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Abstract 
The present study was designed and implemented with the aim of developing a framework 

for controlling counterproductive behaviors in sports teams. The present study had a 

mixed method. The tools used in this study were developed after conducting a semi-

structured interview and reaching theoretical saturation. The researcher-made 

questionnaire included 39 items and in the form of 7 components,  in 5-option Likert scale 

(very high, 5 points to very low, 1 point). In the first part (qualitative) for conducting field 

interviews, the statistical population of the study were prominent professors in sports 

management specializing in organizational behavior and some managers of sports 

delegations in Golestan province who were purposefully selected for qualitative 

interviews. In the second (quantitative) part, after collecting the information obtained from 

the qualitative research, a questionnaire was made and distributed among the managers 

and employees of the sports delegations of Golestan province. In this part, the population 

included 153 managers and employees of sports delegations in Golestan province, which 

according to Morgan's table, 113 individuals was identified as the research sample. The 

results showed that the framework for controlling and compensating for counterproductive 

behaviors in sports teams includes components such as planning, professional ethics, 
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motivation, selection of manpower, proportionality of salaries and benefits, information 

technology and creativity and innovation at work. In other words, the implementation of 

these components can lead to the control and compensation of counterproductive 

behaviors in sports teams . 
 

Keywords: Anti-Productive Behaviors, Manpower, Professional ethics, Sports Staff. 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
One of the most important issues in achieving productivity is the formation of 

counterproductive behaviors. Counterproductive behaviors as one of the most 

inappropriate behaviors have always led to sabotage and underemployment in 

organizations, which has overshadowed the process of improving and expanding 

the performance of organizations (1). Counterproductive behaviors are a set of 

behaviors that divert organizations from their path and goals and create some 

negative consequences (2). These behaviors can include underemployment, 

sabotage, theft, misuse of information and resources, as well as the prevalence of 

chaos in organizations, which in turn causes crises, tensions and injuries in 

organizations (3). 
 

Materials and Methods 
The present study was descriptive-survey in terms of data collection method and 

applied in terms of purpose. In fact, no manipulation was done on variables and 

factors and it had a mixed design based on the research approach. The research 

method was of a mixed exploratory type; That is, it was first qualitative and then 

quantitative. In the first stage, the qualitative method of content analysis was used 

to construct the model and then the quantitative descriptive-analytical method was 

used to test the model and the correlation research based on the structural equation 

model was used. The tools used in this study were developed after conducting a 

semi-structured interview and reaching theoretical saturation. The researcher-

made questionnaire included 39 items and in the form of 7 components, in five-

option Likert scale (very high, 5 points to very low, 1 point). In the first 

(qualitative) part for conducting field interviews, the statistical population 

included prominent professors in sports management specializing in the field of 

organizational behavior, as well as some managers of sports delegations in 

Golestan province who had  a Ph.D. degree; these individuals were purposefully 

selected for qualitative interviews on the subject of research (16 interviews with 

16 individuals and continued to the point of theoretical saturation); In the second 



173                                                Sport Management Studies, Volume 14, No 75, 2022 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

(quantitative) part, after collecting the information obtained from the qualitative 

research, a questionnaire was made and this questionnaire was distributed among 

the managers and employees of the sports delegations of Golestan province. In 

this part, the population included 153 managers and employees of sports 

delegations in Golestan province, which according to Morgan's table, 113 

individuals was identified as the research sample, , of which 110 correct 

questionnaires were returned. This study used the random sampling method to 

select the study’s participants. In this study, two sections of descriptive statistics 

and inferential statistics were used. In the descriptive statistics section, descriptive 

tables were used to express the demographic characteristics of the research. The 

qualitative part (analysis of interviews and code extraction) used Max QDA 

software Pro version, while in the quantitative part, elongation and skewness 

indicators were applied to check the distribution of data, answer research 

questions and develop a measurement model. The structural model used SPSS 

software version 24 and Smart PLS version 0.2 . 

Findings 
Descriptive results of demographic characteristics of the research interview 

sample showed that 87.5% of the participants in the study are male and 12.5% are 

female. 12.5% of the samples have less than 5 years of work experience, 25.0% 

have 6 to 10 years and 62.5% have more than 10 years. Descriptive results related 

to the gender of the research sample in the quantitative section, revealed that 35% 

of the research samples are female and 65% are male, the majority of the research 

sample, i.e. 71.5% are married and 28.5% are single. Most of the research 

samples, i.e. 47.3%, have a bachelor's degree and the work experience of most of 

the samples is more than 10 years (44.5%). To evaluate the fit of measurement 

models, three criteria of reliability, convergent validity and divergent validity 

were used and their reliability was done by examining factor load coefficients, 

Cronbach's alpha coefficients, composite reliability, and shared reliability. The 

criterion value for the suitability of factor load coefficients was 0.5. For all 

questions, the factor loading coefficients of the questions were greater than 0.5, 

which indicates that this criterion was appropriate. None of the questions were 

deleted. The value of Cronbach's alpha and the composite reliability of the 

variables in each of the 7 variables was higher than 0.7, indicating the appropriate 

reliability of the model. In this study, the reliability of the variables was at the 

desired level. Since the reliability was confirmed, the hypotheses could be 

examined by structural equations. Thus, the study’s results can be generalized to 

the whole society. The second criterion for examining measurement models was 

convergent validity, which examines the correlation of each variable with its 
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questions (indicators). According to the Fornell and Larker methods, a suitable 

value for AVE is 0.5 and above. For all 7 variables, the value of AVE was greater 

than or equal to 0.5. Divergent validity was the third criterion for examining the 

fit of measurement models.  
 

Conclusion 
The competitive environment created in organizations has led to the success of 

organizations that have good productivity. Achieving sustainable productivity can 

be the key to the success of today's organizations, which plays an important role 

in the process of improving and expanding the performance of organizations. 

Counterproductive behaviors play an important role in the failure of organizations 

and they can cause serious harm. Counterproductive behaviors also play a 

considerable role in sports organizations, including sports delegations. In this 

way, controlling these behaviors can bring countless benefits. Therefore, this 

study aimed at developing a framework for controlling counterproductive 

behaviors in sports delegations. The present study’s findings showed that the 

framework for controlling counterproductive behaviors in sports teams includes 

components such as planning, professional ethics, motivation, selection of 

manpower, proportionality of salaries and benefits, information technology and 

creativity and innovation at work. In other words, considering components such 

as planning, professional ethics, motivation, manpower selection, proportionality 

of salaries and benefits, information technology and creativity and innovation at 

work can lead to the control of anti-productive behaviors in sports teams. 
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 مقالة پژوهشی

 1ی ورزش  یها ئتیورانه در ه ضدبهره یرفتارها   چارچوب کنترل نیتدو
 

 زینب بادلی1،  اسرا عسگری2، امین رشید لمیر3، زین العابدین فالح 4، طاهر  بهلکه5

 

 گرگان، گرگان، ایران   واحد  ،اسالمی  آزاد  دانشگاه  ،ورزشی  مدیریت  دکتری  دانشجو.  1

 )نویسندة مسئول(   رانیواحد گرگان، گرگان، ا   ،ی دانشگاه آزاد اسالم  ،یبدن  تیگروه ترب  اریاستاد.  2

 ران یشابور،ای،نیو علوم انسان   اتیدانشکده ادب  شابور،یدانشگاه ن  یورزش  تیریمد  اریاستاد.  3

