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 کیده چ

  ی احرفه  ی هاباشگاه نفعانذی  یمنف  ی فشارها بروزر د ثر ؤعوامل م ل یحاضر با هدف تحل پژوهش

  است  لیی تحل-یفیتوصهای پژوهشحاضر ازنوع  پژوهش. ه استدشو اجرا  یطراح ایرانفوتبال 

  ند فوتبال بود ونیدراسمجمع ف ی اعضا  یتمام یآمار ة. جامعشده استانجام  یدانیصورت مکه به 

و   یبررس برای . شدندمشخص  پژوهش  ةعنوان نمونآنان به  یتمام ،شمارکه براساس انتخاب تمام 

که   نشان داد  جی . نتادشاستفاده  مکک یم افزار از نرم  یریتفس -ی ساختار سازیروش مدل لیتحل

  ی تواننا ، یجمع ی هارسانه یبرخ ی سازه یها، حاشدر باشگاه نفعانی عوامل ابهام در قدرت ذ

نبود ضرورت و  ران،یمد نییپا یارتباط  یهاخود، مهارت  یمنابع اقتصاد کردنداریها در پاباشگاه

و  جز یورزش یهادر باشگاه یها و مشکالت مال در باشگاه  نفعانی به ذ ییگودغدغه در پاسخ 

با این توجه مدیریت فشارهای شناسایی شده و کنترل این  بودند.  ی دیمستقل کل ی رهایمتغ

 ها، سبب رفع حواشی موجود گردد. ها در باشگاهتواند ضمن کاهش تنشفشارها می
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   . یورزش

 

 

 

 
1. Email: mohammadzade94@gmail.com 

2. Email: najafzadehrahim@yahoo.com 



 1398اسفند و بهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                        120
 

 مقدمه
متناقض وجود دارند که برای  گاهیهایی با منافع مختلف و ، افراد و گروهمحیط و سازمانیدر هر 

عنوان ها که بهاین افراد و گروهگیرد. نظر قرار منافع آنان مد ایدب هافعالیتاطمینان از موفقیت  کسب

. کنندیا آن را تضعیف  اشندبسازمان شوند، ممکن است حامیان قدرتمند نفعان شناخته میذی

هر نفعان از عوامل موفقیت ثیر بسیاری بر پروژه دارد، مدیریت ذیأ آنان ت هایکه اقدامییآنجااز

قدیمی  عبارتی «نفعهای ذیگروه» .(3 ،2017، 1آناند و گرای) شودمحسوب می محیط و سازمانی

امروز  چهاما آن ،رودکار میهای مختلف بههای مختلف به شکلندر زباهاست است و قرن

 شودکاربرد نسبتًا جدیدی از این واژه محسوب می ،در ادبیات مدیریت رایج است نفعذی عنوانبه

-در سازمانکه نقش مهم و اساسی نفعان با ذی (.123، 2018، 2هنریکوس و هوستدکورگان)بارنت، 

آمیز اجرای موفقیتدر ثری ؤنفعان نقش م. ذیگذارندتأثیر میهای سازمان برخی حوزهدارند، بر  ها

-می هازیاد، آنمناسب و قدرت نفوذ  ظرفیتاز نفعان ذیبا توجه به برخورداری  دارند. 3راهبردها

د ندهنشان می هاپژوهش(. 12، 2009، 4)راینی ها تأثیر بگذارندسازمان هایبرنامه برخی بر توانند

استفاده از برای تری ثرؤمطور هتا آنان ب شودنفعان سبب میذی ها بهنداشتن سازماناطمینانکه 

 نداشتن بهاطمینانها تا سازمان شودله سبب میئاین مس .نمایند راهبردی تالشریزی برنامه

های ریزیتا برنامه شودمی موضوع موجبکه این  کنندوجود خطر قلمداد  ةمثابنفعان را بهذی

 (. 24، 2011، 5افزایش یابد )گودسل ها درجهت بهبود منابع خودسازمان

های مدنظر ها و برنامهتا فعالیت شودرهای آنان سبب مینفعان و مدیریت فشارها و رفتااهمیت ذی

راهکارهایی ارائة  درزمینةحاضر  مطالعة(. 37، 2013نوری، تری دنبال شوند )قاضیمناسببه شکل 

 و کلی ایمقوله  رضایت زیرا، است؛ یافته تدوین هاسازمان  از نفعان سازمانیرضایت ذی برای

کسب آن در هر سازمانی، باید بینشی سیستمی و علمی جامع وجود داشته  برایکه  است جانبههمه

د که بین رضایت ندهتجربی مختلف نشان میهای پژوهش. (67، 2013)گوهررستمی،  باشد

مستقیم وجود دارد و تغییرات مثبت در دیدگاه کارکنان  ةنفعان سازمانی، رابطو رضایت ذی کارکنان

زمینه دراین  پژوهشگران نیزبرخی . شودنفعان سازمانی منجر میذی نسبت به کار، به افزایش رضایت

افزایش در  ، پنج واحد(2010) 6اند. طبق مطالعات سرزرویاکمطرح کردهمعیارهای دقیق عددی 
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 80تا  40شود و بین نفعان سازمانی میواحد افزایش رضایت ذی 3/1مندی کارکنان موجب ترضای

ه کارکنان نسبت به شغل خود ک نفعان سازمانی، حاصل دیدگاهی استدرصد رضایت و وفاداری ذی

سوی سازمان، شده ازهئرضایت، وفاداری و پایبندی کارکنان بر کیفیت کاال و خدمات ارا ،زیرا ؛دارند

 (.73، 2014، 1)اسکرود و واگاسار دنتأثیری شگرف دار

 ها، فوتبالمیان ورزشدر ،شكبی. شی نیز تأثیرگذارندهای ورزنفعان بر ورزش و محیطذی

شود و در کشور رین رشتة ورزشی در جهان محسوب میانگیزتترین و هیجانفدارترین، پربینندهپرطر

طور به «ذینفعان»های زیادی با عنوان ها و سازمانافراد در گروهاز این قاعده مستثنا نیست.  نیزما 

های ورزش فوتبال شرکت ها و رویدادها، راهبردای برنامهفعاالنه در آن درگیر هستند که در اجر

)ابریشمی، خبیری، سجادی و ها دارند اهداف باشگاه کردنبرآوردهی سهمی در نوع کنند و بهمی

ند که مطالباتی وجود دار نفعانای از ذی، مجموعه (. در سیستم ورزش هر کشوری55، 2011، الهی

به نام ارزیابی عملکرد مواجه  نفعان با چالشیی به ذیگویپاسخ ها برایباشگاه ،اساسدارند؛ براین

های روشهای ورزشی نیاز دارند سازمانکه ( اظهار کرد 2000) 2وری شیبلزمینه، اینهستند. در

تا با این کار  جهت تضمین بهترین روش عملیاتی تغییر دهندریتی و ساختار سازمانی خود را درمدی

 نطبق کنند؛مبر آن نفعان سازگار و ها و تقاضای ذیچالش خوبی خود را برای رویارویی بابتوانند به

-های باشگاه حمایت میها از اهداف و برنامهین شود، آنمنفعان تأ های ذی هرچه منافع و خواسته

