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Abstract
 With the prevalence of football fever in different societies, false sensitivities towards this field have 
been formed, which has led to some immorality and immorality among spectators, athletes and coaches; 
Therefore, the purpose of this study was to investigate the immoral behaviors of Iranian Premier 
League players using the Q research method. The present study is applied in terms of purpose; In terms 
of exploratory nature; In terms of data collection, it is a descriptive-survey and due to the application 
of Q methodology, it is mixed research. The statistical population was all veterans and football 
elites of Iran, from which 24 people were selected as participants by a combination of purposeful 
and non-probabilistic sampling and snowball sampling. Based on the findings and the results of Q 
factor analysis, three factors were identified (Injury to players, Injury to the team and injury to the 
community) that these three factors explained and covered about 57.20% of the variance. Accordingly, 
in order of priority, the mental pattern of Injury to players was ranked first, Injury to the team was 
ranked second, and injury to the community was ranked third. According to the results of the present 
study, the occurrence of immoral behaviors by the country’s football players, especially prominent 
players, causes harm to the players themselves, teams and society. It seems that the cost of immoral 
and unprofessional behavior should be so high that the athlete does not even think of committing this 
behavior.
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Extended Abstract
Background and purpose
Sport in general and football in particular are among the special fields in which the 
importance and value of ethics is reflected. With the development of football and football 
competitions in different countries, false emotions and sensitivities towards this field 
have been formed; So that it has led to some immoral behaviors in spectators, athletes and 
coaches (Mousavi & Salimi, 2016; 123; Raiat, Sajjadi, Rajabi & Raiat, 2020; 39). Iranian 
football is also widely faced with the phenomenon of immorality and its consequences. 
From the abusive treatment of players in front of people and dozens of TV cameras to the 
abusive statements of famous coaches against each other, the obscenity of dissatisfied 
spectators to referees, athletes and coaches, all show the occurrence of immoral behavior 
in the country’s football (Shajie, KozeChian, Ehsani & Amiri, 2014; 3). Margins and 
corruption among football players have become a pervasive challenge. Therefore, the 
purpose of this study was to investigate the immoral behaviors of Iranian Premier League 
players using the Q research method.
Materials and Methods: Based on the purpose and nature, the present study is of the 
type of applied and exploratory research, in terms of data collection and information, 
of the type of descriptive-exploratory research and according to the use of Q research 
method, of the type of mixed research (qualitative- Is a little). Due to the use of Q research 
method, purposeful methods with small samples are used to select participants; Therefore, 
in the present study in the interview section, among the former national and club players 
who had experimental, scientific and research backgrounds in this field, seven people 
were selected as the research sample. In the Q-phrase sorting section, 24 elite players 
in the national teams and the Iranian Football Premier League were selected as research 
participants. This selection was made with the help of a combination of purposive and 
non-probabilistic sampling and snowball sampling. The tools used in this research can be 
divided into qualitative and quantitative parts. In the qualitative part, through interviews 
with interactive and participatory methods, and in the quantitative part, the Q diagram 
was used to transfer the information obtained from the qualitative part with normal and 
mandatory distribution. The face and content validity of the tool, which in the Q method 
should rule on the comprehensiveness of Q statements and diagrams, was approved 
by three sports management experts. Also, the measurers’ reliability method was used 
to measure the reliability of Q charts and cards. Therefore, four scorers were asked to 
complete the chart. The correlation coefficient of 0.79 indicates the reliability of the 
correctors. Then, the data was final coded and written in the form of Q expressions on 
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Q cards and provided to the participants. In the short section after sorting the phrases 
by the research participants, the way of scoring each of the participants was recorded 
by a specially designed form and the participants’ sorting data were entered in SPSS26 
software.
Results: Based on the findings, three mental patterns related to behavioral injuries in 
football players were identified. On this basis, the mental pattern of injury to the players 
in the first place, injury to the team in the second place and injury to the community in the 
third place. It is necessary to explain that the naming of mental patterns is based on the 
method of naming and labeling the Q research method and based on the opinion of the 
research team and the people who participated in this research.
Conclusion: In a general conclusion, it can be stated that the occurrence of immoral 
behaviors by the country’s football players, especially prominent players, causes harm 
to the players, teams and society. Occurrence of these behavioral abnormalities on the 
part of players, due to overemphasis on winning or winning at any cost, gaining fame and 
prioritizing economic interests in sports, attack and pressure from spectators, managers 
and acquaintances to achieve the desired levels of Performing in competitions and not 
emphasizing the spirits and origins of heroism and chivalry. It seems that the cost of 
immoral and unprofessional behavior should be so high that the athlete does not even 
think of committing this behavior. It seems that the cost of immoral behavior is low for 
our athletes, who allow themselves to engage in such heinous behavior in front of the 
cameras and the media, and that this behavior is probably accompanied by functions for 
them instead of cost. The disciplinary committee of the clubs and the ethics committee 
of the federation are responsible for designing a model to increase the cost of immoral 
behavior, and if these behaviors are repeated, it means that the previous methods and 
crimes have not been held accountable. Ethical requirements and expectations of 
professional conduct are also clearly central to the players’ contracts. The contract of 
professional players of prestigious clubs in the world has special clauses to oblige the 
player to observe the norms and values   emphasized by the club. An issue that has not yet 
been included in the contracts of Iranian football players, despite numerous emphases. 
Players have to be careful about what they do not know the details. The role of managers 
and coaches in such incidents is also very important. They can play their preventive role 
at the right time. Coaches and managers who are absent or silent in such situations are, 
in fact, licensing such behavior. They and especially the coaches play the highest role in 
this field; Finally, the media, which merely covers this event for thousands of fans around 
the world, must realize the impact of this media action. They, too, should denounce this 
behavior and present aggressive criticism, clarify their position on such behavior, and 
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somehow mix their sense of concern with the content of the media, which, if they do not, 
in fact confirm and propagate such behavior.
Keywords: Immoral Behaviors, Football Clubs, Football Players, Society.
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چکیده
بارواجتبفوتبالدرجوامعمختلف،حساسیتهایکاذبینسبتبهاینرشتهشکلگرفتهاستبهطوری
کهبهبرخیازبیاخالقیهاوبداخالقیهادربینتماشاگران،ورزشکارانومربیانانجامیدهاست.لذاهدف
روش از استفاده با ایران فوتبال برتر لیگ بازیکنان غیراخالقی رفتارهای واکاوی حاضر پژوهش انجام از
ازنظرگردآوریدادهها، بهلحاظماهیتاکتشافی؛ ازنظرهدف،کاربردی؛ بود.پژوهشحاضر تحقیقکیو
توصیفیـپیمایشیوبهدلیلکاربردروشتحقیقکیو،ازنوعپژوهشهایآمیختهاست.جامعهآماریکلیه
پیشکسوتانونخبگانفوتبالایرانبودندکهازبینآنها24نفربهعنوانمشارکتکنندگانبهکمكتلفیقیاز
نمونهگیریهدفمندوغیراحتمالیونمونهگیریگلولهبرفیپژوهشانتخابشدند.برپایهیافتههاوبراساس
نتایجتحلیلعاملیکیوبهطورکلیسهعاملشناساییشدکهعبارتندازآسیببهبازیکنان،آسیببهتیمو
آسیببهجامعه.اینسهعاملحدود57/20درصدازواریانسراتبیینوپوششدادند.برهمیناساسوبه
ترتیباولویت،الگویذهنیآسیببهبازیکناندررتبهاول،آسیببهتیمدررتبهدوموآسیببهجامعهدررتبه
سومقرارگرفتند.براساسنتایجپژوهشحاضر،بروزرفتارهایغیراخالقیازسمتبازیکنانفوتبالکشورو
بهویژهبازیکنانمطرح،آسیبهاییرابرایخودبازیکنان،تیمهاوجامعهبههمراهدارد.بهنظرمیرسدهزینه
رفتارغیراخالقیوغیرحرفهایبایدبهاندازهایباالباشدکهارتکاباینرفتاربهذهنورزشکارهمخطورنکند.

واژگان کلیدی:رفتارهایغیراخالقی،باشگاههایفوتبال،بازیکنانفوتبال،جامعه.