 گرگان، گرگان، ایران   ، واحداسالمی  آزاد  دانشگاه  ،ورزشی  مدیریت  گروه  دانشیار.  4

 گرگان، گرگان، ایران   ، واحداسالمی  آزاد  دانشگاه  ،ورزشی  مدیریت  گروه  استادیار.  5
 

01/1401/ 30تاریخ پذیرش:                         1400/ 04/05تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 

ی طراحی و اجرا  ورزش  یهائتیورانه در هبهره  ضد  یرفتارهاچارچوب کنترل    نیتدو  هدف  باتحقیق حاضر  

از انجام مصاحبه و   ، در این پژوهش  استفاده  موردابزار  گردید. روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود.   بعد 

که شامل   به اشباع نظری تدوین شد  قالب    39رسیدن  و در  گزینه  صورتبه،  مؤلفه  7گویه  لیکرت پنج  ای 

زیاد،   کم،    5)خیلی  خیلی  تا  شد.    1امتیاز  تدوین  مصاحبه  امتیاز(  انجام  برای  )کیفی(  اول  بخش  نیمه در 

حوزه مدیریت ورزشی متخصص در حوزه رفتار سازمانی برجسته    اساتید، جامعه آماری پژوهش را  ساختاریافته

از مدیران هیئت برخی  بودندو همچنین  افراد،    های ورزشی استان گلستان  این  برای    صورتبهکه  هدفمند 

ات حاصل از . در بخش دوم )کمی( بعد از گردآوری اطالعشدند  های کیفی در موضوع پژوهش انتخابمصاحبه

های ورزشی  مدیران و کارکنان هیئتو این پرسشنامه در بین    هپژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نمود

نفر بود که با    153های ورزشی استان گلستان،  تعداد مدیران و کارکنان هیئت   .گردیدتوزیع  استان گلستان  

نتایج تحقیق حاضر نشان  ه تحقیق مشخص شدند. نمون  عنوانبه نفر  113توجه به جدول مورگان، تعداد نمونه  

، ریزیبرنامه  ازجمله  هاییمؤلفه ی شامل  ورزش  یهائتیورانه در هضدبهره  یرفتارهال  کنتر  داد که چارچوب

 ی و نوآور تیخالقو  اطالعات یفناور، ایحقوق و مزا تناسبی، انسان یروین نشیگزی، زشیانگ، ایحرفه اخالق
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-ئتیورانه در هبهره  ضد   یرفتارهامنجر به کنترل    تواندمی  هامؤلفهاین    سازیپیاده. به عبارتی  باشدمیدر کار  

 ی گردد.ورزش یها

 

  .هیئت ورزشی ، ، نیروی انسانی ورانهضدبهره یرفتارها،  ایاخالق حرفه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه 
  روند  درکه نقش مهمی    باشد مییکی از مسائل مهم و کلیدی در عرصه سازمانی    عنوانبه  وریبهره

لذا   (480،  2021،  1مدهوی و مهروترا )  فردی و سازمانی دارد  هایموفقیت به    و    وریبهرهدستیابی 

مهمی    عنوانبه نقش  که  است  کلیدی  و  مهم  اهداف  از   دارد  هاسازمانتوسعه  روند  دریکی 

. محققان مختلفی سعی در ایجاد شواهدی در خصوص بهبود (192،  2018،  2گرئوزائسکاس و گرمانووا)

،  2018،  3الشیب)  اند دهدازیادی را در این حوزه به انجام   های تالشو  اندداشته  ها سازماندر    وریبهره

اما به علت وجود   به انجام رسیده است  هاسازماندر    وریبهرهدر مسیر    هایی فعالیتاگرچه  .  (275

فردی و   شکل    ها سازمانتمامی    مطلوب در  صورتبه  وریبهرهسازمانی، فرایند توسعه  برخی موانع 

( است  جاجا  4ترستنا نگرفته  مهم    .(35،  2020،  جاشاریو  ،  مسائل  از  به    زمینه  دریکی  دستیابی 

ضد  گیریشکل،  وریبهره ضدباشد میورانه  بهره  رفتارهای  رفتارهای  از    عنوانبهورانه  بهره.  یکی 

تا    ،رفتارها   تریننامناسب سازمانی    هایعرصهدر    هاییکاری کمو    هاخرابکاریهمواره سبب گردیده 

این   که  گیرد  عملکرد    مسئلهشکل  و گسترش  بهبود  شعاع    ها سازمانروند  تحت  استقراردادرا    ه 

از را    ها سازمانکه    گردد میانه به مجموعه رفتارهایی اطالق  ربهرو. رفتارهای ضد( 255،  2020،  5آسی)

. این رفتارها  (65،  2018رضانژاد،  )  د نکنمیو پیامدهای منفی ایجاد    نماید میمسیر و اهداف خود دور  

، سرقت، استفاده نامناسب از اطالعات و منابع و همچنین شیوع کاریخراب،  کاریکمشامل    تواندمی

  گردد می  هاسازماندر    هاییآسیب باعث بروز بحران، تنش و    نوعیبهباشد که    هاسازماندر    ومرجهرج

 . (54، 2012، 6بانکس )
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  ها سازمانجدی برای    هایآسیب   تواندمیاز دو بعد فردی و سازمانی    ورانهبهرهضد  ی رفتارهابدون شک  

و از منظر    گرددمی. از منظر سازمانی باعث هدر رفتن منابع  (34،  2015ربیعی و بابادی،  ) ایجاد نماید

  رفتارهااین  .  (74،  2017رضاجوانشیر و همکاران،  )  پیامدهای منفی روانی برجای گذارد  تواندمیفردی  

به شرایط نامناسب سازمانی معرفی گردد    ، یکی از رفتارهای واکنشی منابع انسانی  عنوانبه  تواندمی

  ی رفتارهابروز پدیده    .باشدمیبه علت عدم توجه مدیریت به شرایط سازمانی    نوعیبه   مسئلهکه این  

تا حدی ناشی از عدم توجه مدیران ارشد به کارکنان سازمان و همچنین عدم    تواند می  ورانهضدبهره

باعث شده است    ورانهضدبهره  یرفتارهابروز  .  (2018سربلند،  )  آنان باشد  هایخواسته ه به عالئق و  توج

سازمانی را با مخاطرات و    هایموفقیتایجاد گردد که روند    ها سازماندر    ناپذیریجبران تا خسارات  

 . (33، 2018محمودیان و لطف الهی،  ) کرده استمشکالت عمده و جدی مواجهه 

،  2020آسی )است.    شده   اشاره  ورانهضدبهره  یرفتارهاعواقب  در تحقیقات مختلفی به    وجودین  ا  با

دچار اختالل نماید و    را  ها سازمانروند موفقیت    تواند می  رفتارها این  که بروز    مشخص نمود  (270

که عدم توجه   نیز مشخص نمود  (65،  2018رضانژاد )سازمانی ایجاد نماید.    هایعرصهدر    هایی تعارض

،  1آرنولد.  باشد میعلل بروز این پدیده سازمانی    ترینمهماز سوی مدیران ارشد یکی از    رهارفتااین  به  

کنترل    ( 46،  2011)  اسکاپتاو    نیکولوتی مسیر  در  که  نمودند  مشخص   ورانه ضدبهره  یرفتارهانیز 

