباط معنادارپژوهش ادبیات 

 
1. Bradshaw, Murray & Wolpin 
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های غیرانتفاعی و مدیره به مدیران سازمانهای عملی بهبود عملکرد هیئتبنابراین، بررسی روش

ها و ای از نقشغیرانتفاعی مجموعهادبیات  .کردمدیره کمک شایانی خواهد اعضای هیئت

است را ارائه  ورزشی اعم از ورزشی و غیرهای مختلف در سازمانحکمرانی  ةها که مشخصیت مسئول

 . ه استبررسی شدبه اختصار  جدول شمارة یککه در  داده اند
 مدیرههای هیئتپیشینة نقش و مسئولیت رمرو - 1جدول 

 1اینگرام

(2009) 

 -1 اند از:عبارت انتفاعیی غیرمدیره برای مدیریت یک سازمان ملاصلی اعضای هیئت هایمسئولیت

تضمین اثربخشی  -4 ؛حمایت و ارزیابی مدیرعامل -3 ؛انتخاب مدیرعامل -2 ؛تعیین مأموریت و هدف

 ناسب برایحصول اطمینان از منابع مالی م -6 ؛ها و خدماتتقویت و نظارت بر برنامه -5 ؛ریزیبرنامه

پیروی  -9 ؛صالح ةمدیرساخت یک هیئت -8 ؛مدیریت صحیح امور مالی -7 ؛انجام مأموریت سازمانی

 عمومی سازمان. ةوجه ةتوسع -10 ؛اردهای قانونی و هنجارهای اخالقیاز استاند

براون و گوا 

(2010) 

ریزی تدوین بودجه، برنامه عبارت است از: یک گروه تجربینظر مدیره ازترین نقش اعضای هیئتمهم

مدیره، نظارت بر سیاست و ارتباط با هیئت ، نظارت مالی، روابط عمومی، عضویت درراهبردو تدوین 

 مدیر اجرایی/ کارکنان.

 2کادبری

(2002،)  

پوینتر و 

 3اورلیکف

(2002) 

تعیین مأموریت و  -1 اند از:عبارت انتفاعیهای غیرسازمان ةمدیرهیئت هایو مسئولیت هانقش

کردن مشخص -3 ؛ها و خدمات، نظارت/ ارزیابی برنامهراهبردیریزی برنامه -2 ؛های سازمانسیاست

از اینکه در سازمان تمام  حصول اطمینان -4 ؛بی، پاداش، جایگزین و کار اجرایینظارت، ارزیا ةنحو

مدیریت  -5 ؛الی امن و مدیریت امور مالی صحیحتدارک منابع م -5 ؛دن شوقانونی رعایت می هایالزام

 ارزیابی.خود -6 ؛رابطه با محیط خارج

فورث کورن

(2001) 

 -1 اند از:عبارت های خیریه در انگلستان و ولزسازمان ةمدیرربخشی هیئتاث برایها هیئت هاینقش

نظارت بر  -3 ؛آوری منابع مالی یا سایر منابعکمک به جمع -2 ؛های سازمانتعیین مأموریت/ ارزش

 مدیره.بررسی عملکرد هیئت -5 ؛راهبردیگیری بررسی/ تصمیم -4 ؛مدیریت مالی

 4لکویچ

(2004) 

 اند از:است که عبارت عامل چهاردر  انتفاعی اسرائیلهای غیرمانساز ةمدیرنقش هیئتتقیسم 

 .گذاری و مدیریت مالی، و جذب سرمایهمدیریت منابع انسانی، حفظ رابطه با محیط کاری، سیاست

، رنز 5هرمان

 و همویکس

(1996) 

تعیین  -1 اند از:عبارت انتفاعیرکتاب راهنمای رهبری و مدیریت غیدر  مدیرههیئت هایمسئولیت

؛ اجرایی ةبررسی عملکرد کمیت -3؛ ییانتخاب و حمایت از مدیر اجرا -2، مأموریت و هدف سازمان

؛ مدیریت مالی صحیح -6؛ ها و خدمات سازمانتأیید و نظارت بر برنامه -5؛ ریزی برای آیندهبرنامه -4

عنوان تقویت اثربخشی خود به -9؛ عمومی سازمان ةپیشبرد وجه -8؛ جذب منابع مالی -7

 مدیره.هیئت
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 مدیرههای هیئتمرور پیشینة نقش و مسئولیت - 1جدول ادامه 

و  برنستاین
همکاران 

(2015) 

 -2 ؛درک مأموریت سازمان -1 اند از:عبارت یک سازمان غیرانتفاعی ةمدیروظایف هیئت
نظارت بر عملکرد و  -4؛ های سازمانآگاهی از برنامه -3 راهبرد؛و تدوین  راهبردیریزی برنامه

 -8 ؛ارزیابی مدیر اجرایی -7 ؛نظارت مالی -6 ؛نظارت قانونی و اخالقی -5 ؛ثیرات سازمانیأت
 .مدیرهدرک نقش و مسئولیت هیئت -9 ؛راهنمایی و حمایت از مدیر اجرایی

 1انگلیس
(1997) 

های ورزشی سازمان ةمدیرمدیره و اعضای هیئتمدیران اجرایی، رؤسای هیئت هاینقش
ها موریت، پیروی از مقررات و حفظ سیاستأمسؤلیت اخالقی م -1 اند از:عبارت غیرانتفاعی کانادا

های راهبردها و برنامه ،بندی، منابع انسانیریزی مالی، بودجهبرنامه -2؛ موریتأدرراستای م
های اجرایی و نگرانی برای اجرای مسئولیت ةاستخدام و نظارت بر عملکرد کمیت -3 ؛بلندمدت

های دادن عالقه به گروهبرای خدمات خاص، نشان یهایبرنامه ةتوسعه و ارائ  -ارتباطات -4 ؛قانونی
 .ها و روابط اجتماعیآوری وجوه و حمایت از حمایتخاص، جمع