 (.11، 2002، 3بکر و واندرپالسبه نقل از کنند )

د اند سازمانی که بخواهنفعان اظهار کردهذی درزمینة نظریة( 1985) 5پالسن( و 1981) 4پنینگ 

، این امر ن نشودمینفعان تأکه منافع ذینفعان توجه کند و زمانیذیبه منافع همة باید  ،موفق باشد

های ورزشی و سازمان ، همةدلیلهمینشود. بهمیها منجر آنها و اجرانشدن شدن برنامهبه متوقف

های خود را برای بقای دهند و تالشها باالترین سطح همکاری و کار تیمی را توسعه میباشگاه

های و روش هاها باید شکلهای ورزشی و باشگاهسازمان اساس،کنند؛ براینیکپارچه میشان آیندة

نظر نفعان خود درجهت اهداف موردهای ذیها و تقاضاچالشبه بتوانند  کار گیرند تاهی را بمدیریت

در محیط نامطمئن امروزی،  ( اظهار کردند که1997) 6تیبولت و هاروی بارهند. دراینپاسخ ده

-ن مختلف خود داشته باشند تا تالشنفعاقوی با ذی یارتباط ها بایدهای ورزشی و باشگاهسازمان

همین  ،دیگرخود را افزایش دهند. ازطرفو منابع  یك جهت هماهنگ کنند در های خود را
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توانند نفعان میاین ذیاند. شده عنوان منبع فشار و تغییر محیطی بر سازمان شناختههنفعان بذی

 بر ، برای تأمین منافع خود،دبرنتوجه به منافعی که از سازمان می جمعی باطور انفرادی یا دستهبه

ها باید های ورزشی و باشگاهسازمان ،اساس؛ براینثیر بگذارندأ سازمانی ت هایها و تصمیمسیاست

)فرکینز و  ها را تأمین کنندن و منافع آ را مدیریت کنند نفعان خودکار گیرند تا ذیهایی را بهروش

 (.95، 2015، 1شیلبوری 

ابلی دنفاسین، دپرز، وان نفعان پرداخته شده است؛یمختلفی به بررسی فشارهای ذ هایهشپژودر 

واسطة قدرت خود نقش مهمی در ان بهنفعخود مشخص نمودند که ذی ( در پژوهش2017) 2و هنی

نیازهای باید که  شاره کردا (2017) 3د. فریمننعملکرد سازمانی دار نیافتنبهبودبهبودیافتن یا 

هومل، ه شود. ا پاسخ مناسب دادبه این نیازه ،راستای منابع موجودنفعان شناسایی شود و درذی

اند شرایط را برای تونفعان میکه فشار ذی مشخص کردند (2018) 4هامبریك، هموس و نیته

نفعان فشار ذی، (2018) 5بابیاک و کیهلهای ورزشی دچار مشکل کند. به عقیدة مدیران سازمان

ناگنواستوپولوس، گیلولی، . آل ایجاد شودهای فوتباتا مشکالتی برای مدیران باشگاه شودسبب می

تا  شودمدیران سبب میامل رفتاری برخی عواشاره کردند  (2017) 6کوک، پارگاناس و چادویك

والترز و شود. ها میله سبب بروز مشکالتی در سازمانسئین منفعان بر مدیران حساس شوند و اذی

ی منفی و مقابله با آنان سبب بروز فشارها نفعانذی ( اشاره کردند که ناآگاهی دربارة2010) 7تاکون

 برخیکه  ( نیز اشاره کردند2009) 8( و چوی و وانگ2007بارنت )شود. ها مینفعان بر سازمانذی

-نفعان بر مدیران و سازمان میی ذیها سبب بروز فشارهای منفعوامل مالی و اقتصادی در سازمان

ی رفتارهای اجتماعی و فقدان برخ(، 2015) 9لوهیکوسکیتورکوالینن، آلتونن و به عقیدة . شود

ها ایجاد کنند. با توجه به سازمانمشکالتی را در ذینفعان شود تا میسبب  ،سوی مدیرانارتباطی از

اند. نفعان انجام نشدهخصوص ذیهایی جامع در ورزش درها مشخص شد که پژوهشپژوهش

سبب  نفعانذیفشارهای منفی  بروزر ة عوامل مؤثر دهای جامع درزمینبراین، نبود پژوهشافزون

 فوتبال درک شود.جمله ها ازعان در برخی محیطنفخصوص ذی سی دراسا هاییشده است تا ابهام

-های فوتبال سبب مینفعان در باشگاهفشارهای منفی ذی نبود شناخت نسبت به عوامل بروزدهندة
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و این تفاوت باشند نفعان بیهای ذیفوتبال نسبت به نیازها و خواسته هایتا مدیران باشگاه شود

توجه   . باشودای میحرفههای فوتبال نفعان علیه باشگاهسوی ذی منفی از یجو بروزتفاوتی سبب بی

. ای ایران شود وز مشکالت بسیاری در فوتبال حرفهتواند سبب برنفعان این جو میبه قدرت ذی

ها مربوط نفعان در باشگاهبه ذی یتوجهه بیتوان بموجود در فوتبال ایران را میالت برخی مشک

 دانست.

ان، حامیان مالی، هواداران، بازیکنان، پیشکسوتان، مربیشامل نفعانی ذی ای های فوتبال حرفهباشگاه

نفعان در یك از این ذیهر ،سبمدیریت منا، درصورت نبود شكدارند. بدون مدیرهکارکنان و هیئت

ها ایجاد نمایند. برخی فشارهای غیرمنطقی توانند مشکالتی را برای باشگاههای مختلفی میزمان

ها های برخی افراد و گروهسازیجریان  واسطةها بهجهت تعویض سرمربی و مدیر باشگاههواداران در

برخی فشارهای  ،باشد. همچنینهای ورزشی نفعان بر باشگاهفشارهای منفی ذی ایمونهتواند نمی

ای هزمانها در ان بر باشگاهبرخی فشارهای غیرمنطقی پیشکسوتمدیره و اعضای هیئتغیرعقالنی 

. با ای فوتبال کشور شوندهای حرفههای نامناسبی در باشگاهگیریسبب بروز تصمیم توانندمی ،مهم

که برخی  دریافت توانکشور ایران میای های فوتبال حرفهرفت مربیان تیمسی تاریخچة آمدوبرر

سبب بروز  ها دارند که این امر گاهیرفتنفعان نقش مهمی در این آمدوفشارهای منفی ذی

نفعان ار ذیفش ،تا امروزهده است ها شده است. این مسئله سبب شبرای باشگاه مشکالت مالی

لی، زمانی، نشان دهد و منابع ماای کشور خود را فوتبال حرفهعنوان یکی از مسائل موجود در به

نفعان سبب فشارهای منفی ذیشك، بدونخود اختصاص دهد. ای را بهساختاری و معنوی عمده

ها از شناخت مدیران باشگاهدیهی است ب. ها ایجاد شودای برای باشگاهده است تا مشکالت عمدهش

فزایش آگاهی ا برنند عالوهتوایورزش ایران م  نفعان در بدنةذ ذینفعان و قبول قدرت و نفوذی

