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  ارزیابی موانع رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

  

  1زهره موسوي

 2مهدي سلیمی

  

 ٣/٥/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ
  ٢٥/١٠/١٣٩٤:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

ارزیابی و اولویت بندي موانع رشد اخالق حرفـه اي در بازیکنـان و مربیـان لیـگ      ،هدف از پژوهش حاضر

جامعه آماري پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیـگ برتـر فوتبـال و مـدیران     . برتر فوتبال ایران بود

مـدیر   32بر همین اساس نمونه آماري پژوهش، تعـداد  . ارشد فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران بود

سرمربی و (مربی  18، )مدیر ارشد فدراسیون فوتبال 13مدیر عامل و معاونین در باشگاه هاي مذکور و  19(

پرسشـنامه   132پرسشنامه توزیـع شـده، تعـداد     150بازیکن در نظر گرفته شد که از مجموع  100و ) مربی

حرفه اي در بازیکنان و مربیـان   پرسشنامه پژوهش که موانع رشد اخالق. ارجاع و مورد قبول واقع گردیدند

لیگ برتر فوتبال ایران را مورد سنجش قرار می داد، با استفاده از مطالعات کتابخانه اي و مصاحبه با اسـاتید  

جهت تحلیل داده ها از . سوال طراحی و در اختیار افراد نمونه قرار گرفت 32برجسته تربیت بدنی در قالب 

اکتشافی، کلموگروف اسمیرنوف، تی تـک متغیـره، کروسـکال والـیس و      آزمون هاي بارتلت، تحلیل عاملی

 بهنتایج پژوهش نشان داد که موانع رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان لیگ برتر فوتبال . فریدمن استفاده شد

تقسـیم  قابـل  و اقتصـادي   مرتبط با نیـروي انسـانی  گروه موانع مدیریتی و سازمانی، فرهنگی و اجتماعی،  4

و  اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنـان فقدان نظام جامع و  ،در میان موانع مدیریتی و سازمانی. ستندهبندي 

عدم وجود رفتار حرفه اي در کل بدنه ورزش قهرمـانی؛ در میـان موانـع فرهنگـی و اجتمـاعی، جـایگزینی       

میان موانع مـرتبط بـا   و موانع فیزیکی و روانی محیط مسابقه؛ در  ثانویه ورزش به جاي اهداف اولیه اهداف

و فقـدان انگیـزش در بازیکنـان     به اخالق حرفه اي از سـوي مـدیران   نیروي انسانی فقدان نگرش راهبردي
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ي مـالی سـرگردان و   وجـود سـرمایه هـا    ،و در میان موانـع اقتصـادي   اصول اخالق حرفه اي جهت رعایت

 .داشتنددر اولویت قرار هنگفت در ورزش 

اخالق حرفه اي، موانع مدیریتی و سـازمانی، موانـع فرهنگـی و اجتمـاعی، موانـع نیـروي        :واژگان کلیدي

  موانع اقتصادي و لیگ برتر فوتبال ایران انسانی،
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  مقدمه

ورزش حرفه اي به عنوان یکی از حیطه هاي متنوع و گوناگون ورزش امروزي، نقش بسزایی در پیشبرد 

که عنایت به ورزش حرفه اي کمک شایان و قابل توجهی را به  به طوري ؛استصنعت ورزش داشته 

در عصر ). 1383الهی، (اقتصاد بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه مبذول داشته است 

ت حاضر ورزش حرفه اي به عنوان یک ابزار کارآمد و قدرتمند، مورد توجه غالب کشورهاي دنیا در جه

قرار گرفته که جهت بقا و رشد خود نیازمند توجه به ) 2014، 1یموان(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی رشد 

در عصر حاضر رقابت در محیط هاي ورزشی به طور فزاینده . مسائل متعددي در حیطه هاي گوناگون است

طوري که به  ؛اي افزایش یافته و موفقیت سازمان هاي ورزشی به مقدار زیادي داراي اهمیت شده است

موفقیت تیم هاي ورزشی در مسابقات و پیروزي بر حریفان آرزوي همیشگی ورزشکاران، مربیان، مدیران و 

لزوم دستیابی به این موفقیت ها موجب بروز فشارهاي روانی براي . هواداران باشگاه ها به شمار می آید

سلیمی و همکاران، (ان شده است ارکان گوناگون سازمان هاي ورزشی به خصوص براي بازیکنان و مربی

به وضوح که به واسطه این موضوع بروز رفتارهاي غیر اخالقی در ورزش حرفه اي به ویژه فوتبال ) 1391