، انگلیس
و  الکساندر

 2ویور
(1999) 

 -2 راهبردی؛های فعالیت -1اند از؛ عبارت های غیرانتفاعی کاناداسازمانة مدیرهای هیئتنقش
کلی،  راهبردهایتهیه و ارزیابی ل شام راهبردیهای فعالیت. ریزی منابعبرنامه -3 ؛عملیات

ها، ارزیابی مدیرعامل، پاسخ به نیازهای جامعه، ایجاد موریت و دیدگاه، تنظیم سیاستأتضمین م
ها و خدمات، حمایت از برنامه ةتهیه و ارائ مل. توابع عملیاتی شاهستندهمکاری و ارزیابی خود 

ساالنه،  ةریزی منابع شامل بودج. برنامههستندآوری بودجه های خاص و جمعمنافع گروه
 های مالی است.استخدام کارمندان ارشد و تنظیم سیاست

 3شیلبوری
(2001) 

، راهبردتدوین  اند از:عبارت های ورزشی استرالیامدیره در سازمانترین نقش هیئتمهم
 .بندیهای مالی و بودجهسیاست

کمیسیون 
ورزش 

استرالیا 
(2005) 

 راهبردی:ریزی برنامه اند از:عبارت ورزشی غیرانتفاعیهای سازمان رةمدیکلیدی هیئتهای نقش
 :نفعانمشارکت ذی -2 ؛ها و دستاوردهای سازمان، اولویتهاتدوین، راهبری و نظارت بر راهبرد
دادن از دستاوردها و اطمینان از اینکه نفعان برای اطالعتعریف روابط کلیدی، تعامل با ذی

 :عمومی سازمان هةبهبود وج -3 ؛دخیل هستند راهبردینفعان در تعیین اهداف و قواعد ذی
بررسی، نظارت  :عملکرد سازمانی -4 ؛سفیری ةمثبت و انجام وظیف یاندازترویج سازمان با چشم

نفعان در دادن به اعضا و ذیگزارش :دهیگزارش -5 ؛و تضمین مدیریت و عملکرد سازمانی
مدیره برای های هیئتارچوب سیاستهایجاد چ :گذاریسیاست -6 ؛نشست عمومی سالیانه

 :دیریت مدیرعاملم -7 ؛یابدها و اقدامات عملیاتی توسعه میمدیریت سازمان که از این سیاست
نظارت و  :انطباق قانونی -8 ؛مشاوره و راهنمایی به مدیرعامل ةانتصاب، مدیریت و بازبینی، ارائ

 -9 ؛سازمان ةنامفدرال، ایالتی و محلی و اساس تبط باانطباق عملیات سازمان با قوانین مر
مین منابع أساالنه، تالش برای ت ةتصویب تخصیص بودجه ازطریق بودج :مدیریت منابع مالی

اطمینان  خطر:مدیریت  -10 ؛اطمینان از مدیریت مالی مناسب سازمان آوردندستبهموردنیاز و 
 ریزی مدیریتاطمینان از برنامه آوردندستبههای موجود در سازمان، خطراز شناسایی و ارزیابی 

 :مدیرهاثربخشی هیئت -11 ؛یی آناکاراطمینان از  آوردندستبه، بررسی منظم این طرح تا خطر
مولد، مشارکت در ارزیابی و ارزیابی منظم و شروع کار  هایهمدیره ازطریق جلسانجام امور هیئت

 .مدیرههیئت

 
1. Inglis’s 

2. Alexander & Weaver 

3. Shilbury 
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 مدیرههای هیئتمرور پیشینة نقش و مسئولیت - 1جدول ادامه 

 اوون و گابر

(2010) 

حسابرسی داخلی، سیستم رسمی داشتن  ،دریافتند مدیرهبررسی ادبیات اثربخشی هیئتبا 

مدیریت صحیح  ةارائ  ،انداز مشترکگذاری چشماشتراکهب، راهبردیریزی مشارکت در برنامه

 .دارد رهیمد ئتیه یبر اثربخش یمثبت ریتاث ورداری از یک سیستم اداری خوب،برخ، مالی

 

های نقشتمام  اینظریه هیچ است که گویای این  جدول شمارة یک شده درگزارشمبانی نظری 

ها وجود مدیرهتئیرد و یک مدل مناسب برای تمام هیگسازمان غیرانتفاعی را در برنمی ةمدیرتهیئ

های سازمان ةمدیرتهیئای هو نقشتوجهی بر رفتار طور قابلای بهعوامل زمینه  ،زیرا ؛ندارد

نظر  اندکه توانسته اندراستا مطالعاتی انجام شدهحال، دراینبااین ؛دنگذارثیر میأ ت انتفاعیغیر

تاحدودی و  ازحیث عملیاتی به خود جلب کنندهم و  نظری لحاظبه  همصاحبان اندیشه را 

کاربست  پژوهشگران سعی دارندر این مطالعه د مطالعات قبلی را برطرف کنند؛ بنابراین،های نقص

و  آزمون ( 2007) 1میویه، تیلو و هوییهای غیرانتفاعی را که مدیرة سازمانای هیئتدوالیه نقش

 . صورت تجربی آزمون کنندهکشور بفوتبال ورزشی فرهنگی های باشگاه رد اند،کردهاجرا 

 

   پژوهش شناسیروش
مطالعاتی  ةدودمیدانی است. مح ،هاآوری دادهجمع  ازنظرو  کاربردی ،لحاظ هدفپژوهش حاضر به

مدیره و تئمدیره، رئیس هیتهیئ یاعضا همةو  ندهای فرهنگی ورزشی فوتبال بودباشگاهپژوهش 

 .دندداتشکیل  راآماری  ةجامع 1396های ورزشی فوتبال حاضر لیگ برتر در سال کادر اداری باشگاه