های عملکرد باشگاه یارتقا ، سبب شود تا آنان براینفعانجهت مدیریت رفتارهای ذیمدیران در

ر این حوزه و شناسایی عوامل د فوتبال اقدام کنند. این مسئله نیازمند رفع خألهای پژوهشی

در  هات. نبود پژوهشفوتبال حرفه ای ایران اسهای نفعان در باشگاهفشارهای منفی ذی بروزدهندة

اند تا پژوهش حاضر با هکارهای اجرایی و عملیاتی در بدنة فوتبال ایران سبب شدهاین حوزه و نبود را

ای فوتبال های حرفهدر باشگاه نفعانذیفشارهای منفی  بروزر طالعه و تحلیل عوامل مؤثر دمهدف 

های نفعان در باشگاهیفشارهای منفی ذ بروزر ر دثکه عوامل مؤپاسخ دهد ال ، به این سؤایران

 ؟بندی این عوامل به چه صورت استاولویتو ؟ چیست ایرانای فوتبال حرفه
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 پژوهش  شناسیروش
 ةجامع. صورت میدانی انجام شده استاست که به یتحلیل-توصیفی پژوهش حاضر ازنوع مطالعات

ای های حرفهشامل مدیران باشگاهراسیون فوتبال اعضای مجمع فدتمامی حاضر  پژوهش یآمار

مربیان و  های مختلف ازجمله نمایندةو برخی نمایندگان گروه ایران، مدیران ورزشی ایرانفوتبال 

نفر بودند. با توجه به تعداد جامعة آماری، براساس انتخاب  72اران بودند. اعضای این مجمع ورزشک

پس  ،اساسفدراسیون فوتبال بود؛ برایناعضای مجمع نفر  72تمامی اری شامل نمونة آمشمار، تمام

 12 ،شدهآوری های جمعنامهمیان پرسشاز. نددآوری شنامه جمعپرسش 60ها، نامهاز پخش پرسش

نامه را مدیران ورزشی عضو پرسش 39ای فوتبال ایران، های حرفهنامه را مدیران باشگاهپرسش

های مختلف ازجمله نمایندة نامه را برخی نمایندگان گروهفدراسیون فوتبال و نُه پرسشمجمع 

 .مربیان و ورزشکاران تکمیل کردند

ر دثر وامل مؤشامل ع  هااین سؤالکه بود ال سؤ 15با ساخته پژوهشگر یانامهپرسش پژوهشابزار 

 نامه به وسیلهاین پرسش. ندبود ایرانفوتبال  یاحرفه یهادر باشگاه نفعانذی یمنف یفشارها بروز

رای ب. دش یجامع منابع طراح ةمطالع نیو همچن استفاده از روش دلفی پژوهش، یهانمونه دیدگاه

 کردن و مشخص ییابتدا با شناسا ،منظورنی. بددشاستفاده  یاز روش دلفنامه پرسش کردنیینها

در  خبرگانبه  ،السؤ 10حاوی  نامهپرسش نینخست ،ایبا استفاده از مطالعات کتابخانه هاسؤال 

 15شامل نامه پرسش ها،آنآنان و اعمال  هاینظر ی. پس از بررسارسال شد پژوهشزمینه موضوع 

 میت هاینظر ی. پس از بررسشدارسال در زمینه موضوع پژوهش خبرگان  بهبار دوم  یبرا ،السؤ

خبرگان بخش دلفی  .دش یطراح یینها دییأت برای یینها ةنامآنان، پرسش هایخبرگان و اعمال نظر

بودند که آمادگی خود را در )اعضای مجمع فدراسیون فوتبال(  های پژوهشنفر از نمونه 12پژوهش، 

به برخی از این حضوری  دسترسینبود  ابتدا برای همکاری با پژوهش حاضر اعالم کردند. با توجه به

صورت غیرحضوری؛ یعنی ازطریق پست الکترونیك و فضای مجازی با به برای انجام روش دلفی، افراد

  ها ارتباط برقرار شد.آن 

های بدون بررسی متخصصان های مختلفی ازجمله بررسی نظرهایا، از روشمحتو بررسی رواییبرای 

انجام روایی . شودی استفاده میهای آمارا تحلیلمتخصصان ب ، بررسی نظرهایآماری و همچنین

احتمال دلیل نتایج ناهمسان و نیز ، بههای آماریبدون بررسی متخصصانبا بررسی نظرهای  محتوا

های متخصصان با تحلیل با بررسی نظرهای های تعیین روایی محتواروشبه نسبت  ،خطا و سوگیری

روایی صوری   (.1161، 2015گل، بیگی، صالحی و علیارد )دآماری، قدرت و اعتبار کمتری 

نامة پژوهش حاضر با استفاده از نظرهای هفت نفر از اساتید دانشگاهی حوزة مدیریت ورزشی پرسش

دو ضریب نسبی روایی  ، ازدر این پژوهش برای بررسی روایی محتوا ،همچنین .بررسی و تأیید شد
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مطابق با منابع موجود درخصوص . (75، 2011حیدری، ) شداستفاده  یی محتواو شاخص روا محتوا

، با توجه به ( و همچنین2013زادگان )( و فتوت و عباس2011حیدری )تعیین روایی محتوا ازجمله 

باستانی، (، 2012ی )و صارم یزائر ،یخسرو ،یارالهی ،رنگی زادهحسنجمله ازمختلفی  هایپژوهش

- لسر(، 2015و شیرازی ) اسماعیلی نجفی، کهن، نجفی، محمدزاده، (2014طاهرنژاد )اللهی و روح

که از ضریب نسبی روایی محتوا   (2017و همکاران ) 2هاالکو ( و2017) 1ارسالن، دمیر و کارادومان

آیتم را  هر شداز متخصصان درخواست  ضریب نسبی روایی محتوا برای تعیین استفاده کردند،

رد« و »ضرورتی ندارد« ولی ضرورتی ندا ،، »مفید استروری است«»ض قسمتیبراساس طیف سه 

که از ضریب نسبی  شدفرمول زیر محاسبه  با مطابق ی متخصصاناهپاسخ ،. سپسکنندبررسی 

 دهد.فرمول زیر نحوه محاسبه این ضریب را نشان می .شدروایی محتوا استفاده 
 

ضریب نسبی روایی  محتوا  =

𝒏
𝑬−

𝑵
𝟐

𝑵
𝟐

 

 (8، 2014)باستانی و همکاران،  (: محاسبة ضریب نسبی روایی محتوا1فرمول )
 

 

ل تعداد ک N و دادندتعداد متخصصانی است که به گزینة ضروری پاسخ   ،در این رابطه

اعتبار محتوای آن آیتم  ،باشد تربزرگشده از مقدار جدول مقدار محاسبه متخصصان است. اگر 

 (.78، 2011حیدری، ) شودپذیرفته می

 
 

 (33، 2012زاده و همکاران، حسن) خصوص ضریب نسبی روایی محتواگیری درتصمیم -1جدول 

 40 30 25 20 15 10 9 8 7 6 5 تعداد متخصصان

 29/0 33/0 37/0 42/0 49/0 62/0 78/0 85/0 99/0 99/0 99/0 حداقل مقدار روایی

 