 ).1388قاسمی، ذواالکتاف و علی وند، (می باشد نمایان 

ورزش فوتبال به تعبیري پدیده اجتماعی سده اخیر و پرطرفدارترین رشته ورزشی در سراسر  ،در این میان

لیون بازیکن فوتبال فعال در سراسر دنیا یم 500تا  400برآورد گردید که حدود  2003در سال . جهان است

ن و راهی شدن با گذشت زما). 2007، 2؛ کاستاگنا، آبت و دي اتاویو1391حلبچی و همکاران، (وجود دارند 

بدین واسطه تمامی بخش هاي این . فوتبال، راه فوتبال آماتور از حرفه اي جدا شد هسرمایه هاي کالن ب

را روز به روز گسترش  حرفه اي رفتار کردن را آموختند و آن ،ورزش در کشورهاي صاحب فوتبال دنیا

هرچه بیشتر آنها از کشورهاي دیگر ین موضوع موجب فاصله گرفتن همکه  ند و بدان پایبند می باشند داد

  .شده است

مجموعه اي از صفات انسان هاست  ،اخالق. اخالق از دیدگاه هاي گوناگون داراي تعاریف مختلفی است

شاه علی و همکاران، (که به صورت رفتاري که از خلقیات درونی انسان ناشی می شود بروز می یابد 

فیلسوف بزرگ فرانسوي که آثار قابل استنادي در زمینه اخالق را ارائه داده است، علم  3ژانه پیر). 1394

ست از آگاهی و اطالع از عادات و آداب و ا علم اخالق عبارت": اخالق را این گونه تعریف می کند

                                                 
1 Naimo 
2 Castagna, Abt, D'Ottavio 
3 Pierre Jeune 
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 سجایاي بشري و مقصود از این کلمات، مجموعه اعمال انسان و اندیشه ها و عقایدي است که راجع به

اخالق حرفه اي نیز به مجموعه استانداردها و قواعدي گویند که بر نحوه . )1373ژانه، ( "اعمال خود دارد

رعایت اصول اخالق حرفه اي به معناي ). 1998، 1آیراکسینن(رفتار تمام اعضاي یک حرفه اعمال می گردد 

ازمان هاي فعال است که منجر در نظر گرفتن منافع سازمان و همچنین رعایت اصول رقابت سالم با دیگر س

  ).1389شیرمحمدي و اصغري زاده، (به ایجاد منافع بلند مدت براي سازمان و حوزه کاري می گردد 

وز را می توان بازگشت و رویکرد دنیاي امر است بشري جوامع همه اساسی مسائل از یکی اي حرفه اخالق

و  ما جامعه متأسفانه در حاضر، حال در .)1393همکاران، نیازآذري و (و اخالق در کار دانست به عقالنیت 

 هاي دانش در سکوالر، غرب در که حالی در .شود می توجه اي حرفه اخالق هاي کاري کمتر بهمحیط  در

 در ما دینی جامعه در ولی دارد، اي وجود حرفه اخالقعنوان  با شاخه اي سازمان، و مدیریت به مربوط

      تا ستا نیازمند آن جامعه ما ).1383فرامرز قراملکی، ( است نشده کافی توجه اخالق به مدیریت،

یکدیگر، تعامل با  ایجاد و و اعتماد مشارکت روحیه کار، به دلبستگی مانند اي حرفه اخالق هاي ویژگی

 رسیده بلوغ این به صنعتی جهان در کشورها از امروزه بسیاري. شود سازي فرهنگ آن تحقق براي و تعریف

مشاغل و یا  رفتن بین از به اجتماعی، تعهدات و ها مسئولیت از فرار اخالقی ومسائل  به بی اعتناییکه  اند

 اخالقی استراتژي تدوین براي موفق سازمان هاي از بسیاري دلیل، همینبه . انجامد می عدم کارایی آنها

 این از. کند رسوخ اخالق بر مبتنی فرهنگیک  باید در سازمان که اند رسیده باور این به و کرده نیاز احساس

 شخصی فردي و از حوزة وقتی. اي بدهند ویژه جایگاه اي حرفه اخالق دربارة تحقیقات به اند کوشیدهرو 

اخالق پزشکی،  آید، مانند می میان به شغلی اخالق یا کار و اخالق پاي می شود،نگاه  کار و کسب حوزه به

