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 چکیده
با پژوهش  .بوداي ایران دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهپژوهش شناسایی و مدلسازي عوامل شکل حاضر ازهدف 

هاي نیمه مصاحبه ،یفیکمرحله در  هادادهآوري ابزار جمع. ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بودنحوة گردآوري داده توجه به
بود  شناسان ورزشیمعهاي، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جانفر از ورزشکاران حرفه 23ساختار یافته و باز با 

 و محوري ز،با مرحله سه در کدگذاري روش طریق ازدر مرحله کیفی،  اهداده اند.که به صورت گلوله برفی انتخاب شده
عوامل موثر بر وري کدگذاري محو در مرحله نشان در کدگذاري باز بود  93ها شامل . یافتهگرفتند قرار تحلیل مورد انتخابی

 ه سیاسی،فمول ه اقتصادي،فسازمانی، مولمولفه ب؛ در قال اي ایراناجتماعی ورزشکاران حرفه هايرفتارالگوي دهی شکل
ند. اهشدبندي بقهطشناسایی و  ،ه عوامل درونیفقوانین و موله فه اجتماعی، مولفه فنی، مولفه فرهنگی و اخالقی، مولفمول

اخته شده است. اي ایران پرددهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهدر مرحله کدگذاري انتخابی به مدلسازي عوامل شکل
گیري در مرحله هنمون .باشدساخته که برگرفته از نتایج کیفی پژوهش میابزار پژوهش درمرحله کمی تحقیق، پرسشنامه محقق

رزیابی مدل به منظور اSmart PLS 3.00 افزارتحت نرم ساختاري معادالت باشد  و ازبندي شده میکمی؛ تصادفی، طبقه
 بدست آمده در tنتایج نشان داد؛ مقدار است. اي ایران استفاده شدهدهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهعوامل شکل
فتارهاي اجتماعی ردهی ها از اهمیت الزم براي شکلباشد لذا تمامی سازهمی 96/1مطالعه باالتر از هاي مورد تمامی سازه

 . ورزشکاران برخوردار هستند
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 مقدمه
 اجتماعی روابط داراي که اجتماعی شبکه یک در را افراد فرهنگی، و اجتماعی پدیده یک عنوان به ورزش

-بازنمایی و هاارزش ها،نگرش رفتارها، ظهور عرصه و است واداشته متقابل کنش و تعامل به است پیچیده

نهادهاي ورزشی  و داده افزایش را قدرت ورزش شدن، جهانی فرآیند )1(است  شده حاضر قرن معنادار هایی

فعالیت و اهداف به تروسیع نگرش یک از برخورداري براي جامعه از طرف فشار افزایش با و ورزشکاران

و  تر نهادهاي ورزشیمسئوالنه رفتار براي فشار هستند. مواجه و محیطی اجتماعی ابعاد در هایشان

سود رساندن  حداکثرسازي راستاي شی درسازي نهادهاي ورزتصمیم براي جدید معماي یک ورزشکاران به

 گرایی،نتیجه رویکرد با هاییدیدگاه حاکمیت از سویی دیگر،. )2( است گردیده تبدیل و ارزش به جامعه

-قابلیـت بـه توجـه بـدون فنـی نظـر از شاخص بازیکنان جذب در هاباشگاه رقابت کالن، قراردادهاي عقد

 بازیکنان شدن دور لذا و تجاري تبلیغات و صنعت یک عنوان به ورزش از برداريبهره ها،آن اخالقی هـاي

 اخالق به توجهبی ورزشکاران از جدیدي نوع گیريشکل سبب معنویت و اخـالق از قهرمانـان و شـاخص

. امروزه )3(هستند  نگران موجود وضعیت از کشور ورزش اندرکاران دست برخی که جایی تا. است شده

هاي اخالقی و رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران تمرکز دارد اکثر مطالعات رفتاري ورزشکاران بر روي جنبه

 اجتماعی غیراخالقی الگوهاي رفتارهاي و رسوایی شاهد جوانان و کان، نوجوانانکود از . چرا که بسیاري)4(

نظر  پایۀ بر باشد. داشته دنبال به جامعه براي هاي جبران ناپذیريضربه تواندمی امر این و بوده خود

 شوند،می بزرگ هارسانه از متأثر در فرهنگی جوانان و داشته دنبال به پیامدهایی رفتار هر متخصصین،

 افراد سایر و ورزشکاران، مربیان سوي از ناپسند و زشت رفتارهاي حرمتی،بی بینند دروغ،می که جایی

اي حرفه هايمحیط در پیشرفت مانع عنوان به اخالق شده و عادي شان،عالقه مورد ورزش در درگیر

 مجبور افراد و داشته پول وجود به نسبت گیريجهت ي ورزشکارانمحاوره در شود. معموالًمی محسوب

 کنندمی قلمداد ايرا حرفه خود که افرادي بگذارند. حراج به دادن مسابقه را براي خود هايتمهار هستند

 لحاظ از کنند.معاوضه می پاداش ازاي در را خود خدمات و شوندمی داري متمایلسرمایه نظام طرف به

 خطا نکردن به هم هنوز حال عین در باشند، ايحرفه خواهندکه می شوندمی بدل تاجرانی به تکنیکی

 نزول یافته دوم درجۀ به بلکه نیست، اول درجه در موضوع برایشان این اهمیت دیگر دهند، امامی اهمیت

تواند می ورزشکاران حقوق کردن کم یا و مالی جریمه یابد کهمی افزایش زمانی موضوع این . شواهد)5( است

 شد، گفته آنچه به توجه سازد. با فراهم را در آنان نامطلوب رفتارهاي برخی کاهش هايزمینه حدي تا

 آنها به پاسخگویی که هستند اخالقی روبرو دشوار هايوضعیت از متنوعی مجموعه با ايورزشکاران حرفه
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ورزشکاران در زمینه اجتماعی، اقتصادي، ارزشی  هايفرض پیش با اخالقی از استدالل برخورداري نیازمند

رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران به عنوان تمایل اختیاري افراد به کمک کردن و فایده  )6(است  فرهنگی و...