مدیران این رفتارها را بشناسند و در خصوص آن اطالعات کافی داشته باشند.    ،در نگاه اول   یبایستمی

تاو  2کونگ در    (63،  2020)  وانگو  ،  اخالق  توسعه  که  نمودند  اهداف    ها سازمانمشخص  ایجاد  و 

را محدود نماید.    آنها  گیریشکلکاهش دهد و مسیر    شدتبهرا    ارفتارهاین  روند بروز    تواندمیمشترک  

انگیزشی    (43،  1996)  اباکومیکا و    ، دهل3استرویبی  که مسائل  نمودند  نقش    تواندمینیز مشخص 

،  2016دهقان )  و   و سبک رداشته باشد. این در حالی است که    ورانهضدبهره   ی رفتارهامهمی در کنترل  

مسائل مربوط به حقوق و مزایا را مهم تلقی   ورانهضدبهره  ی رفتارهادر تحقیق خود جهت کنترل    (121

این    تأکیدنمودند و   بر  لو و زو4هوانگ    داشتند.  مسئلهفراوانی  و    5و لی   (132،  2018)  همکاران  ، 

رفتارهای ضدبه  (24،  2021همکاران) اصلی مدیران سازمان ها می  نیز کنترل  از وظاف  را  ره وری 

   دانند.
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افزایش بهرهها  ادعا کرد که سازمان توانمی شدهگفته  موارد به توجه با به  در جهت  وری خود باید 

وری کارکنان توجه ویژه ای نمایند تا بتوانند با کنترل این رفتارها و تبدیل آنها به  رفتارهای ضدبهره

یل حجم های ورزشی یه دلسازمان  بنابراین  ورانه، موفقیت و رشد خود را تضمین نمایند.رفتارهای بهره

باالی مسئولیت به ویژه در حوزه ورزش همگانی، ورزشی قهرمانی و همچنین پوشش گروه های سنی  

و جنسی مختلف، در عین حال ساختار سازمانی سنتی و تأثیرات تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر 

  عنوان بهورزشی    یهاسازمان  .  را دارد  ورانهضدبهره  یرفتارهاو توسعه    ایجاد    روند عملکرد آنها، پتانسیل

در   وریبهره توسعه ورزش ایران دارد.    روند  دری مهم در سطح کشور نقش مهمی  هاسازمانیکی از  

در    تواندمی  هاسازماناین   ورزش  موفقیت  وقوع    هایعرصه باعث  احتمال  گردد.   ی رفتارهامختلف 

مشکالت    تواند می  مسئلهوجود دارد و این    ها سازماندیگر    مانند ی ورزشی  هاسازماندر    ورانهضدبهره

انواع    ایعمده از  یکی  نماید.  ایجاد  ورزش  توسعه  برای  ورزشی،  هاسازمانرا  ورزشی    های هیئتی 

های ورزشی وری در هیئت افزایش بهره.  باشندمیکه بازوی اجرایی ورزش در سطح کشور    باشندمی

ورییاجراعنوان  به اساس  این سطح شکل  ترین بخش ورزش کشور که  در  و همگانی  قهرمانی  زش 

 سطح ورزش قهرمانی کمک نماید.  ءتواند به افزایش سالمت جامعه و ارتقاگیرد، میمی

های ورزشی در سطح همچنین از جمله اهداف هیئت ها رشد، توسعه و گسترش کمی و کیفی رشته

و مدون در جهت    راهبردیهنگامی اتفاق خواهد افتاد که یک برنامه ریزی  استان است و این مهم  

ورانه بهبود عملکرد شغلی کارکنان و ارتقاء سطح بهره وری و در عین حال کنترل رفتارهای ضدبهره

گیرد. ضد  صورت  رفتارهای  حال  این  سازمانبهرهبا  برای  ورزشیورانه  اقتصادی،  هزینه  ،های  های 

به   توجه  با  و  دارد  زیادی  روانشناختی  و  از محدودیتاجتماعی  مالی  حمایت  جهت  در  دولت  های 

های ورزشی، کنترل رفتارهای  های مالی موجود برای سازمانهای ورزشی و از طرفی چالشسازمان

ها را به همراه داشته باشد. در عین  تواند باعث زمینه بهبود فرایند کنترل این چالشورانه میضدبهره

ای مهم در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می باشد و  هزمین ،ورانهبهرهحال کنترل رفتارهای ضد

، طالب  های متنوعی همچون بارانیاز طرفی پژوهش   بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.می

و    ، فهیم، پیمانی زادو قلعه نوعی   (25،  2021)ریحانی  ، زردتشیان و  (71،  2021)کشتی دار  و    پور

های ورزشی داخل کشور انجام ها و نهادوری سازمانه بهبود بهرهدر زمین  (69،  2020)اسماعیل زاده  

توان در زمینه توسعه بهره  شده اما تا زمانی که رفتارهای ضدبهره ورانه مدیرت و کنترل نشود، نمی

 های ورزشی امیدوار بود.   وری در سازما
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)مرادی    داخل کشور انجام شده ورانه در  های محدودی در زمینه رفتارهای ضدبهرهدر عین حال پژوهش 

( که به نظر می رسد به دالیلی همچون ارائه خدمات عمومی و  2018رضانژاد،    ؛ 2021و همکاران،  

های اداری و سر و کار  ها در پستهای ورزشی و گستردگی وظایف و مسئولیتتخصصی در سازمان

های ورزشی  تعمیم به سازمان  ای و همگانی، قابلهای حرفهداشتن با خیل عظیم ورزشکاران در بخش

تحقیقاتی    خأل . از طرفی این  خوردلذا خأل تحقیقاتی در زمینه پژوهش حاضر به چشم می  نیست و  

  تواند می. انجام تحقیق حاضر  دگیرنتالشی در جهت کنترل این رفتارها صورت  باعث شده است تا  

  های ئتهی در ورانهضدبهره یچارچوب کنترل و جبران رفتارها نیتدوضمن رفع ابهامات در خصوص 

ورزشی   هایهیئتدر  ورانهضدبهره یرفتارهاراهکارهای اجرایی در جهت کنترل ، باعث ایجاد یورزش

این   حاضر    مسئلهگردد.  تحقیق  تا  است  گردیده  کنترل    نیتدو  باهدفسبب   ی رفتارهاچارچوب 

در هضدبهره این  ورزش  یهائتیورانه  به  پاسخ  در  که  داشته    سؤالی، سعی  کنترل  باشد  چارچوب 

 ؟ باشدمیی به چه صورت ورزش یها ئتیورانه در هضدبهره یرفتارها

 

 پژوهش روش
پیمایشی بود چون   ـ  ها توصیفیشیوه گردآوری داده  ازنظرهدف کاربردی،    لحاظ  ازپژوهش حاضر  

دستکاری بر روی متغیرها و عوامل صورت نگرفته و بر اساس رویکرد تحقیق، آمیخته بود.   گونههیچ

 در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی تحلیل محتوا و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی 

ه  تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری استفاده گردید. روش تحقیق آمیخت   ـ

  ، در این پژوهش  استفاده  مورداز نوع اکتشافی متوالی بود؛ یعنی ابتدا کیفی و سپس کمی بود. ابزار  

گویه و در   39و رسیدن به اشباع نظری تدوین شد که شامل    نیمه ساختاریافته  بعد از انجام مصاحبه

