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Abstract 
Controversial football fringes are nothing but a waste of time and money. The purpose of 

this study was to test the model of factors affecting organizational controversy in Iran's 

premier football league and to present action strategies. The present study was an applied 

research in terms of purpose and a descriptive-correlational analysis in terms of method, 

which was conducted in the field. The statistical population of the study was 784 people 

who included all managers, coaches and football players working in the men's and 

women's football premier league of the country. The statistical sample was selected 

randomly based on Morgan and Krejcie table of 260 people. Data were collected using a 

researcher-made questionnaire of factors affecting controversy in football. Data were 

analyzed through descriptive statistics and inferential statistics using SPSS 21 and 

LISREL 8.8 softwares. The findings showed that the model of factors affecting the 

occurrence of organizational controversy in the country's premier football league is 

appropriate. The research model can be used to control and reduce controversy in Iran’s 

football. 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 

In the current era, organizational issues and challenges have expanded 

significantly (Applebam, Iconium & Mutask, 2007, 587). When the goals and 

interests of the employee are not met through formal or informal structures of the 

organization and it is concluded that his work cannot be done in that organization, 

he tries to attract the attention of senior managers and other stakeholders of the 

organization by creating controversy (Sarlak, 2016, 133). Given that the 

occurrence of any deviant behavior in the men's and women's football premier 

leagues is a deviation from organizational and professional standards, which 

causes a waste of scarce human resources and, as a result, reduces the services 

available, the quality of matches and the spirit of sport, so the present study seeks 

to test the model of factors affecting the occurrence of organizational controversy 

in the country's premier football league. 

Materials and methods  

The present study was an applied research in terms of purpose and a descriptive-

correlational analysis in terms of method that data collection was done in the field. 

The statistical population of the study included all managers, coaches and football 

players working in the men's and women's football premier league of the country, 

the total number of which is equal to 784 people. According to the formula of 

Morgan and Krejcie table, the statistical sample consisted of 260 people who were 

selected by simple random sampling. Data were collected using a 62-item 

researcher-made questionnaire of factors affecting controversy in football, which 

was the result of in-depth and semi-structured interviews with scientific and 

experimental experts. After classifying and coding the data, the final questionnaire 

in 3 dimensions of effective organizational factors with 23 items (including 3 

components of organizational health with 10 items, organizational justice with 5 

items, and organizational planning and rules with 8 items), environmental 

effective factors with 17 items (including 2 components of internal environmental 

stimulation with 10 items and external environmental stimuli with 7 items), and 

individual effective factors with 22 items (including 3 components of cognitive 

and attitudinal factors with 10 items, value and belief with 4 items and behavioral 

and psychological factors with 8 items) on a 5-point Likert scale (from strongly 

disagree score 1 to strongly agree score 5) were prepared and provided for the 

samples. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics were 

used with the help of SPSS software version 21 and LISREL software version 8.8. 

Findings  

The descriptive findings showed that among the samples, the highest frequency 

of samples was related to 179 players (68.73%). Most of the samples were single 
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with 166 (63.74%) and the rest were married. The highest frequency with 79 

people (30.33%) were between 20 and 25 years old. Most of the sample including 

116 people (44.54%) had a bachelor's degree.  In addition, the highest number 

with 107 people (41.8%) had 6 to 10 years of experience in football. The results 

showed that the score of organizational effective factors with an average score of 

3.56 from the maximum score of 5 and the average of 3 was above average, the 

score of environmental effective factors with an average score of 3.35, and 

individual effective factors with an average score of 3.28 from the maximum score 

5 and the average of 3 were above average. 

Structural equation test was used to test the model of factors affecting the 

occurrence of organizational controversy in the country's premier football league. 

Details of the structural model fit are given in Table 1. 
 

Table 1- Relationships between structures based on the proposed conceptual model 

p-value 
Critical 

ratio 

Impact 

factor 
Relationships between structures 

0.001 12.17 0.68 
Impact of Organizational Factors on 

Organizational Controversy 

0.001 15.34 0.74 
Impact of Environmental Factors on 

Organizational Controversy 

0.001 16.23 0.80 
Impact of Individual Factors on Individual 

Controversy 

 

According to Table 1, it can be seen that the variables of organizational effective 

factors, environmental effective factors, and individual effective factors with the 

effectiveness of 0.68, 0.74, and 0.80, respectively, affected the organizational 

controversy variable with 99% confidence (t-values are greater than 3). . 

The findings also revealed that there was a significant difference between the 

mean rankings of the factors affecting organizational controversy. According to 

the average rankings, the variable of environmental factors had the highest rank 

and the variable of individual factors had the lowest rank among the variables. 

Conclusion  

The findings showed that the  

, clubs and public institutions due to their extent and importance may cause them 

to face serious crises. These findings were consistent with the findings of Pour 

Abdol et al. (2020), Jason (2018) and Tavakoli et al. (2020). According to the 

study’s findings, it can be concluded that moving towards development in sports 

requires knowing people and their behaviors in the club environment. The 

emergence of controversial behaviors in clubs and competitions, because of their 

extent and importance, may lead to serious crises. Doing such behaviors in the 
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clubs disrupts the performance of the clubs. The results showed that the research 

model has a strong and desirable fit and can be used to prevent controversy in 

football by applying strategies, and managers should be sensitive about how to 

deal with it. 
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 مقالة پژوهشی

و   کشور برتر فوتبال گی در ل ی جنجال سازمان بر  مؤثر  عوامل   آزمون مدل 

 1راهبردهای کنش ۀ ارائ
 

  4زاد، حسین پیمانی 3زاده، محمدرضا اسماعیل2، حسن فهیم دوین1هاشم نعمتی

 

 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد   ۀدانشجوی دور .1

 مسئول(   ۀ)نویسند   علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایرانت ئعضو هی .2

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایران علمی  هیئت عضو   .3

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، ایران علمی  هیئت عضو   .4

 

 23/12/1399تاریخ پذیرش:                          07/1399/ 21تاریخ دریافت: 
 

 چكیده 

  زمون مدلبا هدف آپژوهش  این  .  نداردبرانگیز فوتبال جز اتالف وقت و هزینه چیزی در بر  حواشی جنجال

حاضر    پژوهش .انجام شد و ارائه راهبردهای کنش  کشور  برتر فوتبال گی در ل یجنجال سازمان  برمؤثر عوامل 

صورت  بهبود که    همبستگی-توصیفیروش تحلیل از نوع    کاربردی و از حیث  هایپژوهشاز نوع  به لحاظ هدف  

به   کشور  فوتبال آقایان و بانوانشاغل در لیگ برتر  هایفوتبالیستمدیران، مربیان و  همةمیدانی انجام شد. 

صورت  نفر به  260  مورگان، و    کرجسیجدول    براساسرا تشکیل دادند.    جامعه آماری پژوهش   نفر  784تعداد  

 مؤثرعوامل  ة  ساختا با پرسشنامه محققهآوری داده. جمعندانتخاب شدنمونه آماری  عنوان  به   ساده  تصادفی

آمار استنباطی با کمک    های آمار توصیفی وا با استفاده از روشه. تحلیل دادهانجام شدبر جنجال در فوتبال  

بر مؤثر  عوامل    مدلد،  نشان داها  یافتهشد.    نجاما  8/8نسخه    لیزرلو    21نسخه    اسساپیاس  هایافزارنرم

کنترل و کاهش    منظوربه  تواندمی  پژوهشمدل    د ودار   برازش  کشور  برتر فوتبال  گی در ل  یبروز جنجال سازمان

 به کار رود.  در فوتبال کشورجنجال 
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 مقدمه 
  کار،پیدا کرده است. محل  چشمگیری  گسترش  طور  های سازمانی بهچالشدر عصر کنونی، مسائل و  

پیامدهای    رفتارها،   این  از  دهد. هریکمی  روی  متنوعی  رفتارهای  آن  در  که  است  انجمن  مانند یک

هنجارهای    بر  رفتارها  این  آل،ایده  حالت  در  دارد.  سازمان  کل  و  سازمان  درشاغل    افراد  برای  را  مختلفی

  اصول  و   ها زبان  انتظار،   مورد   رفتارهای  از   متشکل  یساختار  سازمانی،   است. هنجارهای  منطبق  سازمان

  بگیرد. هنگامی   شکل  مناسب   ایشیوه  به   کار   محل   رفتارهای کارکنان در   دهند می  اجازه  هستند که 

  است  گسترده بسیار  آن   عواقب  یابد، می  رواج  سازمان   از هنجارهایخارج    در  عادی  کاری  رفتارهای   که

گذارد می  تأثیر  مالی  های هزینه  و   وریبهره  گیری،تصمیم  ازجمله فرایند  سازمانی   سطوح  تمام  بر  و

  (.587،  2007، 1متوسک  و آیکنی  )اپلبام،

 ورود  سازمان،   تجهیزات  به  رساندنآسیب  سرقت،  قبیل   ازمنحرف سازمانی   رفتارهای  گذشته،  دهۀ  طی

  سیاری ب  پژوهشگران  توجهغیره،  و    مدیر  دستورات به  توجهیبی  غیرمجاز،  وقفۀ  ،کار  محل  بهبا تأخیر  

  ها میلیون  ساالنه  و  است  یافته  افزایش  اخیر  هایسال  طی  رفتارها  گونه  کرده است. این  جلب  خود  به  را

  .(1،  2020،  شن، صبحی قراملکی، یعقوبی و غالمی فشارکیور  ،)پورعبدل  کنندمی  ایجاد  هزینه  دالر

 رساندنآسیب   نظیر  غیرمستقیم  هایزینهه  اقتصادی،  هایهزینه  برعالوه  کار  محل  انحرافی  رفتارهای

