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 کیدهچ
 نبودنکردارجهت راستفوتبال کشور در يهاباشگاه رانیوارد بر مد يفشارها لیحاضر با هدف تحل پژوهش

مجمع  ياعضا یتمام يآمار ة. جامعبود یلیتحل -یفیتوصهاي پژوهش ازنوع این مطالعه. شدانجام 

و  سریک ةناماز پرسش رانیمد يکردارراست تیوضع یبررس براينفر بودند.  72تعداد  به فوتبال ونیفدراس

 يهاباشگاه رانیوارد بر مد يفشارها یو ساختارده ییشناسا براي ،نی. همچندش( استفاده 2010هوگان )

نظرهاي ها با استفاده از نامهروایی صوري این پرسش. دشساخته استفاده پژوهشگر ةناماز دو پرسشفوتبال 

و  «کرداري مدیرانتعیین وضعیت راست»نامة . پایایی پرسشتأیید شدو اساتید دانشگاهی بررسی 

 88/0 ترتیب برابر بابه ،با محاسبة آلفاي کرونباخ «فوتبال هايفشارهاي وارد بر مدیران باشگاه»نامة پرسش

 یآزمون ت ف،ورنیاسم -فوکلموگر يآمار يهااز روش هاداده لیتحلوهیتجز براي .تأیید شد 81/0و 

و  .اس.اس.پی.اس يافزارهانرم ، بايریتفس يساختار يسازروش مدلو  یاکتشاف یعامل لیتحل ،يانمونهتک

 ،یباشگاه يفشارها ،یمال يفشار )فشارها شش ،مجموعدرکه نشان داد ج ی. نتاشد ادهاستف مکمیک

درصد از  012/83( یالمللنیو فشار ب یرساختیز -یتیریمد يفشارها ،یفرهنگ يفشارها ،یاسیس يفشارها

 يدیمستقل کل يجزو فشارها یو فشار باشگاه یمالفشار  ن،یهمچن. گیرندمیرا در بر هاالؤکل س انسیوار

مشخص  ،هاي فوتبالکرداري در باشگاهبا توجه به اهمیت راست .گذارندتأثیر می شارهاف ریبر سا که هستند

یزان عالقة مدیران به علت نفوذ بر اذهان عمومی سبب کاهش مکه برخی مسائل مالی و باشگاهی بهد ش

، مدیریت منابع ها و همچنینهاي متولی فوتبال بر باشگاهشوند. بهبود نظارت سازمانکرداري میراست

کرداري مدیران توانند به کاهش فشارها درجهت راستمی ،هاي فوتبالمنابع مالی توسط باشگاهازجمله 

 .هاي فوتبال کشور منجر شوندباشگاه

 

 صداقت رفتاري، فشارهاي مالی، فشارهاي باشگاهیاخالق، کلیدی:  واژگان

 

 

                                                           
 :najafzadehrahim @yahoo.com Email                                    نویسندة مسئول                           *
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 مقدمه
بنیان اصلی  برای موفقیت رهبری و سازمان اسـت و حیاتی و ضروری یعامل ،مدیران یکردارراست

در (. 278، 1395متین،  فرد و زارعیفرد، دانایی)ضرغامی رودشمار میاعتمادسازی در سازمان به

در مطالعات مدیریت که تاحدی ؛اهمیت بسیاری دارد یکردارراستمفهوم  ،ی و مدیریترهبر حوزة

عنوان یک مسئلة (. راست کرداری به8، 2004، 1)پترسونتبدیل شده است به یک اصل و رهبری 

مبانی  یکردارراست حوزة مطالعاتمدیریت و رهبری استفاده شده است.  ویژه درزمینةهنجاری به

-راستبا توجه به موقعیت مهم و ضروری  ( و82، 2018، 2)سولومون ی ندارندمشخص کامالًنظری 

 های حوزةپژوهشدرزمینة ، طورکلیاند. بهحوزه انجام شدهی در این اندک های، پژوهشیکردار

های اندک ، در پژوهش. اول اینکهاصلی وجود دارند سه مسئلة در مدیریت و رهبری، یکردارراست

(. با توجه 77، 2002، 3وجود دارد )پاری و پروکتور یکردارراستشده، توافق اندکی درخصوص انجام

شده متمایل به حوزة اخالق های انجامپژوهش ، بیشترکرداریاخالق با راست پوشانی حوزةبه هم

کرداری شده است )لوی، کوردری و هستند. این مسئله سبب بروز خأل پژوهشی در حوزة راست

نجار موردنیاز در عنوان یک هکرداری بهبا توجه به اهمیت راست ،(. دوم اینکه2004، 4موریسون

)انگلبرچت، هاینه و  اندنظری باقی مانده در سطح ی مربوط به آن غالباًهانظریهسطح جامعه، 

اخالق و وجدان جمله صداقت، از یکردارراستبه  ، معانی نزدیک(. سوم اینکه371، 2017، 5ماهمبی

ی مفهومی جدا از این معان یکردارراستکه ؛ درحالیاندرا در این خصوص ایجاد کردههایی ابهام

 (.3، 2004)لوی و همکاران،  است

ز صداقت، شجاعت، شود که متفاوت اظر گرفته میعنوان یک فضیلت درنبه یکردارراست ،کلیطوربه

 ( اشاره کردند2007) 7(. پالنسکی و یامارینو75، 2017، 6)چوی، هونگ و لی عدالت و اصالت است

یک از سطوح ، هرهابه عقیدة آندر سه سطح فردی، گروهی و سازمانی وجود دارد.  یکردارراستکه 

معنای عنوان صداقت رفتاری، بهبه یکردارراست .گذارندبر سایر سطوح تأثیر می یکردارراست

رد تمایل اینکه تا چه حد ف. عمل فرد تعریف شده است همسـویی بـین حـرف وة شـدالگوی ادراک

اصل قضاوتی است از قوت و اعتبار حرف در ،بند باشدپایوفادار و خود  هـایو بـه ارزشدارد به عهد 

(. 1395اران، فرد و همکضرغامیشود )که به فرد نسبت داده می ای اسـتو ویژگـی ،و کلمات افـراد

                                                           
1. Peterson 

2. Solomon 

3. Parry & Proctor 

4. Lowe, Cordery & Morrison 

5. Engelbrecht, Heine & Mahembe 

6. Choi, Hong & Lee 

7. Palanski & Yammarino 
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 ،یکردارراستدر ارتباط با  مدیریت مقاله در حوزة 30بیش از ( با مرور 2007) پالنسکی و یامارینو

عنوان به یکردارراست -1به پنج دستة اصلی  یکردارراست ،های مدیریتدر پژوهشکه  بیان کردند

 یکردارراست -3ها درجهت استحکام در مدیریت، عنوان فعالیتبه یکردارراست -2درستی، 

 یکردارراست -5بودن افراد و عنوان درستبه یکردارراست -4عنوان استحکام دربرابر نامالیمات، به

-راستها در معانی که این حجم از تفاوت اشاره کردند هاد. آنشوبندی میطبقه عنوان اخالقبه

انجام عنوان به یکردارراست ،هااساس نظر آن. بروجود آورده استی اساسی را بههایابهام یکردار

در حوزة مدیریت و  یکردارراستترین منظور از مدیریت، مناسبجهت استحکام در هایی درفعالیت

 . رهبری است

اشاره ( 2012) 1ناراسیمهان و الورنسی -کانان کارکردهای مختلفی دارد. یکردارراست ،کلیورطبه

-راستد. شومیمنجر به بهبود و گسترش ایجاد جو اعتماد در سطح جامعه  یکردارراستکه  کردند

دهد و سبب بهبود کار را بهبود میوهای کسبارزش درصورت اجرای صحیح و مناسب، یکردار

( بهبود 2013) 3(. وگلگسان، لروی و آولیو2008، 2نزود )سیمشوها میعملکرد مالی در سازمان

 4لوکبه عقیدة . دانندکرداری مدیران میا ازجمله کارکردهای راسترضایت شغلی و تعهد سازمانی ر

شود. در حوزة ورزش نیز اعتماد در سطح جامعه می سبب رشد و توسعة یکردارراست(، 1999)

( در پژوهش 2017) 5اشاره شده است. گاردینر، پاری و رابینسون یکردارراستصورت پراکنده به به

