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بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ایجاد نارسایی در سیستم نظارت مالی هیئتهای ورزشی استان
تهران
دكتر رضا رسولی 1؛ حسن داورزنی
(تاریخ دریافت مقاله9313/20/20 :

2

تاریخ پذیرش مقاله)9313/20/90 :

چکیده
در این پژوهش ،با توجه به اهميت روزافزون افزایش انضباط مالي در دستگاههای مالي دستگاههای دولتي به دنبال شناسایي عوامل مؤثر
بر بهبود نظارت مالي در هيئت های ورزشي استان تهران هستيم و به همين منظور تأثير متغيرهای آثار اجتماعي ،همگامي بودجه
حسابداری و قوانين ،هماهنگي دستگاههای همارز ،توسعه و مشارکت کارکنان ،تکریم اربابرجوع ،یادگيری کارکنان ،خالقيت و
نوآوری ،سبک رهبری و مدیریت فرایند در قالب دو فرضيه اصلي و نه فرضيه فرعي مورد تجزیهوتحليل قرار گرفتند .این تحقيق از
حيث هدف ،کاربردی و از حيث روش تحقيق ،توصيفي -پيمایشي است .از بين  270نفر از کارکنان هيئتهای ورزشي استان تهران
تعداد  090نفر از کارکنان هيئتهای ورزشي شهر تهران با استفاده از روش نمونهگيری تصادفي بهعنوان گروه نمونه انتخاب و پرسشنامه
تحقيق محقق ساخته که دارای  21گویه است مابين آنها توزیع گردید .تجزیهوتحليل دادههای جمعآوریشده با استفاده از آزمون
همبستگي و رگرسيون خطي چندگانه نشان داد که به استثناء یادگيری کارکنان و خالقيت و نوآوری ،بين بقيه متغيرهای پژوهش با بهبود
نظارت مالي در هيئتهای ورزشي همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از پژوهش حکایت از تأثير مثبت و معنادار
متغيرهای آثار اجتماعي ،همگامي بودجه حسابداری و قوانين ،هماهنگي دستگاههای همارز ،توسعه و مشارکت کارکنان ،تکریم
اربابرجوع ،سبک رهبری و مدیریت فرایند بر عملکرد سيستم نظارت مالي هيئتهای ورزشي دارد
واژگان كلیدی :نظارت مالي ،نارسایي مالي و هيئتهای ورزشي.

 .9دانشيار دانشگاه پيام نور
 .0کارشناس ارشد مدیریت دولتي (گرایش مدیریت مالي) -دانشگاه پيام نور (نویسنده مسئول) hdavarys@yahoo.com
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مقدمه

با ادارات دیگر تفواوت دارد (ناصوریان و فرشويد نوژاد:9302 ،

با آغاز قرن بيست و یکم ،ضرورت ایجاد تحول در نظام اداری

 .)02ضمن اینکه در حال حاضور دسوتگاه هوای دولتوي ازنظور

و انجام اصالحات ساختاری با وضوح بيشتری نمایان مي شوود.

عملکوورد و نتووایج حاصووله آنچنووان موفووق نبوووده مشووکالت و

در جهان متحول که منابع آن در برابر نيازهوا و انتظوارات ،روز

نابسامانيهای فراواني فوراروی آنوان مويباشود .بورای رفوع هور

به روز کاستي مي گيرد ،دولت هوا بورای کارآمود شودن تحوت

معضلي بيشک ،علل بایستي ریشهیابي شوند (وینر.)9300 ،

فشارهای شودیدی هسوتند و از سوازوکارهای گونواگون بورای

به طور خاص نيز ،مشکالت ناشوي از پراکنودگي جغرافيوایي و

رفع مشکالت یاری گرفته و ابزارهوای اصوالحي دولوت هوا در

نقش پراهميت نتایج حاصل از فعاليتهای هيئتهای ورزشوي

زمينههای مختلف شکلگرفتهاند.

در جامعووه محقووق را بوور آن داشووت تووا در پژوهشووي بووه دنبووال

در نظام اداری ناکارآمد ،انوواع بوي نظموي بوه صوور و اشوکال

شناسایي عوامل مؤثر بر بهبود.