1. rezashajie@gmail.com
2. reza.hdr1994@gmai.com
3. kianooshshajie@yahoo.com
4. ehs.asadollahi.spr@iauctb.ac.ir
5. amiri11121373@gmail.com

دوره 9، شماره 25، زمستان 1400. صص 167-194



فصلنامۀ علمی پژوهش در ورزش تربيتی / دوره نهم، شماره 25، زمستان 1721400

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

مقدمه
امروزهورزشحرفهایبهعنوانیکیازحوزههایجذابوپرطرفدارصنعتورزشمحسوبمیشودکهنقش
مهمیرادرپیشبرداینصنعتوهمچنینتوسعهاقتصادیبسیاریازکشورهایدرحالتوسعهوتوسعهیافته
ایفامیکند)موسویوسلیمی،122،2016(.اهمیتورزشبهعنوانبخشیازجامعهامروزی،روزبهروز
آشکارترمیشودودرهمةجوامعجایگاهویژهایپیداکردهاستتاآنجاکهدرحوزةجامعهشناسیازآنبهعنوان
بارزتریننمودهایزندگیاجتماعیوفرهنگییادشدهاستوآنرادرعقالنیشدنزندگیاجتماعیوتوسعة
جوامعمدرنمؤثرمیدانند)جوانمردونوابخش،40،2014(.ورزشبهماننددیگرعرصههایاجتماعی،برای
ماندگاریبایدهموارهدررشدوتوسعهباشدوابعادوزوایایآن،گسترشیابدوتثبیتوتقویتشود)رضایی
صوفی،فراهانیوشعبانی،110،2017(.دراینبین،ورزشفوتبالبدونشکپرطرفدارترین،جذابترین،
پربینندهترینوهیجانانگیزترینرشتهورزشیمحسوبمیشود.درحالحاضرفوتبالمحبوبترینورزشدر
ایراناستکهتوجهبسیاریازافرادجامعهرابهسمتخودجلبنمودهاست)رعیت،سجادی،رجبیورعیت،
39،2020(.فوتبالدرایران،افرادبسیاریراازقشرهایمختلفجامعهوازردههایسنیمختلفبهعنوان
تماشاچیبهخودجلبکردهاستورقابتهایفوتبالیدرسطوحمختلفبهطورفزایندهایدرحالتوسعه
است.باشگاههایفوتبالدرسراسرجهانبهدنبالموفقیتدرمسابقاتولیگهایمختلفهستند،بهطوری
ازاهدافاصلیورزشکاران،مربیان،مدیرانوهواداران برحریفانیکی پیروزی و کهموفقیتدرمسابقات
باشگاههابهشمارمیآید.لزومدستیابیبهاینموفقیتهاموجببروزفشارهایروانیبرایارکانگوناگون
سازمانهایورزشیبهخصوصبرایبازیکنانومربیانشدهاستکهبهواسطهاینموضوعامروزهدرمیادین
ورزشیوبهخصوصفوتبالرفتارهایغیراخالقیزیادیدیدهمیشود)شجیع،کوزهچیان،احسانیوامیری،

4،2014؛موسویوسلیمی،123،2016). 
مسلمًاتوسعهوسرلوحهقراردادناخالقدرهرحوزهوحرفهمیتواندشکوفاییآنحرفهرابهدنبالداشته
باشد.ازآنجاییکهروحورزشبااخالقوسجایایاخالقیتوأماستودرتمدنکهنوفرهنگاسالمی
ایران،ورزشبهدورازاخالقجایگاهینخواهدداشت؛توجههرچهبیشتربهاخالقواخالقگراییدرورزش
بالندگیاینحرفهومتعاقبآنکل حرفهایبهعنوانیکبخشحیاتیازورزش،میتواندنقشیبزرگدر
ورزشکشورداشتهباشد)موسویوسلیمی،122،2016؛بنسونولو2016،1(.اگرورزشبهعنوانیکپیشه
وحرفهدرنظرگرفتهشود،اخالقورزشیگونهایازاخالقحرفهایاست.بهتعبیردیگر،همانطورکهدر
پزشکی،مهندسی،تجارتواقتصادنیازبهپیرویازهنجارهاییاست،ضرورتپیرویازهنجارهادرورزشهم
امریضروریاست)کسول،آمبگانکار،کسولوگولد40،2009،2(.اخالق،مجموعهایازصفاتانسانها

1. Bensonolu
2. Caswell, Ambegaonkar, Caswell, Gould
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استکهبهصورترفتاریبروزمییابدکهازخلقیاتدرونیانسانناشیمیشود)شاهعلی،رشیدپور،کاووسی
واعتباریان،395،2015(.رعایتاصولاخالقحرفهایبهمعنایدرنظرگرفتنمنافعسازمانوهمچنین
رعایتاصولرقابتسالمبادیگرسازمانهایفعالاستکهمنجربهایجادمنافعبلندمدتبرایسازمانو
حوزهکاریمیگردد)گراهام2017،1(.ضعفدرسیستماخالقیات،بهکاهشارتباطاتوافزایشخسارات
افراد زیرا کرد؛ تکیهخواهد کنترلگذشتهنگر روی بر بیشتر مدیریت آن، دنبال به و میانجامد درسازمان
اطالعاتیرادراختیارمدیریتنمیگذارندودراینصورت،انرژیسازمانیاباشگاهمنفیمیشود)سعیدی،
فقیهی،سیفیوناطقی،133،2021(.رفتارهایغیراخالقی،رفتارهاییغیررسمی،تنگنظرانهوغیرقانونی
هستندکهمدیریتسازمانآنرامجازنمیداند.رفتاریغیراخالقیمحسوبمیشودکهدرآنرسوم،قواعد،
مقرراتوهنجارهایکاری،عملکردیورفتاریسازماننادیدهگرفتهمیشود)فرهادینژادوخروتی،2021،

.(98
بااینوجود،امروزهبروزرفتارهایخالفعرفوگاهشرعدراستادیومهایورزشیبهویژهبرایفوتبالتوسط
مربیانوبازیکنانکهدربسیاریمواقعبهسکوهاوحتیبیرونورزشگاهکشیدهمیشود،بهیکمعضلبزرگ
واساسیبرایفوتبالتبدیلشدهاست.بارواجتبفوتبالدرجوامعمختلف،حساسیتهایکاذبینسبتبه
اینرشتهشکلگرفتهاست؛بهطوریکهبهبرخیازبیاخالقیوبداخالقیهادربینتماشاگران،ورزشکاران
ومربیانانجامیدهاست)رعیت،سجادی،رجبیورعیت،40،2020(.امروزهدرمسابقاتفوتبالمیتوان
شاهدرفتارهایغیراخالقیبازیکناندربرابریکدیگر،داوروهمچنینرفتارهایمشابهدرتماشاگراننسبت
بهبازیکنان،داور،اماکنوتجهیزاتبود؛بهگونهایکهرفتارهایناشایستورزشکاران،تیمهاوتماشاچیان
بهتیتراصلیاغلببرنامههاوخبرهایورزشیدربسیاریازکشورهاتبدیلشدهاست)پاپاس،مککندریو
کاتلت294،2004،2(.درحالیکهحاشیههاوفساداخالقیموجوددرفوتبالبهچالشیهمهگیردرسراسر
دنیابهویژهکشورایرانتبدیلشدهاست،بسیاریازکودکان،نوجوانانوجوانانشاهدرسواییورفتارهای
پیکره به امرمیتواندضربههایجبرانناپذیری این و ورزشیخودهستند و اجتماعی الگوهای غیراخالقی
جامعهواردکند)شجیع،کوزهچیان،احسانیوامیری،21،2013(کهاینموضوع،اهمیتانجامپژوهش

حاضرراتبیینمینماید.
مسائلاخالقیدرفوتبالوپیرامونآندرحالحاضربهیکیازمعضالتعمدهاینورزشتبدیلشدهاست،
کهنظرجامعهدانشگاهیوپژوهشگرانرابهسمتخودمعطوفنمودهاست.مطالعاتزیادیبررویمسائل
ورزش اهالی بین در اخالقی تصمیمات بر مؤثر عوامل و اخالقحرفهای ورزشی، درسازمانهای اخالقی
صورتپذیرفتهاست.دراینراستافرهادینژادوخروتی)2021(درمطالعهایدریافتندمهمترینعللبروز