 تحمیل ها  سازمان  بر  را  کارکنان  تعهد   و   انگیزه  کاهش  و  خدمت   ترك  نرخ  افزایش   سازمان،  به شهرت

  ورزش فوتبال  ویژه به  ،های ورزشیها و باشگاه( که در سازمان830،  2013،  2چفرا  و  )ارکتلوکنند  می

در بسیاری از  اجتماعی، علوم دانشمندان و مدیران مجریان، از بسیاریشاهد این موضوع هستیم.  نیز

  بینند. استدالل می  جامعه  بافت  برموجود    کار  سرطان  عنوانبه  را  غیراخالقی  رفتارهای امروزی،  سازمان

بحران   است  این  هاآن   رفتار  .کنند  تضعیف را  هاسازمان  رقابتی  قدرت  توانندمی  اخالقی  هایکه 

 (. رفتار 41،  2014،  3کیشور   و  سینگ،  است )شارما  هشداردهنده  سطوح تمام  درکارکنان    غیراخالقی

و    سازمان  سالمتو    کرده  نقض  را  سازمانی   هنجارهای  که  ارادیرفتار    از  است  عبارت  کاری  انحرافی

   .(265، 2017عبدی و همکاران، ) کندمی  تهدید را دو  هر یا کارکنانش

هنگامی که در یک سازمان قانون حاکم نباشد یا قوانین و مقررات نادیده گرفته شود، ارباب رجوع و  

می مجاز  را  خود  کارکنان  سایر  شیوهحتی  با  ناپسند  دانند  ایجاد  همهای  و  سیستم  در  نفوذ  چون 
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به  1جنجال  تا  وادار کنند  را  آن خواسته ، مدیران سازمان  نامعقول  مت های  تن دهند.  سفانه وجود أ ها 

ه نتیجه  مدیران و کارکنان غیرشایسته در سازمان نیز زمینه را برای ایجاد جنجال برای دستیابی ب

فراهم می شایستهآن  ازآنجاکهزیرا    ؛ کندمطلوب  با  تها  اصول  از  یکی  که  به شده  کیدأ ساالری  است 

در مقابل جنجال   تا  شوند و موقعیت خود حاضر میمنصب حفظ  برای،  دان خود نرسیده منصب مدنظر

هنگامی که اهداف  . همچنین  (41،  2019پور،  )دیهیم  آیند و خواسته خارج از قانون ارباب رجوع کوتاه  

غیررسمی سازمان ت یا  از طریق ساختارهای رسمی  نتیجه مین نمیأو منافع کارمند  این  به  شود و 

کند با ایجاد جنجال توجه مدیران ارشد نیست، تالش می شدنیانجامرسد که کار او در آن سازمان  می

   .(133، 2016)سرلک،  نفعان سازمان را به خود جلب کند و سایر ذی

و از طرف دیگر منابع نامحدود  دارند  ها و نیازهای محدود  از یک طرف کارکنانی با خواسته   ها سازمان

افراد جنجالی شده  دارند؛ به  ابتال  در  بنابراین مستعد  را  رفتارهایی  و  اعمال  کارکنان  این  اند. گاهی 

می انجام  نهسازمان  که  مانع  دهند  بلکه  نیستند،  سازمانی  مثبت  رفتارهای  جهت  در  دستیابی  تنها 

وجود دارند،  هایی که چنین افرادی  (. در سازمان7،  2002شوند )ساکت،  مینیز  سازمان به اهدافش  

و تمرکز    دهندمیهای کاری خود را از دست  سایر کارکنان انگیزه  ، شودامیدی بر سازمان حاکم مینا

غیرقانونی است که اقتدار   نظرانه ویابد. این رفتارها تنگنیازهای مشتریان کاهش می  تأمینسازمان بر  

نمی را مجاز  آن  ایدئولوژی سازمان  و  بهرسمی  در  داند.  و مضر  رفتارهای خطرناك  از  تازگی موجی 

مجادله،    بهآمیز، اصرار  (. استفاده از کالم اهانت87،  2009،  2)رابرت   استمحیط کار به وجود آمده  

صبانیت شدید، مجادله شدید با همکاران  دارکردن احساسات افراد، نمایش ع تهدیدهای زبانی، جریحه

همچنین (.  597،  2017،  3ن ، رموس و اری)میشلهمه ازجمله چنین رفتارهایی است    ،و سرپرستان

این است که »در سیستم    کشورهای  رفته در مشتریان و ارباب رجوع سازمانگهای شکلیکی از ذهنیت

« در چنین شرایطی هنگامی که ارباب رجوع سازمان در پیگیری .هر کاری شدنی است  کشوراداری  

شود، این پاسخ منفی به معنی اتمام  خواسته خود با جواب منفی سازمان مواجه می  رسمی )قانونی(  

نمی تلقی  پیگیری  بشفرایند  خود  اهداف  پیشبرد  برای  جدیدی  مرحله  وارد  فرد  بلکه  صورت هود، 

، فرد مجموعه »راهبرد«هایی که  وضعیتدر این   (.89، 2009)رابرت،  شودانونی( میقغیررسمی )غیر

کردن ارتباطات غیررسمی )پارتی( که بتواند بر تصمیم  اازجمله پید  ،ممکن است او را به هدف برساند 

کن و  مدیران آن سازمان اثرگذار باشد و همچنین نفوذ در سیستم از طریق پیداکردن افراد کارچاق 
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های  راه  کردنهنگامی که فرد پس از طی.  ها را دنبال می کندو آن  دهد میقرار    نظایر آن را مدنظر

  درماندگی نیست، از سر    شدنیرسد که کار او در آن سازمان انجامغیررسمی به این نتیجه می  یا  رسمی

نفعان سازمان را به خود جلب کند با ایجاد جنجال، توجه مدیران ارشد و سایر ذییا تعمد سعی می

گونه رفتارها در مربیان، مدیران و بازیکنان  در ورزش هم این(.  598،  2017،  )میشل و همکاران  دکن

کنند که حقی  مانند یا احساس میاز منافع غیرمشروع خود دور می  وعینکه بهزند  سر میهایی  باشگاه

در چنین مواردی    .رسندترین زمان به آن نمیهای قانونی و در کوتاهو از راهاست  ها ضایع شده  از آن 

اینکه مدت مدیدی است که بهفرد با »تاکتیک«هایی ازجمله مظلوم دنبال پیگیری  نمایی و با بیان 

یا با بیان اینکه کار افرادی با شرایطی    ولی کسی به آن توجه نکرده است  ،است  خواسته خود بوده

یا تهدید    ولی کار او انجام نشده است  ،مراتب بدتر از او در این سیستم در این مدت انجام شده استبه

اینکه در صورت انجام نشدن کار، موضوع را از طریق سایر مراجع، رسانه ها و جوسازی محیطی  به 

در اغلب اوقات نیز آید.  مدیران ارشد سیستم برمیمربیان یا    ترساندندنبال  پیگیری خواهد کرد، به

مربیان و زیرا    ؛ رساندمی  شاننظردنتیجه و هدف م   ها را بهشود که استراتژی جنجال، آنمشاهده می

وگیری از نظور جلمهای اساسی( در سیستم خود و بههای شکسته )ضعف دلیل وجود پنجرهبه  مدیران

های  ها و شبکههای باالتر سازمانی و مدیریتی یا ممانعت از طرح آن در رسانهبه رده  انعکاس شکایت

به  بهاجتماعی،   پا  فردی  سرعت  به  م باج می  ، است  کرده که جنجال  را ساکت  او  و  تا    کنند یدهند 

   .ها علنی نشودهای سیستم آناکارآمدین

هنگامی که اهداف و منافع متعامالن سازمان در چارچوب   ،دهد نشان می  پژوهشمطالعه مبانی نظری  

امر  آید و این  ناگوار می  هاآن، تمکین به قوانین و مقررات برای  شودمین نمیأ ساختارهای سازمانی ت 

ثیر أعملکرد سازمان تبر  که    شودمیمنجر  اقدامات هنجارشکنانه )جنجال( از سوی ایشان  دادن  انجامبه  

همکاران  )شارما گذارد  می آسیب (.  42،  2014،  و  جنجال،  نظریه  طرح  از  مدیریت هدف  و  شناسی 

مدیریتی را بهبود   هایکه بتوان از آن برای رشد سازمان بهره گرفت و ضعفطوری به   ؛جنجال است

  مشخص ها، اهمیت پژوهش حاضر  بخشید؛ بنابراین با توجه به آثار مطلوب مدیریت جنجال در سازمان

کنند  های سازمان را مختل میها و پویاییها که فعالیتشناخت دلیل جنجال ، . از طرف دیگرشودمی

تا از این رهگذر درصدد پیگیری   کندمی  ن سازمانی کمک فراوانها، به مدیران و مسئوالمدیریت آنو  

حاضر نمایان است. از طرفی با توجه   ۀمطالعشدن  انجام نیز ضرورت    لحاظاز این  ؛  و درمان آن برآیند

  عالوه، هب  .نشده است  ی انجام پژوهشجنجال سازمانی در ورزش    بارۀکه در  شد ها مشخص  به بررسی

صورت ها در کشور هنوز به آن   از  کارکنان و نحوه پیشگیری   از سویهای سازمانی موضوع علت جنجال 

پژوهشگران رفتار سازمانی رغبتی جدی برای ورود    قرار نگرفته است و احتماالً  مدنظردقیق و جامع  
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های بروز  ختلف به علتدر پژوهش حاضر سعی شده است از زوایای م  رو؛ ازایناندبه این عرصه نداشته

  جنجال در فوتبال کشور پرداخته شود.

