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 گذار بر مدیریت در موفقیت فوتبال ایرانهای اثرشناسایی مؤلفه

 . مرتضی دوستی پاشا2. محمد خبیری  3. سید محمد حسین رضوی 2. محمد غالمپور 1
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران1

 . دانشیار دانشگاه مازندران2

 . دانشیار دانشگاه تهران3

 ار دانشگاه  مازندران. استادی2

 

 مقدمه 

(. فراگیر شدن آن در سراسر دنیا  از کشور فقیر 1آید )ی بشری در زمان حال به حساب میهای جامعهفوتبال از قابل توجه ترین پدیده 

ی ن این رشتهمیلیون بازیکن آماتور، نشان از فراگیر شد 222ای و هزار بازیکن فوتبال حرفه 222222تا غنی و شاغل بودن حداقل 

های ای از علم و هنر نزد مدیران سازمانمدیریت به عنوان یکی از منابع قدرت پنجگانه در اختیار مدیر، آمیزه .(2سازمان یافته دارد )

 (.3)دارای جایگاه مهمی می باشد  ورزشی

 شناسیروش 

پژوهش  این آماری جامعه .است شده انجام میدانی به صورت اطالعات گردآوری است و پیمایشی و توصیفی نوع از پژوهش انجام روش

 ساختهپرسشنامه محقق  گیری اندازه آماری شرکت کردند. ابزار استان در این پژوهش به عنوان نمونه  22های فوتبال کشور بود. هیأت

-شناسایی مؤلفهپرسشنامه  فردی؛ ب: اطالعات اول بخش گیرد. الف: می بر در را اصلی سؤاالت و فردی مشخصات بخش دو که است ای

نامه ریزی، استقالل سازمانی و ثبات رمدیریت و بمدیریت زمان، مدیریت دانش، شامل گذار مدیریت بر توسعه فوتبال ایران های اثر

  . شد و فریدمن استفاده عاملی اکتشافی  تحلیل روش از .مدیریت

 هایافته

 از متغیرهابدست آمده  SIG و KMO  . 1جدول شماره 

 متغیر ها
مدیریت 

 دانش

مدیریت 
 زمان

مدیریت و 
 برنامه ریزی

ثبات 
 تمدیری

استقالل 
 سازمانی مدیر

میانگین 
 رتبه

 متغیرها

SIG 111./ 111./ 111./ 111./ 111./ 3320 ثبات مدیریت 

KMO 222./ 6.2./ 22../ .10./ 002./ 3322 
 مدیریت و 
 برنامه ریزی

Bartetts 
test 

 مدیریت دانش 2301 111/120 623/336 221/360 220/231 603/211

 مدیریت زمان 2322      

 استقالل مدیر 2326      

 

(، مدیریت 3922(، برنامه ریزی )3925ترین عوامل مؤثر بر مدیریت فوتبال با میانگین رتبه عبارتند از : ثبات مدیریت )نتایج نشان داد مهم

گذار بر مدیریت موفق فوتبال اعالم شد. ترین مؤلفه تأثیرات مدیریت در فوتبال ایران مهم( بود. ثب2922(، مدیریت زمان )2991دانش )

مدت در فوتبال باشد. برنامه و های بلندتواند عاملی برای تحقق اهداف و برنامهپیامد امنیت شغلی و اطمینان از حمایت مسئوالن می

ن، ثبات مدیریت و استقالل مدیریت سازمانی مسیر رسیدن به موفقیت در استراتژی مناسب و بهرمندی از مدیریت دانش،مدیریت زما

 . سازدفوتبال را هموار می

 یریت، موفقیتمد فوتبال، ایران، شناسایی ، واژگان کلیدی:
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