
  سعيد احمديان 
بدون هيچ دليل و توجيهي مي آيند و بدون 
هيچ دليل و توجيه��ي هم مي روند؛ قبل از 
آنكه تاريخ حكمي كه برايشان زده شده ، به 
پايان برس��د. بدون آنكه پاسخ بدهند چرا 
آمده اند و حاال كه مي روند خروجي بودنشان 
چه بود. اين حكايت صندلي هيئت مديره دو 
تيم بزرگ دولتي پايتخت در سال هاي اخير 
است. استقالل و پرسپوليس، دو باشگاهي 
كه مديران زيادي براي حضور در ليس��ت 
هيئت مديره آنها سر و دست مي شكنند و 
براي رسيدن به آن در اتاق وزير ورزش را از 
پاشنه درمي آورند؛ مانند امروز كه هر كه به 
وزير نزديك تر باشد، شانسش براي خوردن 
حك��م هيئت مديره س��رخابي ها بيش��تر 
مي شود. تا امروز از دندانپزشك وزير گرفته 
تا كارمندان وزارت ورزش س��ر و كله شان 
در پرسپوليس و استقالل پيدا شده است. 
هيئت مديره هاي اس��تقالل و پرسپوليس 
بيش��تر جاي مديران سفارشي مي شود تا 
مديراني كه با تخصصش��ان پايشان به اين 
تيم ها باز شده است و اين تيم ها هم سال به 
سال مشكالتشان بيشتر می شود، مصائبي 
كه قرار بود با آمدن مديراني از اين دس��ت 

كم و كمتر شود. 
  شهرت طلبان به صف مي شوند

در تعريف هيئت مديره نوشته اند به گروهي 
از مديران كه متشكل از حداقل دو نفر مدير 
انتخابي يا انتصابي باش��ند و »مس��ئوليت 
راهبردي و اداره امور« شركت؛ مؤسسه يا 
س��ازمان را براي مدت محدود يا نامحدود 
عهده دار ش��وند ، هيئت مديره مي گويند. 
گويا اما در اس��تقالل و پرسپوليس تعريف 
جديدي از هيئت مديره ارائه شده است كه 
با هيچ كدام از معيارهايي كه در شركت ها 
و سازمان ها براي هيئت مديره تعريف شده 
است، همخواني ندارد. مانند اين سال ها كه 
هيئت مديره هاي اس��تقالل و پرسپوليس 
جايي براي شهرت برخي مديران شده است، 
عابر بانك هايي كه نسلشان تمام نمي شود 
و هر دوره به نام و چه��ره اي متفاوت، عضو 

مديران دو باشگاه بزرگ پايتخت مي شوند؛ 
چهره هايي ناشناخته كه صفرهاي حساب 
بانكي شان قدرت دست وزير ورزش مي شود 

تا پاي حكمشان را امضا كند. 
به بهانه كمك مي آيند و هزار وعده رنگارنگ 
ديگر می دهن��د، اما بعد چند وقت تش��ت 
رسوايي شان به زمين مي افتد و استقالل و 
پرسپوليس گوشت قرباني بازي مي شوند، 
مانند يكی از آنها كه امروز پشت ميله هاي 
زندان اس��ت و از جيب مردم و وام تسويه 
نكرده، براي پرس��پوليس بذل و بخش��ش 
مي كرد، يا جديدترين آن هم سال گذشته 
بود كه به كمك هاي قرض الحس��نه اش به 
اس��تقالل، س��ودهاي دو ال پهنا بسته بود. 
اين مي ش��ود ك��ه گروهي كه قرار اس��ت 
»مسئوليت راهبردي و اداره امور« باشگاه 
را به عن��وان هيئ��ت مديره انج��ام دهند، 
بيزينس ه��اي شخصي ش��ان و رانت هايي 
كه كنار استقالل و پرسپوليس برايشان به 
وجود مي آيد، را مي چس��بند. بعد از مدتي 
هم مي گذارند و مي روند، بدون اينكه الزم 

باشد به كسي توضيح دهند. 
  وقتي حساب و كتاب نباشد

وقت��ي نه اصول��ي ب��راي انتخابش��ان و نه 
حساب و كتابي بعد از اينكه رفته اند، باشد، 
خروجي اش مي شود وضعيت اين روزهاي 
هيئت مديره هاي استقالل و پرسپوليس، 
مديراني كه هر كدام سازش��ان را مي زنند 
و هر وقت هم دلشان خواست، نامه استعفا 