امتیاز( تدوین شد.    1امتیاز تا خیلی کم،    5ای لیکرت )خیلی زیاد،  پنج گزینه  صورتبه، مؤلفه  7قالب  

را   پژوهش  آماری  میدانی، جامعه  انجام مصاحبه  برای  )کیفی(  اول  حوزه  برجسته    اساتیددر بخش 

از مدیران هیئت رفتار سازمانی و همچنین برخی  های ورزشی  مدیریت ورزشی متخصص در حوزه 

افراد،    که  ؛ شوندشامل میدکتری بودند،  استان گلستان که دارای تحصیالت   هدفمند    صورتبهاین 

انتخاب  برای مصاحبه  نفر و تا حد اشباع    16مصاحبه با    16)  گردید های کیفی در موضوع پژوهش 

بخش دوم )کمی( بعد از گردآوری اطالعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به    در و نظری ادامه یافت(

های ورزشی استان گلستان مدیران و کارکنان هیئتسشنامه در بین  و این پر  هساخت پرسشنامه نمود

باشد که با توجه نفر می   153های ورزشی استان گلستان،  تعداد مدیران و کارکنان هیئت  . گردیدتوزیع  
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صحیح    صورتبه پرسشنامه    110باشد که از این تعداد،  نفر می  113به جدول مورگان، تعداد نمونه  

داده شد.  نمونه  عودت  تصادفیگیریروش  آمار   بود.   ،  و  توصیفی  آمار  بخش  دو  از  پژوهش  این  در 

بیان ویژگی برای  از جداول توصیفی  آمار توصیفی  استفاده شد. در بخش  -های جمعیتاستنباطی 

 Maxافزار  ها و استخراج کدها( از نرمشناختی پژوهش استفاده شد. در بخش کیفی)تحلیل مصاحبه

QDA  نسخهPro،ها و منظور بررسی توزیع دادههای کشیدگی و چولگی بهاز شاخص  ، در بخش کمی

-گیری و مدل ساختاری از نرمبرای بررسی و پاسخ به سؤاالت پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه

 استفاده شد.  0/2 نسخه Smart PLS، 24نسخه  SPSSافزارهای 

 کیفی )قابلیت اعتماد پژوهش(در بخش  ابزار  روایی و پایایی  

ها  ارسال شد و از آنکنندگان  های پژوهش برای مشارکتدر این پژوهش برای بررسی روایی، یافته

، این پژوهش توسط  در پایانخواسته شد، نظر خود را اعالم نمایند؛ در ادامه نظرات ایشان اعمال شد.  

  شده بیانی نهایی  و مواردی جهت اصالح یا تغییر نظریه  گرفته  قرارو بازبینی    مطالعه  مورداساتید  

های آن، زمانی قابل  های نشان دادن پایایی، مطالعه حسابرسی فرآیند آن است. یافتهیکی از راه. است

توسط محقق در طول مصاحبه را   رفته  کاربهحسابرسی هستند که محقق دیگر بتواند مسیر تصمیم  

پای ؛  نشان دهد از طریق نشان دادن مسیر تصمیمات خود و همچنین ایی داده بنابراین محقق  ها را 

ها در  ها، فرآیند مطالعه، اهداف اولیه و سؤال، کدها، مقولهشدهتحلیلهای خام،  ن تمامی دادهقرارداد

های تحقیق  نظران درستی تمام گام و با حسابرسی دقیق صاحب  قرارداداختیار اساتید راهنما و مشاور  

قرار گرفت. عالوه بر این در تحقیق کنونی از روش توافق درون موضوعی برای محاسبه   تائید مورد  

است. برای محاسبه پایایی مصاحبه با روش توافق درون   شدهاستفاده  گرفتهانجامهای  پایایی مصاحبه

تا   شد  درخواست  ورزشی  مدیریت  دکتری  مقطع  دانشجوی  یک  از  )ارزیاب(،  کدگذار  دو  موضوعی 

آموزش  عنوانبه کند؛  مشارکت  پژوهش  در  )کدگذار(  پژوهش  تکنیکهمکار  و  جهت ها  الزم  های 

ها، کدهایی که در نظر دو نفر  از مصاحبه  هرکدامها به ایشان انتقال داده شد. در  کدگذاری مصاحبه

با عنوان »توافق« و کدهای   توافق« مشخص می  غیرمشابههم مشابه هستند  شوند.  با عنوان »عدم 

سپس محقق به همراه این همکار پژوهش، تعداد سه مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافق درون  

 رود با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد: ر میشاخص پایایی تحلیل به کا عنوانبهموضوعی که 
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، تعداد کل  210برابر    توسط هر دو نفر )محقق و فرد همکاری کننده(  شده ثبتتعداد کل کدهای  

باشد. پایایی بین دو کدگذار  می  44و تعداد کل عدم توافقات بین این کدها    78توافقات بین این کدها  

ها  باالتر بوده بنابراین قابلیت اعتماد کدگذاری  % 60است که از    %3/74  ذکرشده با استفاده از فرمول  

 است.  تائیدمورد 

 بخش کمیابزار در  روایی    و پایایی

 ، ب( گیریاندازه  هایمدل  به  مربوط  بخش  الف(:  شد  سنجیده  بخش  دو  در  اسالپی در  روایی  و  پایایی

  کرونباخ  آلفای  عاملی،   بارهای  ضرایب  وسیلهبه  گیریاندازه  مدل  پایایی  .ساختاری  مدل  به  مربوط  بخش

  هایشاخص   همبستگی  مقدار  محاسبه  طریق  از  گیرد. بارعاملیمی  ارزیابی قرار  مورد  ترکیبی  پایایی  و

  این   مؤید  شود  5/0  مقدار  از  بیشتر  یا   و   برابر  مقدار  اگر این  که  شودمی  محاسبه  سازه   آن  با   سازه  یک

 بیشتر   سازه  آن  گیریاندازه  خطای  واریانس   از  آن  های شاخصو    سازه  بین  واریانس  که  است  مطلب

است. همچنین در خصوص روایی محتوی نیز با استفاده از   قبولقابل  سازه  آن  مورد  در   پایایی   و   بوده

  با توجه به تعداد اساتید   CVRقرار گرفت. مقدار    تائید روایی مورد    CVRو    CVIهای روایی سنجی  فرم

مورد   پژوهشبنابراین روایی محتوی ابزار    ؛به دست آمد   79/0بیشتر از    CVIو مقدار    78/0نفر(،    8)

 قرار گرفت.   موردسنجشقرار گرفت. روایی واگرا و همگرا که مربوط به معادالت ساختاری است،   تائید

 

 هایافته
 5/87ی پژوهش نشان داد که  های بخش مصاحبهنمونه  شناختیجمعیت  های  نتایج توصیفی ویژگی

ها دارای درصد از نمونه  5/12باشند.  درصد زن می  5/12در تحقیق مرد و    کنندهشرکت درصد از افراد  

  باشد.سال می  10درصد بیشتر از    5/62سال و    10تا    6درصد    0/25سال،    5سابقه شغلی کمتر از  

درصد    35  جنسیت نمونه تحقیق حاضر در بخش کمی، نشان داد که  نتایج توصیفی مربوط به وضعیت

درصد متأهل    5/71های تحقیق یعنی  درصد مرد بودند، اکثریت نمونه  65های تحقیق زن و  از نمونه