 ورزشی پدیده، استقالل  -فرهنگیباشگاه  نُهاز  (مشاهدهها یا متغیرهای قابلگویهبرابر  پنج) نفر 165

ی کرج، جامگان مشهد، سایپاسیاهرود رشت، آهن اصفهان، سپیدذوب، سازی تبریزتراکتور، تهران

های سنامة باشگاهاسادر  .ندانتخاب شد پژوهش ةعنوان نمونبه سلیمانپیکان تهران و نفت مسجد

شود؛ کمتر به بینی میمدیره پیشهای هیئتفقط یک الیه از نقشورزشی فوتبال کشور  -فرهنگی

های ها مسئولیت و الجرم برخی نقش شودها پرداخته میباشگاههدایت ت در ئیهای راهبری هنقش

؛ دوشمیعامل و غیره نهاده های ورزشی ازقبیل مجمع عمومی، مدیردوش دیگر ارکان باشگاه رآن ب

عرفی و تبیین شود؛ تری مهارچوب نظری دقیقچ شده استدر این پژوهش سعی  راین،بناب

با عنوان ( 2007) و همکاران میویه ةاز مقیاس خروجی مطالعها آوری دادهجمع برای اساس،براین

استفاده شد. این ابزار  «تایوان انتفاعیغیرورزشی های مدیره در سازمانهیئت دو الیةهای نقش»

 باهای ورزشی غیرانتفاعی کشور تایوان میدانی روی سازمان ةصورت اکتشافی در یک مطالعهب

 
1. Mu Yeh, Taylor & Hoye 
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 « های ورزشی آماتورمدیرة سازمانهای هیئتنقش»با عنوان ( 1997نگلیس )ا مقیاسدر  بازنگری

های ورزشی سازمان ةمدیرتهیئ هاینقشد که رگویه دا 29ابزار این . است یافتهطراحی و توسعه 

آوری منابع انسانی و جمع، 2مدیرهتئهی، وظایف 1و هدف اندازابعاد مدیریت چشمانتفاعی را در غیر

یند او وظیفه و فر 6نظارت بر نتایج ،و ابعاد 5برای نقش راهبری 4نفعانتمرکز بر ذی، 3وجوه

برای  9محتوا  روایی نسبی ضریب هایاز فرم. کندگیری میاندازه 8برای نقش سرپرستی  7مدیرههیئت

چهار قرار گرفت ) نفر از ارزیابان خبره 10اختیار درامه ناستفاده شد و پرسش بررسی روایی محتوایی

مرتبط با  هایشناختند و درمورد موضوعلحاظ نظری میمتخصص که محتوای بحث موردنظر را به 

 ة لوژیست که درزمین نفر متدو یکو  تحقیق از نمونهنفر  پنج .انجام داده بودند مطالعه، پژوهش

 هایشناخت( و نظرگیری آن را میبود و مباحث نظری و علمی اندازه کار کرده گیریابزارهای اندازه

با توجه به  .( دریافت شد1975)نامه، براساس پیشنهاد الوشه محتوای پرسش ةها دربارتخصصی آن

تا کامالً  یکمخالفم=  طیف لیکرت )از کامالً ةنامین پژوهش با استفاده از پرسشهای ااینکه داده

بودن توزیع طبیعیبررسی  برایچولگی و کشیدگی شاخص از  ،آوری شده بود( جمعپنجموافقم = 

 سه  ةنسخ 10اس.ال.افزار اسمارت پیها از نرمنبودن توزیع دادهعلت طبیعیها استفاده شد. بهداده

 های مدل استفاده شد.بین سازهسازی و روابط مدل ،برای تحلیل مسیر

 

 نتایج
ی به روش حداقل مربعات جزئی ساختار هبا استفاده از معادل پژوهش، مدل مفهومی مطالعهدر این 

 .تحلیل شد مطلوبیت مدل و گیریمدل اندازهیعنی  ؛بخش دونتایج در  و شدارزیابی 

متغیرها  ةهم 12و پایایی ترکیبی 11کرونباخآلفای ضریب  که دهدنشان می شمارة دونتایج جدول 

این که  هستند 5/0از  باالترپژوهش  یهاسازه ةهم 13شدهو میانگین واریانس استخراج  7/0 باالی

 
1. Manage Vision and Purpose 

2. Board Duty 

3. Human Resource and Fundraising 

4. Stakeholder Focus 

5. Roles of Directors 

6. Monitoring Results 

7. Board Duty and Process 

8. Roles of Supervisors 

9. Content validity ratio (CVR) 

10. Smart PLS 
11. Cronbach's Alpha 

12. Composite Reliability (CR)  

13. Average Variance Extracted (AVE)      
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از  پایایی ترکیبی تمام مقادیر ،نامه است. همچنینمین روایی همگرا و پایایی پرسشأنشانگر تمطلب 

مین شده أ و شرط چهارم روایی همگرا نیز ت هستند تربزرگ شدهمیانگین واریانس استخراج  ضرایب

 است. 
 

  شدهو میانگین واریانس استخراج ، پایایی ترکیبیضریب آلفای کرونباخبررسی روایی همگرا با  - 2جدول 

 متغیر
ضریب آلفای  

 کرونباخ

پایایی  

 ترکیبی

میانگین واریانس  

 شدهاستخراج

 نقش راهبری

 572/0 864/0 807/0 اندازه و هدفمدیریت چشم

 606/0 822/0 780/0 مدیرهوظایف هیئت

 591/0 871/0 826/0 آوری وجوهمنابع انسانی و جمع

 711/0 831/0 799/0 نفعانتمرکز بر ذی

 نقش سرپرستی
 579/0 819/0 737/0 نظارت بر نتایج

 528/0 817/0 704/0 مدیرههیئتوظیفه و فرایند 

 

 
 رداستاندا گیری در حالت تخمینازهمدل اند -1شکل 
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افزار پی.ال.اس. نرمدر محیط که است  مدل مدل مفهومی پژوهشآزمون تجربی  یکشکل شمارة 