ود، که دو بعد اساسی آن شامل؛ رفتارهاي مثبت اجتماعی و رفتارهاي شرساندن به افراد دیگر تعریف می

مروري گذرا بر . )4(باشد هاي اجتماعی و ورزشی میرقبا در محیطو  منفی اجتماعی نسبت به هم تیمی

دهد، وجود دهی رفتار اجتماعی ورزشکاران نشان میزمینه عوامل موثر بر شکلتحقیقات انجام گرفته در 

هاي ورزشی، کیفیت ارتباطات ورزشکاران با مربیان، نوع نگرش ورزشکاران به بازي فضاي اخالقی در تیم

هاي اخالقی در مورد معضالت ورزشی از عوامل موثر بر بروز رفتارهاي اجتماعی و منصفانه و استدالل

)  2011( 1. همچنین هوج و همکاران)7(باشد هاي ورزشی موثر میضداجتماعی ورزشکاران در محیط

کنترلی) و تعهدات  –هاي خود مختاري (انگیزههاي شخصی ورزشکاران سبک مربیگري، انواع انگیزه

. متغیرهاي )8(دانند هاي موثر در بروز رفتارهاي اجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران میاخالقی را از زمینه

انگیزشی، اخالقی و نتایجی که ورزشکاران در صورت بروز رفتارهاي اجتماعی و ضد اجتماعی دریافت 

آموزان ورزشکار رفتارهاي ضداجتماعی باشد. دانشهاي موثر بر ظهور اینگونه رفتارها میکنند، از زمینهمی

هایشان و رفتارهاي اجتماعی را بیشتر نسبت به همکالسی دهند تارا بیشتر نسبت به رقیبانشان انجام می

 3و همکاران 2دیگر نتایج پژوهش ال یاربی. از سوي)9(هایشان دهند تا همکالسیهایشان انجام میتیمیهم

بینی ) نشان داد؛ فرسودگی شغلی ورزشکاران و انسجام شغلی از عوامل پیش2018، 2016هاي (در سال

باشد. همچنین میزان هایشان میتیماجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران نسبت به هم کننده رفتارهاي

لذت، شدت عصبانیت، سطح تالش، عملکرد درك شده، تعهدات ورزشی و جو انگیزشی که مربی ایجاد 

دهد، شان نشان میتیمیکند با نوع رفتارهاي اجتماعی و ضداجتماعی که ورزشکاران نسبت به هممی

 . )11, 10(عناداري وجود دارد ارتباط م

ها و مطالعات صورت گرفته میزان آگاهی ورزشکاران و مربیان از مسئولیت مدنی با توجه به بررسی

هاي ورزشی و  مسئولیت اجتماعی ورزشکاران هاي ورزشی، رسانهنامهورزشی، قوانین و مقررات و آیین

دهد؛ دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران دارد. نتایج مطالعات پیشین نشان مینقش کلیدي در شکل

ط، سیستم آموزش این ارتبا در. وظایف قانونی خود ندارند هايیک از حیطهبیان دانش مناسبی از هیچمر
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صورت  اي و بهرسانه هاي ورزشی، منابع ارتقاي دانش مربیان، فقدان حمایتمربیان با مرجعیت فدراسیون

عوامل  تواند از جملهاندك و توجه نامناسب جامعۀ ورزش به مسائل حقوقی مرتبط با ورزش می کلی دانش

 هاي جمعی یکی از ابزارهاي اساسی جهترسانه. )12( باشدمؤثر بر دانش نامناسب مربیان از این مباحث 

هاي اجتماعی ارزش گیريعامل بسیار مؤثري در شکل آموزشی و رسانی،ائل اجتماعی، اطالعبررسی مس

هاي ورزشی تلویزیون به هاي اخالقی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از طریق برنامهارزش. آیندشمار می به

دهی الگوهاي جوانان و نوجوانان دارند و ورزشکاران نقش کلیدي در فرایند شکلشود جوانان منتقل می

شش مقوله هاي ورزشی نشان داد؛ نتایج مطالعات پیشین در زمینه مسئولیت اجتماعی باشگاه .)13(

هاي موثر بر مسئولیت اجتماعی از حیطهقانونی، سیاسی و ساختاري قی، اقتصادي، فنی، الاخ -فرهنگی

دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران هاي اثرگذار بر شکلاز دیگر حیطهو   باشندهاي فوتبال میباشگاه

 .)14(باشد می

بررسی پیشینه  توان دریافت که دو نقص عمده درمیتحقیقات پیشین هاي تر به یافتهنگاهی دقیق با

دارد. اوالً، تا جایی که  وجود اي ایراندهی رفتارهاي ورزشکاران حرفهعوامل شکلهاي مرتبط با پژوهش

دهی رفتارهاي شکلعوامل  دهد، تحقیقی در ایران در زمینهمطالعات محققان این تحقیق نشان می

اجتماعی و ضداجتماعی ورزشکاران صورت نگرفته است و اکثر مطالعاتی که وجود دارد مربوط به رفتارهاي 

تأثیرگذاري  با توجه بهباشد. ورزشی میهاي ضداجتماعی ورزشکاران (پرخاشگري ورزشکاران) در محیط

 توجه به این عوامل ضرورتی ، ضرورتدهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکارانشکل درعوامل مختلف 

 .تاکنون مورد غفلت واقع شده است انکارناپذیري است که

ت اس عالوه بر آن، اکثریت مطالعات بررسی شده که در این تحقیق نیز به بخشی از آنها اشاره شده

اهمیت آنها و  اند و میزانپرداخته دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران شکلصرفاً به شناسایی عوامل 

دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران شکل توان گفت همه این عواملاند. میروابط بین آنها را نادیده انگاشته

 این رو، ضرورت دارد تا عالوه بر میزان اهمیت و تأثیرگذاري یکسانی برخوردار نیستند. از ، ازايحرفه

مربیان، ورزشکاران اطالعات به  ، به میزان اهمیت و روابط بین آنها نیز توجه شود. اینعواملشناسایی این 

کرده و با در  خوبی درك کند تا میزان تأثیرگذاري هر کدام از این عوامل را بهکمک می و مدیران ورزشی

دهی رفتارهاي اجتماعی عوامل شکل ، مهمترینهاعوامل و حیطهمابین این نظر گرفتن روابط فی

  .کار گیرندخود با اولویت بیشتري به هاي ورزشی و اجتماعیمحیطدر ورزشکاران را 
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اهمیت با توجه به افزایش پژوهش جاري در تالش است تا با در نظرگرفتن خالء هاي پژوهشی موجود و 

فقدان الگو جامع و ان یکی از الگوهاي تاثیرگذار بر نوجوانان و جوانان؛ رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران به عنو

هاي کیفی که امکان تعمق با بکارگیري روشکارامد به منظور تدوین الگوي رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران 

 اي ایراندهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهبیشتر در ماهیت، اهمیت و روابط این عوامل را در شکل

  .ریزي گرددطراحی و برنامهاي ایران، الگوي رفتاري ورزشکاران حرفهبر اساس آن را فراهم کنند، و 

 

 شناسی تحقیقروش

هاي میدانی بود. با ها از نوع پژوهشپژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ نحوة گردآوري داده

ابتدا روش کیفی و (آمیخته از نوع اکتشافی متوالی  عنایت به هدف اصلی، روش انجام پژوهش حاضر روش

روش کمی) بود. براي ساخت مدل مفهومی پژوهش در ابتدا از تحلیل محتوا (مصاحبۀ کیفی با افراد  سپس

-استفاده شد. با استفاده از نمونه ه)(با استفاده از مطالعۀ مقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحب و متخصص)

-اي، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روانشناسان و جامعهطی مصاحبه با ورزشکاران حرفه برفی وگیري گلوله

رفتارهاي اجتماعی دهندة هاي شکلمؤلفه ،اي حضور فعال دارندکه در حوزة ورزش حرفه شناسان ورزشی

ورزشکار،  8(نفر  23در مرحله کیفی مطالعه تعداد بندي شدند. شناسایی و دستهاي ایران ورزشکاران حرفه

جامعه شناس ورزشی) به مرور به عنوان نمونه آماري  4روانشناس ورزشی،  2مدیر ورزشی،  4مربی،  5

به بعد، تکرار اطالعات دریافتی مشاهد شد. اما براي اطمینان و اشباع نظري  19انتخاب شدند. از مصاحبه 

گرفت و در نندگان ضبط صدا انجام میکنفر ادامه یافت. در صورت موافقت مشارکت 23فرایند مصاحبه تا 

 برداري اکتفا شده است. غیر این صورت تنها به یادداشت

 انتخاب نمونه  20پارامتر  هر ازاي به مدل، در موجود پارامترهاي تعداد به توجه با تحقیق کمی درمرحله

متفاوت  به توجه با . که)15(نفر می باشد  160شد. تعداد نمونه تحقیق با توجه به تعداد پارامترهاي موجود

 شد.  استفاده اي تصادفیسهمیه گیرينمونه روش از آماري جامعۀ در موجود هايتعداد گروه بودن

مفاهیم و  از محقق ساخته برگرفته پرسشنامۀ کمی تحقیق، از مرحله ها درگرداوري دادهبه منظور 

 از استفاده با که بود وزن هم هايپرسشنامه شامل گویه این. شده است استفاده کیفی هاي مرحلهمولفه

پرسشنامه  محتوایی و صوري شده بود. روایی طراحی زیاد) خیلی تا کم (خیلی لیکرت ارزشی پنج مقیاس

 ضریب آلفاي از استفاده پرسشنامۀ باو پایایی  تأیید ايمتخصصین حوزه ورزش و ورزشکاران حرفه توسط

 براي توصیف توصیفی آماري روش از نیز تحقیق کمی مرحله درگزارش شده است.  )=918/0α( کرونباخ
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 افزارتحت نرم ساختاري معادالت و SPSS 20افزار نرم تحت کنندگانمشارکت شناختیجمعیت هايویژگی

Smart PLS 3.00 استفاده شد. 

 

 هاي تحقیقیافته

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

پردازي داده بنیاد مبتنی بر سه مرحلۀ کدگذاري باز (خلق مفاهیم و فرایند تحلیل اطالعات در نظریه

ها ابتدا تمام مصاحبه .نظریه) استها)، کدگذاري محوري (شناسایی مقولۀ) و کدگذاري انتخابی (خلق مقوله

کدگذاري شدند و بعد از بررسی و ها استخراج، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نکات کلیدي مصاحبه

به  هامرحله دوم تجزیه و تحلیل دادهو در  اختصاص داده شد تحلیل آنها کدهاي مشابه به مفاهیم خاصی

تولیدشده در مرحله  هاياین مرحله، برقراري رابطه بین مقولهاست. هدف از  پرداخته شده کدگذاري محوري

 ،ریزيبرنامه، مدیریت؛ مفهوم 22ها در قالب نشان؛ شودهمان طور که مشاهد می کدگذاري باز است.