مي نويسند و مي روند و پشت سرشان را هم 
نگاه نمي كنند. تغييرات زياد و تركيب ناقص 
هيئت مديره قوز باالي قوز باشگاه و مديراني 
مي شود كه قرار بود مشكالت باشگاه را حل 

كنند، خودشان مي شوند مشكل!
چه استقالل و چه پرسپوليس، در سال هاي 
اخي��ر هيئ��ت مدي��ره اش ك��م اختالف 
نداشته اند و البي هاي دو يا چند نفره شان، 
هيئت مدي��ره را كه قرار اس��ت با يك نظر 

واحد براي باش��گاه تصميم بگيرد، تبديل 
به دو قطب مخال��ف كرده ان��د. نمونه اش 
هم در اس��تقالل و هم پرس��پوليس است؛ 
مانن��د اختالف هاي امير حس��ين فتحي و 
اسماعيل سعادتمند، دو عضو هيئت مديره 
و مدير عامالن سابق و فعلي استقالل كه كار 
را به جاهاي باريك كشاند، يا قبل تر از آن 
كه مي گويند همين دو دستگي هيئت مديره 
اس��تقالل، اس��تراماچوني را ف��راري داد. 
در پرس��پوليس هم ام��روز اختالف احمد 
رسول پناه، عضو هيئت مديره و سرپرست 
باشگاه و مهرداد هاشمي، عضو هيئت مديره 
اظهر من الشمس شده است؛ دو مديري كه 
هر كدام مي خواستند اسپانسر خودشان را 

به باشگاه بچسبانند. 

  ماني سعيدي 
با ادعاهاي ب��زرگ مي آيند و خودش��ان را 
س��وپرمن جا مي زنند، طوري ك��ه اگر آنها 
نباش��ند، چرخ باش��گاه نمي چرخد، تا دو 
دهه پيش وع��ده تركاندن بم��ب در بازار 
نقل و انتقاالت مي دادن��د و امروز هم وعده 
درآمده��اي چند صد ميلي��اردي. حكايت 
مديرعامل هاي استقالل و پرسپوليس است، 
وقتي هم كه مي بينند اوضاع پس اس��ت، 

بهانه اي جور مي كنند و نامه استعفايش��ان 
را به دفتر وزير مي فرس��تند، وسايلشان را 
جمع مي كنند و كمين مي كنند تا بار ديگر 
صندلي مديرعاملي را بچسبند. مانند اعضاي 
هيئت مديره، رسيدن به صندلي مديرعاملي 
هر فاكتوري دارد، غير از تخصص و تجربه اي 
كه مي تواند گ��ره مديريتي باش��گاه را باز 
كند. همين اس��ت كه تغيير پش��ت تغيير 
و هواداراني كه هنوز ن��ام مديرعامل قبلي 
را حفظ نكرده، با يك مدي��ر جديد روبه رو 
مي ش��وند، مديراني كه هر ك��دام هر وقت 
كه مي آيند، مي گويند باشگاه را با كوهي از 
بدهي تحويل گرفته اند، هر چند وقتي هم 
مي روند از مديران سابق كم نمي آورند و تا 
جايي كه بتوانن��د روي آن بدهي ها، بدهي 

مي گذارند تا مدير بعدي بيايد و اين چرخه 
تكرار ش��ود، بدون اينكه باال دستي شان از 
آنها توضيح بخواهد و بازخواستشان كند كه 
چرا نه تنها گره مشكالت باشگاه باز نشده، 

بلكه گره آن كورتر هم شده است!
  ثبات مديريت يك شوخي است

نگاه��ي تنها به تع��داد مديران��ي كه روي 
صندلي استقالل و پرسپوليس نشسته اند، 
به خوبي گوياي بلبش��وي مديريتي اين دو 
باشگاه است؛ دو تيمي كه ثبات مديريت يك 
سراب بيشتر براي هوادارانش نيست و آنقدر 
چهره هاي مختلف با ژست هاي سوپرمني پا 
به باشگاه گذاشته اند كه ديگر حسابشان هم 
از دست هواداران در رفته است. البته وقتي 
حس��اب و كتابي براي انتخاب مديرعامل 
نباشد و دم دستي ترين گزينه يا نزديك ترين 
به وزير حكم مديرعاملي به نامش مي خورد، 