  یک طورکه شکل شمارة هماناست. شده طراحی آماری  از نمونةشده آوری ای جمعهبراساس داده

یعنی  اصلی؛نقش دو به فوتبال  یورزشفرهنگی های مدیرة باشگاهنقش هیئت ،دهدنشان می

تر دیگری های جزئیبه نقشخود ها نیز کدام از این نقشو هر شودتقسیم میسرپرستی و راهبری 

گیری استفاده شد و اندازهوایی سازه برای بررسی مدل از نتایج آزمون ر ،در ادامه د.نشوتقسیم می

عنوان نقش و مسئولیت به ،گیری را داشتندط الزم برای ماندن در مدل اندازهکه شرای یهایشاخص

یا آزمون  سازهال در هر ؤهر س ةشداز بارهای عاملی کسبمنظور دین. بندمدیره معرفی شدتئهی

 استفاده شد. 1روایی عرضی

( 50/0برش ) ةتر از نقطها بزرگالؤبارهای عاملی تمام س که دهدنشان می شمارة سهنتایج جدول 

های هر عامل الؤس ،مانند و همچنینگیری باقی میها در مدل اندازهالؤتمام س بنابراین، ؛است

 دهندمی و این شرایط نشان  استهای دیگر شده در زیر سازهتر از بارهای گزارش بزرگ 1/0حداقل 

یید أ عرضی موردتو ازنظر آماری آزمون بارهای است یده بخودش چس ةال درست به سازؤهر سکه 

های دیگر در مدل های سازههای یک سازه با شاخصدر روایی واگرا، میزان تفاوت بین شاخص است.

 میانگینجذر  ةیا مقایس 2ها ازطریق آزمون فارنل و الرکرشود که این کار در سطح سازهمقایسه می

شود. ها محاسبه میهر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازه شده استخراج واریانس

های دیگر همبستگی بیشتری های مربوط به خود نسبت به سازهها با شاخصکه سازهدرصورتی 

 شود.داشته باشند، روایی واگرا مناسب ارزیابی می
 

 الؤو بررسی بارهای عاملی هر س آزمون روایی عرضی -3جدول 

نظارت 

بر 

 نتایج

وظیفه 

و 

 یند افر

تمرکز بر 

 نفعانذی

منابع انسانی و 

آوری جمع

 وجوه

وظایف 

 تئهی

 مدیره

مدیریت 

 زهانداچشم

 و هدف

 کدها هانقش

 Aq1 اندازترسیم چشم 594/0 -021/0 161/0 137/0 049/0 358/0

 Aq2 موریتأتدوین م 761/0 081/0 228/0 191/0 198/0 373/0

 Aq3 های کلیراهبردبررسی  756/0 298/0 418/0 280/0 291/0 133/0

 Aq4 ساالنه ةبررسی برنام 800/0 035/0 237/0 230/0 217/0 409/0

 Aq5 بررسی سیاست مالی 743/0 115/0 459/0 256/0 227/0 431/0

 Aq6 ساالنه ةتخصیص بودج 635/0 149/0 317/0 308/0 124/0 117/0

335/0 098/0 117/0 285/0 077/0 819/0 
/  خدمات ورزشی به اعضا ةارائ

 جامعه
Aq7 

 
1. Cross Loading 
2. Fornell-Larcker 
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 الؤآزمون روایی عرضی و بررسی بارهای عاملی هر س -3جدول ادامه 

نظارت 

بر 

 نتایج

وظیفه 

و 

 یند افر

تمرکز بر 

 نفعانذی

منابع انسانی و 

آوری جمع

 وجوه

وظایف 

 هیئت

 مدیره

مدیریت 

 زهانداچشم

 و هدف

 کدها هانقش

157/0 130/0 171/0 223/0 385/0 079/0 
ها و خدمات ویژه و برنامه ةارائ

 خاص
Aq8 

 Bq1 مدیره انتخاب رئیس هیئت 123/0 798/0 391/0 464/0 552/0 147/0

 Bq2 اجرایی  ةکمیت یانتخاب اعضا -056/0 786/0 452/0 337/0 354/0 -067/0

304/0 513/0 309/0 529/0 750/0 333/0 
  هایهحضور منظم در جلس

 مدیره تهیئ
Bq3 

 Cq1 مدیرعامل استخدام  419/0 585/0 718/0 446/0 491/0 247/0

 Cq2 مدیرعاملکار به  کردنمحول 487/0 394/0 778/0 506/0 520/0 354/0

311/0 279/0 378/0 661/0 396/0 243/0 
در  مدیرعامل هایتصویب تصمیم 

 بگیرقاستخدام کارمندان حقو
Cq3 

 Cq4 مدیرعامل ارزیابی عملکرد  301/0 354/0 724/0 645/0 345/0 296/0

 Cq5 ها ارزیابی عملکرد کمیته 143/0 388/0 605/0 631/0 439/0 263/0

 Cq6 قبول استعفای مدیران 299/0 322/0 698/0 462/0 393/0 306/0

 Cq7 آوری بودجهجمع  250/0 476/0 709/0 380/0 260/0 067/0

 Dq1 جامعه /  شناسایی نیازهای اعضا 240/0 300/0 501/0 801/0 480/0 346/0

 Dq2 / جامعه رفع نیازهای اعضا 295/0 480/0 667/0 884/0 556/0 382/0

246/0 744/0 593/0 574/0 505/0 261/0 
شدن نتایج عملکرد گزارش

 سازمانی در مجمع عمومی
Eq1 

303/0 783/0 520/0 397/0 595/0 123/0 
شدن نتایج عملکرد گزارش

 مدیره هیئت ةسازمانی در جلس
Eq2 

566/0 695/0 401/0 435/0 258/0 352/0 
 هایهشدن منظم جلسبرگزار

 مدیره تئهی
Eq3 

 Eq4 اجراییانتخاب سرپرستان  -047/0 482/0 193/0 257/0 680/0 200/0

 Fq1 ساالنه ةبررسی بودج 223/0 010/0 174/0 251/0 278/0 779/0

614/0 003/0- 004/0 058/0- 308/0- 378/0 
درست از  ة نظارت دقیق بر استفاد

 وجوه
Fq2 

 Fq3 های نهایی بررسی حساب 332/0 334/0 426/0 435/0 598/0 811/0

 Fq4 خرید عمده  هاینظارت بر تصمیم  353/0 332/0 424/0 478/0 440/0 602/0

 Fq5 تصویب استعفای سرپرستان 181/0 -024/0 103/0 097/0 -010/0 627/0

 