، ايورزش حرفه درآمدزایی در، و مشارکت کنندگان ذینفعان، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی

ي هارسانه، نهادهاي فراغتی، نیروهاي سیاسیهاي دولت مردان،  سیاست گذاري، هاي مالیگذاريسیاست

مسئولیت ، مهارتاي، هاي حرفهصالحیت، هاي اخالقی جامعهچالش، تماشاگران ورزشی، ورزشی

هاي جریمها، قرارداده، قوانین ورزشی هاي کمیته انظباطی ونامهآیین، اجتماعی محیط، اجتماعی

 ).1(جدول بندي شدندطبقه هاي روانیمهارتو  درونی ادراکات، یطباضان

 
 )هاشناسایی مفاهیم و مقوله( کدگذاري باز و محوري. 1دول ج

 نشان مفهوم مقوله

وام
ع

ل 
نی

زما
سا

 
 مدیریت 

 هاي تدوین شده در طول و پایان مسئولیتدم پاسخگویی مدیران نسبت به اجراء و نتایج برنامهع
 هامدیریت ورزشی باشگاهنحوه 

 گريايها بر اساس اصول حرفهاجراي مجوز به باشگاه
 هاواگذاري مسئولیت رفتار تماشاگران به باشگاه

 هاقدرت زیاد مدیر عامالن باشگاه
 ورزشکاران  اجتماعی ها در کنترل رفتارهايضعف باشگاه
 هاگیري در باشگاهنحوه تصمیم

  بکارگیري نیروي غیرمتخصص در زمینه مدیریت
 فرایند آموزش و فرهنگ سازي از طریق آموزش و پرورش

 ايحرفهکاریزماتیک در بین مربیان  هايعدم وجود ویژگی
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 )هاشناسایی مفاهیم و مقوله( کدگذاري باز و محوري. 1دول جادامۀ 
 نشان مفهوم مقوله

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

 

 ریزيبرنامه
 هوادارانریزي و سازماندهی کانونبرنامه

 نریزي دولت و مبهم بودن آینده ورزشکاراعدم برنامه

ساختار 
 سازمانی

 هاي ورزشیتشکیل کمیته اخالق در برخی از فدراسیون
 هاکامل نبودن کادر مربیگري باشگاه

 هاساختار سازمانی سنتی باشگاه

ارتباطات 
 سازمانی

 ايوجود روابط نادرست در ورزش حرفه
 ايورزش حرفه هاي نظارتی درعملکرد نامناسب دستگاه

 وجود پدیدة داللی در نقل و انتقال ورزشکاران
وجود روابط نادرست در انتخاب و قراردادها بازیکنان با مربیان دادن درصدي از قرارداد 

 ورزشکاران به مربیان
هاي مالی عدم شفافیت اطالعات در(زمینه نقل و انتقال بازیکنان، قراردادها، نحوه پرداخت

 هاو...) اتورزشکاران، مالی
 در ورزش البیگري

ساختار 
 سازمانی

 هاي ورزشیتشکیل کمیته اخالق در برخی از فدراسیون
 هاکامل نبودن کادر مربیگري باشگاه

 هاساختار سازمانی سنتی باشگاه
و  ذینفعان

مشارکت 
 کنندگان

 اي کشورهاي ورزشی با ورزش حرفههمسویی رسانهعدم 
و  هاي اجتماعی، هواداران، اسپانسرها، کارگزارانذینفعان(رسانه، شبکهمشارکت کنندگان یا 

.... 

دي
صا

اقت
ل 

وام
ع

 
درآمدزایی 

ورزش  در
 ايحرفه

 نبودن باشگاه به عنوان یک بنگاه اقتصادي
 درآمد ورزشکاران

 هاعوامل اقتصادي باشگاه
 هاو باشگاه سازي ورزشکارانتجاري

-سیاست
هاي گذاري

 مالی

 بودجه در ورزشکمبود 
 ايهاي مالی مستمر از ورزشکاران حرفهعدم وجود حمایت
 ها نادرستها در فرایند داوريعدم وجود جریمه

 مبالغ قراردادهاي نامتعارف و باال با ورزشکاران
 تاثیر رفتار ورزشکار در سقف قرارداد بازیکنان

 مشکالت معیشتی در بین مربیان
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 )هاشناسایی مفاهیم و مقوله( و محوري کدگذاري باز. 1دول جادامۀ 
 نشان مفهوم مقوله

مل
عوا

 
سی

سیا
 

سیاست 
دولت  گذاري

 مردان

 )مجلس و قانونگذاران( نگاه دولت به ورزش
 هاي وزارت علوم و تحقیقات در ورزشگذاريسیاست

 وزارت فرهنگ و ارشاد
 وزارت و ورزش و جوانان

نیروهاي 
 سیاسی

 سیاست مدارانعدم درك قدرت ورزش توسط 
 سیستم مدیریتی ضعیف و تغییرات مدیریتی

 عدم امنیت شغلی مربیان
 هاگیري تیمحذف مدیر عامل با عدم نتیجه

 هاعدم امنیت شغلی مدیران باشگاه
 زدگی در ورزشسیاست

نیروهاي 
 سیاسی

 عدم درك قدرت ورزش توسط سیاست مداران
 سیستم مدیریتی ضعیف و تغییرات مدیریتی

 امنیت شغلی مربیانعدم 
 هاگیري تیمحذف مدیر عامل با عدم نتیجه

 هاعدم امنیت شغلی مدیران باشگاه
 زدگی در ورزشسیاست

قی
خال

ی ا
نگ

ره
ف

 

نهادهاي 
 فراغتی

 سازي محیط ورزشکاران از لحاظ فرهنگیغنی
 نهادهاي فراغتی (متشکل از سینما و رسانه و ...)