ها  رود که مسابقات این حوزه در تمامی رشته می  شمار  به   مهم   یبخش یجامعه ورزش  ای،جامعه  هر  در

ا،  هباشگاه، و  شودبرگزار میتبط  نظر فدراسیون مر زیرهای ورزشی  یافته به نام لیگدر قالبی سازمان

که سازماندهی این مسابقات    کنندمیای با یکدیگر رقابت  شدهارچوب تعریفهورزشکاران در چمربیان و  

 جامعه پیکرۀ بر چشمگیری و گسترده ورزش فوتبال اثرات .استو نظارت بر اجرای درست آن دشوار 

تمامی رفتارهای افراد شاغل در  بر    دبایدارد و می  سیاسی   و  اقتصادی  فرهنگی،  اجتماعی،  هایحوزه  و

های فوتبال  های ورزشی و لیگزمانسا و همواره هدایت و مدیریت شود. شود این رشته نظارت دقیق 

ورزشکارانی هستکشور در همه سطوح، همواره درگیر جنجال  و  مربیان  مدیران،  به  ندهای  زعم  که 

های قانونی به حق  ز طریق پیگیری زمانی که ا  ها. آنکنندخودشان برای گرفتن حق خود تالش می

خالقی از طریق ابزارهای در اختیارشان اکردن جنجال و جو غیرکنند با درست سعی می  ،رسندخود نمی

به خواسته خود برسند که همواره با این عمل یک تیم   غیرهها و  خبرگزاری  ،هارسانه   ،نظیر هواداران

در   را  مسابقه  و  بازی  به حاشیه میقرار می  نامناسب  وضعیتیا  و  آن کاهش  دهند  نتیجه  که  برند 

بود یا فرد و کیفیت یک مسابقه خواهد  تیم  ازاینعملکرد  بروز جنجال در  رو  ؛  طراحی مدل عوامل 

 رسد.نظر میه روری بهای گوناگون ضای ورزشی از جنبه هلیگ

و    مطالعات محدودی در زمینه جنجال سازمانی انجام شده استنشان داد که   پژوهشبررسی ادبیات   

  رفتارهای انحرافی در سازمانهای فردی و مشکالت سازمانی در بروز  همگی تاحدودی به نقش ویژگی

داشته  راستا  .انداشاره  این  و  وشنرضمیر  ،در  ایرانیان  پژوهشی  2017)  یزدانی،  در  رضایت (    عوامل 

درك  حمایت  سازمانی،  عدالت  شغلی،  استرس  اخالقی،  جو  سازمانی،   تعهد  شغلی،   و  شدهسازمانی 

  رفتار،  دریافتند  ها آن  کردند.   را بر بروز رفتارهای انحرافی در محیط کار شناسایی  سازمانی  سیاست

  مشاهده  سازمانی  هایو سیاست  ناعادالنه  رفتارهای  برابر  در  متقابل  عمل  عنوانبه  تواندمی  انحرافی

ها،  ها باید از طریق کنترل، فرایندها، سیاستسازمان،  ( در پژوهشی دریافتند2018)  1رانا و پونیا شود.  

فرصت رویه وظیفه  تقسیم  و  اختیار  تفویض  کارکنان  ها،  اغلب  بگیرند.  کارکنان  از  را  بدرفتاری  های 

به قوانین و   را  اهداف شخصی نقض مقواعد  این نقضیدلیل  بها میهکنند.  نیازها،    وجود  دلیلتواند 

و طمع   دوچان برای  حرص  و  دریک  باشد.  دریافتند2009)  2تحقق هدف  پژوهشی  در  عامل    ده،  ( 

ران، محک  به افراد، یادگیری و الگوبرداری از دیگ  توجهیشود: بیموجب بدرفتاری کارکنان می  کلیدی

 
1. Ran & Punia 

2. Drake & Duchon 
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نشده،  احساسات، نیازهای برآورده  نشدنها، نداشتن استقالل، کنترلمهارتنین و مقررات، کمبود  قوا

برآورده  بودنجسور خواسته در  بیکردن  خود،  و های  قدرت  و طلب  افراد  روانی  بهداشت  به  توجهی 

پژوهشی دریافتند 2017)  1پرانویو    سارایوا  ،زامپیرون  کنترل. پرخاشگری متفاوت    ،( در  با  جنجال 

نوع  بیداد کردن  ی است. جنجال  و  داد  معنی  به  و    رفتار  غیرفیزیکی ظاهر    یکالم  صورتبهاست  و 

  همچنین   شود.کند که سبب ناراحتی دیگران میشود. فرد از واژگان یا رفتار نامناسب استفاده میمی

.  نددهوری سازمانی را کاهش میتعهد، رفتارهای شهروندی سازمانی و بهرهاین رفتارها  ،  دریافتند   هاآن 

دریافت2018)  2جیسون  پژوهشی  در  بی،  (  جو  سازمان  در  خودشیفته  وجود  رهبران  به  را  تقوایی 

از  که  پرستارانی،  ( در پژوهشی دریافتند2020)  ، پیکاری و گلشیریتوکلی آورند.  می   میزان زیادی 

  دهند. کمتری را از خود نشان می  انحرافیرفتارهای    دارند، سازگاری، وجدان کاری و ثبات عاطفی  

( همکاران  و  دریافتند2017عبدی  پژوهشی  در  پیدایش  ،  (  در  سازمانی  و  مدیریتی  فردی،  عوامل 

 آفرینی کارکنان در سازمان دخالت دارند.  جنجال 

 شناخته  ورزشی  هایسازمان  ترینمهم  از  یکی  آقایان و بانوان  فوتبال  برتر  هایلیگ   اینکه  به  توجه  با

 که   استی  احرفه  و  سازمانی  استانداردهای  از  انحراف  منزلۀبه  انحرافی،  رفتار  ونهگهر  وقوع  اند، شده

همچنین کیفیت مسابقات و    و  شدنیارائه  خدمات  کاهش  درنتیجه،  و  کمیاب انسانی  منابع  اتالف  باعث

از    ارائۀ   و  رفتارها  بروز این  بر  مؤثر  عوامل  شناسایید.  وشخود می  نهایی  هدفدورشدن روح ورزش 

 انسانی  بیشتر منابع  وریبهره  و  جنجال سازمانیبروز  از    پیشگیری  برای   را  زمینه  مناسب،  راهکارهای

بر بروز جنجال سازمانی در    مؤثرعوامل    ۀ بررسیدر زمین  پژوهشیتاکنون  همچنین    .آوردمی  فراهم

 پژوهشگر ؛ بنابراین  یک نماد فرهنگی و اجتماعی صورت نپذیرفته است  ۀمثابهای فوتبال کشور به لیگ

  ،کشور  برتر فوتبال  گیدر ل  ی بر بروز جنجال سازمان  مؤثر  عوامل    آزمون مدلدنبال  حاضر به  ۀدر مطالع

 .بود فوتبال کشورگونه رفتارها در  در جهت کنترل و حذف این کنش یراهبردها ۀهدف ارائ  با

عبدی و    مطالعاتهای  یافتهموجود در زمینه جنجال سازمانی )  های نظریمدلبا توجه به ادبیات و  

، جیسون  ؛2018  ،رانا و پونیا ؛  2017دریک و دوچان،    ،2017  ،و همکاران  روشنرضمی؛  2017همکاران،  

نشان داده شده   شمارۀ یکدر شکل    پژوهشاین  وهش، مدل مفهومی  ( و همچنین اهداف پژ2018

 .است

 
1. Zampieron, Saraiva & Pranovi 

2. Jason 
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 می پژوهشمدل مفهو -1شکل 

Figure 1- Conceptual Model of Research 

 

 پژوهشروش 
 ،کمی   ، پژوهشهادادهآوری جمع از نظر نوع    ،کاربردی  هایپژوهشحاضر به لحاظ هدف از نوع    پژوهش

نگر  حالپژوهش  همبستگی و از لحاظ افق زمانی از نوع  -توصیفیمطالعۀ  از حیث روش تحلیل از نوع  

مدیران، مربیان و  همۀ  جامعه آماری پژوهش  صورت میدانی انجام شد.  هها بآوری دادهکه جمعبود  

ها  باشگاه  با  1399در سال    که  ندبود  کشورهای شاغل در لیگ برتر فوتبال آقایان و بانوان  فوتبالیست 

نفر پنج  نفر شامل    28لیگ برتری    )در هر تیم  بودنفر    784ها  تعداد کل آن و    قرارداد رسمی داشتند

با  نمونه آماری    .تیم لیگ زنان(  12تیم لیگ مردان و    16  بازیکن در  23مدیر، سرپرست و مربیان و  

که  صورت بدین؛  انتخاب شد   صورت تصادفی سادهنفر به  260و مورگان،  جدول کرجسی  فرمول  توجه به  

های لیگ برتر با هماهنگی و اطالع  برای تمام باشگاه  صورت الکترونیکبه  ساختهی محققاهپرسشنامه

را    پژوهش  نامهشپرسلینک  ها خواسته شد تا  از روابط عمومی باشگاه  د وشفدراسیون فوتبال ارسال  

نمونه  ارسال  برای  زمان  کند  ها  در  کنندآن    فراغتتا  تکمیل  دادهجمع   .را  از  آوری  استفاده  با  ها 

که حاصل مصاحبه عمیق   بر جنجال در فوتبال  مؤثر  عوامل  دربارۀ    یاگویه   62ساخته  پرسشنامه محقق 

ها،  بندی و کدگذاری دادهکه بعد از دسته   انجام شد  ،ساختاریافته با خبرگان علمی و تجربی بودو نیمه

  10با  سالمت سازمانی سه مؤلفۀ   )شامل  گویه 23با    سازمانیمؤثر  عوامل  بعد    سهدر   نهاییپرسشنامه  