 موجب یکردارراست یکی از مسائل مهم در ورزش فساد است که توسعةکه  خود اشاره کردند

خود به  ( در پژوهش2017) 6. بیمپر و هاریسونشودمیکاهش محسوس میزان فساد در ورزش 

و پی بردند که  ادپرستی در سطح ورزش اشاره کردندکاهش نژ برای یکردارراستهای قابلیت

به عقیدة د. شوآن در ورزش سبب کاهش میزان نژادپرستی در ورزش می و توسعة یکردارراست

های با محیطتوسعة اخالق ورزشی جهت در یکردارراست(، 2015) 7نیمی و پاگیکلرت، مک

یکی از  یکردارراستکه  ( اشاره کردند2015) 8وری و فرکینز. شیلباست در تعاملسازمانی 

های ورزشی های ورزشی است. این مسئله در پژوهشرانی مشترک در سازمانحکمنیازهای پیش

جمله مسائل ور ازکه برخی شرایط در ورزش کش است حالیاین در است. داخل کشور بررسی نشده

                                                           
1. Kannan-Narasimhan & Lawrence 

2. Smons 

3. Vogelgesang, Leroy & Avolio 

4. Locke 

5. Gardiner, Parry & Robinson 

6. Bimper & Harrison 

7. Cleret, McNamee & Page 

8. Shilbury & Ferkins 
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(. با توجه به 5، 1394)خلیلی،  های دقیق و جامع هستندنیازمند بررسی ،اخالقی، فساد و تبعیض

 یکردارراستهای گیری از ظرفیتبهرهدر ابعاد اخالقی، تبعیضی و فساد،  یکردارراستکارکردهای 

فضائل اخالقی و کاهش فساد در  کرداری قابلیت ایجاداست. توسعة راست در ورزش کشور الزم

بروز  ها ازجمله ورزش که ظرفیتبرخی محیطد در شوله سبب میدارد. این مسئهمراه بهجوامع را 

عنوان یک نیروی مهم سبب رشد و کرداری بتواند به، راستبسیار استدر آن اخالقی فساد و بی

 (.2017)گاردینر و همکاران،  هبود وضعیت کلی حاکم بر ورزش شودب

 یتأثیرگذار ،عوامل و شرایط ،های مختلف، برخی فشارهادر حوزه یکردارراستراستای بهبود در

ان و الورنسی ناراسیمه -ه است. کانانهای مختلفی این مسئله بررسی شدثری دارند. در پژوهشمؤ

در هر محیطی متفاوت هستند و  یکردارراستر بهبود ( اشاره کردند که عوامل مؤثر د2012)

ها در سازمان یکردارراستفعل و انفعاالت بهبود  نشدن این مسئله سبب شده است کهبررسی

یط فرهنگی حاکم بر جامعه ثر از شرامتأ یکردارراست نشان داد که (2017) 1نامشخص باشد. یلین

و  جمله مسائل مهماز ساختار مناسب مسائل سازمانی همچون(، 2002) نزوسیمبه عقیدة . است

عنوان یک عامل های دیگر نیز به مسائل مدیریتی بهپژوهشهستند. در برخی  یکردارراستر ثر دمؤ

های که شیوه خوبی مشخص کردنداشاره شده است. مطالعات به یکردارراستمهم در بهبود 

(، 2004، 3، برگر، ایمسون، مایر و ری(، ثبات مدیریتی )دورن1998، 2گیری )لیکلیرتصمیم

(، مسائل مالی )پالنسکی و 2007، 4لیان پارکزمکنز، فریدمن، لیو و وجامعه )سیم هایحساسیت

 ،(2017، ( و شرایط حاکم بر جامعه )یلین2002نز، ومدیران )سیم(، انتظارات 2009امارینو، ی

 . هستند یکردارراستر ثر دازجمله عوامل مؤ

خصوص اند. ابهام درهای اندکی در آن انجام شدههایی است که پژوهشکرداری از حوزهراست حوزة

کرداری های مختلف در مسیر راستمشکالت بسیاری در حوزه کرداری سبب شده است کهراست

تقویت  یزی برایربرنامه درعملاند کرداری موجب شدهاساسی در مسیر راست هایایجاد شوند. ابهام

، کلرت و همکارانجمله ورزش با مشکالتی همراه باشد )ها ازکرداری در بسیاری از حوزهراست

های ورزشی در که بسیاری از مشکالت باشگاه ( اشاره کردند2017) سونیو هار مپریب(. 2015

( دریافت که 2002) نزومیسها است. مدیران این باشگاه کردارنبودنراستهای مالی ناشی از حوزه

خواهد کرد. ها وارد مدیران و سازمان بسیاری را بر وجهة هایی آسیبکردارراست نشدنسازیپیاده

                                                           
1. Yellin 

2. LeClair 

3. Dorren, Berger, Imeson, Maier & Rey 

4. Simons, Friedman, Liu & McLean Parks 
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-راست عمالً کرداری در حوزة ورزش سبب شده است کهراست زمینةهای تخصصی درپژوهش دنبو

 ران ورزشی به یک ابهام تبدیل شود.میان مدیکرداری در

های لزوم بررسی های مختلف ازجمله ورزش،در محیط یکردارراستبا توجه به کارکردهای 

، فوتبال در کشور ایرانضروری است.  یکردارراستراستای بهبود های مختلف درمحیطتخصصی در 

های بسیاری در باشگاههای پرطرفدار بوده است که این مسئله سبب شده است ورزش همیشه جزو

فوتبال کشور داشته باشند. این مسئله موجب فعال در  یحضور و با اهداف مختلف،سطوح مختلف 

های فوتبال گاهی اصول مسیر موفقیت و عملکرد مناسب در فوتبال کشور، باشگاهدر شده است که 

مشکالت بسیار در کرداری شوند. وجود راست نشدنسازیپیادهاخالقی خود را رعایت نکنند و سبب 

-راستجمله ای کشور و معضالتی که خواسته یا ناخواسته به علل مختلف ازهای فوتبال حرفهباشگاه

های به برخی باشگاهجامعه اعتماد کمی امروزه اند شوند، سبب شدهایجاد میها گاهباش یکردار

فوتبال معضالت  زمینةها درها داشته باشد. نتایج برخی پژوهشمدیران این باشگاهفوتبال کشور و 

 ة(. این مسئله لزوم توسع43، 1393ژاد و مهرابی، ن)رزاقی، رمضانی کشور ایران گواه این مسئله است

 نریگارددهد. مشخص نشان می کامالً  صورتهای فوتبال کشور را بهمدیران باشگاهدر  یکردارراست

شود که نتیجة منجر میها در باشگاهرداری به ایجاد نظم ککه راست ( نشان دادند2017و همکاران )

محیطی فشارهایی بر رد که در هر ( بررسی ک1999. لوک )شودمنتهی میتر به عملکرد مطلوبآن 

ل تواند فضائمی هاد که درک این فشارها و مدیریت آننوجود دارمداری اخالق توسعة مدیران برای

شناسایی کرداری سبب شده است بهبود دهد. ضرورت توجه به راست هادر سازمان را اخالقی

مهم  ،کرداریبهبود راستبرای ریزی برنامه جهتهای فوتبال درفشارهای وارد بر مدیران باشگاه

کرداری، انتظار های فوتبال در مسیر راستتلقی گردد. بدون بررسی فشارهای وارد بر مدیران باشگاه

های شناسایی و تفسیر فشارهای وارد بر مدیران باشگاه هوده خواهد بود؛ بنابراین،بیگسترش آن 

موجب انجام و کند رفع کرداری در مسیر رشد راست ها راتواند بسیاری از ابهامفوتبال می

 هایی در این حوزه شود.ریزیبرنامه

ی سعی اپراکندههای کرداری نشان داد که پژوهشبررسی مبانی نظری پژوهش در حوزة راست

نز، وسیم ؛1998، لیکلیر) کرداری را تحلیل کننددرجهت راستفشارهای وارد بر مدیران اند کرده

های جامع (. نبود پژوهش2017؛ یلین، 2009؛ پالنسکی و یامارینو، 2004دورن و همکاران، ؛ 2002

شواهد علمی ، جمله فوتبالهای ورزشی ازکرداری در محیطدرزمینة راستدر داخل و خارج از کشور 

ر و ابهام د بود راهکارهای عملیاتی و نامشخصن براین،. افزوناندرا محدود کردهدر این حوزه 

بهبود  اند که در، موجب شدهکرداریهای ورزشی در مسیر راستفشارهای وارد بر مدیران باشگاه

ها ند. این درحالی است که بسیاری از پژوهشبسیاری وجود داشته باش هایکرداری ابهامراست
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شیلبوری و (، 2015)کلرت و همکاران (، 2012ناراسیمهان و الورنسی ) -کانان ازجمله مطالعات

های اری را یکی از مسائل مهم در حوزهکرد(، راست2017و بیمپر و هاریسون ) (2015فرکینز )

ضرورت  شده در این حوزه، شواهدی دربارةهای انجام، در بیشتر پژوهشرومخلتف دانستند؛ ازاین

ها ام پژوهشهندة عبور از انجدد. این مسئله نشاننکرداری وجود دارو توسعة راست کارگیریهب