  ).1389امیري، همتی و مبینی، ( مهندسی اخالق و معلمی اخالق

. است اي حرفه اخالق از اي گونه یاخالق ورزش گرفته شود،یک پیشه و حرفه در نظر  اگر ورزش به عنوان

 ،استهنجارهایی  از اقتصاد نیاز به پیروي ور که در پزشکی، مهندسی، تجارت وط همان ،دیگر تعبیر به

در ). 1392بانک اطالعات هنرهاي رزمی، (ضروري است امري هم  ورزش ضرورت پیروي از هنجارها در

حقوق یا  تجارت، اخالقی است که در متمایز از در ورزش که آیا اخالق استسؤال مطرح  اینجا این

 را بر مبناي باید تصمیم خود از تصمیم گیري است ناچار به طور کلی، هر فردي که وجود دارد؟ پزشکی

اصولی  چه تصمیم منطبق بر اخالق گرفت و یک بایدحال چگونه . نماید استوار اصول راهنماي مشخصی

 دهد؟ آیا انجام باید را که درست می پندارد، برده شوند؟ آیا هر فرد فقط آنچه به کار راهنما باید به عنوان

                                                 
1 Airaksinen 
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عبارتی فراموش نمود؟ به  را و سایر اصول داشت قانونی را باید در نظر تصمیم گیري تنها جنبه هاي در یک

 اخالقی نظیر بازي جوانمردانه، عمومی معیارهاي اما غیر اخالفی باشد؟ ،قانونی تواند اري میدیگر، آیا رفت

ري تاکید زیادي دیگ هر رویداد مانند در ورزش هستند و ورزش اخالق صداقت و درستکاري مبنایی براي

 کزاست تمر آنچه درست و غلط زیرا بر ،است اخالق شعبه اي از فلسفه. مقررات دارد بر رعایت قواعد و

    صحیح یا غلط چه چیزي نماید که از لحاظ اخالقی است که تعیین دارد اما موضوع مهم یافتن معیاري

یا  مسابقه در هنگام و تیم ها می پردازد که چگونه افراد به آن جنبه از اخالق در ورزش یک .می باشد

حریف اما در  رقابت نمودن باعمده  موضوع در این مورد،. کنند باید رفتار یحضور در رقابت هاي ورزش

احترام،  دف توسعۀ شخصیت از راه سخت کوشی،ه جوانان، در سطح در مسابقات. است مسیري درست

 بردن حریف از راه تالش بیشتر و فحالی که در ورزش حرفه اي هد در ،است کار تیمی، شهامت و نظم

اما  است، شخصی هر چند که این یک انتخاب. فریب طریقی و از راه نیرنگ وبه هر  است نه بردن مهارت

محمدي، ( گیري مؤثر هستند تصمیم در این مربیان، هم تیمی ها، تماشاگران و مدیران نیز افراد نظیر سایر

1392(. 

از آنجا که . باشدتواند از عوامل شکوفایی آن حرفه  مسلما توسعه و رسوخ اخالق مربوط به هر حرفه، می

کهن و فرهنگ اسالمی به ویژه آنکه ورزش در تمدن  -استروح ورزش آمیخته با اخالق و اخالق گرایی 

گرایی در ورزش حرفه اي به تزریق هرچه بیشتر اخالق  -و نداردکشور ما، بدون اخالق جایگاهی نداشته 

لندگی این حرفه و متعاقب آن کل بامعه ورزش، می تواند نقشی بزرگ در عنوان یک بخش حیاتی از جا

 اخالقی روند در دارند، اخالقی دغدغه که مدیرانی که است این از طرفی واقعیت. ورزش کشور داشته باشد

فرامرز (باشند  می بازدارنده عوامل نوع از آنها از برخی شوند که می رو روبه گوناگونی معضالت با سازي

بررسی دقیق معضالت و موانع از گام هایی است که می تواند  مطالعه و). 1386و نوچه فالح،  قراملکی

  .موجب کاهش این عوامل بازدارنده گردد

  :عبارت اند ازمربیان  از دالیل ارائه رفتار غیر اخالقی توسط ورزشکاران، مدیران باشگاه ها و برخی

کسب . 2 شده است؛ "پیروزي به هر قیمتی"بر پیروزي که موجب بروز مفهوم  تأکید بیش از اندازه. 1

به سطوح  رسیدن تماشاگران، مدیران و اقوام براي فشار از سوي. 3منافع اقتصادي در ورزش؛  شهرت و

تجاري شدن . 5آماتوري؛  عدم تأکید بر روحیه ورزشکاري و اهمیت کار تیمی در سطح. 4کیفی باالتر؛ 