گونوواگون ظهووور موويکننوود .ازجملووه پيچيوودگي بوويشازحوود،

نظارت مالي در هيئت های ورزشي اداره کل ورزش و جوانوان

در قووووانين و مقوووررات و اجووورای آنهوووا،

استان تهران باشد و به همين منظور در قالوب عوامول داخلوي و

نارسوووایي و نقوو

بيتوجهي نسبت به قوانين و دستورات مقامات و ردههوای بوا

خارجي متغيرهای تأثيرگذار را شناسایي و موردبررسي قرارداد

توسط مأموران و رده های مراتب پائين ،ضعف نيروی انسواني،

تا از آن طریق امکان ارائه پيشنهادهای کواربردی در خصووص

سووازش کووارگزاران دولتووي بووا افووراد و گووروههووای بووانفو ،

موضوع تحقيق را بيابد.

شووالودههووای سسووت و نامتناسووب سووازماني ،انحصووار مشوواغل،

نظووارت مووالي عموودتاً بوورای ایوون اسووت کووه اعتبووارات بووهطووور

ضعف سيستم مودیریت و ...کوه درنهایوت ایون بوينظمويهوا و

غيرقانوني و ولخرجانه مصرف نشود .فنون رسمي حسابداری و

به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری بر روی هم تأثير گذاشته و

بودجه موي توانود بورای کنتورل مصورف بودجوه در راهوي کوه

حتي اثر یکدیگر را تشدید مينمایند (اعرابي.)55 :9302 ،

بهوسيله مردم و قوانونگوذاران تجویزشوده اسوت مورداسوتفاده

ازجمله موارد ضروری در تحول سازمانهوا ،افوزایش انضوباط

قرار گيرد (آرونسون 00 :9105 ،9و .)970

مالي و اقتصادی در هزینه کوردن بودجوه دسوتگاه هوای دولتوي

ویليامز 0و سويگل )0229( 3مسوئوليت اجتمواعي شورکتهوا را

اسووت .در ایوون راسووتا پوشووش بيشووتر و مووؤثرتر دسووتگاههووای

بهعنوان بخشي از اقدامات شرکتها که ورای عالئق ضوروری

حسابرسي و نظارتي گوام مهموي بوه شومار مويرود .بوههرحوال

شرکت (و یوا سوهامداران) و همچنوين ورای الزاموات قوانوني،

تجربه طوو ني بوروکراسوي جدیود ایوران نشوان موي دهود کوه

برای ارتقاء موقعيت خوب اجتماعي شرکت صورت ميگيرد،

اقدامات جزئوي و پراکنوده یوا موسومي و نگریسوتن بوه مسوائل

تعریف مينمایند (سيگل و موریسون.)3 :0220 2،

بوروکراسي از دیدگاهي صرفاً فني و بودون بررسوي و تحليول

دامنووه گسووتردهای از تعوواریف در ارتبوواط مسووئوليت اجتموواعي

جامعه شناختي ساختار اداری به هوي عنووان راه درموان بيمواری

شرکتها ارائهشده است .درحاليکه این تعاریف در جزئيوات

مزمن دستگاه اداری کشور نخواهود بوود و جوز بوا اصوالحات

متفاوت هستند وليکن بسياری از آنها بر اقدامات داوطلبانه که

اساسي ،مسوائل فوراوان موجوود در نظوام اداری بوه ویوژه فسواد

از سوی شورکت هوا بورای بهبوود شورایط اجتمواعي و محيطوي

اداری حل نخواهد شد (باقری.)3 :9307 ،

طراحي ميشود ،تمرکزیافتهاند (مک کي و بارني.)0 :0220 ،5

زم به کور اسوت کوه تحوول فراینودی مسوتمر اسوت و نووع

سازمان ها باید با اختصاص منابع مالي ،در بهبود رفاه اجتمواعي

تحو ت موردنياز در ادارات مختلوف نيوز ،بوهشودت متفواوت

موردقبول اکثریت جامعه بکوشند .این قبيل اقدامات عبارتاند

است .این تفاوت به جهت اخوتالف ادارات ازلحواو وظوایف،
امکانات ،سطح معلومات علمي و تجربي ،ساختارها و قوانين و
 ...ایجاد مي شود .بنابراین چنانچه در پي اجرایي کوردن تحوول
اداری هستيم نميتوان تنها به دستورالعملهای کلي برای تموام
ادارات اکتفا کرد زیرا نحوه شناسایي و رفع مشکالت هر اداره