وضعيت بهتر از اين نمي شود. 
ابتدا مديرعامل هاي باشگاه پرسپوليس را 
در دو س��ال اخير مرور مي كنيم، تيمي كه 
در آس��تانه گرفتن جش��ن چهارمين جام 
متوالي يا به همان اصط��الح معروف پوكر 
قهرماني اس��ت و هر چقدر در عرصه فني و 
داخل زمين منسجم و فوق العاده عمل كرده 
است، در بخش مديريتي، وضعيت متزلزلي 
داشته و در دو سال چهار مديرعامل مختلف 

داشته است. 
در حال��ي آذر 96، علي اكب��ر طاه��ري با آن 
حاش��يه هاي مديريت��ي مانن��د محروميت 

پرس��پوليس از دو پنجره نق��ل و انتقاالت به 
دليل قرارداد غيرقانوني با مه��دي طارمي از 
پرس��پوليس رفت كه حميد رضا گرشاسبي 
به عنوان سرپرست كارش را در اين تيم شروع 
كرد، گرشاسبي تابستان 97 حكم مديرعاملي 
را هم گرفت، اما آذر 97 او بعد از دو س��ال به 
دليل قانون بازنشس��تگي از پرسپوليس كنار 
رفت. ايرج عرب، مدير س��ابق حراست وزارت 
ورزش، مدير بعدي پرسپوليس بود كه با حكم 
وزير ورزش سرپرس��ت و در ادام��ه به عنوان 
مديرعام��ل كارش را در اي��ن تيم آغ��از كرد. 
حضور عرب در پرس��پوليس به يك سال هم 
نرس��يد و او شهريور 98 از پرس��پوليس كنار 
رفت و محمد حس��ن انصاري فرد كه پيش از 
اين در دهه 80 سابقه مديرعاملي پرسپوليس 
را داشت، به عنوان مديرعامل جديد كارش را 
آغاز كرد.  انصاري ف��رد در حالي وعده درآمد 
150 ميلياردي براي پرسپوليس را داده بود كه 
حضورش در اين تيم به شش ماه هم نرسيد و 
اسفند 98 پس از باال گرفتن اختالفات با هيئت 
مديره استعفا داد و در ادامه مهدي رسول پناه 
كه به عنوان دندانپزشك وزير شناخته مي شود، 
حكم سرپرستي باشگاه پرسپوليس را گرفت و 
به نظر مي رس��د تا هفته هاي آينده او هم بايد 
جايش را به ي��ك مديرعامل جدي��د بدهد تا 
تغييرات ادامه داشته باشد.  استقالل هم دست 
كمي از پرس��پوليس ندارد، ب��ا اين تفاوت كه 
آنها هم در زمين بازي و هم مديريتي متزلزل 
نشان داده اند و آبي ها هم مانند قرمزها چهار 
مديرعامل در دو سال اخير داشته اند تا متوسط 
عمر مديريت��ي مديرعامل در اي��ن تيم مانند 
پرسپوليس شش ماه باشد. امير حسين فتحي 
در تير 97 جانشين رضا افتخاري شد، حضور 
او يك سال و نيم بيشتر طول نكشيد و آذر 98 
استعفا داد و اس��ماعيل خليل زاده سرپرست 
باشگاه ش��د. بعد از چهار ماه باز هم استقالل 
دچار تغيير مديريتي ش��د و علي فتح اهلل زاده 
اسفند 98 به عنوان مديرعامل جديد معرفي 
شد، حضور فتح اهلل زاده به سه هفته هم نكشيد و 
او به بهانه بيماري استعفا داد تا احمد سعادتمند 

مديرعامل جديد استقالل شود. 
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دو قطب اصلي فوتبال 
شیوا نوروزی