)حیدری،  استفاده شد 1در این پژوهش، برای بررسی شاخص روایی محتوا از روش والتز و باسل

نجفی و همکاران (، 2014باستانی و همکاران )جمله های متفاوتی ازبا توجه به پژوهش. (80، 2011

که از ضریب نسبی روایی ( 2017هاالکو و همکاران ) ( و2017)ارسالن و همکاران  ل(، سر2015)

بودن«، متخصصان »مربوط  ،شاخص روایی محتوا کردنمحتوا استفاده کردند، برای مشخص 

کنند. را براساس طیف لیکرتی چهارقسمتی مشخص می السؤبودن« هر بودن« و »ساده»واضح 

»نسبتاً مربوط دو  ، از یك »مربوط نیست«،خودشاننظر را از السؤبودن هر متخصصان مربوط

ترتیب ، بهالسؤبودن . سادهکردندسه »مربوط است«، تا چهار »کامالً مربوط است« مشخص است«، 

 
1. Serel Arslan, Demir & Karaduman 

2. Halakou 
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از یك »ساده نیست«، دو »نسبتاً ساده است«، سه »ساده است«، تا چهار »ساده مربوط است« 

دو »نسبتًا واضح است«،  »واضح نیست«،یك  ترتیب از، بهالسؤبودن . همچنین، واضحشدمشخص 

  .(33 ،2012 همکاران، و زادهحسن) شد، مشخص »واضح مربوط است«سه »واضح است« تا چهار 

شاخص  روایی  محتوا  =
تعداد  متخصصان  که به سوال  نمره  های  سه و  چهار  داده  اند 

تعداد  کل متخصصان 
 

 (33 ،2012 همکاران، و زادهحسن) شاخص روایی محتوا (: محاسبة2فرمول )
 

 ،2012 همکاران، و زادهحسناست ) 79/0برابر با  محتوا ییص روااخقبول برای شحداقل مقدار قابل

، از هفت مثالعنوان به را بررسی کردند؛نامه پرسش روایی محتوا، هفت نفر حاضر در پژوهش (.33

میزان ضریب نسبی  ،دانستند. با توجه به فرمول مدنظر مربوطنامه را پرسش سؤال اول نفر نفر، شش 

 این سؤال برابر با یك است. روایی محتوا
 

ضریب نسبی روایی محتوا =
7 −

7
2

7
2

= 1 

 

واضح  نسبتاً، از هفت نفر متخصص، یك نفر گزینة »شاخص روایی محتواصوص ، درخهمچنین

چهار نفر گزینة »واضح مربوط است« را مشخص  تعیین نمود. دو نفر گزینة »واضح است« و را  «است

 85/0نامة پژوهش برابر با پرسش. با توجه به شاخص روایی محتوا، میزان شاخص روایی محتوا کردند

 است.
 

شاخص  روایی  محتوا  =
6

7
= 0.85 

 

 ،نی. همچنشد یبررس یدانشگاه دیاساتتن از های هفت با استفاده از نظر نامهشمحتوا پرس ییوار

نسبت روایی محتوا و شاخص  ،یسنجییروا هایبا استفاده از فرم نامهپرسش  امحتو ییخصوص روادر

  از  بیشتر نسبت روایی محتوامقدار  نفر(، هفت) دیبا توجه به تعداد اسات شدند. دییتأ  روایی محتوا

 نامهپرسش ایمحتو ییروا، نیبنابرا تعیین شد؛ 79/0شاخص روایی محتوا بیشتر از و مقدار  99/0

. تأیید شد 88/0نامه به میزان پایایی پرسش ،آلفای کرونباخ با استفاده از محاسبة. شد دییتأ پژوهش 

طراحی مدل تفسیری طراحی شدند. -ساختاری سازیاساس روش مدلنامه برپرسشهای سؤال 

این طراحی  است. متغیرهای دیگر اثر هریك از متغیرها بر برای بررسی روشی تفسیری -ساختاری

رود می کاربهارچوب مدل هچ ةرتباط است و این طراحی برای توسعرویکردی فراگیر برای سنجش ا

اند از: این روش دارای پنج گام است که عبارت .دپذیر شوامکان پژوهشاهداف کلی  دستیابی به تا
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 سیکردن ماترسازگار، هیاول یابیدست سیآوردن ماتردستهبی، ساختار یتعاملخود سیماتر لیتشک

سازی ت. در این پژوهش از روش مدلتعامال ةشبک میترسو  رهایسطح متغ نییتعی، ابیدست

تفسیری از  -سازی ساختاریتحلیل مدل برایکه تفسیری گروهی استفاده شد. زمانی-اختاریس

ها را با یکدیگر باید آن ،دنداشته باش ها یك ماتریسکه هرکدام از آن شودچندین خبره بهره گرفته 

به سازی مدل ةهای پرشده طبق مرحلتك ماتریسابتدا تك ،کردنادغام برای اساس،کرد؛ براینادغام 

 شدندهم جمع  باهای متناظر های حاصل درایهتمام ماتریس ،سپس شدند.تبدیل یك اعداد صفر و 

و گرفت مقدار صفر  ،تر از مد بودهر عدد که برابر یا کوچك گرفته شد.و از ماتریس حاصل مقدار مد 

مراحل  سایرشده، اطالعات کسباین  واسطةبه ،پسس .گرفتمقدار یك  ،تر از مد بوداگر بزرگ

 1مك میك افزارنرمتفسیری از -سازی ساختاریی و تحلیل روش مدلبررس برای. شد اجراسازی مدل

  استفاده شد.

-ندهیآهای مدیریت و حوزهمتقاطع در  سیماتر ةدیچیانجام محاسبات پ  برایمك ك یافزار منرم

مهم در  یهاو مؤلفه رهایگونه است که ابتدا متغنیافزار بدنرم نیشده است. روش ا یطراح یپژوه

و  شوندمیوارد  اتاثر لیمانند تحل یسیدر ماترها آن ،سپس .شوندمی ییشناسانظر مورد ةحوز

موجود در  یرهای. متغدهندمی صیتشخ را تبطمر ةبا حوز رهایمتغ نیان ایارتباط م زانیمخبرگان 

با تا دهد یامکان را م نیمك اكمی افزاررمن .گذارندیم ریها تأثموجود در ستون  یرهایسطرها بر متغ

 نیا یکند. با بررس حیرا تشر ستمیس كی یاصل هایلفهؤم ةهم یسیگرفتن از ارتباط ماترکمك

این کارکرد را ارائه دهد.  ستمیس یابیارز برای یاصل یرهایمتغ کردنامکان آشکار این روشارتباط، 

شد؛ شده کاربرد داشته بافشارهای شناساییکردن تقدم و تأخر تواند در مشخصمی مكافزار میك نرم

شده را کدام فشارهای شناسایی که توان مشخص کردمیمك میك  افزاربا استفاده از نرم ،عبارتیبه

شوند. و ایجاد سایر فشارها می بروزب که خود سبتعیین کرد عنوان فشارهای زیربنایی توان بهمی

شی از وجود سایر فشارها هستند، شده خود نافشارهای شناساییکه این حدس بود برخی از ازآنجایی