1. Aronson, Richard
2. McWilliams
3. Siegel
4. J. Morrison Paul, Catherine& S. Siegel, Donald
5. Mackey, Alison& B. Mackey, Tyson& B. Barney
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از :کمووک بووه فرهنو

کشووور و مؤسسووات فرهنگووي و بهبووود

هماهنگي ميان فعاليت هوا اسوتفاده مويشوود (رضوایيان؛ :9305

کيفيت زندگي بهطورکلي (نوری تاجر؛ .)07 :9302

.)300

نظامي که اطالعات مالي موردنياز را برای تصوميمگيوریهوای

مدیریت مشارکتي عبوارت اسوت از بوه وجوود آوردن فضوا و

اشخاص ینفع و یحق و یعالقوه بوه اموور موالي یوک مؤسسوه

نظامي توسط مدیریت که تمام کارکنان ،مشتریان و پيمانکاران

فراهم ميآورد ،نظام حسابداری ناميده ميشود و شامل سازمان

یک سازمان در روند تصميم گيری و حل مسوائل و مشوکالت

(مانند کارکنان دایره حسابداری وتودارکات) ،انوواع برگوه هوا

سازمان با مدیریت همکاری و مشارکت کنند .تأکيد اصلي این

(مانند برگ خریدها و دفاتر روزناموه و کول) ،روشهوا (ماننود

نوووع موودیریت بوور همکوواری و مشووارکت داوطلبانووه کارکنووان،

پرداخت بورگ خریودها) ،وسوایل پوردازش اطالعوات (ماننود

مشتریان و پيمانکاران است و مي خواهد از ایده ها ،پيشنهادها،

ماشينحساب و کامپيوتر) و همچنين اصول ،دسوتورالعملهوا و

ابتکووارات ،خالقيتهووا و توووان فنووي و تخصصووي آنهووا در حوول

شيوههایي است که در طبقهبندی حساب ها ،انجام دادن و ثبت

مسائل و مشکالت سازمان در جهت بهبود مستمر فعاليوتهوای

معامالت و عمليات مالي ،کنترل دارایيها ،بدهيها ،حق موالي

سووازمان اسووتفاده کنوود (زراعووت پيشووه )52 :9302 ،موودیریت

صاحبان سرمایه ،درآمدها ،هزینهها و تهيه و انتشار گزارشهای

مشارکتي یک فرایند مدیریتي است کوه بور پایوه سيسوتم هوای

مالي یک مؤسسوه بکوار مويرود( .علوي مودد وملوک آرایوي،

مختلفي قابل اجراست .یکي از سيستم های نيرومند این فرایند،

 )32 :9375البته دسوتگاه هوای بخوش دولتوي در کنوار رعایوت

نظام پيشنهادها 9است (زراعت پيشه)59 :9302 ،

استانداردها ،ملزم به رعایت قوانين و مقوررات نيوز هسوتند کوه

اگر فرد در نتيجه تجربه ،به روشي متفاوت از روشوي کوه قوبالً

تحت عنوان حسابداری دولتي از آن یاد مويشوود .حسوابداری

رفتار مي کرد ،رفتار کرده و واکنش نشان دهد و پاسخ گوید،

دولتي عبارت اسوت از مجموعوه قووانين ،مقوررات و روشهوا

در نتيجه «یادگيری» صورت گرفتوه اسوت (پوي رابينوز:9305 ،

توأم با دانش حسابداری که یحسابهای دسوتگاههوای اجرایوي

.)900

در رابطه به فعاليوت هوای موالي خوود حسوب موورد مکلوف بوه

یادگيری فردی عبارتست از اصالح نتایج بر اساس تغيير رفتوار

رعایت و بهکارگيری آن مويباشوند (حسويني عراقوي و آقوالو،

فردی؛ افراد در طول زموان در شخصويت ،اعتقوادات و عوادت

)92 :9302

های شخصي خود توسعه ایجاد مي کنند؛ یعني افراد بوا کسوب

بدون هماهنگي ،افراد و سازمانها نميتوانند نقوش خوود را بوه

تجربه و اطالعات زم در طول دوره خدمتي خود و تجزیوه و

نمایند و چهبسوا کوه هرکسوي بوه دنبوال

تحليل و تفکر درباره اطالعات بدسوت آموده ،دانوش و بيونش

تأمين خواستههای خود برود که البته این کار به هزینه از دست

خود را افزایش و یا به بيان دیگور یوادگيری فوردی انجوام موي

دادن هدف های سازمان تموام موي شوود .ميوزان همواهنگي ،بوه

دهند.