 محیطیمؤثر  عوامل  ،  (گویههشت  ریزی سازمانی با  گویه و قوانین و برنامهپنج گویه، عدالت سازمانی با

  هفتتحریکات محیط خارجی با    و  گویه  10تحریکات محیط داخلی با    ۀلفؤمدو  گویه )شامل    17با  
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گویه، ارزشی   10عوامل شناختی و نگرشی با    ۀلفؤم  سهگویه )شامل    22با    فردی  مؤثر  عوامل  و    گویه(

  ای لیکرت )از کامالًگزینهپنجدر مقیاس    گویه(  هشتگویه و رفتاری و روانی با  چهار  و اعتقادی با  

   ها قرار گرفت.و در اختیار نمونه شد  آماده  (پنج ۀنمر  = موافقم  تا کامالًیک  ۀنمر=  مخالفم

د تا  ش  استفاده   متخصصاساتید    از نظر  ابزار  بررسی روایی صوری و محتواییبرای    حاضر   پژوهشدر  

ابزارگویه آن  های  ارتباط  مرا  ها  و  و  ابعاد  از    بررسی کنند. ها  لفهؤبا  ابزار    ،ها آن  هاینظر  اعمال بعد 

یکی از  فورنل و الرکر  و ماتریس   روایی همگرا و واگرا های  . آزمونشدید  تأی  به لحاظ محتوایی  پژوهش 

،  و یزدانیان  ، غالمی بیدخانی، ماهیان جاغرق)اسداللهیپژوهش است  ابزار    ۀبررسی روایی ساز  ایهروش

استفاده   1واریانس استخراج شدهیانگین  م  . برای بررسی روایی همگرای ابزار از شاخص(326،  2020

  .(شمارۀ یکجدول ) شد
 زامتغیرهای برون برای AVEضریب  -1جدول 

Table 1- AVE Coefficient for Exogenous Variables 
 متغیر

Variable 
 مقدار 

Amount 
 سازمانی مؤثر عوامل 

Organizational Effective Factors (O.E.F) 
0.68 

 محیطی  مؤثرعوامل 
Environmental Effective Factors (E.E.F) 

0.61 

 فردی مؤثرعوامل 

Individual Effective Factors (I.E.F) 
0.56 

 
بنابراین    است؛  5/0بیشتر از    AVEمقدار    ،زامتغیر برون  سهبرای تمامی    شمارۀ یک، توجه به جدول   با

  . شودمییید أ روایی همگرای ابزار ت

برای   اندازهبررسی مدلمعیار دیگری که  واگراست که  داردهمیت  ایری  گهای  روایی  در  ،  آن  نتایج 

 . نشان داده شده استهای شمارۀ دو و شمارۀ سه  جدول
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Average Variance Extracted (AVE)  
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 زای پژوهش ها با متغیرهای برونلفهؤهمبستگی م -2جدول  
Table 2- Correlation of Components with Research Exogenous Variables 

 لفهؤم
Component 

 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational 

Effective Factors 

 محیطی مؤثر عوامل 

Environmental 

Eeffective 

Factors 

 فردی مؤثر عوامل 

Individual 

Effective Factors 

 سالمت سازمانی 

Organizational Health 

(O.H) 

0.66 0.42 0.23 

 عدالت سازمانی 

Organizational Justice 

(O.J) 

0.84 0.28 0.14 

 ریزی سازمانی قوانین و برنامه

Organizational Rules 

and Planning (R.P) 
0.78 0.40 0.07 

 تحریکات محیط داخلی 

Internal stimuli (I.S) 
0.43 0.73 0.06 

 تحریکات محیط خارجی 

External Stimuli (E.S) 
0.30 0.80 0.04 

 شناختی و نگرشی 

Cognitive and 

Attitudinal (C.A) 
0.34 0.20 0.66 

 ارزشی و اعتقادی 

Values and beliefs 

(V.B) 
0.05 -0.01 0.84 

 رفتاری و روانی 

Behavioral and 

Psychological (B.P) 
0.10 0.02 0.86 

 

جدول   به  توجه  دوبا  هرمی  شمارۀ  همبستگی  گفت  م یتوان  از  از با    هایلفه ؤک  بیش  خود  متغیر 

  .شودمییید أو روایی ابزار از این حیث نیز تاست هلفهمؤها با دیگر نآهمبستگی 

 . ورده شده استآ شمارۀ سهماتریس فورنل و الرکر برای بررسی روایی واگرا در جدول نتایج 
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 ماتریس فورنل و الرکر -3جدول 
Table 3- Fornell and Larker Matrices 

 
 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational 

Effective Factors 

 محیطی مؤثر عوامل 

Environmental 

Eeffective 

Factors 

 فردی  مؤثرعوامل 

Individual 

Effective 

Factors 
 سازمانی مؤثر عوامل 

Organizational Effective 

Factors 

0.82 - - 

 عوامل محیطی 

Environmental Effective 

Factors 

0.58 0.78 - 

 فردی عوامل 

Individual Effective 

Factors 

0.41 0.49 0.75 

 

هر متغیر از مقدار همبستگی   AVEشود، مقدار جذر  مشاهده میشمارۀ سه  طورکه در جدول  انهم

های  تعامل بیشتری با شاخص  توان گفت متغیرهای پژوهشرو میازاین  است؛آن با دیگر متغیرها بیشتر  

 . است قبولدر حد قابل پژوهش ابزار بنابراین روایی واگرا  ؛خود دارند تا با متغیرهای دیگر

استفاده شد )جدول  اخ و ضریب گاتمن  های ضریب آلفای کرونبمحاسبه قابلیت اعتماد از روش  برای

   .(شمارۀ چهار

 

 پژوهشابزار  هایضرایب آلفای کرونباخ و گاتمن برای سازه  -4جدول 
Table 4- Cronbach and Guttmann Alpha Coefficients for Research Instrument 

Structures 
 متغیرها

Variable 
 آلفای کرونباخ 

Cronbach's Alpha 
 گاتمنضریب 

Guttman Coefficient 
 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational Effective Factors 
0.84 0.85 

 محیطی  مؤثرعوامل 

Environmental Effective Factors 
0.72 0.74 

 فردیمؤثر عوامل 

Individual Effective Factors 
0.82 0.84 

 جنجال سازمانی

Organizational Controversy 
0.87 0.88 
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  0/ 7از  یشترزیرا تمامی ضرایب ب پایایی دارند؛ها  تمامی سازه ،دهد نشان می شمارۀ چهار نتایج جدول 

 .است

، آزمون ها، انحراف معیار و درصدها ا، میانگینهآمار توصیفی )جدول  ازا  هجزیه و تحلیل دادهبرای ت

ابزار  برای  همگراآمار استنباطی )آزمون روایی واگرا و  و  (  چولگی و کشیدگی ، آزمون  بررسی روایی 

برای   بارتلت  و  1لکیناُ-میر-کایزر  ، آزمونبررسی پایایی ابزارمنظور  به  آلفای کرونباخ و ضریب گاتمن

بندی  رتبه  منظوربه ، آزمون فریدمن یید سازه ابزارأ ت برای  ، تحلیل عاملی اکتشافی تعیین کفایت نمونه

  GOFپژوهش و آزمون شاخص    آزمون مدل   برای  الت ساختاریآزمون معاد  ، بر جنجالمؤثر  عوامل  

استفاده   8/8نسخه    لیزرلو    21نسخه    2اس اسپیهای اسافزار( با کمک نرمبرازش کلی مدلمنظور  به

 شد.  
 

 نتایج 
  73/68نفر )  179  بازیکنانبه  ،  نمونه  ها بیشترین فراوانیاز بین نمونه ،  یافته های توصیفی نشان داد

هل بودند. بیشترین أ ( و بقیه مت درصد  74/63نفر مجرد ) 166 یعنیها اغلب نمونهبود. مربوط ( درصد

نفر   116  افراد نمونهسال سن داشتند. بیشترین    25تا    20( بین  درصد  33/30نفر )  79فراوانی با  

کارشناسی  درصد  54/44) تحصیلی  بداشتند.  ( مدرك  با    تعداد  یشترینهمچنین  نفر    107فراوانی 

 داشتند.  در فوتبال  سال سابقه فعالیت   10تا شش ( بین درصد 08/41)

یشتر ب،  3  ۀو میان  5  یعنی  نمره  حداکثرز  ا  56/3سازمانی با میانگین  مؤثر  نمره عوامل    ، ها نشان دادیافته

فردی با میانگین  مؤثر  و عوامل    3/ 35محیطی با میانگین نمره  مؤثر  عوامل    ۀنمرد.  متوسط قرار دار  از

بودن برای تعیین نرمال  متوسط قرار دارد.بیشتر از  ،  3  ۀو میان  5  یعنی   نمرهحداکثر  از  ،  28/3نمره  

 شمارۀ پنج(. )جدول   ها از چولگی و کشیدگی استفاه شدداده

 

 

 

 

 

 

 
1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

2. SPSS   
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  اهبودن توزیع دادهبررسی نرمال  -5جدول 

Table 5- Check the Normality of Data Distribution 

 متغیرها

Variable 

 چولگی 

Skewness 
 کشیدگی 

Elongation 

 آماره

Statistics 
 خطا 

Error 
 آماره

Statistics 
 خطا 

Error 
 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational Effective Factors 
-0.69 0.13 0.55 0.27 

 محیطی  مؤثرعوامل 

Environmental Effective Factors 
-0.50 0.13 0.03 0.27 

 فردی مؤثرعوامل 

Individual Effective Factors 
0.17 0.13 -0.50 0.27 

 

نرمال  آنگاه داده  ، باشد  3تا    -3و چولگی بین    5تا    - 5ها بین  اگر کشیدگی داده که    داردها توزیع 