1. Graham
2. Pappas, McKendry & Catlett
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رفتارهایغیراخالقیدرسازمانبهترتیبعبارتندازعواملمبتنیبرنگرش،عواملمبتنیبرنیازها،عوامل
مبتنیبرمهارتهایفردی،عواملمبتنیبرفرهنگسازمانی،عواملمبتنیبررفتارهایسازمانی،عوامل
در اقتصادی. و فنی عوامل و فرهنگیـاجتماعی محیطی عوامل مدیریتی، نظامهای و فرآیندها بر مبتنی
پژوهشیدیگررعیت،سجادی،رجبیورعیت)2020(درپژوهشیدریافتندمبانیاخالقبهطورمتناوبدر
شایعه،زندگیخصوصیوصداقتاخباروبرخیاوقاتدرجمعآوریاخباروتحریکخشونتنقضشدهاند.
مبانیاخالقیدرگیرهستند. بارز بامعضالت ایران نتایجمیتوانگفتکهرسانههایجمعی این اساس بر
همچنینسعیدی،فقیهی،سیفیوناطقی)2021(درمطالعهاینشاندادندبرایپیادهسازیاخالقحرفهای
بایدتأکیدبربرنامهمنسجمآموزشاخالقحرفهای،ایجادروحیهتعاونوکارمشترکودستهجمعیبهویژه
در نیز )2016( سلیمی و موسوی گیرد. قرار سازمان در آموزشی برنامههای جزو سازمانی و اداری اخالق
مطالعهای4گروهموانعمدیریتیوسازمانی،فرهنگیواجتماعی،مرتبطبانیرویانسانیواقتصادیراازموانع
رشداخالقحرفهایدربازیکنانلیگبرترفوتبالنامبردند.درمیانموانعمدیریتیوسازمانی،فقداننظام
جامعواخالقینظارتبرعملکردبازیکنانوعدموجودرفتارحرفهایدرکلبدنهورزشقهرمانی؛درمیان
موانعفرهنگیواجتماعی،جایگزینیاهدافثانویهورزشبهجایاهدافاولیهوموانعفیزیکیوروانیمحیط
مسابقه؛درمیانموانعمرتبطبانیرویانسانیفقداننگرشراهبردیبهاخالقحرفهایازسویمدیرانو
فقدانانگیزشدربازیکنانجهترعایتاصولاخالقحرفهایودرمیانموانعاقتصادی،وجودسرمایههای
احسانی کوزهچیان، شجیع، دیگر پژوهشی در داشتند. قرار اولویت در ورزش در هنگفت و سرگردان مالی
متوسط وضعیت در ایران فوتبال برتر لیگ بازیکنان اخالقی تصمیمگیری کردند عنوان )2014( امیری و
اخالقی مسئولیتپذیری و قضاوت از اخالقی گاهیهای آ وجود با بازیکنان بیشتر و دارد قرار نامطلوبی و
کمیبرخوردارهستند.ضمناینکهیافتههاارتباطبرخیعواملجمعیتشناختیمانندتجربیاتفردی،شغلی
 (2013( امیری و احسانی کوزهچیان، کردند.شجیع، تأیید بازیکنان اخالقی تصمیمگیری بر را حرفهای و
وجود معناداری ارتباط آنان اخالقی تصمیمگیری با بازیکنان ادراکمحیطی بین دریافتند پژوهشی در نیز
نقش دارای قانونی و فردی اقتصادی، محیط ادراک سه سیاسی، محیط ادراک از غیر اینحال با ندارد.
در تغییر یافتهها، پایۀ بر هستند. ایران فوتبال حرفهای بازیکنان محیطی ادراک واریانس تبیین در مؤثری
تأثیرقرارنمیدهدودراینمیان وضعیتهایمحیطیمستقیمًاتصمیمگیریاخالقیورزشکارانراتحت
عاملهایتأثیرگذاردیگریهموجوددارندکهبایددرپژوهشهایآیندهشناساییوموردآزمونقرارگیرند.
همچنیندربینپژوهشهایصورتگرفتهنزدیکبهپژوهشحاضردرکشورهایدیگرگراهام1 (2017(در
مطالعهایدریافتعضویتدرتیمهایورزشیرابطهمعنادارمثبتبارشداخالقیاتوارزشهادردانشجویان
ازطریق ازجملهویژگیهایرفتاریواخالقیهستندکه بازیجوانمردانهومنصفانه ایثار، بود.همکاری،

1. Graham
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تعیین باعنوان پژوهشی (2016(در بنسون1  پیدامیکند.همچنین نمود ورزشدرورزشکاراندانشگاهی
شخصیتورفتارهایاخالقیدانشجویاندانشگاهازطریقمشارکتدرورزشنشاندادکهمشارکتدرورزش

بهشکلگیریویژگیهایاخالقیواجتماعیدانشجویانکمکمیکند.
براساسشواهدموجوددرفوتبالکشوروهمچنینمطالعهادبیاتتحقیقمیتوانگفتکهفساداخالقیو
تقلبهایموجوددررقابتهایاینورزشبرضرورتایجادتحوالتاخالقیدرورزشفوتبالتأکیددارد.اگر
گاهیورزشکارانازمسئولیتهایاخالقیدرنتیجهتأکیدروزافزونجامعه چهمطالعاتنشانمیدهدکهآ
براخالقورزشیدرحالافزایشاست،اماآناندرشناساییمعضالتاخالقیوتعیینروشمناسببرای
حلاینمعضالتبادشواریهاییروبروهستندکهدرپژوهشحاضرقصدبرایناستتااینشکافپوشش
دادهشود.همچنینمیتوانگفتکهعلیرغمپیشرفتدرعلماخالقورزشی،هنوزدانشکمیدربارهتوانایی
گاهیازپیامدتصمیمهاو ورزشکاراندردنبالنمودنتصمیمهایاخالقی،نحوهابرازعقایدونظراتخود،آ
تأثیراتآنبرتیموباشگاهویاجامعهوجودداردکهضرورتپژوهشحاضررابرجستهمیسازد؛لذامحققان
درپژوهشحاضربهدنبالواکاویرفتارهایغیراخالقیبازیکنانلیگبرترفوتبالایرانبااستفادهازروش
تحقیقکیوهستند.امیداستکهنتایجحاصلازپژوهشحاضربتواندضعفهایاخالقیموجوددرمحیط

فوتبالکشورراپوششدهد.

روش شناسی
پژوهشحاضربراساسهدفوماهیت،ازنوعپژوهشهایکاربردیواکتشافی،بهلحاظگردآوریدادههاو
اطالعات،ازنوعپژوهشهایتوصیفیـاکتشافیوباتوجهبهاستفادهازروشتحقیقکیو،ازنوعپژوهشهای
آمیخته)کیفیـکمی(است.روشتحقیقکیو،روشیشاملبهکارگیریتوامانروشهایکیفیوکمیاست؛
بنابراین،نتایجبررسیوتحلیلاطالعاتبهدستآمدهدراینپژوهشدربرگیرندهاستخراجعواملاصلیمورد
برایاستخراجدیدگاهها انجاممصاحبهکیو بهعالوه بررسیها این پیشینوهمراستایی اشارهدرمطالعات
و تلخیص محوری، و باز کدگذاری تکنیکهای از نیز مصاحبه بخش در است. صاحبنظران تفکرات و
فیلترگذاریدرجهتاستخراجدادههایخامبهرهگرفتهشد.همچنینازبعدکمی،ازروشهایآماریبرای
دستهبندیافرادمانندتحلیلعاملیکیووتحلیلمؤلفههایاصلیاستفادهمیشودوازآنجاکههدفاصلی
اینروشبهجایشمارشتعدادافرادیکهتفکراتمختلفیدارند،آشکارساختنالگوهایمختلفتفکراست،
بهروشپژوهشکیفینیزنزدیكتراست.اینروش،ازنظراتذهنیبرایساختگونهشناسیدیدگاههای

متفاوتاستفادهمیکند)دوئنکمن2 ،287،2010).
نظربهاستفادهازروشکیوبرایانتخابمشارکتکنندگانازروشهایهدفمندبانمونههایکوچکاستفاده
1. Benson
2. Duenckmann

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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میشود.ازاینرودرپژوهشحاضردربخشمصاحبهازمیانبازیکناناسبقملیوباشگاهیودارایسوابق
بخش در شدند. انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر هفت بودند، حوزه این در پژوهشی و علمی تجربی،
مرتبسازیعباراتکیوازمیانبازیکناننخبهحاضردرتیمهایملیولیگبرترفوتبالایران24نفربهعنوان
مشارکتکنندگانپژوهشانتخابشدند.اینانتخاببهکمكتلفیقیازنمونهگیریهدفمندوغیراحتمالیو