ماهيت و وجود نوع ارتباطاتي که برای انجام کوار بایود ایجواد

یادگيری فردی سن

شود و به ميزان وابسوتگي متقابول واحودهای مختلوف سوازمان

معني که یادگيری فردی باید منجر به یوادگيری گروهوي و آن

بستگي دارد .اگر این کارها بهگونهای باشد که بتوان از طریوق

هم به نوبه خود منجر به یادگيری سازماني شود؛ یعني یادگيری

جریان اطالعات بين واحدها سود برد ،در آن زموان همواهنگي

سازماني به فرایند نهادینوه سوازی یوادگيری فوردی اشواره دارد

با  ،بهترین سود را خواهد رسانيد و اگر چنين موقعيتي وجوود

(قربانيزاده.)9307،

نداشته باشد بازهم باید گفت که اگر اعضای سازمان با صرف

به اعتقاد جور سويدل« ،0توانوایي ربوط دادن و وصول کوردن

وقت کمتری بتوانند روابط متقابل بين خود برقرار کنند ،کارها

موضوعها ،صرفنظر از اینکه در چوه حووزه یوا زمينوه ای انجوام

بهتر انجام خواهد شد (رابينوز)050 :9302 ،؛ بنوابراین مويتووان

اریوک فوروم3

صورتي دقيق مشخ

بنای یادگيری سوازماني اسوت؛ بوه ایون

گيرد ،از مباني بهره گيری خالق از هن است».

گفت کوه ترکيوب بور ایجواد همواهنگي ميوان اجوزای درونوي
سازمان د لوت دارد .هنگوام طراحوي سوازمان ضومن تفکيوک
افقي و عمودی کارها ،از سازوکارهای ترکيب نيز برای ایجواد

1. Management by Suggestion
2. Grorge J.Seidel
3. Erich Fromm
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نيز معتقد است که «خالقيوت ،توانوایي دیودن (آگواه شودن) و

ندارند .در حالي که مشوتریان خواهوان آننود کوه جریوان اموور

پاسخ دادن است» (رضایيان.)920 :9305 ،

سازمان به صورتي پيوسته ،روان و هماهن

فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکور هوا بوه عمول و

باعث ایجاد مشکل عملکردی (نظير هزینه های با  ،تأخيرها و

کاربردهای سودمند را نيز نوآوری گوینود در سوازمانهوا ایون

 )...در سازمان

کاربردها به دو صوورت انجام ميشود )9 :نوآوری در فراگورد

مي گردد ،زندگي در دنيایي است که ریز شده است و اساسي

که موجب بهيوونه شودن راههووای انجوام کوار موي گوردد و )0

یکپارچه ندارد .ما بر اساس اجووزایي کوار مويکنويم کوه فقوط

نوووآوری در محوووصول کووه بووه تولووويد محوووصو ت یووا ارائووه

فرآیندها راه حل آنها هستند.

خودمات جودید و بهبوود یافته منوجر ميشود (رضایيان:9305 ،

فرایند چيزی جز مجموعه ای از وظایف مرتبط به هم در کنار

.)925

یکدیگر برای خلوق نتيجوهای ارزشومند بورای مشوتری نيسوت.