شده برای دهی فشارهای شناساییسازمان صورت مناسب بهتواند بهمییادشده  افزارنرم

فشارهای مستقل، فشارهای وابسته، فشارهای پیوندی و فشارهای مستقل کلیدی  کردنمشخص 

 .کنداقدام 

  

 نتایج
ادبیات  ةبا مطالع ،نیو همچن با استفاده از روش دلفی پژوهش یهانمونه هاینظر یپس از بررس

در  نفعانذی یمنف یفشارها بروز رعوامل مؤثر د، های ورزشی و غیرورزشینفعان در محیطذی ةحوز

 
1. MicMac   
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این عوامل ذکر است که  شایان. (ة دو)جدول شمار شدندشناسایی  ایرانفوتبال  یحرفه ا یهاباشگاه

عنوان  به عواملاین  .سی توسط تیم خبرگان اصالح و تأیید نهایی شدندشناسایی اولیه و بررپس از 

 .شدندتفسیری استفاده -ساختاری سازیاول روش مدل ةدر مرحل ،عناصر مدنظرمعیارها و 
 

 ایرانفوتبال  یاحرفه یهادر باشگاه نفعانذی یمنف یفشارهابروز ر عوامل مؤثر د -2جدول 

 شماره  عوامل
 1 هادر باشگاه نفعانیابهام در قدرت ذ

 2 نفعانیها و ذارتباطات باشگاه تیبر وضع ینظارت یهانظارات نامناسب سازمان

 3 هادر باشگاه نفعانیترس از ذ

 4 ایدر ورزش حرفه نفعانیخصوص ذو شفاف در یکل نیو قوان  هااستیفقدان س

 5 یجمع یهارسانه یبرخ یسازهیحاش

 6 خود یمنابع اقتصادکردن داریها در پاباشگاه یوان تنا

 7 هادر امور باشگاه نفعیقدرت ذ یهاگروه یاعمال نفوذ نامناسب برخ

 8 هاباشگاه در نفعانیذ یبرخ یطلبو منفعت یطلبقدرت

 9 هاباشگاه ةکالن و عمد یهایریگمیها و تصمتیدر فعال نفعانیاز ذ نگرفتنبهره

 10 رانیمد نییپا یارتباط یهامهارت

 11 هادر باشگاه نفعانیبه ذ ییگونبود ضرورت و دغدغه در پاسخ

 12 هاها در پوشش اخبار مربوط به باشگاهباشگاه یعمومضعف روابط

 13 یورزش یهادر باشگاه یوجود مشکالت مال

 14 هاباشگاه نفعانذیبودن و نامشخص مبهم

 15 نفعانیبه ذ ییگوپاسخ برای یمشکالت فرهنگوجود 

 

تفسیری از ایجاد ماتریس خودتعاملی -سازی ساختاریانجام روش مدل دامة پژوهش، برایدر ا

 د.ساختاری استفاده ش
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 ساختاری خودتعاملی ماتریس -3جدول 
 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل 

1  v v v A V O V O O O V V O X 

2   X X A A A A A A A V O X X 

3    X A A A A A A A V X O A 

4     O O X X A A A V O X X 

5      O V O O O X A X A O 

6       O X O O O A O V A 

7        X V A A X O O X 

8         X A A O O X O 

9          A A X X O V 

10           A O A O V 

11            A V O A 

12             A X X 

13              X V 

14               X 

15                

 

دست ه تفسیری ب-سازی ساختاریس دسترسی نهایی مطابق با روش مدلماتری در ادامة پژوهش،

 .شمارة چهار نشان داده شده استآمد. نتایج این ماتریس در جدول 

دهد. در این ماتریس، عالئم صفر و یك پس از نوع جدول شمارة چهار ماتریس نهایی را نشان می

-سازی ساختاریشده براساس روش مدلروابط میان موانع تبیین شدند و پس از اصالحات انجام

مشخص شده است. جدول  1*تفسیری، برخی از این اعداد تغییر کردند که این مورد با عالمت 

ها و ها براساس خروجیبندیدهد که سطحشمارة پنج سطح مربوط به هریك از عوامل را نشان می

 ها هستند.ورودی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1398اسفند و بهمن، 58،  شماره 11مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                        130
 

 ماتریس دسترسی نهایی  -4جدول 

 نفوذ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عوامل

1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 9 

2 0 1 *1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 

3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 

4 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 

5 1 1 1 *1 1 *1 1 *1 *1 0 1 0 1 1 1 13 

6 0 1 1 *1 0 1 *1 1 *1 0 0 0 0 1 0 8 

7 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 8 

8 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 8 

9 0 1 1 1 0 0 *1 1 1 0 0 1 1 0 1 9 

10 0 1 1 1 0 *1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 

11 *1 1 1 1 1 *1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 12 

12 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 

13 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 8 

14 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 

15 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 10 

  11 9 7 10 4 3 9 10 10 8 3 13 13 13 3 وابستگی

 

دهد. براساس این های هریك از موانع را نشان میجدول شمارة پنج خروجی، ورودی و اشتراک

ها شکل گرفت که جدول بندی متغیرها برای تعیین عوامل زیربنایی و روابط میان آنجدول، سطح

شمارة دو نشان داده دهد. درنهایت، مدل نهایی پژوهش در شکل شمارة شش این مورد را نشان می

 شده است.
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 یهادر باشگاه نفعانذی یمنف یفشارها بروزر های عوامل مؤثر دها و اشتراکها، ورودیخروجی -5جدول 

 ایرانفوتبال  یاحرفه

 هااشتراک  ورودی  خروجی عوامل 

1 1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،8 ،12 ،13 ،15 1 ،5 ،11 1 

2 2 ،3 ،4 ،12 ،14 ،15 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،14 ،15 4 

3 2 ،3 ،4 ،12 ،13 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،13 ،15 4 

4 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،12 ،14 ،15 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،14 ،15 7 

5 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،14 ،15 5 ،11 ،13 2 

6 2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،14 1 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 ،12 ،15 2 

7 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،12 ،15 4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،15 6 

8 2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،14 1 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،14 5 

9 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،15 5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 5 

10 2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،15 10 ،11 ،13 1 

11 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،13 5 ،11 ،12 ،15 2 

12 6 ،7 ،9 ،11 ،12 ،14 ،15 1 ،2 ،3 ،4 ،7 ،9 ،12 ،13 ،14 ،15 5 

13 3 ،5 ،9 ،10 ،12 ،13 ،14 ،15 1 ،3 ،5 ،9 ،11 ،13 ،14 4 

14 2 ،4 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15 2 ،4 ،5 ،6 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15 6 

15 1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،7 ،11 ،12 ،14 ،15 1 ،2 ،4 ،5 ،7 ،9 ،10 ،12 ،13 ،14 ،15 6 
 

 شدهن سطح عوامل شناساییتکرارهای اول تا ششم در تعیی -6جدول 

 سطح اشتراک ورودی خروجی عوامل تکرار

1 4 2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،12 ،14 ،15 
1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،

11 ،14 ،15 
2 ،3 ،4 ،7 ،8 ،14 ،15 1 

2 14 2 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15 2 ،5 ،6 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15 2 ،8 ،12 ،13 ،14 ،15 2 