شناسایی مدیریت  ها درزمینةسمت انجام پژوهشداری بهکراثبات ضرورت راست درزمینة

کرداری در کرداری و توسعة راستر راستبر افراد در مسی کرداری، تحلیل فشارهای واردراست

 .ها ازجمله حوزة مهم و تأثیرگذار فوتبال استتمامی حوزه

 یکردارراستهای گیری از ظرفیتبهره فوتبال کشور برایهای مدیران باشگاهفشارهای مختلفی بر 

در  یکردارراستنشدن این فشارها سبب شده است که و شناسایی نشدنبررسیشوند. وارد می

 مطالعاتینشدن انجام براین،وتبال کشور یا وجود نداشته باشد یا در سطح پایینی باشد. افزونف

وضعیت  های فوتبال سبب شده است که شواهدی دربارةمدیران باشگاه یکردارراستمیزان  درزمینة

ند. وجود نداشته باش یکردارراستگیری از خصوص بهرهو فشارهای وارد بر مدیران در یکردارراست

-شارها بر مدیران باشگاهکاهش ف های مدونی درزمینةریزیبرنامهاین مسئله موجب شده است که 

شود که له سبب میشک، این مسئ. بدونانجام نشوند یکردارراستسازی پیاده برایل های فوتبا

علت فقدان های بروز فساد در فوتبال کشور بهزمینهو  خوبی اجرایی نشوداخالق در فوتبال کشور به

کرداری حاضر با هدف بررسی وضعیت راست اساس، پژوهشند؛ براینوجود آیبه یکردارراست

های فوتبال بر مدیران باشگاه ، شناسایی فشارهای واردهای فوتبال کشور و همچنینمدیران باشگاه

های فوتبال مدیران باشگاه یکردارراستکه  دارد به این سؤال پاسخ دهدسعی  کشور در این حوزه،

نبود رخصوص های فوتبال کشور دبر مدیران باشگاه کشور در چه وضعیتی است؟ فشارهای وارد

 ؟اندکدامها در تمامی وضعیت یکردارراست
 

 پژوهش شناسیروش
 یآمارة جامعد. صورت میدانی انجام شتحلیلی است که به -توصیفیپژوهش حاضر ازنوع مطالعات 

های مدیران باشگاهنفر بودند که شامل  72فوتبال به تعداد  تمامی اعضای مجمع فدراسیون پژوهش

 های مختلف ازجمله نمایندةای فوتبال کشور، مدیران ورزشی کشور و برخی نمایندگان گروهفهحر

، براساس د. با توجه به تعداد جامعة آماری، نمونة آماری در پژوهش حاضرمربیان و ورزشکاران بودن

دو  ازطریقال بودند. این پژوهش تبنفر اعضای مجمع فدراسیون فو 72تمامی شمار انتخاب تمام

پس از هماهنگی با فدراسیون فوتبال  پژوهشگر ،دو مرحلههر در نامه در دو مرحله اجرا شد. پرسش

 19نفر ) 60 از اول، رحلةدر م ها اقدام کرد.نامهآوری پرسششد و به توزیع و جمعدر مجمع حاضر 

آوری شد. در جمعنامه پرسشنفر سایر اعضای مجمع(  41ر و های فوتبال کشومدیرعامل باشگاه
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نفر از سایر اعضای  28های فوتبال کشور و عامل باشگاهمدیر 14نامه )پرسش 42مرحلة دوم نیز 

 .آوری شدندمجمع( جمع

نامة اول شامل سه قسمت بود: . پرسشندبودساخته پژوهشگر ةمناپرسشدو حاضر  پژوهشابزار 

بر  های فوتبال و فشارهای واردکرداری مدیران باشگاهشناختی، وضعیت راستهای جمعیتویژگی

نامة پرسش از با استفاده ،ی. همچنینکردارراستراستای اجرای های فوتبال کشور درمدیران باشگاه

 های فوتبال کشور از دیدمدیران باشگاه یکردارراستت وضعی(، 2010) 1لی کیسر و هوگانسؤاپنج

 برای بررسی فشارهای واردبراین، مجمع فدراسیون فوتبال سنجیده شد. افزونمدیران و سایر اعضای 

 27ال که شامل سؤ 27از  کرداری،سازی راستراستای پیادههای فوتبال کشور دربر مدیران باشگاه

 شناسایی این فشارها از ، استفاده شد. برایندای فوتبال کشور بودهبر مدیران باشگاه فشار وارد

، بررسی نظرهای خبرگان درقالب روش دلفی استفاده شد. جامع منابع و همچنین مطالعة

سازی ی پیادهراستاهای فوتبال کشور دربر مدیران باشگاه فشار وارد 19ظور، ابتدا تعداد منبدین

 در مرحلة اول، تعداد هشت روش دلفیبا بررسی و انجام  ،و سپس نددشناسایی ش یکردارراست

شده فشار مشخص 27، نهایتشده اضافه شدند. درمنظر خبرگان به فشارهای شناسایی فشار دیگر از

سازی پیاده ر برایهای فوتبال کشوبر مدیران باشگاه عنوان فشارهای وارداساتید، بهپس از تأیید 

دیریت ورزشی تن از اساتید م ، خبرگان شامل هفتقالب روش دلفیند. دردمشخص ش یکردارراست

بر مدیران  هدف شناسایی فشارهای واردها با و افراد آگاه از فوتبال کشور بودند که نظرهای آن

 . بررسی و تحلیل شدند ،ریکرداسازی راستپیاده های فوتبال کشور برایباشگاه

مدیران  بر ساختاردهی به فشارهای وارد برایای ساختهنامة پژوهشگر، پرسشدر مرحلة دوم پژوهش

سازی ساختاری اساس روش مدلکرداری برسازی راستپیاده با هدف های فوتبال کشورباشگاه

شده در پژوهش حاضر لی شناساییشش فشار ک یدونامه به مقایسة دوبه. این پرسشبودتفسیری 

 ییوار یدانشگاه دیاساتاز  هفت نفر هایبا استفاده از نظر. استانداردهای این روش پرداختاساس بر

با استفاده از ها نامهاین پرسش ییامحتو ییروا ،نی. همچنشد یبررس هانامهشپرس نیا ییمحتوا

 دیبا توجه به تعداد اسات .شد دییتأ نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا یسنجییروا هایفرم

برای  99/0 شاخص روایی محتوا برابر باو مقدار  99/0 نسبت روایی محتوا برابر بامقدار  نفر(، هفت)

وایی رهمچنین، . شد دییتأ های پژوهشنامهپرسش ییامحتو ییروا و نددست آمدبهها نامهپرسش

 . عاملی اکتشافی بررسی شداز روش تحلیل اول با استفاده  نامة مرحلةپرسش سازة

بر مدیران  فشارهای وارد»نامة پرسشو  «کرداری مدیرانتعیین وضعیت راست»نامة پایایی پرسش

و  88/0ترتیب به میزان انجام شد که به آلفای کرونباخ با استفاده از محاسبة «های فوتبالباشگاه

                                                           
1. Kaiser 
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از روش  دوم در مرحلة برای انجام این پژوهش ،دطورکه ذکر شهمان .تأیید شدها پایایی آن ،81/0

سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. این روش یک فرایند یادگیری تعاملی است که در مدل

شوند. مند جامع ساختاردهی میدر یک مدل نظام ،مرتبطهمهای از عناصر مختلف و بآن مجموعه

. یکی از کندمیان عناصر یک سیستم کمک می ةپیچیددادن به روابط به ایجاد و جهت این روش

ایر عناصری که در یک سیستم اثرگذاری بیشتری بر سکه  این استهای این روش ترین منطقاصلی

دست هب شناسیروشلی که با استفاده از این برخوردارند. مد یشتریاز اهمیت ب ، هموارهعناصر دارند

دهد مطالعاتی را نشان می ةع پیچیده، یک سیستم یا حوزا موضوی هلئآید، ساختاری از یک مسمی

سازی ساختاری تفسیری م که مدلتوانیم بگویینتیجه، میدر است؛شده دقت طراحیهکه الگویی ب

مبتنی بر  بلکه ساختاری کند،صر مختلف یک سیستم فراهم میروابط میان عنا بارةتنها بینشی درنه

و  کندشده( فراهم میمحتوایی تعریف ة)بسته به نوع رابط هم ثیرگذاری عناصر برأاهمیت و ت

وت گروهی از افراد تعیین قضا زیرا، ؛تفسیری است ،. این روشدهدرا نشان مینمایشی تصویری 

 اساس ؛ زیرا،ساختاری است ،د یا خیر. این روشنکه آیا روابطی میان این عناصر وجود دار کندمی