      گفت و گو
ايران سال هاس�ت  با 
چالش هاي متعددی 
دس�ت و پنجه ن�رم مي كنن�د و بخش اعظ�م اين 
چالش ها حاصل سوءمديريت افرادي است كه تنها 
به خاطر رابطه و تفكرات جناحي و اهداف اقتصادي 
روي كار آمده اند، نه داشتن تخصص و صالحيت هاي 
الزم! از آنجا كه اين دو تيم كماكان دولتي هستند و 
زير نظر وزارت ورزش اداره مي شوند، مديران عامل 
و اعض�اي هيئ�ت مديره هايش�ان نيز ب�ه صورت 
مستقيم از سوي وزارتخانه انتخاب شده و مي شوند. 
با اين حال طي اين سال ها افرادي روي كار آمده و 
پست و مقام گرفته اند كه عماًل شناختي از ورزش و 
به ويژه فوتبال نداشته و صرفًا يا سابقه مديريت در 
حوزه هاي ديگر داش�ته يا در عرصه سياست فعال 
بوده اند. عالوه بر اين تركيب هيئ�ت مديره را نيز 
افرادي متش�كل از آش�نايان و همكاران س�ابق، 
صاحبان سرمايه و سياس�يون تشكيل مي دهند. 
ضمن اينكه در برخي مواق�ع مديران امتحان پس 
داده و ناكارآمد گذشته نيز دوباره پست هاي مهم 
س�رخابي ها را تصاحب كرده اند. هم�ه اين موارد 
حاك�ي از اي�ن اس�ت ك�ه در انتخ�اب مدي�ران 
پرس�پوليس و اس�تقالل به فاكتورهايي از جمله 
تخص�ص، شايس�تگي، تجربه موف�ق و كارآمدي 
اهميتي داده نمي شود و مالك هاي شخصي نقش 
مهم تري را ايفا مي كند. عملكرد ضعيف مديريت 
دو باشگاه در يك دهه اخير، بدهي هاي هنگفت و 
كمرشكن، شكايت هاي پرتعداد خارجي و مشكالت 
حاش�يه اي نتيجه اين تفكرات غيرحرفه اي است. 
اميررضا واعظ آشتياني، مديرعامل اسبق استقالل 
در گفت وگو با »جوان« ريشه سوءمديريت هاي اين 
ك�رد.  تش�ريح  را  باش�گاه  دو 

    
چرا بس�ياري از مدي�ران و اعضاي هيئت 
مديره سرخابي هاي پايتخت در اين سال ها 
كارآيي الزم را براي اين دو باشگاه نداشته 
و آسيب های گسترده اي به وجهه آنها وارد 

كرده اند؟
وقتي انتخاب ها معيار نداش��ته باشند و بيشتر جنبه 
رفاقتي، بان��دي و گروه��ي پيدا كند و شايس��تگي 
مالك انتخاب ها قرار نگي��رد، در اين صورت ديگر به 
تخصص ها، آگاهي هاي مديريت��ي و كارآمدي توجه 
نمي شود. اين سه موضوع مغفول واقع مي شوند. هر 
جايي چه در ورزش و چه در حوزه هاي ديگر نمي شود 

مديران را بان��دي انتخاب كرد. مس��ئوليت هايي كه 
به اين افراد به عنوان مديران ارش��د سپرده مي شود، 
حقوق بيت المال اس��ت. يك مدير ارش��د بايد حافظ 
حقوق بيت المال باش��د، اين مس��ئله فقط بحث هاي 
مالي نيست، بلكه انتخاب مدير شايسته هم از جمله 
حقوق بيت المال محس��وب مي ش��ود. مديران ارشد 
ورزش بايد به اي��ن موضوع آگاه باش��ند كه انتصاب 
هر مدير ناشايس��ت تضييع حقوق بيت المال است و 
آن فرد ناشايس��ت به مجموعه ضرر و زيان اقتصادي 

وارد مي كند. 
علل انتخاب هاي نادرس�ت مديريتي براي 

پرسپوليس و استقالل چيست؟
از گذشته تاكنون انتخاب مديران سرخابي ها در بعضي 
از مقاطع به درس��تي انجام شده، ولي در بيشتر مواقع 
شاهد انتخاب افرادي بوديم كه در واقع تضييع حقوق 
بيت المال و مردم بوده است. مردم حق دارند كه ببينند 
و بدانن��د نفرات انتخاب ش��ده براي مس��ئوليت هاي 
مختل��ف، كارآمدي، شايس��تگي و تخصص هاي الزم 

را براي مس��ئوليتي كه به آنها س��پرده ش��ده، دارند 
يا خير. اي��ن حق مردم اس��ت كه مديران��ي با چنين 
شايس��تگي هايي در عرصه هاي مختلف شاهد باشند، 
ولي وقتي انتخاب ها اصولي و صحيح نباشد، مطمئناً 
چالش ها و مش��كالت عديده اي براي آن حوزه خاص 
ايجاد خواهد شد و رسانه ها نيز چالش هاي پيش آمده 