جذر  اند،که با رنگ خاکستری نشان داده شده مقادیر قطر اصلی ماتریس شمارة چهار،در جدول 

ضرایب  ،اصلیپایین قطر و مقادیر  هستندهر سازه  شده استخراج واریانس میانگینضرایب 
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 واریانس میانگینجذر  که دهدمیها نشان یافته .هستندهای دیگر همبستگی بین هر سازه با سازه

که این مطلب  استهای دیگر بیشتر هر سازه از ضرایب همبستگی آن سازه با سازه شده استخراج

 ها است.سازه یبودن روایی واگراقبولحاکی از قابل

 

 هاو بررسی روایی واگرا در سطح سازه نتایج آزمون فارنل و الرکر -4جدول 

وظایف 

 مدیرههیئت

وظیفه و 

یند  افر

 مدیرههیئت

منابع انسانی و 

آوری جمع

 وجوه

 مدیریت

اندازه چشم

 و هدف

نظارت بر 

 نتایج

تمرکز بر 

 نفعانذی
 متغیر 

 مدیرهوظایف هیئت      778/0

619/0 727/0     
یند اوظیفه و فر

 مدیرههیئت

596/0 562/0 701/0    
منابع انسانی و 

 آوری وجوهجمع

199/0 260/0 450/0 687/0   
اندازه مدیریت چشم 

 و هدف

 نتایج  نظارت بر  692/0 422/0 378/0 477/0 191/0

 نفعان تمرکز بر ذی 843/0 432/0 319/0 701/0 617/0 473/0

 
2R 19/0و سه مقدار  استزا زا بر متغیر درونای برونهتأثیر متغیر دهندةمعیاری است که نشان ،

 شوند.نظر گرفته میمقادیر ضعیف، متوسط و قوی آن در عنوان مقدار مالک برایبه 67/0 و 33/0

که درصورتی. است Q² یا بینی مدلاست بررسی گردد، معیار قدرت پیش آخرین معیاری که الزم

 دهندةترتیب نشان، بهکندرا کسب  35/0و  15/0، 02/0ر زا سه مقداندرو ةساز یک Q²مقدار 

 ست.زا اهای برونبینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازهقدرت پیش
 

 و بررسی مطلوبیت مدل 2Qو  2Rنتایج آزمون های  -5جدول 
 2R 2Q ریمتغ

 441/0 245/0 رهیمدئتیه فیوظا
 737/0 356/0 رهیمدئتیه ندیو فرا فهیوظ

 849/0 386/0 وجوه یآورو جمع یانسان  منابع
 483/0 196/0 اندازه و هدفچشم تیریمد

 736/0 297/0 جیبر نتا نظارت
 922/0 263/0 یراهبر نقش
 684/0 219/0 یسرپرست نقش

 570/0 386/0 نفعانیبر ذ تمرکز
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بیانگر  شدهرمالک ذک ها با مقادیرآن ةو مقایس شمارة پنجشده در جدول مشاهده Q² و 2Rمقادیر 

ت مناسبی در از کیفی .اس.ل.اپیمدل  ،مجموعیعنی در هستند؛مدل پژوهش  کیفیتبودن مناسب

 .برخوردار است پژوهشتبیین متغیرهای 

 

 گیریبحث و نتیجه 
ت ئ : شورا، هیاست طورکلی متشکل از سه عنصربه ،غیرانتفاعیهای ورزشی ساختار حکمرانی سازمان

عنوان اعضا است که به یهایازمانفرعی. شورا متشکل از افراد یا س ةحکمرانی و یک یا چند کمیت

های سازمان ی. اعضاهستند ی برمبنای وضعیت عضویت خود برخوردارأاند و از حق رتعیین شده

ای، مربیان، کارکنان، مدیران و شامل بازیکنان یا قهرمانان حرفه ورزشی غیرانتفاعی ممکن است

ا رعنوان شو دهند که بهتشکیل میسازمانی همان چیزی را  ید. این افراد یا اعضانسایر افراد باش

یک شورا معمواًل مسئول انتخاب، انتصاب یا عضویت افراد در  یشود. اعضا)انجمن( نامیده می

مختلف درطی سال برای  هایمدیره مسئول اتخاذ تصمیمتئهیقیقت، درحمدیره هستند. تئهی

اظهارات متعددی درمورد  (.2019های ورزشی غیرانتفاعی است )مهرابی و سجادی، شورا یا سازمان

 اند.هت حکمرانی سازمان غیرانتفاعی ارائه شدئهای ضروری برای یک هیای از مجموعه فعالیتنسخه 

های ورزشی باشگاه ةمدیرتتبیین نقش و مسئولیت هیئ برایمدلی  تا در پژوهش حاضر تالش شد

های خود را پیگیری بال فعالیتنظر فدراسیون فوتعنوان سازمان ورزشی غیرانتفاعی زیرفوتبال که به

 ةیرمدتکلی نقش و مسئولیت هیئصورت هب ،ژوهشهای این پ . براساس یافتهشودارائه  ،کنندمی

کلی تقسیم کرد که شامل نقش راهبری و نقش  ةدو دست بهتوان های ورزشی را میباشگاه

الیه وجود ندارد و ا این سیستم دوهکشور از که در برخی شودیادآوری است الزم سرپرستی است. 