3 7 2 ،3 ،7 ،8 ،9 ،12 ،15 5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،15 7 ،8 ،9 ،12 ،15 3 

3 9 2 ،3 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،15 5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 7 ،8 ،9 ،10 ،12 ،13 3 

4 2 2 ،3 ،12 ،15 1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 ،15 2 ،3 ،15 4 

4 3 2 ،3 ،12 ،13 1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 ،13 ،15 2 ،3 ،13 4 

4 13 3 ،5 ،10 ،12 ،13 ،15 1 ،3 ،5 ،11 ،13 3 ،5 ،13 4 

4 15 1 ،2 ،3 ،6 ،11 ،12 ،15 1 ،2 ،5 ،10 ،12 ،13 ،15 2 ،12 ،15 4 

5 6 6 ،8 6 ،8 ،10 ،11 ،12 ،15 6 ،8 5 

5 11 1 ،5 ،6 ،8 ،10 ،11 5 ،11 ،12 5 ،11 5 

6 1 1 ،8 ،12 1،5 1 6 

6 5 1 ،5 ،8 ،12 5 5 6 

6 8 8 1 ،5 ،8 ،10 8 6 

6 10 8 ،10 10 10 6 

6 12 12 1 ،12 12 6 
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پس از انجام این مرحله نیاز است براساس اطالعات خروجی جدول شمارة شش، مدل پژوهش رسم 

عوامل سطح یك استخراج شدند. این سطح شده، عامل شناسایی 15ازمیان  ابتدا اساس،براینشود؛ 

عامل باشد. مالک سطح یك بودن یك عامل، بیشترین تواند دارای یك عامل یا بیش از یك می

و  اهاستیفقدان س»عامل  هاست. مطابق با جدول شمارة شش،ها و اشتراکتشابه میان خروجی

( بیشترین تشابه میان « )شمارة چهارایدر ورزش حرفه نفعانیخصوص ذو شفاف در یکل نیقوان

های این عامل که خروجیصورت ها را دارد که تعداد آن هفت اشتراک بود؛ بدینها و اشتراکخروجی

بین، بود که دراین 15، 14، 8، 7، 4، 3، 2 شامل هاو اشتراک  15، 14، 12، 8، 7، 4، 3، 2 شامل

، عاملی دیگر با هفت وجود داشت. با بررسی جدول 15، 14، 8، 7، 4، 3، 2اشتراک شامل  هفت

باالترین  د وعنوان سطح یك در مدل مشخص شبه 4اشتراک مشاهده نشد؛ بنابراین، عامل شمارة 

. در مدل، به سطح دوم مدل پرداخته شد شدن سطح یكسطح در مدل را داشت. پس از مشخص 

ن  اشتراک در سطح دوم قرار گرفت و در ای دلیل برخورداری از شش به 14ارة ، عامل شماین قسمت

تشابه بین ، هرکدام دارای پنج 9و  7های ، عاملد. در سطح سومسطح عاملی دیگر نیز اضافه نش

 تااین فرایند ادامه یافت  .ندخروجی و اشتراک بودند که هر دو عامل در سطح سوم قرار گرفت

، در سطح شش دام با یك تشابه بین خروجی و اشتراکهرک 12و  10، 8، 5، 1درنهایت، پنج عامل 

 .)شکل شماره یك( قرار گرفتند؛ بنابراین، مدل پژوهش حاضر دارای شش سطح است

، نوع متغیرها با توجه به مكمیكافزار تفسیری با استفاده از نرم-سازی ساختاریدر ادامة روش مدل

ها مشخص شد. پس از تعیین قدرت نفوذ یا اثرگذاری و اثرگذاری بر سایر متغیرها و اثرپذیری از آن

های چهارگانة روش شده را در یکی از خوشه توان تمامی موانع شناساییقدرت وابستگی موانع، می

گروه شامل متغیرهای مستقل  بندی نمود. اولینماتریس اثر متغیرها، در چهار گروه طبقه

شود که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف دارند. این متغیرها تاحدودی از سایر متغیرها )خودمختار( می

مجزا هستند و ارتباطات کم دارند. گروه دوم متغیرهای وابسته هستند که قدرت نفوذ ضعیف، اما 

از قدرت نفوذ و وابستگی زیادی وابستگی زیادی دارند. گروه سوم متغیرهای پیوندی هستند که 

شود. گروه برخوردارند. درواقع، هرگونه عملی روی این متغیرها باعث تغییر در سایر متغیرها می

است. این متغیرها دارای قدرت نفوذ زیاد و وابستگی کم  چهارم شامل متغیرهای مستقل )کلیدی(

 دهد. ن میمك در پژوهش حاضر را نشاهستند. شکل شمارة دو، تحلیل میك
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 یاحرفه یهادر باشگاه نفعانذی یمنف یفشارها بروزر تفسیری عوامل مؤثر د-ساختاریمدل  -1شکل 

 ایرانفوتبال 
 

 
  مکمیک تحلیل -2شکل 
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 تیبر وضع ینظارت یهات نامناسب سازماننظار) 2د که عامل با توجه به شکل شمارة دو مشخص ش

و  مبهم) 14( و عامل هادر باشگاه نفعانیترس از ذ) 3(، عامل نفعانیها و ذارتباطات باشگاه

سوی سایر عوامل غیرهای وابسته هستند که بیشتر از( جزو متهاباشگاه نفعانذیبودن نامشخص

-هیحاش) 5عامل (، هادر باشگاه نفعانیابهام در قدرت ذ) 1عامل براساس نتایج، . تأثیرپذیر هستند

(، خود یمنابع اقتصاد کردنداریها در پاباشگاه یتواننا) 6ی(، عامل جمع یهارسانه یبرخ یساز

به  ییگونبود ضرورت و دغدغه در پاسخ) 11(، عامل رانیمد نییپا یارتباط یهامهارت) 10عامل 

و متغیرهای ی( جزورزش یهادر باشگاه یوجود مشکالت مال) 13( و عامل هادر باشگاه نفعانیذ

و  یکل نیها و قواناستیفقدان س) 4عامل مستقل کلیدی هستند. همچنین، نتایج مشخص کرد که 

 یهاگروه یاعمال نفوذ نامناسب برخ) 7ای(، عامل در ورزش حرفه نفعانی خصوص ذشفاف در

(، هاباشگاه نفعانیذ یبرخ یطلبو منفعت یطلبقدرت) 8(، عامل هادر امور باشگاه نفعانیقدرت ذ

 12(، عامل هاباشگاه ةکالن و عمد یهایریگمیها و تصمتیدر فعال نفعانیاز ذ نگرفتنبهره) 9عامل 

مشکالت وجود ) 15( و عامل هاها در پوشش اخبار مربوط به باشگاهباشگاه یعمومضعف روابط)

که هرگونه عملی معنیبدین هستند؛و متغیرهای پیوندی ( جزنفعانیبه ذ ییگوپاسخ برای یفرهنگ

 .شودبب تغییر در سایر متغیرها میشده در گروه پیوندی سروی عوامل مشخص

 