   توزیع نرمال داشتند. متغیرها همه شمارۀ پنج،  نتایج جدول  براساس
 

 برتر فوتبال کشور   گیدر ل  یبر جنجال سازمانمؤثر  عوامل    مدلنداشتن برازش مطلوب

مدل به  بخش  این  میدر  ساختاری  معادالت  که  سازی  متغیرهای  پردازیم  بین  روابط  نخست 

-را حذف میهایی گویهکنیم و های پرسشنامه( با متغیرهای مکنون را بررسی میشده )گویهمشاهده

آنکنیم   عاملی  بارهای  معنکه  نباشند.  اها  عاملی دار  بارهای  بررسی  از  به  گویه  ،قبل  مربوط  های 

نمونه  هایمتغیر بررسی کفایت  به  از شاخص  پژوهش  استفاده  با  آزمون   KMOگیری  از  استفاده  و 

داده ها( برای تحلیل عاملی  منظور آزمون مناسبت ساختار داده ها )همبستگی الزم بین  بارتلت به

آورده  شمارۀ هفت و شمارۀ هشت    شمارۀ شش، ول  اها در جدپردازیم. نتایج این آزمون اکتشافی می

 .  شده است
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  و آزمون کرویت بارتلت برای متغیرهای پژوهش KMOشاخص  -6جدول 

Table 6- KMO index and Bartlett Test for Research Variables 

 متغیرها      شاخص
Variables                       
Indicator 

 

 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational 

Effective Factors 

 محیطی مؤثر عوامل 

Environmental 

Effective 

Factors 

  مؤثرعوامل 

 فردی

Individual 

Effective 

Factors 
KMO  0.76 0.65 0.84 

 
 بارتلت 

Bartlett 

 دو آماره کای

Chi-Square 
3552.23 1756.64 2595.82 

 زادی ۀ آجدر

df 
253 136 231 

 داری امعن مقدار 

Significant 

Amount 
0.000 0.000 0.000 

 

گیری برای کفایت نمونه  ،ترتیباینبه  ؛ است  6/0از  یشتر  ب  KMOمیزان شاخص    ، دهدنتایج نشان می

است    05/0  داری آماره بارتلت کمتر ازامعن   مقدارهمچنین    . انجام تحلیل عاملی اکتشافی وجود دارد

مناسب بیانگر  اکتشافی استبودن ساختار دادهکه  عاملی  انجام تحلیل  برای  ارتباط    ؛ یعنیها  وجود 

داده ساختار  بین  ت مناسب  میأییها  ادامه شود.  د  بررسی    در  مشاهدهبه  متغیرهای  بین  شده  روابط 

شمارۀ  که نتایج بارهای عاملی آن در جدول    پرداخته شده استنامه( با متغیر مکنون  های پرسش)گویه

 .رده شده استهفت آو
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401، خرداد و تیر 72،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                           324

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 های پژوهشمتغیر ها ولفهؤبارهای عاملی م -7جدول 

Table 7- Factor Loads of Research Components and Variables 

 متغیرها

Variables 
 هالفهؤم

Components 

بارهای 

 عاملی

Factor 

Loads 

نسبت 

 بحرانی 

Critical 

Ratio 

p-value 

 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational 

Effective Factors 

(O.E.F) 

 سالمت سازمانی

organizational Health (O.H) 
0.57 12.52 0.001 

 عدالت سازمانی 

Organizational Justice (O.J) 
0.93 21.49 0.001 

 ریزی سازمانیقوانین و برنامه

Organizational Rules and 

Planning (R.P) 
0.61 13.55 0.001 

 محیطیمؤثر  عوامل 

Environmental 

Effective Factors  

(E.E.F) 

 تحریکات محیط داخلی

Internal Stimuli (I.S) 
0.59 12.08 0.001 

 تحریکات محیط خارجی 

External Stimuli (E.S) 
0.39 7.57 0.001 

 فردی مؤثرعوامل 

Individual 

Effective Factors  

(I.E.F) 

 شناختی و نگرشی

Cognitive and Attitudinal 

(C.A) 
0.53 10.81 0.001 

 ارزشی و اعتقادی 

Values and Beliefs (V.B) 
0.68 14.39 0.001 

 رفتاری و روانی

Behavioral and Psychological 

(B.P) 
0.69 14.52 0.001 

 

پردازیم.   بخش ساختاری الزم است ذکر شود،  در این قسمت به روابط بین متغیرهای پژوهش می 

گیری به متغیرهای آشکار وابسته نیست و تنها متغیرهای پنهان همراه با روابط های اندازهبرخالف مدل

 شمارۀ یکو شکل    شمارۀ هشت. جزئیات برازش مدل ساختاری در جدول  شودها بررسی میمیان آن

  .بیان شده است
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 شده ها براساس مدل مفهومی مطرحجدول روابط میان سازه -8 جدول

Table 8- Table of Relationships between Structures Based on the Proposed 

Conceptual Model 

 روابط میان سازه 

Relationships between Structures 

ضریب 

 ثیرأت

Impact 

factor 

نسبت 

 بحرانی 

Critical 

ratio 

p-value 

 ثیر عوامل سازمانی بر جنجال سازمانی أت

Impact of Organizational Factors on 

Organizational Controversy 

0.68 12.17 
 

0.001 

 عوامل محیطی بر جنجال سازمانی تأثیر 

Impact of Environmental Factors on 

Organizational Controversy 

0.74 15.34 
 

0.001 

 عوامل فردی بر جنجال فردیتأثیر 

Impact of Individual Factors on Individual 

Controversy 

0.80 16.23 

 

0.001 

 

 

محیطی  مؤثر  ، عوامل  سازمانی   مؤثرشود که متغیرهای عوامل  مالحظه میشمارۀ هشت  براساس جدول  

 است(  3ر از  تبزرگ  tدرصد )مقادیر آماره    99جال سازمانی با اطمینان  بر متغیر جن  فردیمؤثر  و عوامل  

 است.  80/0و  74/0، 68/0 با ترتیب برابربه  هاثیرگذاری آن أ و میزان تهستند  ثیرگذارأ ت
 

 
 ها و ضرایب استاندارد نمودار روابط میان سازه -2شکل 

Figure 2- Diagram of Relationships between Structures and Standard Coefficients 
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2  و  1RMSEA)  های بدی برازش مدلمالك   ، شمارۀ نُهدر جدول  
RMR)   های خوبی برازش و مالك

 . اندارائه شده (5ICFو    3IAGF، 4GFI) مدل

 

 های برازش مدل ساختاریشاخص  -9  جدول

Table 9- Structural Model Fit Indices 
 شاخص 

Indicator 
RMR GFI AGFI CFI RMSEA 

 مقدار استاندارد 
Standard Value 

>0.07 >0.9 >0.9 >0.9 >0.09 

 آمده دستهمقدار ب
value Obtained 

0.06 0.92 0.91 0.91 0.07 

 نتیجه 
Result 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 مطلوب 
Optimal 

 

های برازش، شود که با توجه به میزان این شاخصمالحظه میشمارۀ نُه  جدول    مندرج در  نتایج   در

 گیری مدل مفهومی از برازش مناسبی برخوردار است. مدل اندازه

مدل   مطلوبیت  گرفت.    𝑄2و    𝑅2معیار  براساس  ارزیابی  مدل انجام  برازش  برای  اساسی  های  معیار 

ت  𝑅2ساختاری   از  نشان  شاخص  این  سازهأ است.  برونثیر  درونهای  بر  مستقل(  )متغیرهای  زا  زا 

ترتیب مقادیر ضعیف، متوسط و قوی به شمار  به  67/0و    33/0،  19/0)متغیرهای وابسته( دارد. مقادیر  

)اسداللهی و همکاران،  دکنمدل را با چالش جدی مواجه می تر مبانی زیربنایآیند. مقادیر کوچکمی

ایی که برازش هسنجد. مدلبینی مدل را میشاخص دیگری است که قدرت پیش  𝑄2معیار    (.2020

پیش  دارند،  قبولقابل به  قادر  سازهبینی شاخصباید  به  مربوط  درونهای  دهای  باشند.  این   ربارۀزا 

  )اسداللهی و همکاران،   وی داردنشان از قدرت ضعیف، متوسط و ق  0/ 35و    15/0،  02/0شاخص مقادیر  

 .ورده شده است آ 10 شمارۀ نتایج این دو شاخص در جدول(. 2020
 

 

 

 
1. Root Mean Square Error of Approximation 

2. Root Mean Square Residual  

3. Adjusted Goodness of Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Comparative Fit Index   
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 معیارهای برازش مدل   -10جدول 
Table 10 - Model fit Criteria 

 معیار

Criterion 
 مقدار 

Amount 
𝑅2 0.78 

𝑄2 0.43 

 

جدول به  توجه  بهمی  10  شمارۀ  با  شاخص  دو  این  براساس  مدل  برازش  که  گفت  قوی طتوان  ور 

 . دارندمطلوبیت 
از این معیار پژوهشگر   ؛ یعنی است  گرفتهصورت    GOFمعیار    براساس  ارزیابی کلی مدل  با استفاده 

گیری و بخش ساختاری مدل پژوهش، برازش بخش کلی  تواند پس از بررسی برازش بخش اندازهمی

فرمول زیر محاسبه    کند. را بررسی   ترتیب به  36/0و    25/0،  01/0. مقادیر  شودمیاین معیار طبق 

 . دن دهبرازش ضعیف، متوسط و قوی را نشان می
 

GOF=√𝑅2̅̅̅̅ ∗ 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅  در این فرمول، ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ مقادیر اشتراکی ست.  زامیانگین مقادیر اشتراك متغیرهای برون   ̅̅