نمونهگیریگلولهبرفیانجامشد.
جدول 1-اطالعاتجمعیتشناختیمشارکتکنندگان)مصاحبه(

سطحتحصیالتسابقهبازیپستسازمانیکد

دیپلم35سالبازیکناسبقتیمابومسلممشهد1

دیپلم50سالبازیکناسبقباشگاهذوبآهنودروازهباناسبقتیمملی2

دیپلم41سالبازیکناسبقتیمهواپیماییوتیمملیجوانانایران3

لیسانس26سالبازیکناسبقتیماستقاللتهران4

فوقلیسانس28سالبازیکناسبقتیمپیامخراسانوتیمملیزیر23سالایران5

دکتری50سالبازیکنوپیشکسوتتیمشاهین6

دیپلم34سالبازیکناسبقباشگاهپرسپولیستهران7

جدول 2-اطالعاتجمعیتشناختیمشارکتکنندگان)مرتبسازیعبارات(

سابقهبازینامباشگاهمشارکتکنندگانسنسابقهبازینامباشگاهمشارکتکنندگانسن

31Pq11529سالمسرفسنجانPq1318سالپدیدهمشهد

28Pq21827سالتراکتورتبریزPq1413سالپدیدهمشهد

27Pq32030سالتراکتورتبریزPq1518سالپدیدهمشهد

25Pq41327سالتراکتورتبریزPq1617سالپدیدهمشهد

23Pq51728سالآلومینیوماراکPq1719سالپدیدهمشهد

33Pq61530سالآلومینیوماراکPq1822سالپدیدهمشهد

29Pq72034سالآلومینیوماراکPq1926سالپدیدهمشهد

31Pq82429سالآلومینیوماراکPq2016سالفوالدخوزستان

28Pq91030سالآلومینیوماراکPq2116سالفوالدخوزستان

27Pq101525سالسایپاتهرانPq2214سالذوبآهناصفهان

31Pq112128سالسایپاتهرانPq2312سالذوبآهناصفهان

28Pq121930سالنساجیمازندرانPq2418سالذوبآهناصفهان
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جدول 3-گامهایاجراییپژوهش

گام های اجراییشماره

مراجعه به ادبیات موضوع، جستجو و انتخاب مقاالت مناسب، جمع آوری فضای گفتمان و استخراج 1
عوامل اصلی و آسیب ها

مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان2

ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان3

انتخاب عبارت های نهایی کیو )کارت های کیو(4

ایجاد دسته کیو5

انتخاب مشارکت کنندگان از میان متخصصین و خبرگان6

مرتب سازی نمونه های کیو در نمودار کیو7

تحلیل آماری داده ها )تحلیل عاملی کیو(8

مرور ادبیات تحقیق:درگاماولوبرپایهیکتحقیقکتابخانهایازمیانمقاالتعلمی،کتب،مناظرههای
رادیوییوتلویزیونی،روزنامهها،یادداشتها،فیلمهاومجالتوغیرهتمامیاطالعاتمربوطبههدفپژوهش

استخراجشد.
مصاحبه:درادامهازمصاحبهبرایتکمیلفضایگفتماناستفادهشد.برهمیناساسبااستفادهازنمونهگیری
هدفمندوگلولهبرفیازهفتنفرافراددارایتجربهوتخصصدراینزمینهمصاحبهبهعملآمد.الزمبه
توضیحاستکهمشارکتدراینپژوهشازسویافرادکاماًلآزادانهبودوبهایشاناطمیناندادهشدکهپاسخ
آنهابهصورتمحرمانهباقیخواهندماند.جهتانجاممصاحبهوگردآوریدادههاازروشنیمهساختاریافته
وبهصورتتعاملی-مشارکتی1استفادهشد.مدتزمانانجامهرمصاحبه،15-20دقیقهبودکهمصاحبهها
توسطگوشیتلفنهمراه،ضبطمیشد.درنهایتپسازاتماممصاحبهها،اطالعاتدرقالبمتنپیادهسازی
ونهاییسازیشد.دربخشمصاحبهنیزازتکنیکهایکدگذاریبازومحوری،تلخیصوفیلترگذاریدر

جهتاستخراجدادههایخامبهرهگرفتهشد.
جمع آوری فضای گفتمان: دراینگامکلیهاطالعاتبرآمدهازمرحلهاولودومیعنیمرورادبیاتتحقیق

ومصاحبهباخبرگانبایکدیگرادغامشدهوفضایگفتمانتحقیقرابنانهادند.
ارزیابی و جمع آوری فضای گفتمان:اینمجموعهپسازگردآوریبایدبهعبارتهایکوتاهومنقطعتبدیل
نظری مبانی از ودلخواهکه ازعبارتهایمناسب بنابراین، انتخابکرد؛ آنها بین از را نمونه بتوان تا شود
پژوهشیعنییافتههاونتایجانجاممصاحبههابهدستآمدهاست،آنهاییکهارتباطزیادیباهدفپژوهش

داشتند،جمعآوریشد.

1. Collaborative/interactive interviews

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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دومرحله در بررسی از بازیکنانپس اخالقی آسیبهای با مرتبط اینعبارات نهایی سازی عبارات کیو:
توسطچهارتنازخبرگانمدیریتورزشی،انجامتغییرهایالزمبرایرواییعبارتهامانندحذفعبارتهای
مشابهوتکرارییارفعابهامآنها،تعدادهجدهعبارتبهعنوانعبارتهاینهایینمونهکیودرپژوهشحاضر

انتخابشد.
برای بررسی مورد افراد از نمونه هشتاد تا بیست بین انتخاب کیو روش در مشارکت کنندگان: انتخاب 
دستیابیبهدیدگاههایمختلفنسبتبهیكموضوعکفایتمیکند.بنابراینانتخابمشارکتکنندگانازطریق
روشهاینمونهگیریاحتمالیانجامنمیشود؛بلکهنمونۀافرادمعمواًلبهطورهدفمندوبااندازههایکوچك
بهعنوان نفر وچهار بیست ایران، فوتبال برتر لیگ نخبه بازیکنان پژوهشحاضر در که انتخابمیشود

مشارکتکنندگانپژوهشانتخابشدند.
مرتب سازی نمودار کیو: درمرحلهبعد،ازمشارکتکنندگانخواستهشدتابراساسدستورالعملمرتبسازی
کیواقدامبهقراردادنهرکدامازکارتهاروینمودارکیوکنند.بهاینشکلکهعباراتکیوبررویهرکارتی
به اقدام عبارات بررسی با تحقیق خبرگان نهایت در میگیرد. قرار تحقیق خبرگان اختیار در و شده نوشته
جایگذاریعباراتبرروینمودارمینمایند)شکل1(.برایانجاماینپژوهشازنمودارکیوباتوزیعنرمالو
توزیعاجباریاستفادهشدهاست)الینگسن1،استورکسنواستیونز،398،2010(.ایننموداربرایقراردادن
23عبارتکیوتوسطمشارکتکنندگانازدرجه5-کهبهمعنایکمترینتأثیرباعبارتموردنظراستتا5+ 
کهبهمعنایبیشترینتأثیرباعبارتکیومدنظراست،تعبیهشدهبود.گزینههایکیومطابقجدولزیربرای

پژوهشحاضرطراحیشدند.

1. Ellingsen
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جدول4.مجموعهایکیوورتبههایعاملی

ودجبالفعبارات کیو

21-41-2گرایشبهنژادپرستی

1314--4عدموجودمسئولیتپذیریاجتماعی

20-132-دامنزدنبهحواشیوتحریکهواداران

1-4-30-2کریخوانیهایتعصبی

1-332-1بهکاربردنالفاظنادرستوفحاشیبهمربیان،بازیکنان،هوادارانو...