. اندای از متغیرها استخراج شدهپیچیده ةکه از مجموع هستند سرتاسری یروابط ساختار ،این روش

ای و تحلیل نمونه، آزمون تی تک1وفاسمیرن -فهای آماری کلموگروانجام روش دلیل، برایبدین

بررسی و تحلیل روش استفاده شد. برای  20نسخة  2.اس.اس.پی.افزار اسعاملی اکتشافی از نرم

 لیتحلوهیدر قسمت تجز ،نیهمچن د.استفاده ش 3مکمیکافزار نرمسازی ساختاری تفسیری از مدل

 .کار برده شدبه 4.اس.ال.یپ کردیروش معادالت ساختاری با رو ،پژوهش یکم

 

 نتایج
شکیل دادند. تدرصد را  16زنان  و از نمونة پژوهشدرصد  82مردان نشان داد که نتایج توصیفی 

درصد بیشترین فراوانی را داشت. سطح تحصیالت  72سال با فراوانی  40-50گروه سنی 

های پژوهش داشت. نتایج آزمون نمونه درصد بیشترین فراوانی را در 61د ارشد با حدوکارشناسی

 های پژوهش طبیعی هستند و باید از آمار پارامتری برایف نشان داد که دادهواسمیرن -فکلموگرو

 های فوتبال از روش تیمدیران باشگاه یکردارراستبررسی وضعیت  ه گرفت. برایها بهرتحلیل داده

 .دهدنتایج این آزمون را نشان می ای استفاده شد. جدول شمارة یکنمونهتک
 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

2. SPSS   

3. MicMac   

4. PLS   
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هاي فوتبال کشور از کرداري مدیران باشگاهخصوص میزان راستاي درنمونهتک نتایج آزمون تی -1جدول 

 سایر اعضاي مجمع فدراسیون فوتبالدیدگاه آنان و 

 سطح معناداري تی انحراف استاندارد میانگین تعداد دیدگاه

 001/0 191/4 646/0 62/3 19 های فوتبالمدیران باشگاه

 001/0 -746/4 638/0 52/2 41 سایر اعضای مجمع
 

های کرداری مدیران باشگاهدهد، میزان راستای نشان مینمونهتک که نتایج آزمون تیطورهمان

که این تر از میانگین عدد سه قرار دارد؛ درحالیآنان در سطح مطلوب و باالخود نظر فوتبال کشور از

تر از عدد سه قرار دارد. این مسئله مطلوب و پایینله از دیدگاه سایر اعضای مجمع در وضعیت نامسئ

کرداری راستوضعیت  هاهای فوتبال، آنکه از دیدگاه خود مدیران باشگاه گواه این نکته است

نظر سایر اعضای مجمع در وضعیت نامطلوبی قرار ها این مسئله ازمطلوبی دارند؛ اما برخالف نظر آن

از  یبردارحجم نمونه تیکفا یبررس برای ابتدااده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، استفقبل از  دارد.

مواد  نیب یهمبستگ بررسی ، برایو همچنین 1نیالک -رییم -زریک یبردارنمونه تیآزمون کفا

ها را نشان جدول شمارة دو نتایج این آزمون. استفاده شد 2بارتلت تیآزمون در جامعه از آزمون کرو

 دهد.می
 

 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی -2 جدول

 میزان شاخص

 885/0 نیالک -رییم -زریکشاخص 

 341/1021 اسکوئرکای

 59 آزادی درجة

 001/0 سطح معناداری
 

 است 885/0الکین میزان  -یرمی -دهد، شاخص کیزرطورکه نتایج جدول شمارة دو نشان میهمان

 99در سطح نشان داد که ، آزمون بارتلت همچنیناست.  میزان این آمارهبودن نشانگر مناسبکه 

عاملی اکتشافی نشان  نتایج تحلیل .ستین رصف با مواد آزمون در جامعه برابر نیب یهمبستگ ،درصد

فشار )فشارهای مالی، فشارهای باشگاهی، فشارهای سیاسی، فشارهای  داد که درمجموع، شش

ها درصد از واریانس کل سؤال 012/83زیرساختی و فشار بین المللی(  -فرهنگی، فشارهای مدیریتی

بندی فشارها را نشان و دسته عاملی مربوط به هر گویه نتایج بار ل شمارة سهند. جدوگرفترا در بر

 دهد.می

                                                           
1. kaiser Meyer Olkin 

2. Bartlett Sphericity 
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 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی -3جدول 

 هاگویه ردیف
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ش

ف
-
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ز
 

ی
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ار 
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ف
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شگ
 با
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ش

ف
 

ن
 بی

ي
ها

ار
ش

ف
ی

لل
لم

ا
 

1 
های ثبات مدیریتی در باشگاه نبود

 فوتبال کشور
852/0      

2 
فقدان حق پخش تلویزیونی مسابقات 

 فوتبال
811/0      

3 
ساختار مدیریتی مناسب در  نبود

 های فوتبالباشگاه
701/0      

4 
نین و مقررات مدون و مشخص قوا نبود

 فوتبال در حوزة
688/0      

5 
های رسانهتغییرات در رسالت برخی 

 رسانی به ایجاد حواشیجمعی از آگاهی
632/0      

6 
-بودن امکانات و تجهیزات باشگاهپایین

 های فوتبال
611/0      

7 
ها در هماهنگی میان باشگاهنبود 

 کنترل قراردادهای بازیکنان و مربیان
 821/0     

     811/0  مشکالت مالی موجود در باشگاه 8

     741/0  ها در فوتبالهزینه نداشتنثبات 9

10 
باال از گذشته در  یهاوجود بدهی

 هاباشگاه
 663/0     

11 
های های غیرمعقول سایر باشگاههزینه

 ول در فوتبالمتم
 587/0     

12 
ها و سازمانهای مالی نبود حمایت

 نهادهای دولتی و خصوصی
 582/0     

13 
حامیان مالی های حضور نبود زمینه

 های فوتبالقدرتمند در باشگاه
 550/0     

14 
ها در تمامی به ارزش نبودنبندپای

 های فوتبال کشورارکان باشگاه
  809/0    

15 
فوتبال در سطح  وجود حواشی زیاد

 کشور
  714/0    
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 نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی -3جدول ادامه 

 هاگویه ردیف
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    639/0   فقدان جو حمایتی در فوتبال کشور 16

    574/0   بودن صبر برخی هوادارانپایین 17

18 
ها در به باشگاهبرخی هواداران بندی پای

 های موفقیت و شکستتمامی زمان
  570/0    

19 
ی متولی در امر هاسازمانتبعیض 

 هامیان باشگاهورزش و فوتبال در
   823/0   

20 
های ها و سازماناعمال نفوذ برخی گروه

 هار امور باشگاهی ددولت
   617/0   

21 
ها و نهادهای فقدان نظارت سازمان

 فوتبالدولتی در عرصة 
   537/0   

22 
بازیکنان به تعهد و تعصب پایین برخی 

 های خودباشگاه
    796/0  

23 
درخشان باشگاه در زمان  وجود پیشینة

 گذشته
    703/0  

24 
های غیرمعقول هواداران از خواسته

 موفقیت اشگاه درجهت کسبب
    593/0  

25 
عقول مربیان از های غیرمخواسته

کانات و مدیریت باشگاه درزمینة ام

 تجهیزات

    544/0  

26 
های مهم نهادهای بین نبود کرسی

 المللی
     749/0 

27 
اعمال تصمیمات ناعادالنة کنفدراسیون 

 های ایرانیباشگاه فوتبال آسیا دربارة
     639/0 

 

های فوتبال بر مدیران باشگاه دهد، پنج فشار واردشدهکه نتایج تحلیل عاملی نشان میطورهمان

های فوتبال ثبات مدیریتی در باشگاه میان، نبودکرداری وجود دارند. دراینراستکشور در مسیر 

هماهنگی  ، نبود. همچنینزیرساختی است -ترین فشار مدیریتیمهم ،852/0کشور با بار عاملی 

ترین فشار مالی و مهم ،821/0ها در کنترل قراردادهای بازیکنان و مربیان با بار عاملی میان باشگاه
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ترین مهم ،809/0های فوتبال کشور با بار عاملی ها در تمامی ارکان باشگاهبه ارزش بندنبودنپای

ی متولی در امر ورزش و هاسازمانکه تبعیض  فشار فرهنگی هستند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد

صب تعهد و تعهمچنین، ترین فشار سیاسی و مهم ،823/0ها با بار عاملی میان باشگاهفوتبال در

ترین فشار باشگاهی بر مدیران مهم ،796/0های خود با بار عاملی پایین برخی بازیکنان به باشگاه

-نشان داد که نبود کرسی. همچنین، نتایج کرداری هستندهای فوتبال کشور در مسیر راستباشگاه