 . ورده شده استآ 11 شمارۀ زای مدل در جدولمتغیرهای برون
 

 زا مقادیر اشتراکی متغیرهای برون -11جدول 
Table 11 - Common Values of Exogenous Variables 

 متغیر

Variable 
 مقدار اشتراک 

Common Value 
 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational Effective Factors 
0.51 

 محیطیمؤثر  عوامل 

Environmental Eeffective Factors 
0.39 

 فردی مؤثرعوامل 

Individual Effective Factors 
0.45 

 

 داریم: ،و استفاده از فرمول 11شمارۀ گیری مقادیر جدول با میانگین ،ترتیباینبه
GOF=√0.78 ∗ 0.45 = 0.592 
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نشانگر  ، نتایج  GOFخص  اارزیابی کلی مدل با استفاده از شآمده در فرمول و  دستهبا توجه مقدار ب

 مدل است.  در کل برازش قوی

ل  یبر بروز جنجال سازمان  مؤثر عوامل    بین میزان نبود تفاوت معنادار     ی ورزش  یهاگیدر 

  کشور
 بر متغیر جنجال سازمانی مؤثر  عواملبین میزان بندی  رتبه آزمون فریدمن برای  -12 جدول

Table 12 - Friedman Test for Ranking Among the Factors Affecting the 

Organizational Controversy Variable 

 متغیرها

Variables 

 میانگین رتبه
Average Rating 

 رتبه
Rank 

 کای دو 

Chi-

Square 

  ةدرج

 آزادی 

df 

p-

value 

 سازمانیمؤثر عوامل 

Organizational Effective 

Factors 
1.91 2 

59.45 2 0.000 
 محیطیمؤثر  عوامل 

Environmental Effective 

Factors 
2.34 1 

 فردیمؤثر عوامل 

Individual Effective Factors 
1.74 3 

 

  ، آزمون فریدمنآمده از طریق  دستبهی  دارانعم  شود که مقدارمشاهده می  12شمارۀ  جدول  با توجه به  

ازک کوچ رد  درنتیجه    است؛  05/0    تر  پذیرفته میشده  فرض صفر  مقابل  بین  یعنی    ؛شودو فرض 

با توجه به میانگین   دار وجود دارد. ا معن تفاوت بر جنجال سازمانی مؤثر عوامل  ابعاد  هایمیانگین رتبه

در بین را  فردی کمترین رتبه  مؤثر  و متغیر عوامل    رتبه  بیشترینمحیطی  مؤثر    متغیر عواملها،  رتبه 

   دارند. متغیرها 

 

 گیریبحث و نتیجه 
است. بروز جنجال  نیاز  ت کارکنان و رفتارهای آنان در محیط کار  خشنابه  سمت توسعه  حرکت به برای  

ها را با  ها امکان دارد آنتوجه به گستردگی و اهمیت آن ها و نهادهای عمومی با ها، باشگاهدر سازمان

ها با آن سپری زدن به چنین رفتارهایی در ورزش که زندگی انسان. دستکندهای جدی مواجه  بحران 

و در کارکرد باشگاه اختالل کرده  را تضعیف   باشگاه، شهرت  کرده  دارشود، اعتماد عمومی را خدشهمی

انرژی فعالیت ورزش و(.  266،  2017اران،  کند )عبدی و همک ایجاد می به آن، زمان و  های مربوط 

داده و جایگاه مهمی در فرهنگ جوامع پیدا کرده است.   فراوانی از افراد هر جامعه را به خود اختصاص
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قواعد،    دهند که ممکن استهایی قرار میتماشاگران را در وضعیت های ورزشی، ورزشکاران ورقابت

نقض  به یم کارهنجارها و تقس به  شود  آسانی  پرخاشجویانه و خشونترویاروییجنجال،  و  آمیز های 

بر بروز  مؤثر  عوامل    مدل ،  نشان دادی پژوهش  اهیافته  . (1،  2020)پورعبدل و همکاران،    منجر شود

شانگر برازش قوی مدل  نارزیابی کلی مدل    داشت وبرازش    کشورفوتبال    یهاگیدر ل  ی جنجال سازمان

توکلی و همکاران    ،(2020پورعبدل و همکاران )  هایپژوهشهای  های پژوهش حاضر با یافتههیافت  بود.

(، 2017و همکاران )  میرروشنض  ،(2017زامپیرون و همکاران )،  (2017میشل و همکاران )(،  2020)

( همکاران  و  کالن(،  2017عبدی  و  )  ،( 2000)  1کالن  )  ، (2016سرلک  جیسون  (،  2001رحمتی 

دریک و    ،(2018رانا و پونیا )  ،(2016و همکاران )  2هرشکوویس   ،(2015عزیزی و پرتوی )،  (2018)

   همسو بود.بر بروز جنجال مؤثر بر اثر عوامل فردی، سازمانی و محیطی مبنی( 2009دوچان )

بروز   برای  مختلفی  روان  جنجالدالیل  اما  دارد،  وجود  ورزشی  مسابقات  عرصه  و  در  شناسان 

معتقدجامعه مهمکه  ند  هست  شناسان  فردی  خصوصیات  و  است  تروحیه  عامل  و   ادهز)مظفریرین 

از کنایه افراد در مراودات سازمانی خود اگر    ،( دریافتند2020)  3همکاران   و  وینستون  .(2020همکاران،  

کالن    .کنند زمینه بروز جنجال را فراهم می  کنند،  استفاده  صحبت با همکاران خودکالمی برای ادامه  

 ؛ های ضعیف در ابتدا و انتهای بازی تمایل بیشتری به پرخاشگری دارندتیم،  دریافتند (  2000و کالن )

.  (2001)به نقل از رحمتی،    نشان دادندتمایل  های قوی در جریان بازی به پرخاشگری  که تیمدرحالی

( بردند (  2017زامپیرون و همکاران  نوع،  پی  بیداد   یجنجال  به معنی داد و  سروصدا    و  ردنکرفتار 

شود. این رفتارها تعهد، رفتارهای شهروندی سازمانی  کردن است و در قالب کالم و غیرفیزیکی ظاهر می

، مدیریتی  عوامل فردی،  ( دریافتند2017دهند. عبدی و همکاران )وری سازمانی را کاهش میو بهره

(  2020و همکاران )  توکلیآفرینی کارکنان در سازمان دخالت دارند.  و سازمانی در پیدایش جنجال

میزان  ،  دریافتند و همکاری(،    از سازگاری  زیادیکارکنانی که  و    وجدان کاری)اعتماد  )پاسخگویی 

کمتری را از خود   انحرافیرفتارهای    دارند،  )نداشتن خشم و عصبانیت(  و ثبات عاطفی   قابلیت اعتماد(

می توسعه    کردند، یید  أ ت(  2015)  پرتویو    عزیزیدهند.  نشان  نابرابری،  ازجمله  اقتصادی  عوامل 

بر انحراف و    ناپذیریثیر انکارأت  ،پایگاه اقتصادی و عواملی از این قبیل  کم، اری و درآمد  کناموزون، بی

د بسیار نیاز و ناتوانی در برآوردن نیازهای اساسی، شرایط . در موارندگریزی افراد در جامعه دارقانون

عوامل جمعیتی ،  ( در پژوهشی دریافتند2016هرشکوویس و همکاران )  ند.کرا برای انحراف فراهم می

 
1. Kalen & Kalen 

2. Hershkovis 

3. Winston  
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رانا و    گذارند. ثیر میأ ها، احساس عدالت و سطح تحصیالت بر رفتار افراد در سازمان ت چون سن، ارزش 

ند. این  کندلیل اهداف شخصی نقض میاغلب کارکنان قوانین و قواعد را به ،  دریافتند(  2018پونیا )

( در  2009دریک و دوچان ).  دتحقق هدف باش  برایدلیل نیازها، حرص و طمع  تواند بهها مینقض

به افراد، یادگیری و الگوبرداری از دیگران، محک قوانین   یتوجهبیعامل کلیدی    10  ، پژوهشی دریافتند

نشده، جسور ها، نداشتن استقالل، نداشتن کنترل احساسات، نیازهای برآوردهمقررات، کمبود مهارت   و

توجهی به بهداشت روانی افراد و طلب قدرت و کنترل سبب های خود، بیکردن خواسته در برآورده

ناپذیری انعطاف  ، کید کردندأ ای تمطالعه( در  2020پورعبدل و همکاران )  شود.بدرفتاری کارکنان می

مدنظر شناختی از عوامل مهمی است که در رابطۀ بین خشم و پرخاشگری و نشخوار خشم باید  روان 

گیرد پاسخانورزشکار  ،درواقع  .قرار  که  انعطافی  آنهای  در  خشم   ،باشد   کما  هپذیر  اینکه  احتمال 

های پژوهش حاضر در بعد  فتهبر یا  این نتایج . همۀ  د، زیاد استنشده را به ابراز آن تبدیل کنتجربه 

به اثر    ، های پژوهش حاضرگذارد. در یافتهها صحه میبر بروز جنجال فوتبالیست  فردیمؤثر  عوامل  

قوانین و محک بازدارندگی    عدم شناختمیزان آشنایی با قوانین و مسائل اخالقی و روحیه ورزشکاری،  

درآمد پایین، وجود اهداف مبهم و وجدان کاری  نشده، سطح سواد و  وجود نیازهای برآورده  قوانین،

نگرش احترام به دیگران و پیشکسوتان،  نبود    ها، ضعیف، الگوبرداری و تقلید از رفتار دیگران و رسانه

بودن در بعد عوامل  مسئولیتی، حرص و طمع و عجول داشتن پشتوانه سیاسی و دلگرمی، بدبینی و بی

ای اخالقی و دینی، ضعف  هبه آموزه   نبودنپایبند ، و اعتقادی  در بعد عوامل ارزشی،  شناختی و نگرشی