به طور کلی که دستیابی به  عهجام تأکید بیش از اندازه بر اهمیت نقش ورزش در سطح. 6 و ورزش؛

 .)1392محمدي، ( موفقیت را به هر قیمت توجیه می سازد
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از رده هاي سنی  ما افراد بسیاري را از قشر هاي مختلف جامعه و فوتبال در کشور ،براي بیش از هشت دهه

روز ورزش بخشی از جامعه امروز است و روز به . تماشاچی به خود جلب کرده است مختلف به عنوان

ورزش فوتبال بی شک پر طرفدارترین، جذاب ترین، پر بیننده  ،در این بین. اهمیت بیشتري می شود داراي

کشور دنیا  80  فوتبال ورزش نخست بیش از .رشته ورزشی  محسوب می شود ترین و هیجان انگیزترین

ماشاچیانی که براي ت .می باشندبیشترین اهمیت در این ورزش و داراي  رکن اصلی است و تماشاگران، 

از اهمیت خاصی براي هر لیگ ورزشی  ،تماشاي مسابقات ورزشی در ورزشگاه ها حضور می یابند

به لیگ هاي ورزشی  ،مایه هاي اصلی هر باشگاه حرفه ايند و به عنوان یکی از مهم ترین سرربرخوردا

ي مسابقات ورزشی یکی از حضور تماشاچیان در ورزشگاه ها براي تماشا ،از طرف دیگر .هویت می دهند

شیوه هاي سالم و مفید گذران اوقات فراغت است که باعث تخلیه انرژي و هیجان تماشاچیان می شود 

، فوتبال محصولی بدون بدون وجود تماشاچیان 1استفان مورور اساس نظر ب). 1383محسنی تبریزي، (

ناشی از  -حتی بخشی از جذابیت فوتبال در تلویزیون -بخش زیادي از جذابیت فوتبال و جذابیت است

با این حال و با  .)1388بختیاري، ( می شود وسیله تماشاچیان ایجاده فضایی است که در ورزشگاه ها ب

     تماشاگران آن، بی اخالقی هاي موجود در آن یاي متصور براي فوتبال حرفه اي و توجه به تمامی مزا

      و چه در پاي  تماشاگران چه در داخل استادیوم هاي ورزشیذیري توسط می تواند از طریق الگوپ

نیز ) 1390(تحقیق محمدي و همکاران . شنیداري به طور مستقیم به جامعه نفوذ کندرسانه هاي دیداري و 

مؤید این موضوع می باشد، چرا که در نتایج آن بیان شده است که رعایت اصول اخالقی توسط بازیکنان و 

  .ئوالن باشگاه ها می تواند به عنوان مهمترین عامل بر اخالق گرایی در بین تماشاچیان تاثیر گذار باشدمس

وتبال شرع در استادیوم هاي ورزشی به ویژه براي ف و گاهبروز رفتارهاي خالف عرف  امروزه ،بااین حال

به یک  ،ودبیرون ورزشگاه کشیده می ش حتیدر بسیاري مواقع به سکوها و توسط مربیان و بازیکنان که 

رواج تب فوتبال در جوامع مختلف، حساسیت هاي  با. بزرگ و اساسی براي فوتبال تبدیل شده استمعزل 

به طوري که به برخی از بی اخالقی و بد اخالقی ها در  ؛کاذبی نسبت به این رشته شکل گرفته است

امروزه در مسابقات ). 1388قاسمی، ذواالکتاف و علی وند، (انجامیده است  و مربیان ورزشکاران ،تماشاگران

فوتبال می توان شاهد رفتارهاي غیراخالقی بازیکنان در برابر یکدیگر، داور و همچنین رفتارهاي مشابه در 

به گونه اي که رفتارهاي ناشایست ورزشکاران،  ؛تماشاگران نسبت به بازیکنان، داور، اماکن و تجهیزات بود

                                                 
1 Steafan Moro 
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تماشاچیان به تیتر اصلی اغلب برنامه ها و خبرهاي ورزشی در بسیاري از کشورها تبدیل شده  تیم ها و

  ).2004، 1پاپاس و مک کندري(است 

 هشامل کمیت فیفا که به نهادهاي قضایی "اخالق هکمیت"قانون جدید انضباطی فیفا،  73مادة  براساس

ژوئیه  17در تاریخ را فیفا این مقررات  اجرایی هنظر بود اضافه گردید و کمیت تجدید هکمیت انضباطی و