2-1-3-24گرایشبهپرخاشگری)درداخلوخارجازمیدانبازی(

3013-1-ارتباطبادالالنوایجنتهایغیررسمی

2-4302غرور،تکبر،خودستایی

44-2-1-1دوپینگ

1-0432برقراریروابطنامشروع

10-41-3اشتراکمتن،عکسهاوفیلمهایخارجازعرفوناهنجاردرشبکههایاجتماعی

3221-0تحریکخبرنگارانوگروههایفشار

04331گرایشبهغربوحمایتازفرهنگهاینادرستغربی

211-00فرارهایمالیاتی

2-4-104گرایشبهتشکیلباندونوچهپروریدرتیم

202-13-شرطبندی

4411-2گرایشبهجادوگریوخرافهگرایی

1-0330رشوهوتبانیباحریفان

4420-1مصرفسیگار،قلیان،موادمخدرومشروباتالکلی

3-3-22-1نقدناپذیری

1-4400تقلب،جعلاسنادومدارکوصغرسنی

1-201-2شرکتدرمیهمانیهاوپارتیهایشبانه

1044-1مالپرستیوالگوپذیریغلط

تحلیل عاملی کیو:پسازمرتبسازیتوسطمشارکتکنندگانپژوهش،تحلیلعاملیکیوبااستفادهازنرم
باتحلیلعاملی SPSSنسخه26انجامپذیرفت.ازنظرشیوهاجرا،تحلیلعاملیکیوتفاوتچندانی افزار
بهجایهمبستگیمیانمتغیرها، اینجاستکهدرتحلیلعاملیکیو، بنیادیندر تفاوت اما ندارد؛ معمولی
همبستگیمیانافرادمشارکتکنندهسنجیدهمیشودوافرادبراساسنوعنگرششاندستهبندیمیشوند

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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)دوئنکمن،288،2010).
ازطریق قابلتفکیکاست.دربخشکیفی اینپژوهشدردوبخشکیفیوکمی ابزارمورداستفادهدر
مصاحبهباروشتعاملیومشارکتیودربخشکمیازنمودارکیوبرایانتقالاطالعاتبرآمدهازبخشکیفی
باتوزیعنرمالواجباریاستفادهشد.رواییصوریومحتواییابزارکهدرروشکیومیبایستحکمبهجامعیت
عباراتونمودارکیوبدهد،بهتأییدسهتنازمتخصصینمدیریتورزشیرسید.افزونبرآن،بازخوردهایی
عبارتهای بودکه این نماینگر کرد، دریافت ازمشارکتکنندگان کارتها مرتبسازی هنگام پژوهشگر که
مناسبیبرایسنجشموضوعپژوهشانتخابشدهاست)یوشیزاوا1،یواسه،اوکوموتو،طاهاراوتاکاهاشی،
6282،2016(.جهتسنجشپایایینموداروکارتهایکیوازروشپایاییمصححاناستفادهشد.ازاینرو
ازچهارتنازنمرهگذارانخواستهشدکهنمودارراتکمیلنمایند.ضریبهمبستگی0/79نشاندهندهپایایی

مصححاناست.شکلشماره1نموداروساختارمرتبسازیکیورابرایمشارکتکنندگاننشانمیدهد.

شکل 1: نمودارکیو

درمرحلهآخردادههاکدگذارینهاییشدودرقالبعباراتکیوبررویکارتهایکیونوشتهشدودراختیار
مشارکتکنندگانقرارگرفت.دربخشکمیپسازمرتبسازیعباراتتوسطمشارکتکنندگانپژوهش،نحوۀ
دادههای گردید. ثبت بود، کهطراحیشده فرممخصوصی توسط ازمشارکتکنندگان کدام امتیازدهیهر
مرتبسازیمشارکتکنندگاندرنرمافزارSPSS26واردشد.درادامهازرویهپژوهشهایکمیبرایشناسایی
ذهنیتهایمشابهبینمشارکتکنندگانپژوهشاستفادهمیشود.بدینمنظورازروشآماریتحلیلعاملی
کیواستفادهشد.تحلیلعاملیکیوازاینجهتاستفادهمیشودتاتأکیدشوددرفرآیندتحلیلعاملی،افراد
بهجایمتغیرهادستهبندیمیشوند.باوجوداین،ازنظرآماریهیچاختالفیبینتحلیلعاملیکیووتحلیل
عاملیعادیوجودندارد)دوئنکمن،2010(.برایانجامتحلیلعاملیازماتریسهمبستگیکهروشیمرسوم
یافتند. است،چرخش متعامد نوعیچرخش که واریماکس روش به عاملها شد. استفاده است، معمول و

1. Yoshizawa
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برهمیناساس بهروشمؤلفههایاصلیهستند. ازتحلیلعاملیکیو گفتنیاست،اعداداستخراجشده
یافتههایمرتبطباآسیبهایاخالقیبازیکنانلیگبرترفوتبالایراننیزارائهمیگردد.

یافته ها
برایتشخیصوانتخابتعدادعاملهایمناسبازآزمونسنگریزهاستفادهشد.شکلشماره2وضعیت

عاملهارادردومحورXوYبهنمایشگذاشتهاست.

شکل2-وضعیتعاملهادرنمودارسنگریزه

همانطورکهدرشکلشماره2قابلمشاهدهاستبرایانتخابتعدادعاملهایمناسبمقادیرویژهبزرگتر
از)1(نیزموردتأییدوانتخابقرارمیگیرند.نتایجتحلیلعاملیکیودرجدول5خالصهشدهاست.

جدول 5-نتایجتحلیلعاملیکیو

مجموعچرخشیمجذوربارها مجموعاستخراجمجذوربارها
ردیف

درصدتجمعی درصدازواریانس کل درصدتجمعی

20/98 20/98 2/33 23/34 1

40/04 19/04 1/76 41/00 2

57/20 17/17 1/62 57/20 3

جدولشماره4نشانمیدهدکهباتوجهبهدیدگاهافراد،بهطورکلیسهعاملشناساییشدهاستکهاینسه
عاملچیزیحدود57/20درصدازواریانسراتبیینوپوششمیدهند.

همانگونهکهاشارهشد،براساسجدولکلواریانسهایتبیینشدهدرجدولشماره5،آسیبهایشناسایی

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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شدهرامیتوانبراساساهمیتالگوهایذهنیبیاننمود.بهاینصورتکهموانعشناساییشدهدرالگوی
ذهنیشماره1،اهمیتبیشتریازدیگرالگوهایذهنیدارد؛زیرامقادیربیشتریازواریانسکلراتبیین
میکند.بنابراین،اهمیتآسیبهایشناساییشدهدرالگوهایذهنیسهگانهبههمانترتیبیاستکهدر
جدول5آمدهاست.برایتفسیروشناساییعاملهاازماتریسچرخشیافتهعاملهااستفادهشد.بهکمک
اینماتریسمشخصمیشودکهکدامیکازعباراتباعثایجادهریکازالگوهایذهنیدرآسیبهای

رفتاریشدهاند)جدول6). 
جدول6:ماتریسچرخشیافتهعاملها

123مشارکت کنندگان

60/87

90/71
100/63
110/68
120/73
130/70
180/55
190/71
30/53
40/44
150/77
160/51
170/63
210/82
220/44
230/38
10/55
20/44
50/81
70/52
80/40
140/67
200/69
240/51

همانطورکهدرجدول6مشخصاست،برایتعییناینکهکدامآسیبدرکدامالگویذهنیجایمیگیرد،
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الگوی هر برای مثبت عدد بزرگترین که طوری به است، شده استفاده عاملها چرخشیافته ماتریس از
ذهنی،نشاندهندهجایگرفتنآسیبدرآنالگونیزاست.جدولشماره7،نتیجهنهاییالگوهایذهنیدر

آسیبهایاخالقیبازیکنانفوتبالرابهتفکیکنشانمیدهد.
جدول 7:الگوهایذهنی

الگوهای ذهنیمهم ترین آسیب های ساختاری بر اساس الگوی ذهنیشماره

1

Q1دوپینگ

آسیببهخود

Q4مصرفسیگار،قلیان،موادمخدرومشروباتالکلی

Q7مالپرستیوالگوپذیریغلط

Q8شرکتدرمیهمانیهاوپارتیهایشبانه

Q9نقدناپذیری

Q13برقراریروابطنامشروع

Q20غرور،تکبر،خودستایی

2

Q2گرایشبهجادوگریوخرافهگرایی

آسیببهتیم

Q6رشوهوتبانیباحریفان

Q14)گرایشبهپرخاشگری)درداخلوخارجازمیدانبازی

Q15گرایشبهتشکیلباندونوچهپروریدرتیم

Q16ارتباطبادالالنوایجنتهایغیررسمی

Q19تقلب،جعلاسنادومدارکوصغرسنی

Q5کریخوانیهایتعصبی

3

Q3شرطبندی

آسیببهجامعه

Q21...بهکاربردنالفاظنادرستوفحاشیبهمربیان،بازیکنان،هوادارانو

Q10دامنزدنبهحواشیوتحریکهواداران

Q11اشتراکمتن،عکسهاوفیلمهایخارجازعرفوناهنجاردرشبکههای
اجتماعی

Q12گرایشبهغربوحمایتازفرهنگهاینادرستغربی

Q17فرارهایمالیاتی

Q18تحریکخبرنگارانوگروههایفشار

Q22گرایشبهنژادپرستی

Q23عدموجودمسئولیتپذیریاجتماعی

برپایهیافتههاسهالگویذهنینیزمرتبطباآسیبهایرفتاریدربازیکنانفوتبالشناساییشد.برهمین

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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پایهالگویذهنیآسیببهبازیکناندررتبهاول،آسیببهتیمدررتبهدوموآسیببهجامعهدررتبهسومقرار
گرفتند.الزمبهتوضیحاستنامگذاریالگوهایذهنیبرپایهشیوهناموبرچسبگذاریروشکیووبراساس
مرسل، )معاونافشاری، است گرفته انجام داشتند، پژوهشمشارکت این در که افرادی و تحقیق تیم نظر