در بعد عوامل رفتاری همچنین  و    وخوی نیکوبه اخالقیات و خلق   نبودند پایبن  در اعتقادات مذهبی و

خشم و عصبانیت،    نشدنکنترل  طلبی و داشتن جسارت زیاد، ناتوانی در سازگاری و و قدرت  ، و روانی

کنترل و  عاطفی  ثبات  نداشتن    نبود  جسمانی،  و  مهارتی  و ضعف  ناتوانی  سرخوردگی،  و  احساسی 

تناسب بین توانایی    نبود، خستگی جسمانی و روحی و غیبت،  کماحترامی و کنترل  دی، خوأاستقالل ر

  دبای که می بر بروز جنجال سازمانی اشاره شد بیجا  هایفرهنگ غیراخالقی و اعتراض، و پست ورزشی

   ار گیرد.دنظر قردر گام اول برای مدیریت جنجال م

توان به بر اثر عوامل سازمانی بر بروز جنجال در لیگ فوتبال کشور میهای پژوهش مبنییافتهبارۀ  در

همکاران  پژوهش نتایج   و  آن2017)  میشل  کرد.  اشاره  رایجبی،  دریافتند  ها (  دلیل  عدالتی  ترین 

هنگامی که منبع   ، ثیر دارد. براساس نتایجأ هدف و شدت بدرفتاری ت کارشکنی کارکنان است و بر  

افراد  ،  عدالتی توزیعی بودبودند، هرگاه منبع بیمتمایل  جویی  کارکنان به انتقام  ، عدالتی تعاملی بودبی

وارد اهداف سازمان آسیب  به    ،ای بودعدالتی رویهدادند و زمانی که منبع بیکار کمتری را انجام می

).  شدمی پونیا  و  در2018رانا  فرایندها،  سازمان،  دریافتند  خودپژوهش    (  کنترل،  طریق  از  باید  ها 



 331                                                      ... برتر گیدر ل یآزمون مدل عوامل مؤثر  بر جنجال سازمان: نعمتی

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

عبدی  های بدرفتاری را از کارکنان بگیرند.  ها، تفویض اختیار و تقسیم وظیفه فرصت ها، رویهسیاست

(  2016سرلک )  ،دیگر  پژوهشیدر  در پژوهش خود بر این یافته صحه گذاشتند.  نیز  (  2017و همکاران )

رویه)عامل  پنج    ،دریافت مراودهناعدالتی  و  توزیعی  قانونای،  و ای،  پیچیدگی  و  ابزاری  گریزی 

قوانینگیج جنجال  (  کنندگی  و    مؤثر  بر  )پنجرههفت  است  میانجی  سازمان،  متغیر  شکسته  های 

ی، ضریب نفوذ های اجتماع رجوع به رسانههای شکسته مدیر، اقتدار مدیریتی، دسترسی اربابپنجره

های ارزیابی عملکرد و فرهنگ سازمانی(، احتمال وقوع نتیجه از  های اجتماعی، ساختار سیستمرسانه

 بر  مؤثرعوامل  (  2017و همکاران )  ضمیرروشننند.  کطریق راهبرد جنجال را تقویت یا تضعیف می

عبارت  کردند  را شناسایی  انحرافی  رفتار بروز ازاکه    اخالقی،  جو  سازمانی،   تعهد   شغلی،   رضایت :ند 

)  سازمانی.   سیاست  و  شدهدركسازمانی    حمایت  سازمانی،   عدالت  شغلی،  استرس (  2018جیسون 

بی،  دریافت و رهبران خودشیفته در سازمان جو  به وجود مینبود    تقوایی  را  این  آورند.  پرهیزکاری 

وجود  اثرات برمبنیعوامل مربوط به سالمت سازمانی  در را تأیید کردهای پژوهش حاضر نتایج، یافته

توجهی به افراد و بهداشت روانی فعاالن  بی  ،حاکمیت اخالقی   نبود  ،سازا و تعارضزهای استرس سیاست

  ،وجود نارضایتی از پست ورزشی  ، وجود خشونت سازمانی  ،باال سطح  ردی  فوجود تعارض بین  ،ورزشی

ارتقا فرصت نبود    ، امنیت شغلی در تیم  نبود   ، سازمان و تیم  بارۀوجود شایعات زیاد در  ،تیم در    های 

عدالتی بیبر  مبنی؛ در عوامل مربوط به عدالت سازمانی  انضباطی اداری و کاغذبازینظمی و بیوجود بی

؛ دالتی در برقراری ارتباطاتعبی  و   عدالتیبدقولی و بی  ،هاعدالتی در توزیع پاداشبی  ،در اجرای قوانین

تغییر   ،های قانونی و مقرراتیوجود خأل برمبنیمانی  ی سازهاریزی به قوانین و برنامه در عوامل مربوط

وجود قوانین ارزیابی    ،قوانین  نبودنهبازدارند  ،نبودن بعضی از قوانیناجرایی  ،مداوم قوانین و مقررات

ریزی برنامه  ،وجود سیستم کنترلی و نظارتی ضعیف  ، انیموریت سازمأبودن اهداف و ممبهم  ،ناصحیح

ب و  تیمبی  ،ریختههمهنادرست  شرایط  به  برنامهتوجهی  در  بروز ریزی ها  در  تمرین  یا  مسابقات  های 

ای  هسازمان لیگ و  باشگاه ،فدراسیون فوتبال کشور استنیاز  رو؛ ازاینجنجال در لیگ فوتبال کشور

  نوع  تا این  ایجاد کنند ای خود تغییراتی  هو در ساختار و روش  کنندتوجه  ه موارد مذکور  فوتبال ب

     یا حذف شوند.یابند  ، کاهش شوند رانگیز کنترلبرفتارهای جنجال

عوامل محیطی شامل تحریکات محیط داخلی و خارجی بر بروز جنجال در فوتبال    ،ها نشان داد یافته

نحوه داوری، شکست  های اجتماعی،  رسانه  کنترل  ،پژوهشی دریافت( در  2016سرلک ).  استمؤثر  

تیم، رفتار ورزشکاران تیم مقابل، حساسیت رقابت، مسابقه محرك، یادگیری، پرخاشگری ورزشکاران 

ناکامی در   کم، ودن تیم، ازدحام تماشاگران، سطح آمادگی جسمانی پایین، سن بو تماشاگران، میزبان

پایین، نظم، حضور خانواده، حضور رسانه اندی و سطح مهبل ردهزندگی، رتبه تیم در جدو های  رت 
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افراد پرخاشگر  و  جمعی  ثیر دارند. أ ر کاهش پرخاشگری ورزشکاران و تماشاگران تبترتیب  به،  تنبیه 

)  همچنین در  2001رحمتی  به    مطالعه(  عصبی هضعف خود  موجب  که  داور  و ای  بازیکنان  شدن 

هیجان بازی  دریافت که  او  .  کرداشاره    شودتماشاگران می  جنجالن یک تیم ورزشی و درنهایت  مسئوال

های بزرگ  در این زمینه باشد که سرآغاز درگیری  یمؤثرو عقاید نژادپرستانه نیز ممکن است عامل  

گیری جنجال در لیگ فوتبال  در شکلرا  های پژوهش حاضر  این نتایج، یافتهشود.  بین بازیکنان می

اثرمبنیتأیید کرد؛  کشور   به  بر  به تحریکات محیط داخلی که  باشگاه    عوامل مربوط  یا  مربوط  تیم 

دستورات و   ،بودن مدیر و مربیبدزبان  ، نبودن مدیر و مربیدوروبودن و صادق   اثرات  شامل  ؛شودمی

مدیر   نبودن  ساالرشایسته  ،رفتارهای سیاسی زیاد مدیر و مربی  ،انونی مدیر و مربیق های غیرخواسته 

مربی مربینداشتن  قتدارا  ، و  و  خواسته بی  ،مدیر  به  ورزشکارانتوجهی  رفتارهای  پارتی  ،های  و  بازی 

بیجای مدیر، مربی و    هایاعتراض ،  هاتیمیهای فشار دوستان و حمایت از هموجود گروه  ،ایسلیقه 

عوامل مربوط به تحریکات    ؛ همچنینبقات در لیگادر حین مس  اندرکاران دستبازیکنان به داور و  

نیست فوتبال  تیم  یا  باشگاه  تهدید    هایاثر  شامل  ؛محیط خارجی که در کنترل  و  توهین  فحاشی، 

اشتباهات   ،درگیری و خطاهای فیزیکی مکرر حین بازی ،بازیکنان تیم رقیب یا تماشاگران و هواداران

بی داورانمکرر،  قضاوت  سوگیری  و  تصمیم  نداشتناقتدار  ،عدالتی  در  افزایش    ،هاداور  و  تحریک 

های انضباطی باشگاه و لیگ . کمیته هاتخریب تیم و بازیکنان توسط رسانه  وها  حساسیت توسط رسانه

به باید  مسابقات  برگزاری  مسئوالن  کنند   و  توجه  ذکرشده  دهند   ،موارد  انجام  فوری  و    اقدامات 

ددرحد کاهش  را  لیگ  و  باشگاه  خارجی  و  داخلی  محیط  در  موجود  تحریکات  تا امکان  شاهد    هند 

   گونه رفتارها در محیط ورزشی نباشیم. این

دار وجود امعن  تفاوتبر جنجال سازمانی  مؤثر  عوامل    ابعاد  هایبین میانگین رتبه   ،ها نشان دادیافته

مؤثر  و متغیر عوامل    رتبه  یشترینمحیطی دارای ب مؤثرمتغیر عوامل  ها، با توجه به میانگین رتبه  دارد.