درصد دارای تحصیالت کارشناسی   3/47های تحقیق یعنی  باشند، اکثر نمونهدرصد مجرد می   5/28و  

 درصد(.  5/44باشد )سال می 10ها، بیش از نمونهباشند و سابقه شغلی اکثر می

 تحلیل کیفی

ول زیر نتایج کدگذاری باز بر  شود. در جددر این مرحله، چند کد مفهومی تبدیل به یک مقوله می

 و مقوالت آورده شده است. مفاهیم()  یمفهوماساس کدهای 
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 مقوالت( و میمفاه) یمفهوم یباز بر اساس کدها یکدگذار  جینتا ـ  1جدول 
Table 1. Open coding results based on concept codes (concepts) and categories 

 ها مقوله 
Categories 

 مفاهیم
Concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewer code 

 ریزی برنامه 
planning 

 P2, P3, P6 های ورزشی ریزی صحیح توسط مدیران هیئتانجام برنامه

 P1, P5, P8 های ورزشی شده توسط مدیران هیئتهای تدوینبرنامهپایبندی به 

برنامه  تدوین  در  کارکنان  کلیه  عملیاتی  مشارکت  و  استراتژیک  های 
 P4, P7, P10 های ورزشی توسط مدیران هیئت

 P1, P2, P9, P10 های ورزشی ریزی توسط مدیران هیئت های نوین برنامهاستفاده از روش

 P3, P12 های ورزشی ریزی توسط مدیران هیئتاستفاده از مشاوران برنامه

 P1, P7, P8 شده توسط مدیرانهای تدوینبازبینی ساالنه برنامه

 ایاخالق حرفه
Ethics 

 P6, P9, P11, P16 ای در کار توسط مدیرانتأکید بر اخالق حرفه

 P1, P2, P11 ایپایبندی مدیران به اخالق حرفه

 P3, P5, P7, P10 ای به کارکنان توسط مدیرانآموزش اصول اخالق حرفه

 P2, P8, P13 ای کارکنان توسط مدیرانارزیابی اخالق حرفه 

 P5, P10, P12 ای مناسب توسط مدیرانتجلیل از کارکنان بااخالق حرفه

 انگیزشی 
Motivational 

 P2, P6, P9 ورتشویق کارکنان بهره

 P6, P7, P15 ور روحیه در کارکنان غیر بهرهایجاد 

 P10, P11, P14  شناخت عوامل انگیزشی مؤثر در کارکنان توسط مدیران

 P2, P3, P8 های مالی اعطای پاداش

 P4, P7, P8 فرصت برای رشد شخصی( ) یرمالیغهای اعطای پاداش

 P5, P9, P10 امکان انتخاب مزایای شغلی توسط کارکنان

 P3, P4, P13 هاتنوع در پاداش

 گزینش نیروی انسانی
Manpower 
selection 

 P1, P3, P5 ور بر اساس رزومهنیروهای انسانی بهره گزینش 

 P3, P7, P9, P16 مند به کارگزینش نیروهای انسانی عالقه

 P2, P6, P7, P10 ساالریگزینش نیروهای انسانی مبتنی بر شایسته

 P2, P5, P7, P13 نیروهای انسانی منضبط گزینش 

ارزش به  پایبندی  اساس  بر  انسانی  نیروهای  و  گزینش  اخالقی  های 
 P6, P9, P16 اعتقادی

بر اساس ویژگی انسانی  -سخت)  ستهیشاهای فردی  گزینش نیروهای 
 P1, P7, P15 ( نفس و..کوشی، نوآوری، اعتمادبه

ریزی،  برنامه)  یتیریمدهای  توانمندی گزینش نیروهای انسانی بر اساس  
 P3, P7, P10 رهبری و ...( 

 P5, P6, P10 های علمی و عملی گزینش نیروهای انسانی بر اساس مهارت

 P2, P4, P6 های فکری و تحلیلی گزینش نیروهای انسانی بر اساس توانایی
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 مقوالت( و  میمفاه) یمفهوم یباز بر اساس کدها یکدگذار جینتا ـ  1جدول ادامة 
Table 1. Open coding results based on concept codes (concepts) and categories 

 ها مقوله 
Categories 

 مفاهیم
Concepts 

شونده کد مصاحبه  
Interviewer code 

 تناسب حقوق و مزایا 
Proportion of 
salaries and 

benefits 

 P3, P8, P13 متناسب کردن حقوق و مزایا بادانش نیروهای کار

 P1, P5, P10 متناسب کردن حقوق و مزایا باتجربه نیروهای کار

 P2, P6, P16 متناسب کردن حقوق و مزایا با تخصص نیروهای کار

بر اساس ارزش ای که در سازمان افزودهمتناسب کردن حقوق و مزایا 
 کندایجاد می

P1, P7, P8 

 فناوری اطالعات
Information 
Technology 

 P3, P5, P10 های اطالعات مناسب برای کاهش فشار کاراستفاده از فناوری

 P4, P11, P15 تر به اطالعاتهای اطالعات برای دسترسی راحتاستفاده از فناوری

 P3, P10, P11 های اداری برای کاهش کاغذبازی های اطالعاتاستفاده از فناوری

تر های اطالعات برای برقراری ارتباط راحت و سریعاستفاده از فناوری
 P1, P5, P9 های دیگر در بین کارکنان و سازمان

 خالقیت و نوآوری در کار
Creativity and 
innovation at 

work 

 P4, P7, P13 ایجاد خالقیت در کار برای پرهیز از یکنواختی 

 P6, P8, P15 کارکنان خالق و نوآورحمایت از 

 P2, P4, P7 استفاده از کارکنان خالق و نوآور در سازمان

 P5, P7, P9 های خالقانه در کار توسط کارکنان پاداش برای ایده

 

نشان   1در شکل  ی  ورزش  هایئتهی  در  ورانهضدبهره  یرفتارهاچارچوب کنترل    نیتدو مدل نهایی  

 است:  شدهداده

 
 ی ورزش هایئتهی  در ورانهضدبهره  یرفتارهاچارچوب کنترل  نیتدومدل نهایی  ـ 1شکل 

Figure 1. The final model of developing a framework for controlling for 

counterproductive behaviors in sports teams 
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های پژوهش و سپس  نمونه  جمعیت شناختیهای  به تحلیل ویژگی  SPSSافزار  نرمدر ادامه از طریق  

از جمع نتایج حاصل  تحلیل  پرسشنامهبه  نرمآوری  از  استفاده  با  های  به سؤال  Smart PLSافزار  ها 

پایایی،    معیار  سه  گیری،اندازه  هایبرازش مدل  بررسی  برای  پژوهش پاسخ داده خواهد شد.   یایجادشده

  عاملی،  بارهای   ضرایب  بررسی  طریق  سه  از  شود و پایایی خود می  استفاده  واگرا  روایی   و   همگرا   روایی

  مناسب  برای  مالک   پذیرد. مقدارمی   صورت  ترکیبی و پایایی اشتراکی  پایایی  کرونباخ،   آلفای  ضرایب

  5/0 از التواس عاملی  بارهای  ، ضرایبها سؤال تمامی  برای. باشد می 5/0عاملی،   بارهای ضرایب بودن

 ها حذف نگردید. مقداراز سؤال  یکهیچ  اینجا  دارد. در  معیار  این  بودن  مناسب  از  نشان  که  است  بیشتر