بر رفتاري که به تمامیت و اعتبار فوتبال لطمه  ،مقررات این مجموعه .دماده به تصویب رسان 88در  2012

 شد غیر اخالقی و غیر اصولی اعمال خواهد غیر قانونی، هايرفتار کند و به طور خاص بر وارد می

  :اساسی براي عمل و رفتار تعیین نموده است فیفا یازده اصل ).1392محمدي، (

بازي . 4؛ عدم تحمل تبعیض و آزار و اذیت. 3؛ احترام به دیگران. 2؛ اخالقی صداقت و رفتار. 1 

. 8؛ شفافیت و اطاعت. 7؛ جلوگیري از تعارض منافع. 6؛ مقررات از قانون، قواعد و تبعیت. 5؛ جوانمردانه

عدم تحمل رشوه و . 10؛ مبارزه علیه مواد مخدر و دوپینگ. 9؛ محیطی -اجتماعی و زیست مسئولیت هاي

 .)1392محمدي، ( نتایج ممنوعیت شرط بندي و دستکاري. 11 ؛ فساد

که در حال و مسائل پیرامون آن با این حال و نظر به اهمیت موضوعی اخالق و اخالق حرفه اي در فوتبال 

ز توجه تبدیل شده است، جامعه دانشگاهی و پژوهشگران نیحاضر به یکی از معضالت عمده این ورزش 

ندایی و . یافتدست پیرامون این موضوع  چندانیتحقیقات به به آن ننموده اند؛ چرا که نمی توان ویژه اي 

بیان داشتند که ورزش  "اخالق در ورزش با رویکرد بازي منصفانه"در پژوهشی با عنوان ) 1387(علوي 

یک جامعه می تواند مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی را تحت الشعاع مقوله اي است که در 

خود قرار دهد، ولی در این میان آنچه از همه بیشتر مورد بی مهري واقع شده است، بحث اخالقی در 

شاید به جرات بتوان گفت که در یک رویداد ورزشی خواه کوچک یا بزرگ، آنچه به آن . ورزش است

با این وجود در زمینه اخالق و ابعاد گوناگون آن  .خشد، نمایش ارزش هاي اخالقی استزیبایی می ب

از جمله این معدود پژوهش ها می توان به . تحقیقات متعدد قابل توجهی در ورزش صورت نپذیرفته است

بود که وضعیت رفتار  اینبیانگر آن نتایج اشاره کرد که ) 1387(مرتضایی نیا، مظفري و طالبیان  تحقیق

قهرمانان، مربیان،  شامل است، با این حال گروه آزمودنی در حد متوسطدر ورزش قهرمانی کشور اخالقی 

   .بودندو مدرسان خواستار رسیدن به وضع مطلوب مدیران ورزشی 

 رعایت عدم یا که رعایت استفوتبال نیز از مواردي  ه ویژهب و فعالیت هاي رسانه اي در ورزش رسانه ها

قاسمی، ( دموجب گسترش یا ضعف اخالق در بطن جامعه ورزش می گردبه وضوح آن  دراصول اخالقی 

                                                 
1 Pappas, McKendry 
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 .بیش از سایر ابعاد اخالق در ورزش مورد توجه محققان واقع شده است کهبه نظر می رسد  و )1386

سانه هاي در پژوهش خود به رتبه بندي موانع رشد اخالق حرفه اي در ر) 1392(سلیمی و همکاران 

موانع سازمانی،  سله مراتبی طراحی شده آنان،ورزشی پرداختند که بر اساس سطوح مختلف درخت سل

موانع مرتبط با کارکنان، فقدان تحصیالت و تخصص کافی در زمینه ورزش و رسانه در بین مدیران رسانه 

 در )1386(قاسمی . دداشتنهاي ورزشی، و جابه جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها، در اولویت قرار 

 دست نتیجه این به کشور ورزش توسعه در ورزشی گروهی هاي رسانه نقش بررسی هدف با پژوهشی

 .دارد وجود داري معنی تفاوت آن مطلوب وضع با ورزشی هاي رسانه در اخالق موجود وضع بین که یافت

 یروابط عموم نامتخصص يها کیکه تاکت رسید جهینت نیبه انیز در پژوهش خود ) 2009( 1کیسانگ

بر  یدنیبه روزنامه نگاران، دعوت به نهار و نوش هیهد ياز جمله اهدا سازمان ها و باشگاه هاي ورزشی

از طرفی پژوهش هایی نیز هستند که وجود . گذارد یم ریتاث يا تا اندازه یگزارشگران ورزش يها هنوشت