مطالعات س در یکه انگل یهاینقش و مسئولیت ،مثالعنوان به ؛نها به نقش راهبری بسنده شده استت

در این دسته قرار  کرد،های کانادا ارائه سازمان ةمدیرتبرای هیئ 1999و  1997های در سال خود

سیستم دوالیه حاکم است و چین، آلمان، ژاپن، تایوان و هلند قبیل از یهایاما در کشور ؛گیردمی

 انتفاعیورزشی غیرهای سازمان ةمدیرت ری، نقش سرپرستی نیز از وظایف هیئبر نقش راهبعالوه

مدیره در نقش هیئت بارةهرچند ازلحاظ تجربی مطالعات اندکی در ؛(2007، و همکاران است )میویه

 لیو هشدانجام  ،کننددوگانه یا دوالیه کار می ةمدیرسیستم هیئت انتفاعی که باهای غیرسازمان

نقش راهبری که نشان داد  پژوهشای هراستا انجام گرفته است. یافتهرو دراینپیش ةمطالع

(، وظایف 2R = 48/0اندازه و هدف )مدیریت چشم ةلفؤدر چهار م های ورزشیباشگاه ةمدیرتهیئ

نفعان تمرکز بر ذی و (2R = 0/ 84آوری وجوه )منابع انسانی و جمع(، 2R = 44/0مدیره )تهیئ

(57/0 = 2Rانعکاس می )نظارت بر نتایج ةلفؤدو ممدیره در تئابد و نقش سرپرستی هیی          
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(73/0 = 2Rو وظیفه و فر )یند هیئتا( 2 = 73/0مدیرهRمنعکس می )یافته شود و مدل توسعه

از مدل  پژوهشهای تجربی این داده بنابراین، ؛قبولی برخوردار استخصوص از کیفیت قابلدراین

اندازه و چشممدیریت  ةلفؤم که نشان داد پژوهشهای د. دیگر یافتهکننظری موجود حمایت می

 ةکلی، بررسی برنام راهبردهایموریت، بررسی أانداز، تدوین مترسیم چشم ؛نقش هشتدر  هدف

جامعه و  / خدمات ورزشی به اعضا ةنه، ارائساال ةهای مالی، تخصیص بودجساالنه، بررسی سیاست

 ،انگلیسمطالعات  ایهها با یافتهابد که این نقشیها و خدمات ویژه و خاص انعکاس میبرنامه  ةارائ

 هرمان نظیر د و در سایر مطالعاتنخوانی دارم( ه2007)و همکاران  هیویم ،(1999)الکساندر و ویور 

اینگرام  (، 2002(، پوینتر و اورلیکف )2002(، کادبری )2001فورث )(، کورن 1996) و همکاران

این  ،اندشدهکه در این حوزه انجام ( 2015) برنستاین و همکاران ،(2010(، براون و گوا )2009)

های ورزش سازمان ةمدیرهیئت با بررسی( 2001شیلبری ). اندهوبیش توصیه شدکم ی فرعیهانقش

های فرعی این که از نقشبندی جههای مالی و بود، سیاستراهبردتدوین  که نشان داد استرالیا

های ورزشی مدیره در سازمانترین نقش هیئتعنوان مهمبه ،استاندازه و هدف چشم تیریمد لفهؤم

ریزی که فقدان برنامهشده است ( نیز اشاره 2000کریتندن ) ةدر مطالع. است نظر گرفته شدهدر

  عنوان به راهبردیریزی شد و این یافته از رفتار برنامه خواهدمنجر  تربه عملکرد مالی پایین راهبردی

نشان  دیگر پژوهشهای یافته کند.ملکرد مالی سازمان حمایت میبینی ع کلیدی در پیش یمتغیر

های کمیته یمدیره، انتخاب اعضانقش انتخاب رئیس هیئت سه مدیره در توظایف هیئ ةلفؤم که داد

و  هیویمهای با یافتهاین یافته یابد که مدیره انعکاس میتهیئ هایه ر منظم در جلساجرایی و حضو

 سی(، انگل1996)و همکاران هرمان  نظیر پژوهشگرانراستا است و سایر ( دریک2007)همکاران 

 ، (2012ویدسون )برنستاین و د ،(2009(اینگرام  ،(2005استرالیا ) هایورزش کمیسیون(، 1997)

ای در سیستم دوالیه .اندداده دبیش پیشنهاوکمرا ها این نقشنیز  (2015)و همکاران  نیبرنستا

شوند. سازمانی انتخاب می ی، مدیران و سرپرستان توسط اعضایهای غیرانتفاعی تایوانسازمان

یک عضو سازمان  حال،بااین ؛سازمانی باشدسرپرست باید یک عضو دیگر، یک مدیر یا یک عبارتبه

مدیره ترئیس هیئتواند توسط مدیر نمی عنوان یک مدیر یا ناظر انتخاب شود. یکتواند بهتنها می

، و همکاران هیویمشود )انجام میمدیره یا مجمع عمومی شود و این امر تنها توسط هیئتعزل 

نقش  هفتآوری وجوه در منابع انسانی و جمع ةلفؤم که نشان داددیگر پژوهش های یافته (.2007

دبیرکل در استخدام کارمندان  هایصویب تصمیمکل، تکردن کار به دبیراستخدام دبیرکل، محول

آوری ها، قبول استعفای مدیران و جمعبگیر، ارزیابی عملکرد دبیرکل، ارزیابی عملکرد کمیتهحقوق 

 (2007)و همکاران  هیویم ،(1997های انگلیس )یافتهبا این یافته که  ابدیبودجه انعکاس می

(، انگلیس و 1996)و همکاران هرمان  حوزه نظیرهای این خوانی دارد و در سایر پژوهشهم
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لکویچ (، 2002) (، پوینتر و اورلیکف2002کادبری )(، 2001فورث )کورن، (1999همکاران )