های مدیران باشگاهالمللی بر ترین فشار بینمهم، 749/0های مهم نهادهای بین المللی با بار عاملی 

 .کرداری استفوتبال کشور در مسیر راست

های بر مدیران باشگاه دهی به فشارهای واردساختار سازی ساختاری تفسیری برایاز روش مدل

شده کرداری استفاده شد. در این پژوهش، شش فشار کلی شناساییفوتبال کشور در مسیر راست

عنوان به ،سیاسیالمللی و بینزیرساختی، باشگاهی،  -مدیریتیی، فرهنگهای مالی، شامل فشار

در ادامة  .شدندسازی ساختاری تفسیری استفاده وش مدلاول ر لةمعیارها و عناصر مدنظر در مرح

ی تعاملی ساختاراری تفسیری، از ایجاد ماتریس خودسازی ساختانجام روش مدل پژوهش برای

شده به ی تفسیری، تمامی فشارهای شناساییسازی ساختارد. در این گام از روش مدلاستفاده ش

 شد:از چهار نماد به شرح زیر استفاده  ،منظوربدین. دو با یکدیگر مقایسه شدندصورت دوبه

V اگر معیار :i  فقط بر معیارj گذارد؛تأثیر می 

X اگر هم معیار :i  وj  و هم معیارj  بر معیارi گذارند؛تأثیر می 

Aیار : اگر فقط معj  بر معیارi گذارد؛ثیر میتأ 

O :ر میان دو معیا ثیرگذاریأت ةاگر هیچ رابطi  وj نتایج مربوط به  وجود ندارد. جدول شمارة چهار

 دهد. این گام را نشان می

 
 ساختاري خودتعاملی ماتریس -4جدول 

 6 5 4 3 2 1 فشارها

 O X A X A  (1 المللی )شمارةفشار بین

 X X X A   (2 زیرساختی)شمارة -مدیریتیفشار 

 X V A    (3 )شمارة فرهنگی فشار

 V O     (4 فشار مالی )شمارة

 O      (5 )شمارة فشار سیاسی

       (6 فشار باشگاهی )شمارة
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دست هسازی ساختاری تفسیری بماتریس دسترسی نهایی مطابق با روش مدل در ادامة پژوهش،

باال به صفر و یک تبدیل یابی باید نمادهای آوردن ماتریس دستدستبه برای، مرحلهآمد. در این 

 یافت.ن به ماتریس موردنظر دست تواحسب قواعد زیر میشوند. بر

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

صفر قرار  ،(i ،jیک و در ورودی ) ،پذیریماتریس دسترس( در j ،iباشد، در ورودی ) Vساختاری 

 شود.داده می

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iکه ورودی )درصورتی •

یک قرار  ،(i ،jصفر و در ورودی ) ،پذیری( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Aساختاری 

 شود.داده می

( در ماتریس خودتعاملی jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،i) که ورودیرصورتید •

( یک قرار داده i ،jیک و در ورودی ) ،پذیری( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Xساختاری 

 شود.می

( در ماتریس jو ستون  i( )محل برخورد ستون سطر j ،iدر صورتی که ورودی ) •

 ،(i ،jصفر و در ورودی ) ،پذیری( در ماتریس دسترسj ،iباشد، در ورودی ) Oخودتعاملی ساختاری 

 شود.صفر قرار داده می

با هم ( jو  i)اگر  ،پذیریگرفتن خاصیت انتقالآوردن ماتریس دستیابی اولیه، با درنظردستاز به پس

 و هم در ارتباط هستند با( iو  k) گاهرابطه داشته باشند، آنبا هم ( jو  kنیز )د و ندر ارتباط باش

 دهد.نتایج این ماتریس را نشان می جدول شمارة پنج. دیآیدست مبه یینها یابیدست سیماتر
 

 ماتریس دسترسی نهایی -5جدول 

 نفوذ 6 5 4 3 2 1 فشارها

1 1 0 1 0 1 0 3 

2 0 1 1 1 1 0 4 

3 1 1 1 1 1 0 5 

4 1 1 1 1 1 0 5 

5 1 1 0 0 1 0 3 

6 1 1 1 0 0 1 4 

  1 5 3 4 5 5 وابستگی
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ن سطح، با استفاده تعیی برایشده پرداخته شد. بندی فشارهای شناساییدر ادامة پژوهش، به سطح

 ریهر متغ ی( برای)ورود ازینشیپ ةدستیابی )خروجی( و مجموعقابل ةمجموع ،از ماتریس دستیابی

توان طریق این متغیر میشود که ازغیر شامل متغیرهایی میهر مت یخروج ةشود. مجموعیم نییتع

ن متغیر توان به ایها میطریق آناز هشود کنیاز شامل متغیرهایی میپیش ةها رسید و مجموعبه آن

 ةمتغیر، عناصر مشترک در دو مجموع نیاز برای هرو پیش یخروج ةرسید. پس از تعیین مجموع

دارای باالترین متغیری  ،د. در اولین جدول تکرارنشوتغیر شناسایی میبرای هر م یو خروج یورود

باشند. پس از تعیین این  نو عناصر مشترک آن کاماًل یکسا یخروج ةسطح است که مجموع

-مانده جدول بعدی را تشکیل میقیمتغیرهای با ةبا بقی کنیم ومیها را از جدول حذف متغیرها آن

کنیم و این کار را تا دهیم. در جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم را مشخص می

که با  میدهیم لیاستاندارد را تشک سیماتر ،. سپسمیدهیادامه م رهایمتغ ةسطح هم نییتع

وط به هر بشمارة شش سطح مرجدول . دیآیدست مدن عناصر با توجه به سطوح خود بهکرمرتب

شده های انجامها و ورودیاساس خروجیده برشهای انجامبندیدهد که سطحفشار را نشان می

 .هستند

ند وجود داردر پژوهش حاضر، سه سطح کلی  د کهش مشخص دول شمارة ششبا توجه به نتایج ج

 .اندنمایش گذاشتهکه این سطوح درقالب مدل در شکل شمارة یک به

 
 شدهتعیین سطح فشارهاي شناسایی -6جدول 

 سطح مشترک خروجی ورودي فشارها مراحل

 اول مرحلة

 1 5-3-1 6-5-4-3-1 5-3-1 المللیفشار بین

 1 5-4-3-2 6-5-4-3-2 5-4-3-2 زیرساختی -مدیریتیفشار 

  4-3-2-1 6-4-3-2-1 5-4-3-2-1 فرهنگی فشار

  4-3-2 4-3-2 5-4-3-2-1 فشار مالی

 1 5-2-1 5-4-3-2-1 5-2-1 فشار سیاسی

  6 6 6-3-2-1 فشار باشگاهی

 دوم مرحلة

 2 4-3 6-4-3 4-3 فشار فرهنگی

 2 4-3 4-3 4-3 فشار مالی

  6 6 6-3 فشار باشگاهی

 3 6 6 6 فشار باشگاهی سوم مرحلة
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 يکردارراست ریفوتبال کشور در مس يهاباشگاه رانیمدوارد بر مدل ساختاري تفسیري فشارهاي  -1شکل 

 

با توجه به اثرگذاری  نوع متغیرها ،مکمیکافزار ، با استفاده از نرمدر این مرحله: مکمیکتحلیل 

د شد و پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و نمشخص خواهها و اثرگذاری از آنبر سایر متغیرها 

 های چهارگانةشده را در یکی از خوشهتوان تمامی فشارهای شناساییقدرت وابستگی فشارها، می

اولین گروه شامل متغیرهای مستقل . بندی کردار گروه طبقهدر چه ،متغیرها روش ماتریس اثر

مجزا از سایر حدودی تگی ضعیفی دارند. این متغیرها تاشود که قدرت نفوذ و وابس)خودمختار( می

ی قدرت نفوذ ضعیفمتغیرهای وابسته هستند که  هستند و ارتباطات کمی دارند. گروه دوممتغیرها 

و که از قدرت نفوذ  غیرهای پیوندی هستندرند. گروه سوم متدادارند؛ اما از وابستگی باالیی برخور

روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها ، هرگونه عملی واقعوابستگی باالیی برخوردارند. در

د. این متغیرها دارای قدرت نفوذ نگیرمیمتغیرهای مستقل )کلیدی( را در برشود. گروه چهارم می

 .دهدرا نمایش می مکمیکتحلیل  وایینی هستند. شکل شمارة دباال و وابستگی پ

 فشار 

 زیرساختی -مدیریتی
فشار 

 سیاسی

فشار 

 باشگاهی

 فشار مالی
 فشار 

 فرهنگی

 فشار

 المللیبین 
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 مکمیکتحلیل  -2شکل 

 