ز آن جمله می توان به پژوهش ببران و حضرتی اخالق در بدنه رسانه هاي ورزشی را نشان می دهند که ا

 :، اصول اخالق رسانه اي در قالب معیارهایی همچون90بیان می دارد که در برنامه اشاره نمود که ) 1391(

  .رعایت می شود ي برنامه و پخش قسمت هاي گوناگونعینیت، بی طرفی و عدم تحریف در تهیه محتوا

در نتایج پژوهش خود بیان می دارند، اگر چه در زمان فعلی  )1392(سلیمی، سلطان حسینی و موسوي 

در ابعاد مختلف را در ورزش زشی خطر گسترش و توسعه بی اخالقی فدراسیون هاي ملی و بین المللی ور

حرفه اي کامال درك کرده اند و با جدیت از طریق تبلیغات گسترده در زمینه هایی همچون بازي جوانمردانه 

... دوپینگ، رفتارهاي نژاد پرستانه و  مثلسنگین مالی و غیر مالی براي اعمال غیر اخالقی و یا جریمه هاي 

. سعی در جلوگیري از آن دارند، ولی به نظر نمی رسد که در اهداف خود چندان توفیقی کسب کرده باشند

فه اي از کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست و بروز بی اخالقی ها در مقوالت مختلف ورزش حر

جمله فوتبال به امري طبیعی و کامال عادي تبدیل شده است که از آن جمله می توان به عدم رعایت بازي 

جوانمردانه، دوپینگ و استفاده از مواد نیروزا، ورود غیر مجاز دالل ها در حوزه خرید و فروش بازیکنان و 

یا توسط بازیکنان، مربیان و تماشاگران مربیان، بروز رفتارهاي ناشایست و همچنین عدم رعایت حجب و ح

به طور  آن رااگرچه وجود سرمایه هاي مالی و تجهیزاتی چشمگیر در ورزش حرفه اي . اشاره نمود... و 

قابل توجهی از ورزش همگانی و آماتور جدا ساخته، ولی این موضوع نباید باعث گردد گه اهداف اولیه 

ودي ریشه هاي اخالقی که از حیاتی ترین بنیان هاي ورزش به ناب. ورزش دچار کمرنگی و انحطاط گردند

                                                 
1 Sungick 
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شمار می روند، به خصوص در یک جامعه اسالمی می تواند موجب بروز ناهنجارهاي اجتماعی فراوانی 

 هستند کهبینندگان فراوانی از اقشار مختلف مردم  داراي رویدادها و مسابقات ورزشی اغلبگردند، چرا که 

  .شودمنجر مسري در جامعه و الگوبرداري  انتشاربروز کوچکترین بی اخالقی می تواند به 

می توان گفت از نگاهی خاص، توجه به اخالق حرفه اي در ورزش فوتبال اهمیت  فوقبا توجه به مطالب 

به ویژه در بسیاري از جهات مورد توجه جامعه  زیراباالتري نسبت به سایر ابعاد گوناگون ورزش دارد، 

از . جوانان می باشد و افراد زیادي، از ورزشکاران در سطوح قهرمانی و حرفه اي الگوپذیري اخالقی دارند

این رو در این پژوهش سعی بر آن است تا با بررسی موانع توسعه اخالق حرفه اي در بازیکنان و مربیان 

ارهاي ناشایست و غیر اخالقی در ورزش لیگ برتر فوتبال ایران، گامی مؤثر در جهت جلوگیري از بروز رفت

  .حرفه اي کشور برداشته شود

  

  پژوهشروش شناسی 

کاربردي می باشد و جمع آوري اطالعات آن  ،یک تحقیق توصیفی است که به لحاظ هدف ،پژوهش حاضر

جامعه آماري پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر . ه استفتصورت پذیر میدانیبه صورت 

در این میان مدیران، مربیان و  که فوتبال و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران می باشد

لذا . بازیکنان چهار تیم سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و استقالل به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شدند

مدیر ارشد  13شگاه هاي مذکور و مدیر عامل و معاونین در با 19(مدیر  32نمونه آماري پژوهش تعداد 

بازیکن چهار تیم سپاهان، ذوب آهن، پرسپولیس و  100و ) سرمربی و مربی(مربی  18، )فدراسیون فوتبال

  :عبارت اند ازمالك انتخاب تیم هاي مذکور  .بودند) نفر 150در مجموع (استقالل 

 با مسائل ) باشگاه(طوري که کلیه مجموعه تیم  در ادوار لیگ برتر فوتبال ایران به حضور کامل تیم ها