این نیز به برخی از  (2015) برنستاین، باس و سالتن ،(2015)و همکاران  نیبرنستا(، 2004)

توجه بیشتر به که  دهد( نیز نشان می2007) ارش استروئرگز. تی فرعی اشاره شده اسهانقش

مدیره تئمدیره و فرایندهای استخدام و منبع انسانی باعث ایجاد مشارکت بیشتر در هیتئترکیب هی

رسمی  هایه جلس برگزاری، راهبردیی استخدام هاتکنیکاستفاده از با  ،همچنین شود.می

 دست مدیره صالحیت بیشتری را به تهیئثر، اعضای ؤارزیابی م هایمدیره و استفاده از اقدامتهیئ

الزم (. 2007مدیره خواهد شد )براون، تهیئعملکرد مدیره باعث بهبود ت هیئو حضور این  آورندمی

های غیرانتفاعی هایی است که مدیران در سازمانکه افزایش بودجه یکی از نقش شودیادآوری است 

نظر ف بهمتعارهای ورزشی نابودن سازماندهند. این نقش شاید با توجه به غیرانتفاعیانجام می

خدمات به اعضا/ جامعه با قیمت  ةهای غیرانتفاعی ورزشی ارائموریت سازمانأطورکلی، ماما به ؛برسد

انتفاعی های غیرسازمان ةمدیر، برای اعضای هیئتبنابراین ؛گونه هزینه استن یا بدون هیچپایی

 ة لفؤ، مپژوهشهای فتهبراساس دیگر یا دارد. ایدسترسی به منابع مالی و نگهداری آن اهمیت ویژه

 /نیازهای اعضاشناسایی نیازهای اعضا/ جامعه و رفع  نقش دوآوری وجوه در منابع انسانی و جمع

راستا است و در  ( دریک2007)و همکاران  هیویمای هیافتهاین یافته با ابد که با یجامعه انعکاس می

استرالیا  هایکمیسیون ورزشو ( 1999و همکاران )انگلیس  های این حوزه نظیردیگر پژوهش

کردن طرفراهمیت شناسایی و ب مورد. درشده استهای فرعی پرداخته ( نیز به این نقش2005)

 ؛ یعنیانتفاعیهای غیرسازمانهای حکمرانی نظریهدر تمام که الزم است اشاره شود  نیازهای اعضا

 نظریة، 5شبکه نظریة، 4وابستگی به منبع نظریة، 3نهادی نظریة، 2مباشرتی نظریة، 1نمایندگی نظریة

نظران این حوزه صاحب که 8برتری مدیریتی نظریةو  7دموکراتیک نداز اچشم نظریة، 6نفعانذی

ترین مهم ،ها در آن فعالیت دارندشدن نیازهای اعضا و جامعه که سازمانبرطرف اند،کردهپیشنهاد 

و جامعه است )مهرابی و  اعضا کردن نیازهایهای غیرانتفاعی برطرفاست و هدف سازمان عامل

های سسات و لیگؤهای عمومی محلی، مظیر باشگاههای ورزشی مختلف نسازمان(. 2019سجادی، 

المللی عموماً برمبنای های ورزشی ملی و بینایالتی یا استانی و سازمان ای، مراکز حکمرانی منطقه 

 
1. Agency Theory 

2. Stewardship Theory 

3. Institutional Sheory 

4. Resource Dependence Theory 

5. Network Theory 

6. Stakeholder Theory 

7. Democratic Perspective 

8. Managerial Hegemony Theory 
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ی مختلف برای هافرصت  ةها بر توسعکنند و تمرکز اصلی آنهای غیرانتفاعی عمل میاصول سازمان 

تسهیالت و خدمات افزایش  طریقازمشارکت در ورزش  ا هدفب ،های ورزشیافراد، جامعه و تیم

و جامعه  به اعضا ،دیگر، یک سیستم حکمرانی متناسب با عملکردعبارتبه  است.مختلف برای اعضا 

بیشتر  پول، زمان و تالش خود را درجهت کسب اعتبار هرچه دهد که سازمان این اطمینان را می

دیره باید مقید متهیئاز کنترل و توازن کافی برخوردار است.  گذاری کرده است وها سرمایهبرای آن

اجرایی  ةکاری مثبتی با رئیس کمیت ةرابط ؛آگاه از مسائل مهم سازمان باشد یبه حفظ تمام اعضا

 یامور بپردازد و منافع تمام اعضا به رسیدگی صورت شفافقوق متساوی و بهبا رعایت ح ؛ایجاد کند

درنظر بگیرد را نفعان یک کل، بدون مرجع قراردادن یک یا چند گروه خاص از ذیصورت ورزش به

یند اوظیفه و فر ةلفؤم که دهدنشان می پژوهشهای دیگر یافته(. 2005لیا، های استراورزش  تة)کمی

شدن نتایج ، گزارشعملکرد سازمانی در مجمع عمومیشدن نتایج گزارش نقش چهاردر مدیره هیئت

انتخاب و  مدیرهتئهی هایه مدیره، برگزارشدن منظم جلسهیئت ةعملکرد سازمانی در جلس

است همسو ( 2007)و همکاران  هیویمهای با یافتهاین یافته ابد که یانعکاس می سرپرستان اجرایی

(، پوینتر و اورلیکف 2002کادبری )(، 1996)و همکاران هرمان  نظیرو در دیگر مطالعات این حوزه 

نیز  (2015)و همکاران  نیبرنستا ،(2007براون ) ،(2005)استرالیا  هایکمیسیون ورزش(، 2002)

اجرایی، این  ةدر انتصاب رئیس کمیت .اشاره شده استمدیره تهیئهای فرعی به این نقش

زمینه دارد و از های الزم را دراینشخص منتخب مهارت کندتضمین تا مدیره مسئولیت دارد تهیئ

مسئول  تهیئاین  ،همچنیندرک کامل سازمان برخوردار است و با فرهنگ سازمانی سازگاری دارد. 