 اجتماعی -زمینه فرهنگی اي درهاي حرفهریزي باشگاهبرنامه
  نهادهاي مذهبی

ي هارسانه
 ورزشی

 اياي در زمینه ورزش حرفهعدم اجراي قوانین رسانه
 ايرسانه به عنوان ابزاري براي توسعه ورزش حرفه

 هاهاي رسانهمحتواي برنامه
 هاحاشیه سازي رسانه
 عدم صداقت رسانه

تماشاگران 
 ورزشی

 حاشیه سازي توسط هواداران 
 وضعیت اخالقی و فرهنگی هواداران

 هاعدم حضورتماشاگران زن در ورزشگاه
 عدم توجه به شرایط احراز براي لیدرهاي تماشاگران

 رفتار تماشاگران

هاي چالش
اخالقی 
 جامعه

 سازي اخالق) وجداناخالق جهانی(درونی
 گرایی محض در ورزشنتیجهتاکید بر 

 هاي انتخابیعدالتی در رقابتباند بازي و بی
 کم رنگ شدن معنویت بین ورزشکاران

 عدم توجه به مبانی نظري و دینی
 گري در جامعه و انعکاس آن در ورزشرواج رفتارهاي مانند تهجر دینی، رشوه
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 . کدگذاري باز و محوري (شناسایی مفاهیم و مقوله ها)1ادمۀ جدول 
 نشان مفهوم مقوله

نی
ش ف

دان
 

-صالحیت

 ايهاي حرفه

 دانش فنی برتر مربیان نسبت به ورزشکارانعدم 
 هاپایین بودن سطح تحصیالت مربیان و مدیران باشگاه

 کمبود مطالعه در ورزشکاران
                           ها، توسط رفتار ورزشکاراندهی برند و اعتبار باشگاهعدم درك درست از شکل

 یغیرتخصصی بودن و عدم اگاهی کارگزاران ورزش

 ارتمه
 اي مطلوبکمبود دانش و آگاهی در مورد رفتارهاي حرفه

 خطاي داوري
 هایشانحضور ورزشکاران در جوامع اجتماعی بر اساس تخصص و مهارت

ی
اع

تم
اج

ل 
وام

ع
 

مسئولیت 
 اجتماعی

 هاي اجتماعیاهمیت دادن به مسئولیت
 فعالیت ورزشکاران در مسائل اجتماعی

 محیط
 اجتماعی

 اجتماعی بر تصمیمات کمیته اخالق در زمینه رفتار ورزشکارانتاثیرگذاري جو 
 ايها و موارد غیراخالقی ورزشکاران حرفهناهنجاري

فاصله طبقاتی بین ورزشکاران با دیگر اقشار جامعه عدم نظارت مربیان بر رفتار و روابط 
 هاي اجتماعیورزشکاران در محیط

 قراردادها

 عدم انجام تعهدات مالی فی ما بین باشگاه و ورزشکاران 
 هاعدم تنظیم دقیق قراردادهاي رفتاري(موردي) بین بازیکن و باشگاه

باالتر بودن مبلغ قرارداد  هاوجود خألهاي قانونی در قراردادهاي ورزشکاران و باشگاه
 ورزشکاران نسبت به مربی

 انتقال بازیکنان از قوانین حقوقی در زمان عقدعدم آگاهی ورزشکاران و کارگزاران نقل و 
 قرارداد

 هاي بدهکار به ورزشکاراناجراي قانون عدم ثبت قراردادهاي باشگاه
 امضاي قراردادهاي سفید توسط بازیکنان

 هاي ورزشیعدالتی در سقف قرارداد دربین رشتهبی
هاي جریمه

 یطباضان

 ايقوانین و مقررات ورزش حرفهها و هاي در اجراي آیین نامهوجود ضمانت
 اي و اجراي ضعیف آنباطی و اخالقی جامع در ورزش حرفهضهاي اننامهعدم وجود آیین

ی
رون

ل د
وام

ع
 

 ادراکات
 درونی

 هاجریمه باورهاي ادراکی ورزشکاران در زمینه
 فردگرایی استانداردهاي رفتارهاي مطلوب

هاي مهارت
 روانی

 هاي روانیتمرین مهارت
 مشکالت اخالقی و اعتیاد ورزشکاران

هاي رفتاري استفاده از مبانی دینی و مذهبی به منظور آموزش کنترل استرس و مدیریت
 ورزشکاران

 ايهاي ارتباطی در ورزشکاران حرفهمهارت
 ايهاي حرفهعدم اجراء و توجه به مسائل روانشناختی در تیم
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 پردازد.باز و محوري به کدگذاري انتخابی و ارائه نظریه میدر گام بعدي محقق بر اساس نتایج کدگذاري 

رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران  و تدوین الگويدهی در جامعه ورزش کنونی شناسایی عوامل موثر بر شکل

طلبد؛ در فرایند شناسایی عوامل هاي خاصی را میاي ایران؛ اکتشاف، فرایندها، ساختارها و پارادایمحرفه

هاي سازمانی، اقتصادي، اي ایران باید به مقولهدهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهموثر بر شکل

نهایت منجر به در عوامل درونی توجه ویژه شود، که  سیاسی، فرهنگی و اخالقی، فنی، اجتماعی، قانونی و

 ). 1(نمودار،  شوداي ایران میورزشکاران حرفه رفتارهاي اجتماعیالگوي گیري شکل

 

 
 اي ایرانرفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهالگوي دهی عوامل موثر بر شکل .1 نمودار

 
در خصوص بررسی کمی نتایج به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه حاوي سواالت بسته (در مقیاس 

دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران تاثیرگذاري عوامل موثر بر شکلوجهی لیکرت) براي کشف درجه  5

اي، اي ایران، مربیان و مدیران ورزش حرفهاي ایران تهیه شد. پرسشنامه توسط ورزشکاران حرفهحرفه

اي درصد از نمونه آماري ورزشکاران حرفه 80شناسان ورزشی تکمیل شده است. روانشناسان ورزشی و جامعه

شناسان درصد روانشناسان و جامعه 7درصد مربیان و مدیران و  13فوتبال، بسکتبال و کشتی) و (والیبال، 

درصد از اعضاي نمونه آماري داراي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري و مابقی  34اند و  ورزشی بوده

سال و  20 – 10ور اي در ورزش کشاند، میانگین سابقه حضور و فعالیت حرفهتر بودهکارشناسی و پایین