 از  حاکی   که  باشدمی  7/0  از  باالتر  متغیر،   7  هر  در  متغیرها  ترکیبی  و پایایی  کرونباخ  آلفای  به  مربوط

  تائید   پایایی  ازآنجاکه  .دارد  قرار  مطلوب  حد   در  متغیرها   پایایی   تحقیق  در این  . دارد  مدل  مناسب   پایایی 

  جامعه  کل به  تعمیم قابل  و نتیجه  پرداخت  ساختاری  معادالت   توسط  فرضیات  بررسی   به  توانمی  شودمی

 بررسی   به  که  است  همگرا  روایی  ،گیریاندازه  هایمدل  بررسی  از  دوم  معیار  .باشدمی  موردنظر

  مقدار   که  الرکر  و  فورنل  روش  به  توجه  با  .پردازدمی  خود  ها()شاخص  التسوابا    متغیر  هر  همبستگی

  مساوی  یا بیشتر AVE مقدار متغیر، 7 تمامی برای. اندکرده معرفی باال به 5/0 را AVE برای مناسب

 . باشد می 5/0

پژوهش در هر دو بخش  که در این    است  گیریاندازه  هایمدل  برازش  بررسی  معیار  سومین  واگرا  روایی

  به  نسبت  تا   دارند  بیشتری  متغیر همبستگی  آن  خود  به  نسبت  هرمتغیر  به   مربوط  سوا التروش اول )

  یک متغیر   رابطه  میزان  گردد،می  مشخص  واگرا  روایی  با  که  دیگری  مهم   دیگر( و دوم )معیار  متغیرهای

  یک قبولقابلواگرای  روایی کهطوریبه متغیرهاست(،  سایر با متغیر آن رابطه مقایسه در سواالتش  با

  متغیرهای  با  تا  ددار  خود  التسوا  با  بیشتری  تعامل   مدل  در  متغیر  یک  که  است  آن  از  حاکی  مدل

  واریانس  از  بیشتر  متغیر  برای هر AVE میزان  که   است  قبولقابل  سطح   در  وقتی   واگرا  روایی  . دیگر

 برازش   بررسی  از  قرار گرفت. بعد   تائید باشد، مورد    مدل  در  دیگر  متغیرهای  و  متغیر  آن  بین  اشتراکی

  شد،   اشاره  قبالً  که  گونههمان.  رسدمی  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  به  نوبت  گیریاندازه  هایمدل

 تنها و ندارد کاری )متغیرهای آشکار(  التسوا  به   گیری،اندازه  هایمدل  برخالف   ساختاری  مدل  بخش

 .(2020و همکاران،  1)بنیتز گرددمی بررسی هاآن میان  روابط با همراه  پنهان متغیرهای

 
1. Benitez 
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 بررسی ضرایب مسیر مدل پژوهش() گیریمدل اندازه ـ  2شکل 

Figure 2. Measurement model (study of path coefficients of research model) 
 

  تریناساسی  و  اولین  که  شودمی  استفاده  معیار  چندین  از  پژوهش  ساختاری  مدل  برازش  بررسی  برای

 95/0  از  اعداد  این  مقدار  کهصورتی  در  .باشدمی t-values مقادیر  همان  یا t داریمعنی  ضرایب  معیار،

  سطح  در  پژوهش  هایفرضیه  تائید  درنتیجه  و  متغیرها  بین  یرابطه  صحت  از  نشان  شود،  بیشتر

  شدت   و  دهندمی  نشان  را  رابطه  فقط صحت  اعداد  که  داشت  توجه  باید  البته.  است  96/1  اطمینان

 .سنجید آن با تواننمی را متغیرها بین رابطه

 
 ((t-values )مقادیر t داریمعنی ضرایبـ  3شکل 

Figure 3. Significance coefficients t (t-values  (  
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متغیر   7برای هر    2Rدر این قسمت، مقدار    .است  صفر  برابر  مستقل  یا   زابرون  متغیرهای   برای  2R   مقدار

 زای درون  ریمتغ  7  یبرا  اریمع  نی ا:   2Q  و برابر با مقدار متوسط است. مقدار  32/0زا، بیشتر از  درون

ا  باشدمی  15/0از    شتریب  مدل پ )  برونزا  ریدهد که متغینشان م  نیکه    ر یمتغ  ینیبشیمستقل( در 

  شامل  برازش مدل کلی  گردید.  تائیدپژوهش،    ساختاری  مدل  مناسب  برازش  ووابسته، متوسط هستند  

 مدل   یک  در  بررسی برازش  آن،  برازش  تائید  با  و  شودمی  ساختاری  و  گیریاندازه  مدل  بخش  دو  هر

  یمتوسط و قو،  فیضع  ریمقاد  عنوانبهکه    36/0  و  25/0،  01/0با توجه به سه مقدار    .شودمی  کامل 

نشان از برازش    دست آمد که  به  0/ 36  بیشتر ازمقدار    ر،یمتغ  7  هر  است، در  شدهمعرفی  GOF  یبرا

 .گزارش شده است 2نتایج نهایی در جدول شماره  . مدل دارد قوی  یکل
 

 نتایج نهایی روابط موجود در مدل پژوهش  ـ 2جدول  
Table 2. The final results of the relationships in the research model 

 متغیرها

Variables 

 ضریب مسیر

Path 

coefficient 

 مقدار بحرانی 

Critical value 

 نتیجه

Result 

 ریزی برنامه 
Planning 

 تأیید رابطه  8.783 0.671

 ای اخالق حرفه
Ethics 

 تأیید رابطه  15.585 0.824

 انگیزشی 

Motivational 
 تأیید رابطه  13.251 0.774

 گزینش نیروی انسانی 
Manpower selection 

 تأیید رابطه  19.822 0.835

 تناسب حقوق و مزایا 
Proportion of salaries and 

benefits 
 تأیید رابطه  5.881 0.614

 فناوری اطالعات 

Information Technology 
 تأیید رابطه  21.284 0.847

 خالقیت و نوآوری در کار 
Creativity and innovation at 

work 
 تأیید رابطه  5.123 0.571
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 گیرینتیجه بحث و 
 وری بهرهیی موفق شوند که از  هاسازمانسبب گردیده است تا    هاسازماندر    ایجادشدهفضای رقابتی  

ی امروزی هاسازمانرمز موفقیت    تواند میپایدار    وریبهرهمناسبی برخوردار باشند. دستیابی به یک  

دارد. در مسیر دستیابی    هاسازمانعملکرد  بهبود و گسترش    درروندنقش مهمی    مسئلهباشد که این  

رفتارها نقش مهمی در عدم موفقیت    ورانهضدبهره  یرفتارها،  وریبهرهبه   این  باالیی دارند.  اهمیت 

ی ورزشی هاسازماندر    ورانهبهرهضد  یرفتارها.  نمایدمیجدی را ایجاد    های آسیبدارند و    ها سازمان

فواید   تواند میکه کنترل این رفتارها    صورتاین    بهورزشی نیز نقش مهمی دارد.    هایهیئت   ازجمله

چارچوب    نیتدو  هدف   با سبب گردیده است تا تحقیق حاضر    مسئلهرا ایجاد نماید. این    شماریبی

 طراحی و اجرا گردد.  یورزش یهائتیورانه در هضدبهره یرفتارهاکنترل 

ی شامل  ورزش  یهائتیورانه در هضدبهره  یرفتارهاکنترل    چارچوبنشان داد که    ،نتایج تحقیق حاضر