  .حرفه اي فوتبال آشنایی کامل داشته باشند

  که بدین واسطه مجموعه تیم ) لیگ قهرمانان(حضور در بیش از دو دوره جام باشگاه هاي آسیا

  .الزام بیشتري به رعایت اصول حرفه اي داشته باشند) باشگاه(

بدین منظور جهت . جمع آوري اطالعات اولیه و مبانی نظري از مطالعات کتابخانه اي استفاده گردید براي

تعیین موانع رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران، به مطالعه و جستجو در منابع 

ورزشی ساتید برجسته مدیریت علمی از جمله مقاالت و کتاب هاي معتبر و همچنین گفتگو و مصاحبه با ا
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از آنجا که منابع موجود در زمینه موضوع . و برخی از بازیکنان و مدیران مطرح ورزشی کشور پرداخته شد

در نهایت پرسشنامه . پژوهش بسیار محدود بود، نقش مصاحبه در این زمینه بسیار پر رنگتر می نمود

مربیان لیگ برتر فوتبال ایران را مورد سنجش قرار پژوهش که موانع رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان و 

طراحی و در ) بسیار زیاد، زیاد، متوسط، کم، و بسیار کم(و در قالب طیف لیکرت  گویه 32می داد، با 

پرسشنامه ارجاع و مورد  132پرسشنامه توزیع شده، تعداد  150از مجموع . اختیار افراد نمونه قرار گرفت

بیانگر وضعیت نمونه آماري بر اساس پرسشنامه هاي  1جدول ). درصد 88: زگشتینرخ با(قبول واقع شدند 

  :بازگشتی می باشد

 وضعیت آماري پرسشنامه هاي بازگشتی :1جدول 

  درصد  فراوانی  بازیکنان  مربیان  مدیران  تیم

  51/26  35  25  5  5  سپاهان

  24/24  32  24  4  4  ذوب آهن

  19/18  24  19  3  2  پرسپولیس

  21/21  28  23  2  3  استقالل

  85/9  13  -  -  13  فدراسیون فوتبال

  100  132  91  14  27  مجموع

  

محتوایی و  ،در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت حصول اطمینان از روایی پرسشنامه، از روایی صوري

تن از اساتید برجسته  9سعی گردید از نظرات جهت تایید روایی صوري و محتوایی . استفاده شد سازه

منابع معتبر علمی و مصاحبه ها، ارائه یک  بهبدین واسطه در استخراج موانع . مدیریت ورزشی استفاده گردد

توجه و اصالحات الزم  )گویه ها(مناسب براي پرسشنامه و ادبیات موانع  چارچوب مفهومی و صوري

به . مورد تایید قرار گرفت 1نیز با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی روایی سازه پرسشنامه. صورت پذیرفت

، )گویه 7(واسطه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، پرسشنامه تحقیق در قالب چهار مولفه فرهنگی و اجتماعی 

  .نهایی گردید) گویه 10(، و مدیریتی و سازمانی )گویه 2(، اقتصادي )گویه 5(نیروي انسانی 

براي مولفه  83/0براي مولفه فرهنگی و اجتماعی؛  81/0آلفاي کرونباخ عددي معادل همچنین ضریب 

نشانگر پایایی مطلوب براي مولفه مدیریتی و سازمانی؛  88/0براي مولفه اقتصادي؛ و  93/0نیروي انسانی، 

نیز جهت تجزیه و تحلیل داده هاي حاصل از پرسشنامه هاي جمع آوري شده  .پرسشنامه طراحی شده بود

                                                 
1 Exploratory Factor Analysis 
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سطح معناداري  .استفاده گردید 4، و کروسکال والیس3، فریدمن2تک نمونه t، 1از کلموگروف اسمیرنوف

  .می باشد 05/0 آزمون هادر کلیه 

  ي پژوهشهایافته

   نشانگر موانع شناسایی شده رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران  1شکل 

  :است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 One- Sample Kolmogorov-Smirnove Test 
2 One Sample t Test 
3 Friedman Test 
4 Kruskal-Wallis Test 
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  موانع رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران:  1شکل 
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و  خص کیسر، میربیانگر شا 2 جدول. دیگرداز تحلیل عاملی اکتشافی استفاده جهت سازه بندي موانع 