را انعكاس مي دهند. 
در اين انتصاب ها چ�ه فاكتورهايي در نظر 

گرفته نمي شوند؟
در هر صورت انتظار مي رود كس��اني كه خود را در 
نظام مدير ارش��د مي دانند، بايد به اين باور رسيده 
باشند كه حافظ منافع مادي و معنوي مردم هستند. 
آنها بايد تالش كنند تا افرادي را براي مسئوليت هاي 
مهم بگمارند ك��ه كارآمد، امانت دار م��ردم، حافظ 
بيت المال، مدير، شجاع و پاسدار ارزش هاي انقالب و 
نظام باشند. هر جايي كه مشكالت زياد و ناكارآمدي 
مي بينيد، اطمينان داش��ته باش��يد علت آن ضعف 
مديريت و انتخاب نامناسب افراد براي جايگاه هاي 
مختلف اس��ت. مدت هاس��ت ك��ه در اس��تقالل و 
پرس��پوليس نيز مديران با همين اوصاف و ش��يوه 

انتخاب مي شوند. 

افراد سفارش�ي چگونه بين اعضاي هيئت 
مديره اين دو باشگاه حضور پيدا مي كنند؟

مديران ارشد بايد در اين زمينه به افكار عمومي پاسخ 
دهند. بايد خيلي شفاف بگويند، معيارشان براي اين 
دس��ت انتخاب ها چيس��ت! مگر اين افراد خاص چه 
ويژگي ها و تخصصي داش��تند كه ب��ه هيئت مديره 
سرخابي ها رسيده اند؟ اين افراد نه تنها كاري از پيش 
نبرده و باري را از دوش باش��گاه ها برنداشته اند، بلكه 
معضالت زيادي را ني��ز ايجاد كرده اند. ت��ا زماني كه 
هيئت مديره باشگاه ها جنبه فرماليته داشته باشد، اين 

داستان ها و مشكالت تداوم خواهد داشت. 
حض�ور مدي�ران ناكارآم�د، سفارش�ي و 
غيرمتخصص چه آس�يبي به فوتبال ايران 

مي زند؟
اين دس��ت از مديران در حوزه هاي مختلف هستند 
و فقط فوتبال نيس��ت. در بخش هاي مختلف جامعه 
انتخاب اف��راد ناكارآمد موجب كاه��ش كارآمدي و 
بازدهی شده اس��ت. آنها نه تنها تخصص و كارآمدي 
الزم را ندارند، بلكه ضرر و زيان هاي سنگيني به كشور 
مي زنند، چه در فوتبال و چه ساير رشته هاي ورزشي 
و ديگر بخش هاي جامع��ه. اين ضرر و زيان ها متوجه 
آن مجموعه، سازمان و باشگاه خواهد شد. ما نيروهاي 
كارآمد و اثرگذار كم نداريم. منتها نگاه مديران ارشد 
باندي، قبيله اي و سياس��ي اس��ت و به همين خاطر 

ناخودآگاه قحط الرجال مي شود. 
خصوصي س�ازي س�رخابي ها پايان�ي ب�ر 
معضالت مديريتي اين دو باش�گاه خواهد 

بود؟
نه اصاًل اينطور نمي شود. مطمئن باشيد اگر سرخابي ها 
خصوصي هم شوند، معضالتش��ان بيشتر هم خواهد 
شد. با خصوصي س��ازي مش��كالت حل نمي شود. تا 
زماني كه بهره وري و كارآمدي را با به خدمت گرفتن 
مديران آگاه و متخصص افزايش ندهيم، اين رويه ادامه 
خواهد يافت، حاال چه اين دو باشگاه دولتي بمانند يا 

خصوصي شوند. 
چرا وزارت ورزش نس�بت به انتخاب هاي 
نادرست مديران س�رخابي ها به هواداران 

پاسخ نمي دهد؟
اين هم يك��ي از موضوع��ات حائز اهميتي اس��ت كه 
مديران بايد به دو مقوله بسيار مهم همواره توجه داشته 
باشند؛ شفاف سازي و پاسخگويي. متأسفانه هيچگاه در 
ورزش ما به اين دو مقوله توجه نش��ده است. به دليل 
برخورد قانوني نكردن با اين دست مديران، آنها هميشه 

از پاسخگويي و شفاف سازي فرار مي كنند.