و    تناسبی،  انسان  یروین  نشیگزی،  زشیانگ،  ایحرفه  اخالق ،  ریزیبرنامه  ازجمله  هاییمؤلفه  حقوق 

 ازجمله   هایی مؤلفه  سازیپیادهبه عبارتی  .  باشد میدر کار    یو نوآور  تیخالقو    اطالعات  یفناور،  ایمزا

 اطالعات یفناور، ایحقوق و مزا تناسبی، انسان یروین نشیگزی، زشیانگ، ایحرفه  اخالق ، ریزیبرنامه

نوآور  تیخالقو   به کنترل    تواندمی  در کار  یو  ی ورزش  یهائتیورانه در هضدبهره  یرفتارهامنجر 

)گردد.   کنترل    ( 270،  2020آسی  جهت  در  که  نمود    بایستی میورانه  ضدبهره  یرفتارهامشخص 

 ورانه ضدبهره  یرفتارها. آنان اشاره داشتند که مدیریت  گیرد  قرارنظر    مدمسائل مختلف،    ایمجموعه 

که در    نیز مشخص نمود  (65،  2018رضانژاد ).  باشد میمختلف    هایحوزهبعدی در    یک مدیریت چند

مسائل فردی، محیطی، فرهنگی، اجتماعی و سازمانی    بایستیمی  ورانهضدبهره  یرفتارهاجهت کاهش  

این    صورتبه گردد.  اجرایی  کنترل    دهدمینشان    مسئلهمناسبی  در   ورانهضدبهره  یرفتارهاکه 

در    هایهیئت عمیق  نگاه  یک  نیازمند  بتواند    های حوزهورزشی  که  دارد  اسبی من  صورتبهمختلف 

،  ایحقوق و مزا  تناسب ی،  انسان  یروین  نشیگزی،  زشیانگ،  ایحرفه  اخالق ،  ریزیبرنامهی  هامؤلفهتمامی  

، ریزیبرنامهی  هامؤلفه را پوشش دهد. به عبارتی توجه به    در کار  یو نوآور  تیخالقو    اطالعات  یفناور

و    ت یخالقو   اطالعات  یفناور، ایحقوق و مزا  تناسبی،  انسان   یروین  نش یگزی، زشیانگ،  ایحرفه  اخالق 

  ورانه ضدبهره  یرفتارهاکنترل  منجر به    تواند میورزشی    هایهیئتدر سیستم مدیریتی    در کار  ینوآور

 گردد. 

  هایهیئتدر    ورانهضدبهره  یرفتارهاجهت کنترل    شده شناساییی  ها مؤلفهدر میان  نتایج نشان داد که  

 مؤلفه که توجه به    صورتبهدارد.    ها مؤلفهاهمیت باالیی به نسبت سایر    اطالعات  فناوری  مؤلفهورزشی،  
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ورزشی نقش مهمی   هایهیئتدر    ورانهضدبهره  یرفتارهادر جهت کنترل    تواندمیاطالعات  فناوری  

کاهش    یاطالعات مناسب برا  هایفناوریاستفاده از    شاملهایی  گویه  دارای  مؤلفهاین    داشته باشد.

  هایفناوریاز    استفاده اطالعات،    به   ترراحت   یدسترس  یاطالعات برا  هایفناوریاز    استفاده ،  فشار کار

ارتباط   یبرقرار  یاطالعات برا  هایفناوریاز    استفاده و    یادار  هایبازی  کاغذکاهش    یبرا  اطالعات

ب  ترسریع   و  ترتراح و    نیدر  آگراوال  (360،  2015)  1اونوماه  بود.   گرید   یهاسازمانکارکنان  و    2و 

کاهش مشکالت    واسطه  بهاز فناوری اطالعات    گیریبهرهکه    ندمشخص نمود  (112،  2020گائوتمان )

آورد.    ورانهضدبهره  ی رفتارها  گیریشکلاز    تواندمیو معضالت سازمانی   به نظر  جلوگیری به عمل 

اطالعات    مؤلفه  رسدمی کاهش   تواند میفناوری  به  منجر  و  دهد  تسهیل  را  شغلی  روندهای 

مثبتی    یرتأثحتم بر کیفیت زندگی کاری کارکنان    طوربه   مسئلهاداری گردد که این    هایکاغذبازی

ورزشی    هایهیئتدر    ورانهضدبهره  ی رفتارهازمینه کاهش    تواندمیخواهد داشت. توجه به این عوامل  

،  2021)( و شهنازی  135،  2021)  4، مهتانی (174،  2020)3در عین حال مستروبانی  ید.را فراهم نما

وری در های خود دریافتند توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات باعث افزایش بهره( در پژوهش350

اطالعات  در این راستا شایان ذکر است که توسعه فناوری  شود.  ها میعملکرد نیروی انسانی سازمان

کند و این فرایند باعث افزایش تمرکز نیروی انسانی بر  روند ارزیابی عملکرد کارکنان را تسهیل می

نها را برای بهبود عملکرد و کاهش رفتارهای نامناسب افزایش  آباشد و تالش  رفتارها و عملکرد خود می

 هد.  دمی

  هایهیئتدر    ورانهضدبهره  یارهارفتکنترل  مهم در تحقیق حاضر جهت    شدهشناسایی  مؤلفهدیگر  

  یانسان   ی روهاین  نش یگزگزینش نیروی انسانی شامل  .  باشدمی  نیروی انسانی  گزینش   مؤلفهورزشی،  

بر    یمبتن  ی انسان  یروهاین  نشیگز،  به کار  مند عالقه  یانسان   یروهای ن  نش یگزرزومه،    اساس  بر  وربهره

پا  یانسان  یروها ین  نشیگز،  منضبط  یانسان  ی روهاین  نشیگزساالری،  ستهیشا اساس  به   یبندیبر 

-سخت)  یستهشا   یفرد  هاییژگیبر اساس و   ی انسان  یروهاین  نشی گزی،  و اعتقاد  یاخالق  هایارزش

-برنامه)  یریتی مد  هاییبر اساس توانمند  ی انسان  یروهاین  نشیگز،  ( و..  نفساعتمادبه  ،ینوآور  ،کوشی

  ی روهاین  نشیگزو    یو عمل   یعلم  هایبر اساس مهارت  یانسان  یروهاین  نشیگز،  و ...(  یرهبر  ،یزری

  هایهیئتسیستم منابع انسانی مناسبی در    تواند میی  لیو تحل  یفکر   های یی بر اساس توانا  یانسان
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  (112،  2020)  لیو    ، سان2و جیانگ  ( 86،  2020)  لیو    ، کیم، چانگ1هالدورایورزشی ایجاد نماید.  