اي باشد. همچنین به منظور تایید الگوي رفتاري ورزشکاران حرفهسال می 31میانگین سنی نمونه آماري 

عوامل موثر بر 
دهی شکل

الگویرفتارهاي 
اجتماعی 
 ورزشکاران
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 که گفت توانمی تاییدي عاملی تحلیلی نتایج به توجه استفاده شده است. با Smart PLSافزار ایران از نرم

 نتایج اساس ندارد. بر شاخص کدام و دارد داريمعنی سهم پژوهش هايگیري سازهاندازه در شاخص کدام

از اهمیت الزم  96/1باالتر از  tهاي مورد مطالعه به دلیل داشتن مقدار شود تمامی سازهمشخص می 2جدول 

 7/0 ها باالتر ازدهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران برخوردار هستند. و میزان بار عاملی تمام گویهبراي شکل

اي دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهها در الگوي شکلاست. تماي گویه001/0داري و سطح معنی

 ). 2(جدول،  ایران از (همسانی دورنی) برخوردار هستند
 

 گیري. مقادیر بار عاملی براي متغیرهاي هر سازه در قالب مدل اندازه2جدول

 لفهؤم
بار  متغیر

 عاملی
 آماره

t 
sig نتیجه 

 آشکار پنهان 

کل
 ش

مل
عوا

فه
حر

ن 
ارا

شک
رز

ی و
اع

تم
اج

ي 
رها

فتا
ي ر

گو
ی ال

ده
 اي

 لعوام
 سازمانی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 54/36 808/0 مدیریت
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 54/35 832/0 ریزيبرنامه

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 23/40 801/0 سازمانی ارتباطات
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 23/46 817/0 ساختارسازمانی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 54/37 700/0 کنندگانومشارکتذینفعان
عوامل 
 اقتصادي

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 19/72 820/0 ايورزش حرفهیدرآمدزای
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 40/42 815/0 مالیگذاريسیاست

عوامل 
 سیاسی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 80/14 712/0 دولت مردان گذاريسیاست
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 46/24 725/0 سیاسینیروهاي

عوامل 
 فرهنگی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 45/36 812/0 نهادهاي فراغتی 
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 61/36 836/0 ورزشی رسانه

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 35/40 801/0 تماشاگران ورزشی
دانش 
 فنی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 42/44 820/0 ايحرفهصالحیت
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 76/36 779/0 مهارت

عوامل 
 اجتماعی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 19/27 897/0 اجتماعیمسئولیت 
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 32/40 846/0 اجتماعی محیط
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 80/19 716/0 قوانین وباطیضاننامهآیین

قوانین 
 ورزشی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 47/25 801/0 قراردادها
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 47/39 836/0 یطباضان جریمه

عوامل 
 درونی

 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 48/28 809/0 درونی ادراکات
 معنادار %99اطمینان سطح در 001/0 12/19 836/0 ها روانی مهارت

 

 نشان ،5/0مقدارحداقل برابربا  که باشند.می همگرایی روایی براي (AVE)شده  استخراج واریانس میانگین

 از نیمی از بیش است قادر متغیر پنهان یک که معنی این است. به مناسبی همگراي روایی هاشاخص دهنده
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 همان  و دهدمی نشان را کرونباخ آلفاي متوسط و طور به را خود آشکار) هاي (متغیرهايشاخص واریانس

 ابزار باالي و اعتبار پایایی از نشان باشند وباالتر می 6/0 مقدار از ضرایب این تمامی است.  مشخص که طور

 ).3باشد (جدول،  می گیريهانداز
 

 هاي تحقیق. ضرایب همبستگی، روایی واگرا و همگراي سازه3جدول 

 

 گیريبحث و نتیجه

عوامل فرهنگی و اخالقی، عوامل سیاسی،  عوامل اقتصادي،عوامل سازمانی،  نتایج تحقیق نشان داد؛ عوامل

رفتارهاي اجتماعی  الگوي در تدوین و عوامل درونی وانین ورزشیاجتماعی، قعوامل فنی و دانشی، 

 دارند.   نقش قابل توجهی اي ایرانورزشکاران حرفه

عوامل  ورزشکاران، هاي اجتماعیدهی رفتارشکلاثرگذار بر هاي هفمول یکی ازبا توجه به نتایج پژوهش 

هاي ورزشی به منظور طراحی مناسب الگوي رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران . در سازمانباشدسازمانی می
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       7731/0  7788/0  7530/0  5535/0 لعوام   
 سازمانی

      8861/0  7702/0  8820/0  8878/0  7741/0 عوامل  
ياقتصاد  

     7795/0  5599/0  5549/0  7752/0  0833/0  6632/0  عوامل 
 سیاسی

    8864/0  5546/0  2283/0  5569/0  8832/0  8843/0  6688/0  فرهنگی 
 اخالقی و

   7784/0  4424/0  4463/0  6648/0  8874/0  8866/0  8897/0  9972/0 دانش  
 فنی

  856/0 5552/0  5512/0  2265/0  3342/0  7796/0  7743/0  8844/0  6643/0 عوامل  
 اجتماعی

 676/0 734/0 856/0  8894/0  5516/0  2243/0  5589/0  8802/0  8813/0  6658/0  قوانین 
 ورزشی

487/0  4423/0  4463/0  6648/0  8874/0  8866/0  8897/0  9972/0  6685/0  6649/0  8867/0  
عوامل 
 درونی
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ریزي، ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی و اي ضروریست نحوه مدیریت منابع انسانی، برنامهرفهح

اي توجه شود. ارائه رفتارهاي مناسب  توسط ورزشکاران و کنندگان در ورزش حرفهذینفعان و مشارکت

ري و سبک هاي اجتماعی متاثر از عوامل متعددي، از جمله عملکرد ورزشکار، جذابیت ظاهدر محیط