انتخاب مديران فوتبال رفاقتي است نه تخصصي
بررسي علل بی ثباتی مديريت سرخابي هاي پايتخت در گفت وگوي »جوان« با امير واعظ آشتياني، مديرعامل اسبق استقالل

انتصاب هيئت مديره ناكارآمد تضييع حقوق بيت المال است

شهرت طلبی و ناكارآمدی، معضل هيئت مديره هاي استقالل و پرسپوليس

هر كي به هر كي مديريتي!
پرسپوليس و استقالل، محله بروبيای مديران

صندلي داغ!

 وقتي اولويت
 با رابطه است نه ضابطه

  دنيا حيدري 
يكي از مهم ترين ابزار گام برداشتن در مسير موفقيت 
و پيشرفت، مديريت است. ابزاري حائز اهميت كه 
سال هاست كشورهاي مطرح و صاحب سبك دنيا 
در فوتبال توانسته اند به واسطه آن به پيشرفت ها و 
موفقيت هاي چشمگير و قابل توجهي دست يابند و 
حتي به ابزار اقتصادي و سياسي تبديل شوند. با اين 
وجود اما در فوتبال و حتي ورزش ايران هنوز هم به 
اين مسئله بارز اهميتي داده نمي شود.  پرسپوليس 
و استقالل نمونه بارز و مسجل بي تفاوتي مديريتي 
متوليان ورزش و فوتبال در ايران هستند. دو باشگاه 
مطرح، مردمي و صد البته پر طرفدار كه همواره دو 
قطب اصلي فوتبال ايران بودند، اما س��اليان سال 
است به واسطه بی توجهی مسئوالن ذيربط به مقوله 
مديريتي، اين دو باش��گاه را به دو قطب هميش��ه 

بدهكار و پر معضل فوتبال ايران مبدل شده اند. 
علت تمام مش��كالت پرس��پوليس و اس��تقالل طي 
س��ال هاي گذش��ته كه آنها را با كوهي از مشكالت و 
بدهي هاي نجومي مواجه ك��رده، عدم تصميم گيري 
درس��ت و كارآمد در زمينه مديريت اين دو باش��گاه 
اس��ت، به طوري كه انتخ��اب اعض��اي هي�ئت مديره 
س��رخابي هاي پايتخت در تمام اين سال ها همواره با 
اعتراض هواداران دو تيم و حتي دوس��تداران فوتبال 
مواجه ب��وده اس��ت. هيئت مديره اي كه ج��اي افراد 
متخصص و كاربلد براي برچيدن بس��اط مشكالت به 
محلي براي رفت و آمد دوستان و آشنايان مسئوالن 
تصميم گيرنده يا آنها كه البي هايي قوي تر دارند، تبديل 
شده است و حضور دندانپزشك وزير در هيئت مديره و 
رفقاي گرمابه و گلستان آقايان در اين چنين جمع هايي 
نشانه بارز بي توجهي محرز آقايان به چيدمان هيئت 
مديره دو تيمي است كه نه تنها ميليون ها هوادار دارند 

كه دو قطب مهم فوتبال ايران هم هستند. 
قسمت تأسف بار انتخاب اعضاي هيئت مديره ناكار آمد 
و مديران نااليق براي پرس��پوليس و اس��تقالل طي 
س��ال هاي اخير تبعات فاجعه باري براي فوتبال ايران 
داش��ته كه نمونه بارز آن خدش��ه دار ش��دن آبروي 
فوتبال ايران در فيفاس��ت اما بازتاب هاي منفي. عدم 
تأثير گذاري و حتي رقم خوردن فاجعه هاي تأسف بار 
هم باعث تغيي��ر روند انتخابي اعض��اي هيئت مديره 
و مديران عامل پرس��پوليس و اس��تقالل نشده است 
و همچنان ب��ا وج��ود تجربه هاي ف��راوان و صد البته 
ناكام در اي��ن زمينه انتص��اب افراد ب��راي حضور در 
هيئت مديره اين دو باش��گاه مط��رح هيچ گونه معيار 

منطقي و كارشناسي ندارد.