و فرد منتخب مسائل  شودمیروشنی تعریف اجرایی به ةنقش رئیس کمیت کندتضمین تا است 

 و دنکه باید مبانی کار باش ایهای درونیمشیارچوب خط هکلیدی سازمان، چ راهبردی

 (. 2005های استرالیا، ورزش  تة)کمی دهی و استخدام را درک کرده استهای گزارش داشت چشم

 ؛ینندب)متناقض( می 1صورت پارادوکسبهرا و بخش اجرایی  مدیرههای ت هیئ ةنظران رابطصاحب

ها بسته به گیریانی این تصمیممب هستند ونهایی گیری مسئول تصمیم مدیرههای تکه هیئحالیدر

ت  توسط هیئ بخش اجرایی خود که در حالی ،شودشده توسط بخش اجرایی تعیین میاطالعات ارائه 

مشکالت نیز کارکنان رسمی ممکن است اطالعات اجرایی و تخصصی و اند. حکمرانی استخدام شده

ند از: تالش برای حفظ اکه این دالیل عبارت درمیان نگذارند مدیرهتل با هیئخود را به چند دلی

  ة ن و ذخیر به اطالعات مختلف، حفظ زمامدیره تهیئ یمیزان دسترسی اعضا کردندودقدرت با مح

این تصور  امند نباشد یا به این مباحث خاص عالقهممکن است ب رهمدیتبا این فرض که هیئ وقت

و  مدیرهتهمکاری ضعیف میان هیئ ةوجود رابط شود.مربوط نمی مدیرهتکاری هیئ ةبه حوزکه این 

 
1. Paradoxical 
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اند و کامل را از دست دادهفرصت مشارکت  مدیرهتهیئ یاست که اعضا یمعنجرایی بدینبخش ا

مباحث  کاملت قادر به درک هیئ یاعضا ،نتیجهدر ؛ی خود ندارندرو درک کاملی از مباحث پیش

ث مختلف مورد مباحبدون داشتن اطالعات کافی در آن، نخواهند بود و متعاقبسازمان کلیدی 

 ة کید کرد که کمیتأ ت 1989در سال  1سی. هر(2019)مهرابی و سجادی،  کنندگیری میتصمیم

مبنای هر ساختار حکمرانی باشد و این براصلی موفقیت در  ةکننداجرایی ممکن است عامل تعیین

 که  وهش نشان دادژهای این پ دیگر یافته  .است العات جاری در هر دو گروهدسترسی و کنترل اط

، درست از وجوه ةنظارت دقیق بر استفاد، ساالنه ةبررسی بودج نقش پنجدر  نظارت بر نتایج ةلفؤم

انعکاس  تصویب استعفای سرپرستانو  خرید عمده هاینظارت بر تصمیم های نهایی،بررسی حساب

فورث کورن مطالعاتو در  استهمسو  (2007)و همکاران  هیویمهای یافتهاین یافته با ابد که با یمی

و  نیبرنستا ،(2010براون و گوا )(، 2009گرام )این ،(2005)استرالیا  هایکمیسیون ورزش(، 2001)

 اشاره شده است.های ورزشی در سازمانمدیره تنقش نظارتی هیئ بهنیز  (2015)همکاران 

مطالعات ) آنمدیره و اعضای هیئت مطالعات بر بیشترکه  کردتوان بیان بندی بحث میدر جمع

 هایورزش  کمیسیون ،استرالیادر  (2001) شیلبوری ،در کشور کاناددا (1999 ،1997)انگلیس 

 بر (3200) 3ورزش انگلستانو  (2004) 2، سازمان ورزش و سرگرمی نیوزلند(2005) استرالیا

مطالعات اندکی ازلحاظ تجربی نقش اما  ؛اندبودهمتمرکز مدیره تهیئ ةالیو یکیکپارچه های سیستم 

، کنندالیه کار میدوگانه یا دو یمدیرهیئتهای غیر انتفاعی که با سیستم در سازمانرا مدیره هیئت

سیستم در کشورهایی نظیر چین، آلمان، ژاپن، تایوان و هلند مثال، عنوان به اند؛کردهبررسی 

، و همکاران هیویمشود )میتشکیل مدیره نظارت مدیره و هیئتکه از هیئت ددار مدیره دوالیههیئت

در این مطالعه از مدل نظری شده آوری جمعتجربی  هایدادهبا توجه به اینکه  بنابراین، ؛(2007

ورزشی  هایهباشگا ةمدیرتشده در این مطالعه برای هیئبررسیهای نقش ،دنکنحمایت میموجود 

 د.نشوتوصیه می، است ارائه شده دوکه ساختار آن در شکل شمارة فوتبال کشور 
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 (31 ، 2007، و همکاران هیویم)
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Abstract 

The present study was conducted to investigate the role of directors’ board of 

football clubs from a governance perspective. The study was of an applied purpose 

and of an analytical and descriptive methodology. The study population, totaling 

a number of 165 individuals, was comprised of all board members, chairpersons 

as well as all administrative staff of the current football clubs in the Premium 

League of 2017. The index yielded by Muyeh, Taylor, & Hoye (2007) was 

employed for data collection. CVR forms were also utilized for assessment of 

content validity for which a questionnaire was submitted to 10 expert assessors. 

The conceptual model of the study was evaluated through the Structural Equation 

Modeling as per the Partial Least Squares method using Smart PLS (V 3). The 

obtained results were then analyzed in two parts: the measurement model, and 

appropriateness of the model. The yielded findings of the study exhibited that the 

collected experimental data supports the theoretical model of the study, and thus, 

the roles evaluated in this study can be employed in the directors’ board of Iranian 

football clubs. As yielded by the study, the two-tier structure of leadership-

supervision is recommended for the directors’ board of football clubs. 
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