فهیمینژادوطیبیثانی،68،2021).
درادامهتمامدیدگاهخبرگاننسبتبهرفتارهایغیراخالقیبازیکنانلیگبرترفوتبالایراناستخراجودر

قالبنمودارکیوبابیشترینوکمترینامتیازدرجدولشماره8آوردهشدهاست.
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
16 17 14 3 11 12 23 4 9

2 1 22 15 10 19 20
21 13 5 18 8

7
6

شکل 2.آرایههایالگوهایذهنیآسیببهخود

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
9 14 5 2 3 21 15 7

23 8 16 11 20 4 18
10 17 13 12 6

22
19

شکل 3.آرایههایالگوهایذهنیآسیببهتیم

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
20 17 23 22 6 5 13 3 11

9 15 7 10 1 14 2
16 19 21 4 12

8
18

شکل 4.آرایههایالگوهایذهنیآسیببهجامعه

جدولشماره8امتیازشاخصهارابهترتیباهمیتآنهادرالگوهایذهنیسه گانهنشانمیدهد.



185

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

جدول 8.الگوهایذهنیواهمیتشاخصها

عباراتردیف
امتیاز عبارت ها در الگوهای ذهنی

آسیب به جامعهآسیب به تیمآسیب به خود

2-01گرایشبهنژادپرستی1

313-عدموجودمسئولیتپذیریاجتماعی2

124دامنزدنبهحواشیوتحریکهواداران3

2-03کریخوانیهایتعصبی4

11-0بهکاربردنالفاظنادرستوفحاشیبهمربیان،بازیکنان،هوادارانو...5

110-گرایشبهپرخاشگری)درداخلوخارجازمیدانبازی(6

132ارتباطبادالالنوایجنتهایغیررسمی7

1-31غرور،تکبر،خودستایی8

420دوپینگ9

2-20برقراریروابطنامشروع10

اشتراکمتن،عکسهاوفیلمهایخارجازعرفوناهنجاردرشبکههای11
21-0اجتماعی

10-3-تحریکخبرنگارانوگروههایفشار12

22-1گرایشبهغربوحمایتازفرهنگهاینادرستغربی13

11-3-فرارهایمالیاتی14

2-02گرایشبهتشکیلباندونوچهپروریدرتیم15

214-شرطبندی16

120گرایشبهجادوگریوخرافهگرایی17

1-23-رشوهوتبانیباحریفان18

210مصرفسیگار،قلیان،موادمخدرومشروباتالکلی19

4-2-1-نقدناپذیری20

1-23تقلب،جعلاسنادومدارکوصغرسنی21

3-10شرکتدرمیهمانیهاوپارتیهایشبانه22

21-2مالپرستیوالگوپذیریغلط23

بحث و نتیجه گیری
ورزشبهصورتاعمورشتهورزشیفوتبالبهصورتاخص،اززمینههایویژهایبهشمارمیروندکهاهمیت
وارزشاخالقدرآنهانمودپیدامیکند.باتوسعهفوتبالورقابتهایفوتبالیدرکشورهایمختلف،هیجانات

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران
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رفتارهای از برخی به منجر که طوری به است؛ گرفته شکل رشته این به نسبت کاذبی حساسیتهای و
غیراخالقیدرتماشاگران،ورزشکارانومربیانشدهاست)موسویوسلیمی،123،2016؛رعیت،سجادی،
پیامدهایآنروبرو و پدیدهبیاخالقی با بهطورگستردهای نیز ایران رجبیورعیت،39،2020(.فوتبال
است.ازبرخوردهایزنندهبازیکنانبایکدیگردرمقابلچشممردمودههادوربینتلویزیونیگرفتهتابیانیههای
مربیان،همه و داوران،ورزشکاران به ناراضی تماشاچیان یکدیگر،فحاشی برعلیه مربیانسرشناس زننده
وهمهنشاندهندةبروزرفتارهایغیراخالقیدرفوتبالکشوراست)شجیع،کوزهچیان،احسانیوامیری،
3،2014(.امروزهدرمسابقاتفوتبالمیتوانشاهدرفتارهایغیراخالقیبازیکناندربرابریکدیگر،داوران
وهمچنینرفتارهایمشابهدربینتماشاگراننسبتبهبازیکنان،داور،اماکنوتجهیزاتبود؛بهگونهای
کهرفتارهایغیراخالقیورزشکاران،تیمهاوتماشاچیانبهتیتراصلیاغلببرنامههاوخبرهایورزشیدر
بسیاریازکشورهاتبدیلشدهاست)موسویوسلیمی،123،2016؛پاپاسومککندریوکاتلت،2004،
292(.حاشیههاوفساداخالقیموجوددربینبازیکنانفوتبالبهچالشیفراگیرتبدیلشدهاست.لذاهدفاز
انجامپژوهشحاضرواکاویرفتارهایغیراخالقیبازیکنانلیگبرترفوتبالایرانبااستفادهازروشتحقیق
کیوبود.برپایهیافتههاسهالگویذهنیشاملآسیببهخود،آسیببهتیموآسیببهجامعهشناساییشدکه

درادامهمباحثیدررابطهباایننتایجمطرحخواهدشد.
برمبناینتایجپژوهشیکیازآسیبهایناشیازرفتارهایغیراخالقیبازیکنانفوتبال،متوجهخودبازیکنان
استودراینپژوهشبهعنوانیکالگویذهنیباعنوانآسیببهبازیکنانشناساییشدهاست.برمبنای
و مخدر مواد قلیان، سیگار، مصرف دوپینگ، یا نیروزا مواد از استفاده سمت به گرایش ذهنی الگوی این
مشروباتالکلی،مالپرستیوالگوپذیریغلط،شرکتدرمیهمانیهاوپارتیهایشبانه،نقدناپذیری،برقراری
بازیکنانفوتبالمشاهده ازجملهآسیبهایاخالقیاستکهدر نامشروعوغرور،تکبر،خودستایی روابط
میشودوبهنوعیعواقبایننوعرفتارهایغیراخالقیمتوجهخودبازیکناناست.نتایجاینبخشازپژوهش
بابخشهاییازنتایجپژوهشهایشفیعیوافروزه)2018(،موسویوسلیمی)2016(،شجیع،کوزهچیان،
احسانیوامیری)2014(،احمدزاده)2014(،حلبچی)2007(،خبیری)2004(،فرست)2012(،مسترس
(2015(ودایمانتودویچر)2015(همسواستونتایجاینپژوهشراتأییدمیکنندکههمگیدربخشیاز
پژوهشهایخودبهاینمورداشارهداشتندکهبرخیازرفتارهایغیراخالقیآسیبهاییرابهخودبازیکنان
واردمیکند.یکیازرفتارهایغیراخالقیکهازبازیکنانفوتبالسرمیزندگرایشوتمایلآنانبهاستفاده
ازموادنیروزاودوپینگاست.دوپینگورزشکارانوبهویژهفوتبالیستهادرایرانموضوعتازهاینیست؛اما
مبارزۀجدیبااینمقولهدرکشورماقریببه10سالاستکهآغازشدهوباحرفهایشدنلیگبرترفوتبال
کشورکمیتةضددوپینگنیزدرفدراسیونفوتبالکارخودراآغازکرد)شفیعیوافروزه،41،2018(.حلبچی
بهبود و غیرحرفهای( و حرفهای از )اعم ورزش رشد با همراه نیز ایران در داد نشان تحقیقی در )2007)
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چشمگیرجایگاهاجتماعیواقتصادیورزشکارانموفق،پدیدةشومدوپینگبهطورروزافزونافزایشیافته
ومشکالتزیادیبرایورزشکشوربهبارآوردهاست.مسترس)2015(نیزبهبررسیدقیقترنوعخاصیاز
فساددرورزشپرداختهاستودوپینگراازمهمترینفسادهایامروزفوتبالبیانمیکند.همچنین،دایمانت
ودویچر)2015(درپژوهشخوددرموردفسادبهموردخاصدوپینگپرداختهوآنرایکیازفسادهایرایج
درورزشهابیانکردهاند.گرایشبهسمتدخانیاتومشروباتالکلیوشرکتدرپارتیهاوبرقراریروابط
نامشروعازدیگررفتارهایغیراخالقیاستکهدربینبازیکنانفوتبالبهچشممیخوردومیتواندمانندیک
سرعتگیردرمسیرپیشرفتوترقیبازیکنانفوتبالقراربگیرد.درچنینجویازنظراخالقی،رسانههای
تصادفات انعکاس جمله از را فوتبال حرفهای بازیکنان غیراخالقی رفتارهای فزایندهای صورت به ورزشی
بهارزشهای نامشروعوبیتفاوتینسبت ارتباطهای پارتیهایشبانه، تاحضوردر رانندگیدرحینمستی
جامعه،کهدرمحافلخصوصیورزشکارانخالصهنشدهوبهزمینهایمسابقهنیزکشیدهمیشوند،منعکس
کردهوبهمانندخودحاشیهسازان،نسبتبهپیامدهایمنفیناشیازآنبیتوجههستند.احمدزاده)2014) 
درپژوهشخودکمرنگشدنمعنویتدرمیانورزشکاران،مشکالتاخالقیواعتیادورزشکاران،بیتوجهی
بهشایستهساالری،دوپینگ،پوششنامناسبوخالکوبیراازجملهمشکالتفرهنگیدرورزشبیانکرد.
پارساجو)2017(درتحقیقینشاندادنداخالقجوانمردیدرمیانورزشکارانبخش و بهعالوه،عرفانی