بووه اعتقوواد جووان کوووتر ،9موودیریت درگيوور «سووازماندهي و

گرچه این تعریفي ساده است ،اما عمالً در سازمانها با اسوتفاده

کارگزیني« ،»0برنامه ریزی و بودجه بندی »3و «کنترل و مشکل

از ایووون شووويوه ،هنگوووامي کوووه سوووازماندهي ،تقسووويم کوووار،

گشایي »2مي باشد .بر عکس ،رهبری درگير «تدوین جهت »5و

ارزیابي ،حقوق و دستمزد و وظایف مورتبط بوه فراینودها آغواز

سمت گيری سازماني است که مشتمل بر تدوین یوک تصوویر

ميشوند ،جنجالي عظيم در ميگيرد ،چورا کوه فراینودها روش

از آینده و استراتژیهایي برای تحقق آن ميباشد« ،همواهنگي و

نوین نگریستن به دنيا را به نحوی ارائه ميکنند که متفواوت از

اتحاد افراد »0که مستلزم ابالغ جهت مطلوب و ایجاد همکواری

روش کنوني سازمانها است (باران دوست؛.)30 :9302

است؛ و «برانگيختن و الهام بخشوي »7کوه کووتر مودعي اسوت
اغلب مستلزم «توسل به نيازهای بسيار اساسي انسان و ارزشها و
احساسات او ميباشد»(فرن و اچ بل؛ .)010 :9309
رهبری مسئوليتي است که باید به طور موداوم اعموال شوود .از
تمام لحظات باید خردمندانه استفاده شود و این کوار سواده ای
نيست .رهبری اثربخش و پویا مستلزم داشتن سوه نووع مهوارت
است:


مهارت تشخي

 :یعني توانایي شناخت شرایطي که تالش

مي کنيد آن را تحت تأثير قرار دهيد؛



مهارت تطبيق :یعنوي توانوایي تطبيوق رفتوار و منوابع بورای
رویارویي با رویدادهای پيش بيني نشده؛
مهارت برقراری ارتبواط :یعنوي توانوایي برقوراری ارتبواط
بووهگونووه ای کووه افووراد بتواننوود بووه سووهولت در

کننوود و

بپذیرند (نکوئيان؛ .)70 :9302

انجام شوند .آنچه

روش شناسی تحقیق
تحقيووق حاضوور از حيووث هوودف ،کوواربردی و از حيووث روش
تحقيق ،توصيفي پيمایشي از نوع مقطعي است .جامعوه آمواری
این پژوهش شامل کارکنان هيئت هوای ورزشوي اسوتان تهوران
اس وت کووه تعووداد آنهووا  270نفوور اسووت .بووا اسووتفاده از روش
نمونهگيری تصادفي ساده تعداد  090از افراد این بهعنوان نمونه
انتخاب و پرسشنامه پژوهش که مشتمل بر  21گویه است مابين
آنهوا توزیوع گردیوود کوه از ایون تعووداد 027 ،عودد پرسشوونامه
تکميل شده جمع آوری گردید .جهت تعيين پایوایي پرسشونامه
پژوهش ازآلفای کرونبوا اسوتفاده گردیود کوه ميوزان آلفوای
کرونبوا کول پرسشونامه  26007محاسوبه گردیود کوه نشووان از
پایایي با ی آن داشت .نتایج حاصل از تجزیهوتحليول دادههوا
در ادامه تشریح ميگردد.

در سازماني که به اجزاء کوچکتر تقسيم شده است ،هي کوس

یافته های تحقیق

تصوویر درسوتي از چگوونگي انجووام کارهوا در کنوار یکوودیگر

 02/0درصوود پاسووخگویووان دارای فوووق ليسووانس و  50درصوود

1- John Kootter
2- Orgnizing &Staffing
3-Planning &Budgeting
4 -Controlling & Problem Solving
5-Establishing Direction
6 -Aligning People
7-Motivating and Inspiring

ليسانس و  91/3درصود فووق دیوپلم موي باشوند 29/5 .درصود
پاسخگویان را زنان و  50/5درصد را مردان تشکيل مويدهنود.
ضمناً وضعيت سن و سابقه خدمتي نمونه آمواری پوژوهش نيوز
به شرح جدول یل است:
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جدول  .1وضعيت سن و سابقه خدمت
شرح