فشار سیاسی جزو فشارهای وابسته المللی و که فشار بین شدمشخص  دو ةشکل شماربا توجه به 

 -نشان داد که فشار مدیریتیپذیرند. همچنین، نتایج از سایر فشارها تأثیر می ،هستند که بیشتر

معناکه هرگونه عملی روی این جزو فشارهای پیوندی هستند؛ بدین ار فرهنگیزیرساختی و فش

شگاهی جزو مالی و فشار بابراساس نتایج، فشار . شودسبب تغییر در سایر متغیرها می فشارها

براین، ازمیان شوند. افزونری بر سایر فشارها میثیرگذافشارهای مستقل کلیدی هستند که سبب تأ

 و متغیرهای مستقل خودمختار نیستند.کدام جزشده، هیچفشارهای شناسایی

دهند. به عوامل را نشان می گیری مربوطچهار مدل ساختاری و اندازهشمارة های شمارة سه و شکل

از چولگی و کشیدگی  توزیع طبیعی(، در این پژوهش برای تعیین 2012) 1هیر براساس گفتة

 قرار ندارد؛ -3و  3اما چولگی بین  ؛قرار دارد -5و  5استفاده شد. نتایج نشان داد که کشیدگی بین 

، 2003) 2جاوریس گفتةها و با توجه به توزیع دادهرو، ندارند؛ ازاین ها توزیع طبیعیداده ،بنابراین

                                                           
1. Hair 

2. Javris 
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 محورافزار واریانسو باید از نرم محور استفاده کردکوواریانسافزارهای از نرمتوان ( نمی2009، 2005

که بهتر است برای  بیان کرده است( 2009، 2005، 2003) . جاوریس.( استفاده شوداس.ال.)پی

؛ های پژوهش استفاده شودبرای بررسی سؤال .اس.ال.از پی نخستهای اکتشافی و کیفی، پژوهش

که . درصورتی(417، 2012)به نقل از هیر،  پژوهش در مرحلة بلوغ قرار ندارندهای هنوز مدل زیرا،

-های بعدی از نرم( تأیید شد، در پژوهش.اس.ال.)پی محورافزارهای واریانسمدل پژوهش با نرم

-تأیید میستفاده شود. در این مطالعه نیز مبانی نظری مدل پژوهش را ا محورکواریانس افزارهای

محور افزارهای واریانسو هنوز به بلوغ نرسیده است، از نرم آنکه مدل جدیدی استدلیلکنند؛ ولی به

 . استفاده شده است

 استفاده واگرا روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه گیری،اندازه هایبرازش مدل بررسی برای

ترکیبی  پایایی کرونباخ، آلفای ضرایب عاملی، بارهای ضرایب بررسی طریق چهار ازد و پایایی نشومی

. است 5/0مالک  مقدار عاملی، بارهای ضرایب بودنمناسب . برایشودانجام می و پایایی اشتراکی

 بودنمناسب دهندةنشان که است 5/0 ازبیشتر  هاسؤال عاملی بارهای ضرایب، هاتمامی سؤال برای

متغیر )فشارهای  شش هر . درها حذف نشدندیک از سؤالهیچ اینجا . دراست معیار این

 که است 7/0 از بیشتر متغیرها ترکیبی و پایایی کرونباخ آلفای به مربوط مقدار شده(،شناسایی

 .دارد قرار مطلوب درحد متغیرها پایایی پژوهش، در این .است مدل مناسب پایایی از حاکی

 پرداخت ساختاری معادالت ازطریق هافرضیه بررسی به توانمی ،شودمی ییدتأ پایایی کهییازآنجا

 روایی گیری،اندازه هایمدل بررسی از دوم معیار .است موردنظر جامعة کل به تعمیمقابل که نتیجه

 به توجه پردازد. بامی خود ها()شاخص هایسؤالبا  متغیر هر همبستگی بررسی به که است همگرا

 ،اندکرده معرفی باال به 4/0را  روایی همگرا برای مناسب مقدار که( 1981) 1الرکر و فورنل روش

 معیار سومین ،واگرا روایی .است 4/0مساوی  یا بیشتر روایی همگرا مقدار شش متغیر، تمامی برای

. ندتأیید شد دومروش و وش اول ر ،که در هر دو بخش است گیریاندازه هایمدل برازش بررسی

 به نسبت تا دارند بیشتری متغیر همبستگی آن خود به نسبت هر متغیر به مربوط هایسؤال

 با یک متغیر رابطة میزان شود،می مشخص واگرا روایی با که دیگری مهم معیار. دیگر متغیرهای

 قبولواگرای قابل روایی کهطوریبه متغیرها است؛ سایر با متغیر آن رابطة مقایسه با در هایشسؤال

 با تا خود دارد هایسؤال با بیشتری تعامل مدل در متغیر یک که است آن از حاکی مدل یک

 متغیر برای هر روایی همگرا میزان که است قبولقابل سطح در واگرا هنگامی روایی .دیگر متغیرهای

 برازش بررسی از بعد. باشد مدل در دیگر متغیرهای و متغیر آن بین اشتراکی واریانس از بیشتر

 . رسدمی پژوهش ساختاری مدل برازش به نوبت گیریاندازه هایمدل

                                                           
1. Fornell & Larcker 
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 گیري پژوهشمدل اندازه -3شکل 

 

 و اولین که شده است استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاری مدل برازش بررسی برای

 شود، 95/0 ازبیشتر  اعداد این مقدار کهدرصورتی تی است. داریمعنا ضرایب معیار،ترین اساسی

 اعداد که کرد توجه باید البته ؛است 96/1 اطمینان سطح در متغیرها بین رابطة درستی دهندةنشان

 .سنجید هاآن با تواننمی را متغیرها بین رابطة شدت و دهندمی نشان را رابطه فقط درستی

 

 
 تی مدل پژوهش داريمعنا ضرایب -4شکل 
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میزان تی از  علت بیشتربودنه تمامی روابط بهد کمطابق با نتایج ضرایب معناداری تی مشخص ش

های ، دارای تأثیر مثبت و معناداری هستند. برای بررسی برازش مدل پژوهش از شاخص96/1

 .اندشدهها در زیر گزارش برازش استفاده شده است که این شاخص

 به مربوط 2R ضرایب ،پژوهش یک در .ساختاری است مدل برازش بررسی برای معیار : این2R  مقدار

 متغیر یک ثیرتأ دهندةنشان که است معیاری 2R است. مدل )وابسته( زایپنهان درون متغیرهای

 مقادیر برای مالک عنوانبه 67/0و  33/0، 19/0مقدار  سه و است زامتغیر درون یک بر زابرون

با  برابر مستقل یا زابرون متغیرهای برای 2R مقدار .دنشومی گرفته درنظر قوی و متوسط ضعیف،

 است.که برابر با مقدار قوی است  67/0بیشتر از   2Rدر این قسمت، مقدار .است صفر

 یکی درمورد 2Q مقدار کهدرصورتی و کندمی مشخص را مدل بینیپیش قدرت معیار این: 2Q معیار

 قدرت دهندةنشان ترتیببه ،کند را کسب 32/0و  15/0، 02/0مقدار  سه زادرون از متغیرهای

معیار بیشتر  این .است آن به مربوط زایبرون متغیرهای یا متغیر قوی و متوسط ضعیف، بینیپیش

وابسته، قوی هستند  متغیر بینیپیش )مستقل( در زابرون متغیرهای دهدمی نشان که است 32/0از 

 .کندمی ییدتأ حدودی بار دیگرتا را پژوهش ساختاری مدل مناسب برازش و

 ییدتأ با و شودمی ساختاری و گیریاندازه مدل بخش دو هر شامل کلی مدل برازش مدل کلی:

 که 36/0و  25/0، 01/0 مقدار سه به توجه با .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش

 در همة و اندشدهمعرفی  1شاخص برزارش کلی مدل برای قوی و متوسط ضعیف، مقادیر عنوانبه

 کلی برازش دهندةنشانکه این شاخص بدست آمده  دست آمد،به  36/0از  مقدار بیشتر تغیرهام

 .است مدل قوی

 

 گیریبحث و نتیجه

نظر خود های فوتبال کشور ازمدیران باشگاه یکردارراستکه وضعیت  نتایج پژوهش حاضر نشان داد

، ناهاری نظر سایر اعضای مجمع در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. تاویائواز در وضعیت مطلوب و هاآن

میزان شود که مدیران سبب می( اشاره کردند که وجود برخی مشکالت برای 2010) 2و دوپارت

( دریافتند فشارهایی بر مدیران 2013و همکاران ) وگلگسانکاهش یابد.  هاکرداری آنراست

رفع این  مدیران برای شوندمی سببد که نشفاف و استاندارد وجود دار هایانجام فعالیت درجهت