 گیریبحث و نتیجه 

های نفعان در باشگاهیفشارهای منفی ذ بروزر دثر عامل مؤ 15براساس نتایج پژوهش حاضر، 

فشارهای منفی  بروز عوامل مشخص شد که در . با توجه به اینشناسایی شدند ایرانای فوتبال حرفه 

-نشان ند که این مطلبددی وجود دار، عوامل متعایرانای فوتبال های حرفهنفعان در باشگاهذی

های پرطرفدار در جمله ورزشورزش فوتبال از. نفعان استمرتبط با ذی ردةهای گستحوزه دهندة

های بسیاری از گروه ،اول در مرحلةشده است موضوع سبب . این سطح جهان ازجمله ایران است

نفعان از های موجود ذیگروه ،دوم رزشی وجود داشته باشند و در مرحلةو نفعان در این رشتةذی

بر ده است تا عواملی مختلف این موضوع موجب ش برخوردار باشند که قدرت و تأثیرگذاری عمیق

 امراین د. نثیرگذار باشای فوتبال ایران تأ های حرفهنفعان در باشگاهفشارهای منفی ذی بروز

وتبال از های فاهمیت توجه به مسائل مختلف و ضرورت برخورداری مدیران باشگاهدهندة نشان

 .های خود استنفعان در باشگاهمقابله با فشارهای منفی ذیوسعت دید گسترده برای 

مختلف  یهابر حوزه ت،یداشتن اهم لیدلبهنفعان ذی ( دریافتند2018) 1چینویو و سورش ، سینق

نفعان مدیریت ذی بر عوامل مختلفی( مشخص کردند 2017و همکاران ). فاسین ندثیرگذارتأ 

 
1. Singh, Chinyio & Suresh 
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فریمن به عقیدة . ر محیطی استنفعان در هاز گستردگی ذیتأثیرگذارند که این موضوع ناشی 

ته که بس ها مؤثرندذینفعان در سازمانر ایجاد برخی مشکالت ازسوی های مختلفی دجنبه (، 2017)

 هایتوان گفت نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشمی اساس،به زمان و مکان متغیر هستند؛ براین

. خوان استناهم( 2017( و فاسین و همکاران )2018) سینق و همکاران (،2017فریمن )

یز زیاد ن ایرانهای فوتبال نفعان حاضر در باشگاهه است تا ذیدسبب شگستردگی ورزش ، کلیطوربه

ای فوتبال و های حرفهنفعان در باشگاهمدیریت ذی برایده است تا موجب شله باشند. این مسئ

های مالی، فرهنگی، در حوزه ه و مدیریت عوامل مختلفتوج به ،کاهش فشارهای منفی آنان

که مدیریت  دهداین موضوع نشان می. باشیمنیاز داشته یریتی ای و مدی، رسانهوزشاجتماعی، آم

ایران به مدیرانی باتجربه و های فوتبال باشگاهدشوار است و در  ایرانای نفعان در فوتبال حرفهذی

های مختلف به حیطه یتوجهنفعان و بیبعدی مدیران به ذینگاه تك ،شكقوی نیاز است. بدون

نفعان و در مدیریت ذی ایرانهای فوتبال باشگاهشود سبب می ایرانهای فوتبال نفعان در باشگاهذی

در مرحلة که شود پیشنهاد می ،رودست نیاورند؛ ازاینکاهش تأثیرات منفی آنان توفیق چندانی به

ها و بررسی قدرتنفعان خود و ناسایی ذیش برعالوه ایرانای فوتبال حرفه هایمدیران باشگاهاول، 

. اقدام کنند ،های مختلف باشگاهبه آنان در زمینه  ارائة توضیح  گویی وپاسختأثیرگذاری آنان، برای 

قویت دانش و آگاهی مدیران افزایی به تهای دانشبا برگزاری دوره شودپیشنهاد می ،همچنین

 .آنان اقدام شودنفعان، اهمیت و نحوة مدیریت خصوص چیستی ذیهای فوتبال درباشگاه

-در باشگاه نفعانیابهام در قدرت ذازجمله عوامل برخی ، نتایج پژوهش حاضربراساس براین، افزون

، خود یمنابع اقتصاد کردنداریها در پاباشگاه یتواننای، جمع یهارسانه یبرخ یسازهیحاش، ها

و  هادر باشگاه نفعانیبه ذ ییگوپاسخنبود ضرورت و دغدغه در ، رانیمد نییپا یارتباط یهامهارت

این عوامل سبب . و متغیرهای مستقل کلیدی هستندجز ،یورزش یهادر باشگاه یوجود مشکالت مال

 بروزر عوامل مؤثر دسایر  گیریفرایند شکلگذاری بر ثیرو تأ  شدهسایر عوامل شناسایی ایجاد

توجه به این عوامل  ،روشوند؛ ازاینمی ایرانای فوتبال های حرفهنفعان در باشگاهفشارهای منفی ذی

این  .دمهیا کن ایرانهای فوتبال نفعان در باشگاهمدیریت ذی را برایبسیاری شرایط حدتواند تامی

های فوتبال ایران مدیران باشگاه ،نفعانمدیریت فشارهای منفی ذی دهد که برایمی مسئله نشان 

ی توجهبه عوامل یادشده توجه بیشتری کنند؛ زیرا، بی ،خصوصهای خود دراینریزیدر برنامه باید

ی، جمع یهارسانه یبرخ یسازهیحاش، هادر باشگاه نفعانیابهام در قدرت ذجمله به برخی عوامل از

نبود ، رانیمد نییپا یارتباط یهامهارت، خود یمنابع اقتصاد کردنداریها در پاباشگاه یتواننا

 یهادر باشگاه یوجود مشکالت مالو  هادر باشگاه نفعانیبه ذ ییگوضرورت و دغدغه در پاسخ
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نفعان آماده شود و ثیرگذاری منفی ذیبرای تأ  ایرانای تا فضای فوتبال حرفه شوندی، سبب میورزش

 تر کند.را سخت ای فوتبال در مقابله با این معضلهشرایط باشگاه

در پژوهش خود مشخص کردند که برخی مسائل نظارتی و ( 2017و همکاران ) ناگنواستوپولوسآ

یرمنطقی را به سازمان وارد نفعان برخی فشارهای غ تا ذی شودها سبب میبه ارزیابی یتوجهبی

 به عنوان یك عامل کلیدی در بروزنامناسب  هایتنظارعامل  ،حاضر در پژوهش که؛ درحالیکنند

ی سایر فشارها سو مشخص شد بیشتر از ایرانفوتبال  یاحرفه یهانفعان باشگاهذی یمنف یفشارها

 توان گفت نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعةمیاساس، براین گیرد؛ثیر قرار میتأ تحت

فعان و نذیرسد مشکالت عمدة نظر میاست. بهخوان ناهم( 2017) و همکاران ناگنواستوپولوسآ

مهم در  ایوان دغدغهعننفعان بهیاند تا مسئلة ذهای تأثیرگذار بر این حوزه سبب شدهبرنامه نبود

اند و این نشدهخصوص ایجاد های نظارتی دراینجریان ،روای کشور درک نشود؛ ازاینفوتبال حرفه