يادداشت

 الگوهاي متفاوت مديريتي
 در فوتبال دنيا

  شميم رضوان 
فوتبال در دنيا با مدل هاي مديريت��ي متفاوتي اداره 
مي ش��ود و از الگويي يكس��ان براي گام برداشتن در 
مسير پيشرفت و موفقيت پيروي نمي كند. براي نمونه 
مي توان به الگوهاي متفاوت پن��ج ليگ مطرح و برتر 
فوتبال در دنيا اشاره كرد كه با چه رويكرد مديريتي در 

زمره برترين ها قرار گرفتند. 
* رويكرد مديريتي در فوتبال آلمان تلفيقي از ورزشي 
و غيرورزشي است، به عبارت ديگر امور فني و هدايت 
تيم توس��ط بازيكنان س��ابق كه پ��س از پايان عمر 
حرفه اي آموزش مديريت مي بينند، به عنوان »مدير 
ورزشي« انجام مي شود و امور سياستگذاري و مديريت 
استراتژيك باشگاه نيز توسط هيئت مديره و مديرعامل 
اعمال می شود و سرمايه گذار نمي تواند اكثريت سهام 

باشگاه را در اختيار بگيرد. 
* در فوتبال ايتاليا مديران باشگاه هاي قوي معموالً از 
محل درآمد يا سود باشگاه امور خود را نمي گذرانند، 
بلكه اين باشگاه ها در زنجيره دارايي هاي مالكان باشگاه 
يا صاحبان چندين ش��ركت بزرگ تجاري و صنعتي 
هستند، هر چند باشگاه ها داراي ظاهر هيئت مديره اي 
هستند، اما عماًل مالك باشگاه تصميم گيرنده نهايي 
است و همه به قوانين او گوش مي دهند و هيئت مديره 
نقش چنداني ندارد. با اين وجود مالكان پاسخگويي و 

مسئوليت كارهاي خود را بر عهده دارند.
* در اس��پانيا نگ��رش فرهنگي و اجتماعي بيش��تر از 
ايتالياست. مجامع باشگاه ها فعال بوده و مديران عامل كه 
براي يك دوره چهار ساله انتخاب مي شوند، آزادي عمل 
بي حدي مانند مالكان باشگاه هاي ايتاليا ندارند و مديران 
سطوح مختلف، خصوصاً مديران فني، نقش پررنگ تري 
دارند. انتخاب مديرعامل و اعضاي هيئت مديره از سوي 
مجمع صورت می گي��رد و مديرعامل اختيارات بااليي 
ندارد و اگر اختيار داده شود و نتيجه حاصل نشود، عمر 
مدير زياد نخواه��د بود و در اصل مدي��ر يا رئيس، يك 
مجموعه نظارتي و مافوق را باالي سر خودش مي بيند و 

در تصميم گيري ها بايد نظر آنها را جلب كند. 
* اكثر باشگاه هاي انگليس تا سال ۲000، به صورت 
يك ش��ركت س��هامي اداره مي ش��دند. در اين شيوه 
مديريتي، هيئت مديره باشگاه با انتخاب مديرعامل از 
او انتظار سود رس��اندن به صاحبان سهام را داشتند و 
نگرش مديريتي به فوتبال كاماًل اقتصادي و بازرگاني 
بود و همين جذابيت ها سرمايه گذاران را به سوي ليگ 
انگليس مي كش��اند. س��رمربي نيز مانند رئيس يك 
كارخانه بايد با برنامه هايي كه اجرا مي كند در عملي 
كردن اهداف شركت)تيم( مديرعامل را ياري كند. در 
واقع پول و سرمايه در اختيار سرمربي قرار مي گيرد و او 

محصولي به نام پيروزي بيرون مي دهد. 

نگاه

پرونده
مديديت فوتبال باشگاهی

بررسی داليل ضعف هيئت مديره و مديران 

عامل پرسپوليس و استقالل

     بازتاب     گزارش

وقتي انتخاب ها معيار نداشته باشند و 
بيشتر جنبه رفاقتي، باندي و گروهي 
پيدا كند و شايستگي مالك انتخاب ها 
قرار نگيرد، در اين ص�ورت ديگر به 
تخصص ها، آگاهي ه�اي مديريتي و 
كارآمدي توجه نمي ش�ود. اين س�ه 

موضوع مغفول واقع مي شوند

گويا در استقالل و پرسپوليس 
تعري�ف جدي�دي از هيئت 
مديره ارائه ش�ده است كه با 
هيچ ك�دام از معيارهايي كه 
در ش�ركت ها و س�ازمان ها 
براي هيئت مدي�ره تعريف 
 شده است، همخواني ندارد

تغيير پشت تغيير و هواداراني 
كه هنوز نام مديرعامل قبلي را 
حفظ نكرده، با يك مدير جديد 
روبه رو مي شوند، مديراني كه 
هر كدام هر وقت كه مي آيند، 
مي گويند باشگاه را با كوهي 
 از بده�ي تحوي�ل گرفته اند