. فضای ورزش کشور کرداری انجام دهنداز راستدور های غیراخالقی و بهبرخی فعالیتفشارها 

دور باشد است تا از شرایط طبیعی خود به ار سبب شدهن بسیعلت جلب مخاطبابهخصوص فوتبال به

                                                           
1. GOF   

2. Taveau, Nahari & Duprat 
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 های فوتبال برایفشارهایی بر مدیران باشگاهبه واردشدن ومرج قرار گیرد. این امر و در مسیر هرج

از دیدگاه خود  یکردارراستمیزان عایت مسائل اخالقی و ارزشی منجر شده است. مسئلة مهم، ر

رسد نظر میها و عملکرد مدیران است. بهفعالیت ، از دیدگاه سایر افراد مطلع ازمچنینمدیران و ه

ال کشور و نبود استانداردهایی ها و رفتارها در فوتببسیاری از فعالیت هایی دربارةکه وجود ابهام

-مدیران باشگاهها و رفتارها سبب شده است یا نبودن این فعالیتبودن درخصوص تشخیص مناسب

 هایبراین، وجود ابهامافزون نداشته باشند.خود برداشت کامل و دقیقی  یکردارراستهای فوتبال از 

های فوتبال درک عمیق و شفافی از مدیران باشگاهکرداری سبب شده است خصوص راستدراساسی 

منافات با های غیراخالقی و نامناسب را کرداری نداشته باشند و انجام بسیاری از فعالیتراست

های فوتبال کشور در مدیران باشگاهکه کرداری تلقی نکنند. این موضوع سبب شده است راست

 که سایر افراد آگاه ازاری، میزان آن را مطلوب مشخص کنند؛ درحالیکردراست خوداظهاری دربارة

لوبی مشخص ها را در سطح نامطکرداری مدیران باشگاهها، میزان راسترفتارهای مدیران باشگاه

نظر اساس، بهنبودن هنجارها در ورزش کشور است؛ برایندهندة شفافله نشانکنند. این مسئمی

حالی نامناسب و غیراخالقی است که کشور ما، در ها در ورزش فوتبال رسد برخی فعالیتمی

اساس است یندانند؛ برامی و هنجارمند های فوتبال این رفتارها را درستبین مدیران باشگاهدراین

نظر سایر ، ازهای فوتبال و همچنیننظر مدیران باشگاهاز یکردارراستحاضر میزان  که در پژوهش

 های آشکاری دارد.اعضای مجمع تفاوت

 -المللی، مدیریتیفشار شامل فشارهای مالی، بین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شش

 الشعاعهای فوتبال را تحتکرداری مدیران باشگاهراست ،ختی، فرهنگی، باشگاهی و سیاسیزیرسا

( به فشارهای 2017یلین ) اند.شارها شناسایی و مشخص شدهاین ف ها. در برخی پژوهشدادندقرار 

نز و( به فشارهای مالی، سیم2009. پالنسکی و یامارینو )کرداری اشاره کردفرهنگی در مسیر راست

( 1998لیکلیر )همچنین، ها و جامعه و ی از انتظارات گروه( به فشارهای ناش2017( و یلین )2002)

کرداری در مسیر راست ،کلیطوربه فشارهای مدیریتی اشاره کردند. به (2004و دورن و همکاران )

های مدیران را میزان رفتارها و فعالیتارهای مختلفی وجود دارند که فش ایحوزهمدیران در هر 

ماهیت ورزش ما  له در ورزش فوتبال نیز وجود دارد. در کشورن مسئند. ایدهمیشعاع قرار التحت

 های فوتبال واردمدیران باشگاه داری برکرراستفشارهایی درراستای انجام فوتبال موجب شده است 

ایجاد وضعیتی مناسب در شور ایران به جمله کرسد اهمیت فوتبال در سطح جهان ازنظر میشوند. به

 . این مسئله سبب گردیده است مدیران برایمنجر شده استمسیر فعالیت و عملکرد در این حوزه 

که این خود بر بروز رفتارها،  کالت و شرایط متفاوتی مواجه شوندفعالیت در این ورزش با مش

رسد نظر میبه ،وجودتأثیرگذار است. با توجه به فشارهای م صیت، عملکرد و حتی گفتار آنانشخ
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ش ها و تهدیدهایی در تمامی ابعاد ورزش فوتبال مواجه است. نتایج پژوهبا مشکالت، آسیبما کشور 

دهد. نشان میکرداری راست نکردنرعایتبر مدیران را برای  حاضر تنوع وسیع فشارهای وارد

با هدف ایجاد فضای  ،ورزش فوتبالایجاد تغییرات اساسی در ریزی و برنامهبین، ضرورت انجام دراین

-کرداری در باشگاهبهبود راست شود. درواقع، برایدرک میکرداری راستای تعهد به راستاخالقی در

 ایجاد تغییرات و تحوالت عمیق و اساسی نیاز است.به های فوتبال و درمیان مدیران آنان، 

ساختاری تفسیری بررسی شدند. ازی سالب روش مدلشده در پژوهش حاضر درقفشارهای شناسایی

ر بواردشده المللی سازی ساختاری تفسیری، جایگاه فشارهای سیاسی و بینمهم نتایج مدل نکتة

و متغیرهای وابسته که این فشارها جز های فوتبال است. نتایج نشان دادکرداری مدیران باشگاهراست

 نشان شرایط و فشارها است. این موضوعی از سایر ناشگیری این فشارها که روش شکل هستند

رایطی ش اندلی در این رشتة ورزشی سبب شدهکشور و مشکالت داخ که وضعیت فوتبالدهد می

سبب ایجاد  ،د که خودنالمللی شوسبب ایجاد معضالت سیاسی و بینشکل گیرد که این شرایط 

، پژوهش حاضر بسیاری عقیدة ، برخالفبنابراین د؛شوهای فوتبال میفشارها بر مدیران باشگاه

را برای مشکالتی  اندالمللی توانستهصورت شفاف نشان داد که فشارهای سیاسی و فشارهای بینبه

گردد. میگیری این مشکالت به داخل کشور برشکل ، منشأتفوتبال کشور ایجاد کنند؛ اما درحقیق

کنترل  ل کشور و نبود نظارت دقیق بردهای مناسب در فوتباعلت نبود استاندارتواند بهمی ین امرا

که برخی عوامل و مشکالت  ( اشاره کرد2017ئل مربوط به ورزش فوتبال کشورمان باشد. یلین )مسا

برخی رسد نظر میشعاع قرار گیرد. بهلامدیران تحت یکردارراستمیزان شوند المللی موجب میبین

بسیاری بروز اند؛ اما تاحدشعاع قرار دادهالفوتبال کشور را تحت امروزه ،المللیمشکالت سیاسی و بین

این فشارها بر مدیران  که بر واردشدن شی از وضعیت داخلی فوتبال کشور استاین مشکالت نا

به بسیاری از  نداشتنتوجه، رواند؛ ازاینثیرگذار بودهکرداری تأهای فوتبال در مسیر راستباشگاه

های به برخی ابعاد حقوقی و قانونی در باشگاه نداشتنتوجهسازی و ایحرفه استانداردها در مسیر

-باشگاه ،بع آنتهای بسیاری درخصوص فوتبال کشور ایران و بهحساسیتفوتبال سبب شده است 

میزان بدهی باال به بازیکنان ها و به مسائل مالی در باشگاه نداشتنتوجه. دنهای فوتبال شکل گیر

-سبب ایجاد مشکالت جدی برای باشگاههای اخیر درسال ،هابازیکنان خارجی در باشگاهخصوص به

های بسیاری در ورزش فوتبال کشور سبب ایجاد حساسیت. این موضوع اندشدههای فوتبال کشور 

سوی های مرجع در ورزش فوتبال ازاستانداردهای مدنظر سازمان نکردنرعایت، روشده است؛ ازاین

-مدیران باشگاهسازی و بروز رفتارهای غیرحقیقی ظاهری فوتبال کشور موجب شده است هاباشگاه

 .وجود آیدالمللی بههای بینجلوگیری از بروز مشکالت و آسیب های فوتبال کشور برای
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 و مهمی ضروریو فشارهای نشان داد که فشارهای مالی و باشگاهی جزهمچنین، نتایج پژوهش 

وی و همکاران ( و چ2009پالنسکی و یامارینو ) شوند.که خود سبب بروز سایر فشارها می هستند

خالف جهت ترین مسائل در بروز رفتارها درثیرگذار( اشاره کردند که مسائل مالی ازجمله تأ2017)

ها سبب مشکالت مالی در سازمان ( نشان دادند که2004مکاران ). دورن و هکرداری هستندراست