همسو یا ناهمسو با یافته پژوهش حاضر    های پژوهش.  ستفردی دارای کمترین رتبه در بین متغیرها

آمده در پژوهش  دستههای بتوان نتیجه گرفت که رتبه بنابراین با توجه به یافته پژوهش می  ؛ یافت نشد

محیطی که تحریکات داخل زمین و خارج از زمین مسابقه را عامل    مؤثربر رتبه اول عوامل  حاضر مبنی

های الزم برای حذف این تحریکات را در ریزیتوان برنامه، میداندبر بروز رفتارهای جنجالی می  مؤثر

بندی توانند از این رتبهبرگزاری مسابقات می  نمدیران ورزشی و مدیران و مسئوال  ؛ همچنیننظر گرفت

  اها بتوانند عملکرد خود را ارتقتا تیم  کنندبرای کاهش رفتارهای جنجالی در ورزش و مسابقه استفاده  

 جامعه نیز از مسابقه لذت کافی را ببرند.  افراددهند و 
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سمت توسعه در ورزش نیازمند شناخت  توان نتیجه گرفت که حرکت بهبا توجه به یافته پژوهش می

ها و مسابقات با توجه افراد و رفتارهای آنان در محیط باشگاه است. بروز رفتارهای جنجالی در باشگاه

اهمیت آن امکان دارد  به گستردگی و  با بحران آنکه  ها  را  به . دستکندهای جدی مواجه  ها  زدن 

آمده مشخص  دستهبا نتایج ب  .کندچنین رفتارهایی در باشگاه در کارکرد باشگاه ها اختالل ایجاد می

و راهبردهایی    ها کارگیری استراتژی توان با بهو میدارد  برازش قوی و مطلوب    پژوهش شد که مدل  

و  آفمانع جنجال فوتبال شد  باید دررینی در  در    بارۀمدیران  باشند.  آن حساس  با  برخورد  چگونگی 

اقدام کند. هنگامی که  جنجالصورت پدیدآمدن   بداند که چگونه برای حل آن   جنجال، مدیر باید 

توانست که میبه خود اختصاص دهد    را  شود، وقت و کوششی  باشگاه های عمده در داخل  موجب شکاف

توان نتیجه گرفت با توجه به یافته پژوهش می. پس باید از بین برود  ؛د کار روبه وری بهره یارتقابرای 

مطلوب طور  استفاده از روندهای خالق به  با  های ورزشیدر لیگ   سازمانی را  جنجالبتوانیم    که باید

بهبود بخشد، ها را گیریورد، کیفیت تصمیمآبه وجود    ورزشکنترل کنیم تا بتواند تغییرات مثبت در  

نظری و  در    های هافکار  را  و خالصههتیمجدید  دهد  افزایش  را  رضایت شغلی  کند،  مطرح  موجب    ا 

عوامل    اول اینکه باید  های ورزشیلیگبنابراین مدیریت    ؛شود  ها تیم و باشگاهخالقیت و نوآوری در  

ای همیشه سطح بهینه   حساس باشد و  هاآنبه  سپس    ،کند ها را شناسایی  بر بروز جنجال در لیگ مؤثر  

شمارۀ  شکل    کند. اهداف متمرکز    را بر  ها جنجالسعی کند این    ؛ دوم اینکهاز آن را مدنظر داشته باشد

   . دهدنشان می  براساس نتایج پژوهش حاضررا بر جنجال در فوتبال مؤثر عوامل سه 
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    کشور فوتبالدر  یبر بروز جنجال سازمانمؤثر عوامل  مدل -3شکل 

Figure 3- Model of Factors Affecting Organizational Controversy in the football of 

the country 
 

و در  کشور در سطوح سازمانی، محیطی و فردی    فوتبالبر بروز جنجال در    مؤثر  با توجه به عوامل  

به تفکیک هر سطح ارائه   در ادامه راهبردهای کنش  ،آمیزکنترل و حذف رفتارهای جنجال   راستای

 اند از: شود. این راهبردها عبارتمی

دهنده سالمت سازمانی  راهبردهای افزایش  -1از:    اندالف( راهبردهای کنش در سطح سازمانی عبارت

ی از، حاکمیت جو اخالقی، توجه به افراد و بهداشت روانسزا و تعارضهای استرس نظیر حذف سیاست

رضایت از پست    ی، حذف خشونت سازمانی، ارتقاسطح باال فردی  فعاالن ورزشی، حذف تعارض بین

های ارتقا در تیم و سازمان، حذف شایعات  ورزشی سازمانی، وجود امنیت شغلی در تیم، وجود فرصت

تیم و زیرآببارۀ  زیاد در و  اداری و حذف کاغذبازی در تیمسازمان  انضباط   -2  ؛زنی، وجود نظم و 

ها،  دهنده عدالت سازمانی نظیر عدالت در اجرای قوانین، عدالت در توزیع پاداش راهبردهای افزایش

های قراردادی، عدالت در برقراری عدالتی در پرداخت، کاهش و حذف بدقولی و بیاتیا توجه  هاامتیاز

تیم موزون  توسعه  و  برابر  رسیدگی  و  افرادارتباطات  و  تقویت  - 3  ؛ها  و  راهبردهای  قوانین  کننده 
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قوانین   کردنهای قانونی و مقرراتی در لیگ، ثبات در قوانین و مقررات، اجراریزی نظیر حذف خألبرنامه

اجرا قوانین  وضع  بازدارندگی  شدنیو  قدرت  با  قوانین  وضع  صحیح،  زیاد،  ارزیابی  قوانین  وجود   ،

ریزی و توجه به برنامه  ، کنترلی و نظارتی قویموریت سازمانی، وجود سیستم  أ بودن اهداف و م شفاف

 ؛  هاشرایط تیم

عبارت در سطح محیطی  راهبردهای کنش  از:  اب(  نظیر    - 1ند  داخلی  تحریکات  راهبردهای حذف 

صادق یک و  خوشرو  مربی،  و  مدیر  خواسته بودن  و  دستورات  حذف  مربی،  و  مدیر  بودن  های  زبان 

رفتارهای حذف  مربی،  و  مدیر  شایسته   غیرقانونی  مربی،  و  مدیر  در  سیاسی  مربی  و  مدیر  ساالری 

بازی و های منطقی ورزشکاران، حذف پارتیها، افزایش اقتدار مدیر و مربی، توجه به خواسته انتخاب

بیجای مدیر، مربی و    هایکاهش و حذف اعتراض  ،های فشار دوستانای، حذف گروهرفتارهای سلیقه

اهبردهای حذف تحریکات خارجی نظیر اندیشیدن و اتخاذ  ر  - 2  ؛اندرکارانبازیکنان به داور و دست

تدابیری برای کاهش و حذف فحاشی، توهین و تهدید تماشاگران و هواداران و حذف فحاشی، توهین  

از درگیری و خطاهای فی پیشگیری  تیم رقیب، کنترل و  بازیکنان  بازی، و تهدید  زیکی مکرر حین 

عدالتی و سوگیری قضاوت داوران، استفاده از داوران مقتدر در  مکرر، بی  هاتحذف یا کاهش اشتبا

 ؛  هاحذف تخریب تیم و بازیکنان توسط رسانه ،ها ، کاهش حساسیت القاشده توسط رسانههاتصمیم

و نگرشی در جهت کاهش  راهبردهای شناختی  - 1ند از: اج( راهبردهای کنش در سطح فردی عبارت

جنجال نظیر افزایش میزان آشنایی با قوانین و مسائل اخالقی و روحیه ورزشکاری، افزایش شناخت  

ادامه تحصیل و  براینیازهای افراد، ارائه راهکارهایی  کردن قوانین و محک بازدارندگی قوانین، برآورده

بر ش و منطبق  منطقی  ایجاد سیستم درآمد  و  ایستگیافزایش سطح سواد،  روشن  اهداف  ها، وجود 

و   دیگران  به  احترام  نگرش  تقویت  اخالقی،  برتر  الگوهای  تبلیغ  و  معرفی  کاری،  وجدان  تقویت 

و   برگزاری   - 2  غیره؛ پیشکسوتان  نظیر  جنجال  کاهش  جهت  در  اعتقادی  و  ارزشی  راهبردهای 

در  هکارگاه اعتقادی  و  فرهنگی  آموزه   راستایای  به  پایبندی  تقویت های  افزایش  دینی،  و  اخالقی 

ها در جهت پایبندی  ها و حساسیتارائه آموزش   ، اعتقادات مذهبی در اعمال و مناسک دینی و مذهبی

راهبردهای رفتاری و روانی در جهت کاهش جنجال نظیر کنترل   -3  ؛وخوی نیکوبه اخالقیات و خلق

ی ورزشکار، مربی و تماشاچیان  ای ورزشی، افزایش توانایهطلبی افراد در محیطیا حذف روحیه قدرت

ثبات عاطفی و کنترل احساسی و راستای  در سازگاری و کنترل خشم و عصبانیت، ارائه مشاوره در  

ی،  أقوای مهارتی و جسمانی ورزشکار، مشاوره در جهت تقویت حس استقالل ر  یسرخوردگی، ارتقا

یزی در جهت حذف خستگی جسمانی و روحی ورزشکاران و  ر، برنامههانخوداحترامی و کنترل هیجا
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  ،بندی مسابقات، برقراری تناسب بین توانایی و پست ورزشی و توسعه فرهنگ اخالقیمربیان در زمان

 بیجا به عوامل برگزاری یا اجرایی در ورزش.  هایحذف اعتراض

 

 تشكر و قدردانی 
ورزشکارانی که ، مربیان و  مدیران  تمامی   ر،شرکت کننده در مطالعه حاض  از نخبگان علمی و ورزشی 

 تشکر و قدردانی داریم.    در این پژوهش ما را یاری دادند کمال
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