والینن و تورک براین،افزون .خصوص نیز درک نشوندهای موجود درایناست تا فشار امر سبب شده

-نفعان سبب میگویی به ذیت در پاسخضروربردند که نبود ( در پژوهش خود پی2015همکاران )

نارانوجا و ، بوت ،. همچنینسخت شوندها شرایط در سازمان ،نفعانذی علت فشارهایبه شود

تواند آنان در زمان بروز مشکالت می نفعان و متقاعدکردنارتباط با ذیدریافتند  (2016) 1ساووالینن

( نشان 2017کاران )ناگنواستوپولوس و همآ .مدیران را رفع کند های پیش رویبسیاری از چالش

 ی مهم در ارتقا و توسعة نقش ،نفعانبا برخورداری از ارتباطات مناسب با ذی مدیراندادند که 

 توان گفت نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعاتمی اساس،نفعان دارند؛ براینذیبا مشارکت 

 (2017ناگنواستوپولوس و همکاران )آ( و 2016(، بوت و همکاران )2015) و همکارانتورکوالینن 

به  پاسخگونبودن ها وهای ارتباطی مدیران باشگاهرسد فقدان مهارتنظر میبه .داردخوانی هم

، فیطرایجاد شوند. از ایرانای کالت بیشتری در فضای فوتبال حرفهمش شودنفعان سبب میذی

ها آنان با باشگاه شودمی موجبنفعان ها به ذیگویی باشگاهپاسخها برای باشگاه نداشتندغدغه

عمومی ی فوتبال با تقویت واحدهای روابطهامدیران باشگاهشود پیشنهاد می ،رودرگیر شوند؛ ازاین 

، های جمعی و اینترنتی به تمامی گروههارسانه و اخبار در ها، ارائة برخی گزارش و همچنینشگاه با

 . های خود تالش کنندها در اطراف باشگاهکاهش تنشبرای 

ایجاد التی را ها مشکنفعان برای سازمانذیشوند مشکالت مالی سبب می، (2007) بارنتبه عقیدة 

ها سبب بروز برخی عوامل مالی و اقتصادی در سازمان ( اشاره کردند که2009) چوی و وانگ. کنند

توان گفت نتایج پژوهش اساس میبراین شوند؛نفعان بر مدیران و سازمان میفشارهای منفی ذی

رسد ضعف نظر میبه  .خوانی دارد( هم2009)( و چوی و وانگ 2007بارنت ) نتایج مطالعاتحاضر با 
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نفعان برای ذیشود سبب می ایران ای فوتبال ی حرفههامسائل اقتصادی و مالی در باشگاه در

از مشکالت مالی موجود در  بسیاری نفعانذیفشارهای منفی تقویت شوند. بدیهی است  واردکردن

فشارهایی منفی نفعان ذیشود له سبب میدانند و این مسئچشم مدیران میاز های فوتبال را باشگاه

ای را  های حرفهمشکالت فنی باشگاهنفعان ری از ذی . بسیاهای فوتبال وارد کنندبر مدیران باشگاه

دنبال بروز ، بهرودانند؛ ازاینضعف مدیران میناشی از را دیریتی ناشی از ضعف مربیان و مشکالت م

 پیشنهاددانند؛ بنابراین، نداشتن مدیران میصالحیتاز  له را ناشینفعان این مسئذی ،مشکالت مالی

 هایو استفاده از تجربهجذب متخصصان بازاریابی با ای فوتبال ایران های حرفهتا باشگاه شودمی

های فوتبال باشگاه شودپیشنهاد می ،. همچنینرا ارتقا دهندد وضعیت مالی و اقتصادی خو ،آنان

خصوص موجود در سطح جامعه درهای ری از ابهاموضعیت مالی خود، بسیا کردنایران با شفاف

تر نسبت به وضعیت مالی نفعان با کسب شناخت دقیقتا ذی ها را رفع کنندشرایط مالی باشگاه

 فشارهای خود بکاهند.ها، از میزان باشگاه

دشوار  دسترسی کهطوریند؛ بههای مختلفی وجود داشتحاضر محدودیت در انجام پژوهش

های پژوهش حاضر آنان یکی از محدودیت های پژوهش و درگیری شغلی زیادبه نمونه پژوهشگران

برخی  نداشتناعتقادبراین، دیگر بود. افزون محدودیت ، مشابه در این حوزه هایبود. نبود پژوهش

حاضر  دیگر پژوهشمحدودیت ، های پژوهشیثیرگذاری فعالیتهای پژوهش به اهمیت و تأ نمونه

در این حوزه را هایی مند پژوهشعالقه پژوهشگران شودحاضر پیشنهاد می ا توجه به مطالعةب بود.

ثیرگذار بر های تأ با هدف شناسایی جریان شود پژوهشیپیشنهاد می اساس،انجام دهند؛ براین

 شود پژوهشیپیشنهاد میطراحی و اجرا شود.  های خودیرمنطقی هواداران علیه باشگاهرفتارهای غ 

ای فوتبال های حرفهنفعان در باشگاهارچوب قانونی و مقرراتی حضور و فعالیت ذیهبهبود چ با هدف

نفعان وضعیت فشار ذی ای با هدف مقایسةشود مطالعهپیشنهاد می ،مچنین. هایران انجام شود

   .ای کشور ایران انجام شودهای حرفهورزش

 هابررسی و ثابت شده است. در بسیاری از پژوهشنفعان اهمیت توجه به ذی در مطالعات مختلفی

. توجه به شوندها کاهش عملکرد سازمان افزایش یاموجب توانند نفعان میاشاره شده است که ذی

 .های امروزی استسازمان امور ضرورییکی از  ،ثیرگذارهای مهم و تأ عنوان گروهنفعان بهذی

-خصوص در برخی رشتهنفعان در حوزة ورزش به توجه به فشارهای منفی و تخریبی ذی همچنین،

نحوی مناسب مدیریت امور در ورزش را بهتوان بشود سبب می ،جمله فوتبالهای پرطرفدار از

های فشارهای منفی بر باشگاه بروزر بر شناسایی عوامل مؤثر ددردست گرفت. در این پژوهش، عالوه

 تبال در ایران، راهکارهایی برای مدیریت این فشارها ارائه شدند.ای فوحرفه 
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Abstract 
The purpose of this study was to Study the factors affecting the outbreak of negative 

pressures of stakeholder’s professional soccer clubs of Iran. The present study was 

descriptive analytical that it was done on the field base. The statistical population of the 

study consisted of all members of the Football Federation Association, the Based on the 

selection of all the numbers, all members identified as a research sample. In order to 

investigate and analyze was used the Structural Interpretation Modeling whith use Mic-

Mac software. The results of the research also revealed that the factors of ambiguity in 

stakeholder power in clubs, the marginalization of some mass media, the inability of clubs 

to stabilize their economic resources, low managerial communication skills, the lack of 

necessity and concern in responding to stakeholders in the club The existence of financial 

problems in sports clubs were of the key independent variables. With this in mind, 

managing the identified pressures and controlling these pressures can alleviate existing 

stresses while reducing stress in clubs. 

  
Keywords: Stakeholders, Negative Pressures, Communication Skills, Financial 

Problems, Sports Clubs. 
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