باشد. نحوه زندگی قابل عرضه از یک طرف و تعامل ورزشکاران با کادر فنی و مربیان از جهات دیگر می

ارتباط و مدیریت مربیان و کادر فنی بر ورزشکاران به عنوان عامل تعیین کننده و فرایندي اثرگذار بر نحوه 

هاي عمده و اساسی زه، یکی از هدفمروباشد. اهاي مختلف ورزشی میرفتار ورزشکارران در موقیعت

منظور بهسازي منابع  زم بهالحات المدیریت عملکرد و رفتار سازمانی، توسعۀ منابع انسانی و ایجاد اص

 همچنین و هاسازمان امور بهینۀ و صحیح هدایت پایدار، توسعۀ براي را زمینۀ مناسببه نحوي که  انسانی

و رفتار مطلوب را براي سازمان به ارمغان داشته  ندنک انسانی فراهمسرمایۀ  و رفتن انرژي هدر از جلوگیري

  باشد.
دیگر  ازهاي مالی گذارياي و سیاستعوامل اقتصادي که شامل؛ مفهوم درآمدزایی در ورزش حرفه

صنعت ورزش و ورزشکاران مانند باشد. اي میورزشکاران حرفهاجتماعی  هايهاي تاثیرگذار بر رفتارهفمول

گیرند. با هاي اقتصادي کشور قرار میهاي کشور تحت تاثیر ساختارها و سیاستي از دیگر بخشبسیار

اي وجود دارد. اما نهادهاي ورزشی هاي مختلف ورزش حرفههاي اقتصادي باالیی که در بخشوجود ظرفیت

هاي گذاريستگري و سیااي نحوه عملکرد و کارکردهاي اقتصادیشان تحت تاثیر تصديو ورزشکاران حرفه

اقتصادي دولت، وابستگی به منابع دولت، کمبود بودجه و امکانات و ... هستند. به منظور حل این مسئله 

اي ایران با اتخاذ مردان و اقتصاددانان به منظور درآمدزایی در ورزش حرفه -شود؛ دولت پیشنهاد می

ریزي، آموزش نیروي انسانی، قوانین و مقررات برنامه ساختار مناسب سازمانی،سازي، هاي خصوصیسیاست

 اي کشور را از حاکمیت نگرش ایستاي دولتی خارج کنند. ورزش حرفه تشویقی و جذب سرمایه وابسته 

 هاي اجتماعیگیري رفتارهاي اثرگذار بر شکلهمچنین مقوله فرهنگی و اخالقی یکی از حیطه

هاي فرهنگی و اخالقی اثرگذار بر رفتارهاي اجتماعی مولفه . از مهمترینباشداي ایران میورزشکاران حرفه

نتایج پژوهش باشند. می تماشاگران ورزشیو  ورزشی هايرسانه، نهادهاي فراغتیاي ایران ورزشکاران حرفه

هاي ورزشی از . رسانه)13( ) همخوانی دارد1394اي با نتایج پژوهش کشکر و همکاران (در بعد رسانه

، ایجاد هاي ورزشیدر محیط رسانی و آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر اجراي درست آناطالعطریق 

کردن زمینۀ آموزش مداوم، کمک به رشد فرهنگی و  حیطۀ مناسب براي برخورد عقاید گوناگون، فراهم
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 هايهاي آموزنده، ایجاد روحیۀ مشارکت و همکاري براي برنامهسرگرمیکردن  فکري جامعه، فراهم

 آورد. اي ایران فراهم میدهی رفتار ورزشکاران حرفههاي مناسب شکلاجتماعی زمینه

اي نیست که یکباره ظهور یافته باشد، اي ایران پدیدهرفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهتوسعه  

گیري رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران یابد. فرایند شکلزمان عینیت می بلکه فرایندي است که درگذر

کنند. شناخت اي ایران ایجاد میاي ایران متکی به بسترهاي فرهنگی و اخالقی است که ورزش حرفهحرفه

اي ایران نقش دهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهکه در شکل بنیادهاي فرهنگی و اخالقی ورزش

هاي مناسب فرهنگی و اخالقی را براي ها زمینهکند با شناخت این زیر ساختند به ما کمک میکلیدي دار

 اي ایران تنظیم نماییم.   دهی الگوي رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران حرفهشکل

هاي از حیطه ايهاي حرفهو صالحیت فنیدانش ه فاي و مهارت در قالب مولهاي حرفهمفهوم صالحیت

 گراییو تخصص گراییحرفه. باشداي ایران میورزشکاران حرفه هاي اجتماعیگیري رفتارشکل اثرگذار بر

 نکته اینها مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد نسبتا جدیدي است که هم اکنون در بسیاري از سازمان

 گراحرفه ورزشی هايبکارگیري مدیران و نیروهاي تخصصی در سازمان است که اهمیت حائز جهت آن از

 اهی کافی و نسبتا کامل از موضوع کار خود وارد عمل شده و طبیعتا از راندمانآگ و تخصص با عمدتا

با توجه به اهمیت  .باشندهاي ورزشی برخوردار مینسبت به نیروهاي غیرمتخصص در سازمان کاري باالیی

 هالذا مدیریت سازمان ورزشکاران،دهی رفتار در شکل هاورزشی و کادر فنی باشگاه دانش تخصصی مربیان

باید با بکارگیري صحیح نیروي انسانی و سعی در پرورش هر چه بهتر آن، راه تکاملی  هاي ورزشو باشگاه

-هاي ورزشی با مسائل روانشناختی و جامعه. مربیان ورزشی و کادر فنی کارآمد باشگاهدنسازمان را بپیمای

اي الزم را به منظور مدیریت و رهبري ورزشکاران دارا حرفههاي شناسی تیم آشنا هستند و صالحیت