قهرمانی،جایگاهمناسبینداردوبرایارتقایجایگاهآنبایدبرنامهایدقیقتدوینشود.
درادامهنتایجپژوهشالگویذهنیآسیببهتیمبهعنوانیکیدیگرازآسیبهاییکهازرفتارهایغیراخالقی
بهجادوگری ازجملهگرایش بازیکنانفوتبالنشأتمیگیرد،شناساییشدکهشاملرفتارهایغیراخالقی
وخرافهگرایی،رشوهوتبانیباحریفان،گرایشبهپرخاشگری)درداخلوخارجازمیدانبازی(،گرایشبه
تشکیلباندونوچهپروریدرتیم،ارتباطبادالالنوایجنتهایغیررسمی،تقلب،جعلاسنادومدارکوصغر
سنیوکریخوانیهایتعصبیاستوعواقبآندامنگیرتیمهاییاستکهاینچنینبازیکنانیدرآنجا
بازیمیکنند.نتایجپژوهشهایشفیعیوافروزه)2018(،زارع،زارعوعمادی)2017(،موسویوسلیمی
(2016(،احمدزاده)2014(،خبیری)2004(ومسترس)2015(نتایجاینبخشازپژوهشراتأییدمیکنند.
یکیازرفتارهایغیراخالقیدربینبازیکنانفوتبال،اعتقادبهخرافاتوجادواستکهدرسالهایاخیردر
فوتبالایرانرواجیافتهاستوبسیاریازفوتبالیستهابراینباورندکهانجامبرخیازتشریفاتخرافیمیتواند
درنتیجهمسابقاتیکهدرآنحضوردارند،نقشبسیارمهمیداشتهباشد.بهگفتهارژنگ)2012(درمیان
فوتبالیستهای از بسیاری خرافاتیترهستند. ازهمه فوتبال بازیکنان ورزشی، رشتههایمختلف بازیکنان
ابزارهایمهمموفقیتدرمسابقاتیکهدرآن از باورندکهانجاماعمالخرافیمیتواندیکی این بر معروف
حضوردارند،باشد)زارع،زارعوعمادی،34،2017(.همچنیننتایجپژوهشزارع،زارعوعمادی)2017) 
نشاندادکهدرمجموعمیزانگرایشبهخرافاتدربینبازیکنانفوتبالایراندرسطحمتوسطحدود41 
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درصداستورابطهمعناداریبینشاخصهایتحصیالت،وضعیتتأهل،احساسعدماطمینانازبازی،
اهمیتنتایجبازی،اضطرابقبلازبازی،قومیت،محلتولدوگرایشبهخرافاتوجوددارد.همچنینگرایش
متوجه آن عواقب که است بازیکنان ازسمت غیراخالقی رفتارهای دیگر از پرخاشگری و رشوه و تبانی به
تیمهایفوتبالاست.احمدزاده)2014(درپژوهشخودرشوهوتبانیوشعارهاینامناسبورواجفحاش
درفوتبالورزشبهویژهفوتبالراازجملهرفتارهایغیراخالقیومشکالتفرهنگیدرورزشبیانکردند.
خبیری)2004(نیزدربخشیازگزارشطرحپژوهشیخودبهبرخیازمسائلغیراخالقیرایجدرفوتبال
کشورمانندتبانیباداوربرایرسیدنبهپیروزیگزارشکردهاست.همچنینمسترس)2015(نیزبهبررسی
دقیقترنوعخاصفساددرورزشازجملهتبانیپرداختهاستوتبانیراازمهمترینرفتارهایغیراخالقی
درفوتبالبیانمیکند.همچنیننوعدیگریکهامروزهبهوفوردرفوتبالکشوروباالخصدربینبازیکنان
فوتبالبهچشممیخوردگرایشبهسمتتشکیلباندوبازشدنپایدالالنبهفوتبالکشوراست.حضور
دالالنبرایمطرحنمودنبازیکنانناکارآمدوناشناختهمسئلهدیگریاستکهگریبانباشگاههایفوتبال
راگرفتهاست.دربیشترمواقعبابرهمزدنتوافقمالیمابینداللوبازیکنانیکهتوانستهاندبهاهدافخود
وقراردادباباشگاهبرسند،دالالنفشاررابرمدیرباشگاهمبنیبربهکارگیریبازیکنانباکیفیتپایین،باال
میبرندوهمانطورکهدرنتایجبهآناشارهشدهاست،آسیبجدیرابهتیمهاواردمیکند.تقلب،جعلاسناد
ومدارکهماننددستکاریدرقراردادهایمالیوهمچنینجعلاسنادبرایفرارازخدمتسربازینمونههای
ازاینرفتارغیراخالقیدربینبازیکنانفوتبالاستکهدرسالهایاخیرشاهدآنبودیم.طبقاعالمفیفا
جعلاسنادومدارکاقدامیبسیارنکوهیدهاستوفیفاسنگینترینمجازاتهارابرایافرادیاباشگاههایی
کهمبادرتبهجعلمیکننددرنظرگرفتهاست.رفتارغیراخالقیکهامروزهوبهواسطهپیشرفتتکنولوژیو
فناوریوپیدایشرسانههایاجتماعینظیراینستاگرام،مکررًاشاهدآنهستیمکریخوانیهاوتوهینهایی
استکهبازیکنانفوتبالنسبتبهبازیکنانوتیمهایحریفدارند.اینمسائلباعثتحریکبازیکنان،تیم
وهوادارانخواهدشدکهمیتواندنتایجسوییبرایتیمهابههمراهداشتهباشدوبعضًامحرومیتهاییرابرای