نقش مهمی در جهت کاهش    تواندمیسیستم منابع انسانی مناسب    سازیپیادهمشخص نمودند که  

 داشته باشد.   سازمان هادر  ورانهضدبهره یرفتارها

بهبود جذب منابع انسانی با نگرش و رفتارهای مناسب    واسطهبهگزینش منابع انسانی    رسد میبه نظر 

فکری   و  ذهنی  منظر  از  توانمند  افراد  استخدام  همچنین  میزان    تواندمیو  کاهش    ی رفتارهاباعث 

،  (380،  2021)  همکاران  ، ساپترا و اوتاما 3در این راستا سارا    ورزشی گردد.  هایهیئتدر    ورانهضدبهره

منابع    (10،  2021)  اکسوگینگو  5، د کاستا  (20  ،2021)  حاسانو  4المسلمانی   کیفیت و عملکرد 

انسانی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر  بهره وری سازمان ها معرفی نمودند. با این  

حال تالش در جهت گزینش و جذب مناسب اولین گام در دستیابی به منابع انسانی کارامد است اما 

استفا صحیح،  ظرفیتمدیریت  از  مدیریت    هاده  جهت  در  تالش  ادامه  در  و  مناسب  انگیزه  ارائه  و 

تواند به کنترل رفتارهای ضدبهره ورانه کمک کند و زمینه  استعدادها و جانشین پروری مطلوب می

نماید.   فراهم  را  وری  بهره  شناساییافزایش  مؤلفه  کنترل دیگر  جهت  حاضر  تحقیق  در  مهم  شده 

هیئت   ورانهضدبهره  یرفتارها انسانی میدر  نیروی  انگیزش  مؤلفه  ورزشی،  راستا های  این  در  باشد. 

شناخت عوامل انگیزشی مؤثر در کارکنان ،  ورحیه در کارکنان غیر بهرهایجاد رو،  ورتشویق کارکنان بهره

امکان  ،  فرصت برای رشد شخصی()  یرمال یغ های  اعطای پاداش،  های مالیاعطای پاداش،  توسط مدیران

توانند باعث  ها از جمله عواملی هستند که میتنوع در پاداشو    انتخاب مزایای شغلی توسط کارکنان

 حرکت و پویایی معنای به  اصطالح  در انگیزش ضد بهره ورانه شود. در این راستا  واژهکنترل رفتارهای  

 است.

 پیشبرد در مسیر  حرکت  و  رفتار در تغییر باعث که درونی عامل از  است عبارت سازمانی انگیزه نظر از  

 شود؛می تقسیم مادی منابع و انسانی دسته منابع دو به سازمان هر دد. منابعگری م سازمانی اهداف و

توسط  مادی منابع که آنجا از منابع  از بهینه استفاده گیرد،یم قرار استفاده مورد انسانی منابع نیز 

 نیروی ،سازمانی هر  در  پیشرفته امروز، دنیای نیست. در میسر،  انگیزه با نیروی  داشتن  بدون مادی

شود.  می محسوب سازمان هر اهداف تحقق در گذار عوامل تاثیر از یکی و سرمایه ترینعمده انسانی
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 در و بوده ماندگی سیستم عقب و موفقیت در گذار تاثیر عوامل مهمترین از شغلی همچنین انگیزش

 شود. انگیزشمیورانه  بهرهسازمان و وقوع رفتار ضد منابع رفتن  هدر باعث آن، به توجهی بی صورت 

عامل   و داد پاسخ نیازها این به بایستی و نیست جدا فیزیولوژیک و رشدی، اجتماعی نیازهای از شغلی

 اهداف تامین برای هر سازمان و است آن پیشبرد برای محرک داشتن کار، یک به کس هر پرداختن

 خود نتوانسته  نباشد برخوردار مناسب شغلی از انگیزش  فرد  چنانچه و دارد  انگیزه  با نیروی  به  نیاز  خود

  ، نگم 2زوباینوو    (20،  2021و همکاران)1شود. در این راستا لئونوا  می کارایی باعث افت و کرده ارضاء را

 انگیزش شغلی را عاملی مهم در ارائه رفتارهای بهره ورانه معرفی نمودند.   (10، 2021)االگوگ و 

های  در هیئت  ورانهضدبهره  یرفتارهاشده مهم در تحقیق حاضر جهت کنترل  دیگر مؤلفه شناسایی

  ( 20،  2021و همکاران)3این نتیجه با نتایج المسلمانی   باشد. نیروی انسانی می  گزینشورزشی، مؤلفه  

همسو است. این پژوهشگران برنامه ریزی را عاملی بنیادین در   (55، 2021)ساتپاتی  و  کامار،  4و روی

عوامل    (2009)5مدل گودوینبر اساس  توسعه رفتارهای بهره ورانه معرفی نمودند. در تبیین این نتیجه  

وری در سه سطح فردی، شغلی و سازمانی در نظر گفته شده است و مسیر حرکت به  موثر در بهره

بهره  بهبود  ازسوی  برنامه  وری  اجرای  تا حالت  آغاز شده و  عملی تداوم میسطح فردی  و    یابدهای 

توسعه فردی را فراهم آورده و در پی آن به  تواند زمینهانتخاب افراد شایسته و مناسب در سازمان می

وری نیروی کار مدلی تحت  بهره  (2010)6مدل هرشاور و راش بهبود بهره وری سازمانی منجر شود. در  

« پیشنهاد شده و  در این مدل، عملکرد نیروی کار نقطه کانونی مدل است،  7عنوان »مدل سرو سیستم

های فردی و شغلی مدیران و  مستقیم یا غیرمستقیم شایستگی و تواناییکه به نوبه خود، تحت تاثیر  

سازمانبرنامه در  مناسب  بر  ریزی  سازمان  است.  در  اساس  در این  مهمی  وظایفی  که  ورزشی  های 

وری بایست به سوی بهرهباشد، میهمگانی کردن ورزش، ارتقای سطح ورزش، تعمیم ورزش و ... می 

 ها خواهد شد.  جب رشد کمی و کیفی ورزش در سطح استانحرکت کنند که این عامل مو
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 توجه   مورد  بایستیمیمهم    مسئلهیک    عنوانبهورزشی    هایهیئت در    ورانهضدبهره  یرفتارها  در نتیجه

جدی در جهت مقابله با این رفتارها ایجاد    های ینه زمجدی مدیران ارشد ورزش ایران قرار گیرد و  

. با  گیردیممدیران ورزشی شکل    هاییکاراهمالبروز برخی    واسطهبه حتم    طوربهنمایند. این رفتارها  

پیشنهاد   نتایج تحقیق حاضر  به  بهبود    هایهیئتتا    گرددمیتوجه  با  از فناوری    گیریبهرهورزشی 

 یرفتارهامشکالت اداری، به بهبود کنترل    اطالعات و ارتباطات در امورات سازمانی خود، ضمن کاهش

پیشنهاد    ورانهضدبهره حاضر  تحقیق  نتایج  به  توجه  با  همچنین  نمایند.  ایجاد  تا    گردد میاقدام  با 

در   شغلی  تو  هایهیئتاستانداردهای  با  انسانی  نیروی  جذب  در  سعی  و  ورزشی،  معیارها  به  جه 

کنترل ضمن جذب نیروی انسانی توانمند، شرایط جهت    صورتینبدداشت تا    شدهیهتعباستانداردهای  

بهبود   گرددمیرا فراهم نمود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد    ورانهضدبهره  یرفتارها تا با 

به کارکنان زیردست را فراهم   مدیران ورزشی، زمینه جهت انتقال این اخالق   ایحرفه وضعیت اخالق  

 ورزشی را مهیا نمود. هایهیئتدر   ورانهضدبهره یرفتارهاشرایط جهت کنترل  وسیلهینبدنمود تا 
 

 و قدردانی  تشکر
افرادی که در بخش های مختلف این پژوهش با تیم پژوهش همکاری    از زحمات تمامی  پایان  در 

 .کنیم داشتند، قدردانی و تشکر می
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