آیند، عملکرد فردي و تیمی ورزشکاران را در باشند و از عهده وظایف مدیریت و رهبري تیم بر میمی

 بخشند.   هاي اجتماعی و ورزشی بهبود میمحیط

-هاي اثرگذار بر شکلمسئولیت اجتماعی و محیط اجتماعی در قالب مقوله اجتماعی ورزش از حیطه

) 1393. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش افروزه (باشداي ایران میورزشکاران حرفه هاي اجتماعیگیري رفتار

ها، ساختارهاي مرتبط با ورزش و در حال حاضر مسئولیت اجتماعی سازمان )14(همخوانی دارد 

هاي هاي ورزشی، باشگاههاي ورزشی، لیگک است که ( فدراسیونیورزشکاران یکی از نواحی مهم استراتژ

ماعی اند. مسئولیت اجتورزشی و ورزشکاران انفرادي و تولید کنندگان لوازم ورزشی) روي آن تمرکز کرده

ها تراز کردن ارزشهاي مرتبط با ورزش دنبال کرد که به دنبال همتواند در نهادها و سازماندر ورزش را می
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هاي مختلف تحت تاثیر اعمال نهادهاي ورزشی قرار و رفتار خود با منافع مختلف ذینفعان است. گروه

کنان، بازیکنان، سازمان، تماشاگران، رقبا گذاران، سهامداران، کارگیرند که عبارتند از: مالکان، سرمایهمی

هاي مربوط به نهادهاي مختلف توان استدالل کرد که مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین جنبهمی و ...

 .)10( توان مشخص کردورزشی است و انواع متفاوتی از رفتارهاي مسئولیت اجتماعی در ورزش را می

هاي انضباطی یکی از باطی و قوانین ورزشی، قراردادها و جریمهضهاي کمیته اننامهآیینهمچنین 

نتایج پژوهش در  باشد.اي ایران میورزشکاران حرفه هاي اجتماعیی رفتاردهاثرگذار بر شکل هايمولفه

) 1396بعد میزان آگاهی ورزشکاران مربیان از قوانین و مقررات ورزشی و با نتایج پژوهش میرصفانیان (

المللی در ورزش، مهاجرت ورزشکاران در با توجه به رشد نظام یافته تجارت بین . )12(باشد همسو می

اندازي هاي ورزشی راهاي در بسیاري از رشتههاي حرفههاي ورزشی افزایش یافته است، لیگهمه رشته

هاي ورزشی منعقد ها و فدراسیونربیان قراردادهاي کوتاه مدت استخدامی با باشگاهشده و ورزشکاران و م

توانند منافع خود را در دعاوي کنند. در چنین شرایطی همه افراد با آگاهی از حقوق فردي و قانونی میمی

و مردان اي حفظ کنند. امروزه زنان هاي ورزشی که روبه ازدیاد است به طور فزایندهحقوقی در محیط

ورزشکار به حقوق توجه زیادي داشته و انتظاراتشان از حقوق نسبت به گذشته کامالً متفاوت است. قانون 

هاي ورزشی، ورزشکاران، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان توجه هاي ورزش، سازمانبر همه جنبه

زش از مرتکب شدن شود اعضاي جامعه وردر ضمن آگاهی از جقوق ورزش باعث می. خاص نموده است

رفتار خالف مقررات پرهیز کرده و خود، با علم به حقوق ورزشی با توجه به میزان و حد و حدود وضع 

شود که آنها تر نرود. میزان آگاهی و اطالعات اعضاي جامعه ورزش و درك موقعیت موجب میشده پیش

هاي ورزشی، در م همه گونه فعالیتبتوانند اعمال و حرکات ورزشی خود را کنترل کرده و در هنگام انجا

  . تالش کنند "ورزشکار"حفظ شخصیت  و منش 

-هاي اثرگذار بر شکلهاي روانی در قالب مقوله عوامل درونی از حیطهمفهوم ادراکات درونی و مهارت

، 2016همچنین این نتایج با نتایج ال یاربی و همکاران ( باشد.اي ایران میگیري رفتار ورزشکاران حرفه

هاي روانی در موفقیت رت. در دنیاي قهرمانی، ادرکات درونی و مها)11, 10(باشد ) همسو می2018

هاي روانی و ادراکات باشد. مهارتگیري برخوردار میورزشکاران در سطوح مختلف رقابتی از اهمیت چشم

هاي ترین عوامل تعیین کننده کیفیت عملکرد و رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران در محیطدرونی از مهم

وضعیت مطلوبی قرار دارند، موفقیت بیشتري را  اجتماعی و ورزشی است. ورزشکارانی که از نظر روانی در

 کنند. هاي اجتماعی تجربه میدر ورزش  و محیط
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عنوان مهمترین اشخاص اخالقی سازمان ورزشی مورد نظر باشند، چراکه  ورزشکاران و مربیان باید به 

-زمان یا باشگاه ورزشیکنند رفتار ورزشکاران و مربیان آن ساترین چیزي که مردم مشاهده میاوالً، ابتدایی

تبع آنها رفتار ورزشکاران و مربیان در نگاه جامعه، مورد موشکافی دقیق قرار ها و بهاند؛ دوم اینکه باشگاه

شک از هاي مورد قبول جوانان و نوجوانان نیز باشند، بیگر ارزشرو اگر ورزشکاران نمایانازاین .گیرندمی

گردد، با توجه شناسایی عوامل می پیشنهاد نهایت ار خواهند بود. درجاذبۀ باالیی در بین جوانان برخورد

اندرکاران اي ایران، مربیان و دستورزشکاران حرفهو تدوین الگوي رفتارهاي اجتماعی  دهیموثر بر شکل

اي ایران را با توجه ورزشکاران حرفهاجتماعی دهی رفتار الزم را به منظور شکل بسترهاياي، ورزش حرفه

 کار خود قرار دهد.  راي در دستواصول ورزش حرفه به
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