بازیکنانوتیمهابههمراهداشتهاست.
نشان که بود حاضر پژوهش در شناختهشده ذهنی الگوی دیگر جامعه، به آسیب ذهنی الگوی همچنین
بازیکنان غیراخالقی و ناصحیح رفتارهای از فوتبال جامعه بهخصوص جامعه به آسیبهایی واردشدن از
فوتبالدارد.برمبنایاینالگویذهنیرفتارهایغیراخالقیهمچونشرطبندی،بهکاربردنالفاظنادرست
بازیکنان،هوادارانوغیره،دامنزدنبهحواشیوتحریکهواداران،اشتراکمتن، بهمربیان، وفحاشی
عکسهاوفیلمهایخارجازعرفوناهنجاردرشبکههایاجتماعی،گرایشبهغربوحمایتازفرهنگهای
وجود وعدم نژادپرستی به گرایش فشار، گروههای و تحریکخبرنگاران مالیاتی، فرارهای غربی، نادرست
مسئولیتپذیریاجتماعی،ازجملهآسیبهاییبهشمارمیروندکهمتوجهجامعههستندوبههمیندلیلاین
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الگویذهنیشناساییشدهاست.اینبخشازنتایجپژوهشبانتایجتحقیقاتکشگر،جاویدوبهادر)2020(،
،)2014( احمدزاده ،)2016( سلیمی و موسوی ،)2017( عمادی و زارع زارع، ،)2018( افروزه و شفیعی
کشگر)2013(،خبیری)2004(وفرست)2012(همسواست.درحالیکهحاشیههاوفساداخالقیموجود
شاهد جوانان و نوجوانان کودکان، از بسیاری شدهاند، تبدیل دنیا سراسر در همهگیر چالشی به فوتبال در
رسواییورفتارهایغیراخالقیالگوهایاجتماعیخودهستندواینامرمیتواندضربههایجبرانناپذیری
در جوانان و دارد دنبال به پیامدهایی رفتار هر نظرمتخصصین، پایه بر باشد. داشته بهدنبال جامعه برای
فرهنگیمتأثرازرسانههابزرگمیشوند،جاییکهمیبینددروغ،بیحرمتی،رفتارهایزشتوناپسندازسوی
واخالق امریعادیبدلشدهاست به افراددرگیردرورزشموردعالقهشان، ورزشکاران،مربیانوسایر
مانعیبرایپیشرفتدرمحیطهایحرفهایمحسوبمیشود)شجیع،کوزهچیان،احسانیوامیری،2014،
فوتبال بازیکنان بین در امروزه که شرطبندیهایی .)2013،21 امیری، و احسانی کوزهچیان، شجیع، 3؛
کشوردیدهمیشودازجملهرفتارهایغیراخالقیاستکهآسیبهایجدیرابرایجامعهبهدنبالخواهد
روزافزون افزایش به فسادشرطبندی« با فوتبال »تهدید عنوان با خود پژوهش در )2012( فرست داشت.
تغییراتمعادالتبازیهایفوتبالبرایافزایشنقدینگیدرشرطبندیهادراروپاوبهویژهدرآسیااشارهکرده
است.خبیری)2004(نیزدربخشیازگزارشطرحپژوهشیخودمسائلغیراخالقیرایجدرفوتبالکشور
رامقاومتدربرابررأیداورانواستفادهازالفاظنادرستگزارشکردهاست.دامنزدنبهحواشیوتحریک
هواداران،اشتراکمتون،عکسهاوفیلمهایخارجازعرفوگرایشبهغربوفرهنگنادرستبههمراه
نژادپرستیکهاخیرًادربینبازیکنانفوتبالبهچشممیخوردازجملهرفتارهایغیراخالقیاستکهامروزه
آسیبآنمتوجهجامعهوبهویژهجواناناستکهاینرفتارهاراازالگوهایخودکهاینبازیکنانهستندتقلید
میکنندوپیامدآنبسیاریازناهنجاریهاوفساد،همدرورزشوهمدرخارج،ازورزشاستکهنقشرسانه

دراینمقولهبسیارپررنگاست.
دریکنتیجهگیریکلیمیتوانبیانکردکهورزشوبهویژهرشتهفوتبالایراندرچنددههگذشتهپیشرفت
کرده،امابهموازاتاینتحولوتوسعه،رعایتموازینرفتارهایاخالقیدراینعرصهچندانجدیگرفته
نشدهاست.بهعبارتیُبعدورزشیوقهرمانیآنبرجستهوبعدپرورشیوفرهنگسازیآنفراموششدهاست.
براساسنتایجپژوهشحاضر،بروزرفتارهایغیرخالقیازسمتبازیکنانفوتبالکشوروبهویژهبازیکنان
مطرح،آسیبهاییرابرایخودبازیکنان،تیمهاوجامعهبههمراهدارد.وقوعاینناهنجاریهایرفتاریاز
اولویت ودر بههرقیمت،کسبشهرت پیروزی یا پیروزی بر اندازه از تأکیدبیش از ناشی بازیکنان، سمت
قرارگرفتنمنافعاقتصادیدرورزش،هجمهوفشارازسویتماشاگران،مدیرانوآشنایانبرایرسیدنبه
سطوحمطلوبیازعملکرددرمسابقاتوعدمتأکیدبرروحیاتومنشهایپهلوانیوجوانمردیاست.بهنظر
میرسدهزینهرفتارغیراخالقیوغیرحرفهایبایدبهاندازهایباالباشدکهارتکاباینرفتاربهذهنورزشکار

شجیع: واکاوی رفتارهای غیراخالقی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران



فصلنامۀ علمی پژوهش در ورزش تربيتی / دوره نهم، شماره 25، زمستان 1901400

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License

همخطورنکند.بهنظرمیرسدهزینهرفتارغیراخالقیبرایورزشکارانماپاییناستکهبهخوداجازهمی
دهنددرمقابلدوربینهاورسانههادستبهچنینرفتارهایزشتوزنندهایبزنندواینکهاینرفتاراحتمااًل
بهجایهزینه،باکارکردهاییبرایشانهمراهاست.کمیتهانضباطیباشگاههاوکمیتهاخالقفدراسیون
موظفبهطراحیالگوییبرایباالبردنهزینهرفتارهایغیراخالقیهستندواگراینرفتارهاتکرارمیشود
بدینمعناستکهروشهاوجرائمپیشینپاسخگونبودهاست.الزاماتاخالقیوانتظاراترفتارحرفهاینیز،
بازیکنانحرفهایباشگاههایمعتبر بازیکنانلحاظشود.قرارداد بایددرقرارداد مشخصًامحوریاستکه
دنیا،دارایبندهاییاختصاصیبرایالزامبازیکنبهرعایتهنجارهاوارزشهایموردتأکیدباشگاهاست.
موضوعیکههنوزوعلیرغمتأکیداتمتعدددرقراردادبازیکنانفوتبالایرانلحاظنشدهاست.بازیکنانباید
مراقبچیزیباشندکهجزئیاتآنرانمیدانند.همچنیننقشمدیرانومربیاندربروزاتفاقاتاینچنینی
بسیارمهماست.آنهامیتوانندنقشپیشگیرانهخودرادرزمانمناسباجراییکنند.مربیانومدیرانیکهدر
چنینشرایطغایبهستندویاسکوتمیکنند،درحقیقتصادرکنندهمجوزرفتارهایاینچنینیهستند.آنها
وبهویژهمربیانباالتریننقشرادراینزمینهایفامیکنند؛ودرنهایتاینکهرسانههاییکهصرفًاایناتفاق
رابرایهزارانهواداردرسراسرجهانبازتابمیدهند،بایدمتوجهتأثیرایناقدامرسانهایخودباشند.آنها
همبایدباتقبیحاینرفتاروارائهنقدهایتهاجمی،موضعخودرادرقبالاینرفتارهاشفافکنندوبهنوعی
حسنگرانیخودرابامحتوایرسانهایآمیختهکنندکهاگرچنیننکننددرحقیقتمؤیدومبلغرفتارهایاین

چنینیهستند.
تمرکزبیشترمقاالتیکهدرخصوصاخالقبازیکنانفوتبالمنتشرشدهاستبربررسیوضعیتایدئولوژی
یاالگوهایتصمیمگیریایشانبودهویادرحالتکلیبهبررسیوضعیتاخالقیورزشکاراندر اخالقیو
حوزهورزشپرداختهاست.امادراینتحقیقبهصورتمختصرچالشهایاخالقیبازیکنانفوتبال،کهبه
طورواقعیدربطنفوتبالکشورموجوداست،مستقیمًاشناساییشدوموردتحلیلوبررسیقرارگرفت.عوامل
یاروابطنامشروعوهمچنینشاخصهای بادالالنوخبرنگارانو بسیارمهمیازجملهارتباطغیررسمی
همچونشرطبندیوحضورنامتعارفدرشبکههایاجتماعیازجملهشاخصهاییاستکهبرایاولین
باردراینمقالهپژوهشیبهطورمستقیمگفتهشدهوموردبررسیقرارگرفتهاست.اینتحقیقسعیداشته
استبهطورکاماًلکاربردیبهاینپدیدهبپردازدتامربیان،مدیرانودستاندکاراناینحوزه)فوتبال(بهطور
دقیقوملموسباپدیدههایغیراخالقیبازیکنانفوتبالروبروشوند.همچنینباتوجهبهاینکهدرتحقیق
حاضرازروشتحقیقجدیدینسبتبهتحقیقاتگذشتهاینحوزهالهامگرفتهشدهاست،محققینبهصورت
کیفیوازنزدیکباعواملبروزرفتارهایغیراخالقیدربازیکنانفوتبال،اقدامبهآسیبشناسیرفتارهایغیر
اخالقینمودهاند؛لذانسبتبهادبیاتوپیشینهپژوهشهایگذشته،داراییافتههایدقیقتروجدیدتردر
موردرفتارهایمربوطبهمسائلغیراخالقیبازیکنانمطرحفوتبالکشورمیباشدوانتظارمیروداینیافتهها
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درجهتکنترلوکاهشاینگونهرفتارهادرورزشپرطرفدارفوتبالمورداستفادهقرارگیرد.
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