-گیری معضالت بسیاری در سازمانو خود سبب شکل شوندکرداری مدیران میبر راسترگذاری تأثی

نفعان در که توقعات غیرمنطقی برخی ذی نشان دادند( 2017. گاردینر و همکاران )شوندها می

اساس، ؛ براینداشته باشدکرداری مدیران تغییرات منفی میزان راستگردد ها سبب میسازمان

(، گاردینر 2009(، پالنسکی و یامارینو )2004دورن و همکاران ) هایگفت که نتایج پژوهش توانمی

-نظر میخوانی دارد. بهحاضر هم ( با نتایج پژوهش2017و همکاران ) و چوی( 2017و همکاران )

مشکالت  شودهای فوتبال کشور موجب میبروز مشکالت مالی و باشگاهی در باشگاهکه رسد 

سازی دور کند. این ایو آنان را از مسیر حرفه دهای فوتبال کشور ایجاد شوبسیاری برای باشگاه

به ، نهایتشود و درمسئله خود سبب بروز اخبار منفی درخصوص فوتبال در کشور ایران می

و گردد. فشارهای مالی منجر میهای فوتبال کشور المللی بر باشگاهفشارهای سیاسی و بین واردشدن

ها ارزششود ثبات مدیریتی آنان سبب می نبود، درکنار های فوتبالباشگاهی وارد بر مدیران باشگاه

ش فوتبال دچار تغییرات اساسی شوند که این مسئله به بروز جوی و فضای اخالقی موجود در ورز

 های فوتبال برایمدیران باشگاه ،بنابراین گردد؛میمنجر کرداری سازی راستناسالم درجهت پیاده

، مدیران بیننایصداقت و عدالت نخواهند داشت. در مقابله با این فشارها راهی جز خروج از مسیر

-ثیر میای از این فشارها تأصورت ویژهبه ،های فوتبال کشورگیری باشگاهعنوان ارکان تصمیمبه

 برایها شود. آنکرداری میدر مسیر راست های بسیاری برای آنانپذیرند که این سبب بروز آسیب

-شوند تا بتوانند بحرانمیمجبور کرداری به ایجاد رفتارهایی خالف راست دادن خود با شرایطوقف

 حدی کاهش دهند.های خود تاهای ناشی از این فشارها را در باشگاه

های مختلفی را ارائه کرد. با تحلیلهای فوتبال کرداری مدیران باشگاهپژوهش حاضر در مسیر راست

های برای افزایش مهارت مدیران باشگاه هاییآموزش ، الزم استحاضر های پژوهشتوجه به یافته

شوند. با توجه به نبود ثبات  کرداری ارائهه با فشارهای موجود در مسیر راستمقابل ورزشی با هدف

های انجام فعالیتافزایش ثبات مدیریتی به  د کهرسبه نظر میهای فوتبال کشور مدیریتی در باشگاه

شفافیت که  یشود. با توجه به نقشمدیران درجهت مقابله با این فشارها منجر می تأثیرگذار توسط

های بال با ارائة گزارشهای فوتشود روابط عمومی باشگاهپیشنهاد میدارد، کرداری توسعة راست در

ها آگاهی فضای حاکم بر باشگاه زمینةی به اذهان عمومی، درگویپاسخ برحقیقی و شفاف، عالوه

 های فوتبال برایکه مدیران باشگاهرسد نظر میهای پژوهش بهبا توجه به یافتهایجاد کنند. 
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به که این مسئله  ی نامتعارف ایجاد کنندقراردادهاکنند می سعی داران خود گاهیاگویی به هوپاسخ

های ، در بیشتر باشگاهلیگ برتر فوتبال کشور شود. طبق تاریخچةر میمنجرفتن منابع مالی هدر

لحاظ سقف قرارداد توسط  رسد کهبه نظر می، رواند؛ ازایناین قراردادها وجود داشتهورزشی 

های فوتبال با هدف باشگاه مدیریت قراردادها دربه فدارسیون فوتبال و نظارت بر اجرای آن، 

و بهبود فضای اخالقی میان هماهنگی  شودبراین، پیشنهاد می. افزونمنجر شود مدیریت منابع مالی

 منجر شودمیان باشگاه و مربیان  یبه ایجاد هماهنگی در مسیر کنترل قراردادها ،ها و مربیانباشگاه

بهبود وضعیت مالی در  اساس،د؛ براینناشب هانهای واقعی آردادهای بازیکنان متناسب با ارزشتا قرا

ویژه بازیکنان خارجی فدارسیون فوتبال بر نحوة قراردادهای بازیکنان به نظارتهای فوتبال و باشگاه

ند و همچنین، های فوتبال کشور کاهش یابآمده برای باشگاهسبب خواهد شد مشکالت پیش

های میان هواداران باشگاهسازی درفرهنگ براین،افزونها روی فوتبال کشور کم شوند. حساسیت

زیکنان رفتارهای با ، مدیریت درستهمچنین داشته باشند و های معقولخواستهفوتبال برای اینکه 

 . کنترل شوندبتوانند  باشگاه توسط ،بر مدیران فشارهای واردد شد نو مربیان سبب خواه

 یبرخ کمتعهد و تعصب کرداری، سازی راستمدیران درراستای پیاده یکی از فشارهای مهم وارد بر

قی در فضای های اخالشدن ارزشرنگله ناشی از کماست. این مسئ خود هایبه باشگاه کنانیباز

های ریزیقالب برنامههای اخالقی در فضای فوتبال کشور در، بهبود ارزشروفوتبال کشور است؛ ازاین

اعمال بهبود تعهد بازیکنان،  شود. یکی از مسائل مهم برایمدت پیشنهاد میکوتاهبلندمدت و 

ها ها است که سبب ایجاد نیروی انگیزشی مناسبی برای بهبود تعهد آنبندهایی در قراردادهای آن

یروی قالب نانگیزشی شامل افزایش دستمزد یا درقالب نیروی تواند درشود. این مسئله میایجاد می

های فوتبال با شود باشگاهبراین، پیشنهاد میی مختلف باشد. افزونهاارنده شامل وجود جریمهبازد

گذشته و ایجاد ها و خاطرات درخشان باشگاه در ها، فیلمها، جامهای ورزشی حاوی عکسایجاد موزه

بر ، عالوههاسکوهای تماشاگران و دفاتر باشگاهها، رختکن، های مختلف ازجمله ورزشگاهآن در محیط

بیان، بازیکنان و هواداران با هدف تعهد به ثیرگذاری بر مدیران، مر، به تأباشگاه بازگوکردن پیشینة

  ها اقدام کنند.ندی به اهداف باشگاهبیاباشگاه و پ

-راستبهبود آن و نیاز به تقویت فرهنگ  ضرورت کرداری،اهمیت راست های مختلف،در پژوهش

کرداری راست بر افراد برای اجرانکردن اند؛ اما دربارة فشارهای واردبررسی شده هاکرداری در سازمان

، رونشده بود؛ ازاینانجام  ایهای ورزشی مطالعهجمله ورزش و باشگاههای مختلفی ازدر محیط

کرداری مدیران کرداری و تعیین وضعیت راستراست هایی برایحاضر با ایجاد شفافیت پژوهش

میان مدیران کرداری درخصوص بهبود راستایجاد شواهدی علمی در های فوتبال، درجهتباشگاه

های ریزیحاضر سبب ایجاد برنامه های فوتبال کشور سعی کرد. امید است نتایج پژوهشباشگاه
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های فوتبال کشور و کرداری مدیران باشگاهراست مدتی در مسیر رشد و توسعةمدت و بلندکوتاه

 .ها شودآن ش فشارهای وارد بر، کاههمچنین
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Abstract 

The purpose of this study was to analyze the pressures on directors of Iranian 

Football clubs in lack of integrity. The present research was a descriptive analytic 

research. The statistical population of the study consisted of all members of the 

Football Federation which was 72. The Kaiser and Hogan (2010) questionnaire 

was used to investigate the behavioral integrity of managers. To identify and 

structure the pressures on football club managers, a researcher-made 

questionnaire was used. The validity of this questionnaire was examined and 

approved by reviewing the views of academic professors. The reliability of 

determining the right situation of manager’s questionnaire and pressures on 

football club director’s questionnaire were approved at 0.88 and 0.81, respectively 

using Cronbach's alpha. To analyze the data of the present research, statistical 

methods including K-S test, T-test, exploratory factor analysis, and interpretive 

structural modeling using SPSS and Micmac software were used. The results of 

this study showed that, in total, 6 pressures (financial pressure, club pressure, 

political pressure, cultural pressure, infrastructure-management pressure and 

international pressure) accounted for 83.012% of the total variance of all 

questions. The results also showed that financial pressure and club pressure are 

among the key independent pressures that have an impact on other pressures. 
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