ميانگين

ميانه

مد

انحراف معيار

کمترین مقدار

بيشترین مقدار

سن

31/25

30

23

92/05

00

00

سابقه خدمت

90/21

90

92

1/03

9

22

جدول شماره  .2شاخ

های توصيفي متغيرهای پژوهش

متغير

ميانگين

ميانه

مد

انحراف معيار

نظارت مالي

3603

360

2

26093

آثار اجتماعي

3623

3633

3

26551

همگامي بودجه حسابداری و قوانين

0600

0605

0

26775

هماهنگي دستگاههای همارز

3629

3

3

26000

توسعه و مشارکت کارکنان

0600

3

060

26027

تکریم اربابرجوع

3621

360

2

26700

یادگيری کارکنان

061

3

360

26753

خالقيت و نوآوری

0603

3

3605

26000

سبک رهبری

0603

060

060

26720

مدیریت فرایند

061

-

-

26133

به کموک آزمون کلوموگروف اسوميرنوف بوه بررسوي نرموال

جهووت بررسووي فرضوويههووای موورتبط بووا متغيرهووای غيرنرمووال از

بودن توزیع متغويرهای تحووقيق پورداختيم .بوه جوز خالقيوت و

آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شد کوه نتوایج آن بوه شورح

نوآوری و مدیریت فرایند بقيه مولفه ها توزیع طبيعي داشتد.

جدول  3ميباشد.

جدول  .3-2نتایج آزمون همبستگي اسپيرمن
هماهنگي
دستگاههای همارز
اسپيرمن

همبستگي

ضریب

معناداری

سطح
اسپيرمن

همبستگي

ضریب

معناداری

اسپيرمن
سطح

همبستگي

ضریب

معناداری

26211

26957

26300

سطح

بهبود بررسي و نظارت مالي

26372

2629

خالقيت و نوآوری

مدیریت فرایند

2629

نتایج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که در سوطح

سطح اطمينان  %15مي توان گفت بين عوامل داخلي سوازمان و

اطمينان  %15ميتوان گفت بين عوامل خارجي سازمان و بهبود

بهبود بررسي و نظارت مالي همبستگي مثبتي و معناداری وجود

بررسي و نظارت مالي همبستگي مثبتي و معناداری وجود دارد؛

دارد؛ که مقدار ضریب همبستگي 26290 ،بوا سوطح معنواداری

که مقدار ضریب همبسوتگي 26509 ،بوا سوطح معنواداری 2629

 2629است .نتایج تحقيق با ضوریب همبسوتگي  26003و سوطح

است .نتایج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان داد کوه در

معناداری  2629نشان داد که در سطح اطمينوان  ٪15بوين آثوار

111

111
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اجتماعي و بهبود بررسوي و نظوارت موالي همبسوتگي مثبوت و

نوآوری با ضریب بتای استاندارشده ( )26911کمترین تواثير را

معناداری وجود دارد .نتایج تحقيق با ضریب همبستگي 26907

بر بهبود بررسي و نظارت مالي عوامل نظارتي دارد.

و سطح معناداری  26290نشان داد کوه در سوطح اطمينوان ٪15
بين همگوامي بودجوه حسوابداری و قووانين و بهبوود بررسوي و
نظارت مالي همبسوتگي مثبوت و معنواداری وجوود دارد .نتوایج
تحقيق با ضوریب همبسوتگي  26372و سوطح معنواداری 26222
نشان داد که در سطح اطمينان  ٪15بين هماهنگي دستگاههوای
هوومارز بوور بهبووود بررسووي و و بهبووود بررسووي و نظووارت مووالي
همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج تحقيق با ضریب
همبسووتگي  26921و سووطح معنوواداری  26230نشووان داد کووه در
سطح اطمينان  ٪15بين توسوعه و مشوارکت کارکنوان و بهبوود
بررسي و نظارت مالي همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج تحقيوق بوا ضوریب همبسوتگي  26001و سوطح معنواداری
 26222نشووان داد کووه در سووطح اطمينووان  ٪15بووين تکووریم
اربابرجوع و بهبود بررسي و نظارت مالي همبستگي مثبوت و
معناداری وجود دارد .نتایج تحقيق نشان داد که با اطمينان %15
موويتوووان گفووت ارتبوواط معنووي داری بووين دو متغيوور یووادگيری
کارکنان و بهبود بررسي و نظارت مالي عوامل نظوارتي وجوود
ندارد .نتایج تحقيق نشان داد که با اطمينان  %15ميتوان گفوت
ارتباط معني داری بين دو متغيور خالقيوت و نووآوری و بهبوود
بررسووي و نظووارت مووالي عواموول نظووارتي وجووود نوودارد .نتووایج
حاصل از تحقيق با ضریب همبستگي  26320و سطح معناداری
 26222نشان داد که در سطح اطمينان  ٪15بين سبک رهبری و
بهبود بررسي و نظارت مالي همبستگي مثبت و معناداری وجود
دارد.
نتایج حاصل از تحقيوق بوا ضوریب همبسوتگي  26300و سوطح
معنوواداری  26222نشووان داد کووه در سووطح اطمينووان  ٪15بووين
مدیریت فرایند بر بهبود بررسي و بهبود بررسي و نظارت موالي
همبستگي مثبت و معناداری وجود دارد.
نتایج توصيفي مدل رگرسيوني با مقودار ضوریب تعيوين 26055
موید آن است که  %0565از تغييرات متغيور وابسوته بوه کموک
متغيرهای مستقل قابل تبيين است .با توجه به قدرمطلق ضوریب
بتای استاندارد شده به دست آمده برای تمامي متغيرها ميتوان
گفووت کووه بووه ترتيووب متغيوور سووبک رهبووری بووا ضووریب بتووای
استاندارشووده ( )26302بيشووترین سووهم را در تغييوورات بهبووود
بررسي و نظارت مالي عوامل نظارتي دارد و متغيور خالقيوت و

بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از پژوهش حکایت از تأثير مثبت و معنادار
متغيرهای آثار اجتماعي ،همگامي بودجه حسابداری و
قوانين ،هماهنگي دستگاههای همارز ،توسعه و مشارکت
کارکنان ،تکریم اربابرجوع ،سبک رهبری و مدیریت
فرایند بر عملکرد سيستم نظارت مالي هيئتهای ورزشي
دارد .نتایج توصيفي مدل رگرسيوني با مقدار ضریب تعيين
 26055موید آن است که  %0565از تغييرات متغير وابسته به
کمک متغيرهای مستقل قابل تبيين است.
با توجه به قدرمطلق ضریب بتای استاندارد شده به دست
آمده برای تمامي متغيرها ميتوان گفت که به ترتيب متغير
سبک رهبری با ضریب بتای استاندارشده ( )26302بيشترین
سهم را در تغييرات بهبود بررسي و نظارت مالي عوامل
نظارتي دارد و متغير خالقيت و نوآوری با ضریب بتای
استاندارشده ( )26911کمترین تاثير را بر بهبود بررسي و
نظارت مالي عوامل نظارتي دارد .این یافته با نتایج تحقيقات
آوليو و والدرین ،بس و هارتر  ،9100نوری  9371و مهری
 9377همخواني دارد .با توجووه گویه های مورد بررسي
برای متغير آثار اجتماعي پيشنهادات یل ارائه مي گردد:
افزایش نظارت و پاسخگویي عمومي از طریق اشاعه و
افزایش انگيزه ورزش در بين عموم ،توجه به ارزشهای
اجتماعي و فرهنگي در فعاليتهای هيئتهای ورزشي ،پيش
بيني و تدوین بودجه برای هيئتهای ورزشي پيش ازتهيه و
ابالغ تقویم ورزشي ،ارتقاء یکپارچگي و انسجام در قوانين و
مقررات مالي مورد عمل هيئتهای ورزشي ،ایجاد هماهنگي
با سایر نهادهای همارز از طریق بهبود روابط متقابل بين
هيئتهای ورزشي ،استفاده از ساختارهای تيمي و انعطاف
پذیر جهت انجام پروژه های مورد عمل هيئتهای ورزشي،
توسعه مشارکت کارکنان در تعيين استراتژی هيئتهای
ورزشي ،توسعه مشارکت کارکنان در تعيين و نحوه اجرای
برنامه های هيئتهای ورزشي ،ایجاد تناسب بين تعداد
کارکنان هيئتهای ورزشي و تعداد مراجعه کنندگان،
توسعه و استقرار منشور اخالقي در بين کارکنان هيئتهای
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ورزشي ،درگير نمودن و مشارکت کارکنان در تغيير و

هيئتهای ورزشي از عملکردشان.

تحول در هيئتهای ورزشي ،ارائه بازخورد به کارکنان
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