  . و آزمون بارتلت است 1الکین

  آزمون بارتلت و شاخص کیسر، میر، و الکین: 2جدول 

  743/0  جهت کفایت نمونه گیري KMOشاخص 

  1449  شاخص خی دو

  496  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري

  

را نشان داد  743/0جهت کفایت نمونه گیري عددي برابر با  و الکین معیار کیسر، میربر این اساس شاخص 

بود، ) 1390مومنی و فعال قیومی، ( 05/0آزمون بارتلت که کوچکتر از  سطح معناداريو با توجه به 

د که تحلیل عاملی براي شناسایی ساختار و مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته بودن یمشخص گرد

  .ماتریس همبستگی، رد می گردد

در این جدول ردیف هر گویه . ، به ترتیب اشتراك اولیه و اشتراك استخراجی را نشان می دهد3جدول 

  .می باشد 1 ه در پرسشنامه پژوهش و همچنین شکلبرابر با ردیف آن گوی

  ستاده مربوط به اشتراك اولیه و اشتراك استخراجی: 3جدول 

  اشتراك استخراجی  اشتراك اولیه  عامل  اشتراك استخراجی  اشتراك اولیه  عامل

1  000/1  541/0  17  000/1  671/0  

2  000/1  678/0  18  000/1  003/0  

3  000/1  129/0  19  000/1  238/0  

4  000/1  019/0  20  000/1  613/0  

5  000/1  402/0  21  000/1  701/0  

6  000/1  593/0  22  000/1  534/0  

7  000/1  455/0  23  000/1  414/0  

8  000/1  601/0  24  000/1  383/0  

9  000/1  514/0  25  000/1  600/0  

10  000/1  432/0  26  000/1  521/0  

11  000/1  543/0  27  000/1  463/0  

12  000/1  471/0  28  000/1  620/0  

13  000/1  500/0  29  000/1  504/0  

14  000/1  659/0  30  000/1  212/0  

                                                 
1 KMO 
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15  000/1  226/0  31  000/1  752/0  

16  000/1  587/0  32  000/1  431/0  

  

اگر . هر چه مقدار اشتراك استخراجی بزرگتر باشد، عامل هاي استخراج شده، متغیرها را بهتر نشان می دهند

بر این . مقادیر استخراجی بسیار کوچک باشند، ممکن است استخراج عامل دیگري الزامی شودهر یک از 

 در برخی منابع از -می باشند، حذف می گردند 4/0اساس عامل هایی که اشتراك استخراجی آنها کمتر از 

         5/0نظر به حذف عامل هایی با استخراج اشتراکی کوچکتر از ) 1390(جمله مومنی و فعال قیومی 

لذا در پژوهش . می دهند، با این حال پژوهشگر را با توجه به پیشینه پژوهش تا اندازه اي آزاد می گذارند

بر این . در نظر گرفته شد 4/0حاضر با توجه به اجماع نظر گروه تحقیق بر اساس پیشینه پژوهش این عدد 

  .ردند، حذف می گ30و  24، 19، 18، 15، 4، 3اساس عامل هاي شماره 

. بیانگر بار عاملی است که آن عامل را در ماتریس چرخش یافته اجزا به عامل کلی نسبت می دهد  4جدول

چرخش عامل ها به . در این جدول هر متغیر با توجه به بزرگ بودن همبستگی، به آن عامل وصل می شود

ین مرحله با توجه به ادبیات و در ا. منظور به حداکثر رساندن رابطه متغیرها و عامل ها انجام می پذیرد

انی، مدیریتی و سازمانی، نیروي انس) اصلی(مانع کلی  4پیشینه پژوهش و همچنین اجماع نظر گروه تحقیق، 

  .و فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شد اقتصادي

  بار عاملی غالب در ماتریس چرخش یافته اجزا: 4جدول 

  

 
  .طبقه بندي موانع مورد مطالعه را نشان می دهد 5 جدولبر اساس تحلیل عاملی اکتشافی اعمال شده، 

  فرهنگی و اجتماعی  گویه موانع  اقتصادي  گویه موانع  سازمانی و مدیریتی  گویه موانع  نیروي انسانی  گویه موانع

1  590/0  8 475/0 14  379/0 10 424/0 

2  604/0  9 534/0 16  474/0 17 476/0 

5  524/0  11 548/0  -  -  21 378/0 

6  622/0  12  609/0 -  -  25 548/0 

7  450/0  13 685/0 -  -  26 526/0 

-  -  22  394/0 -  -  27  433/0 

-  -  23  569/0 -  -  28  498/0 

-  -  29 540/0 -  - - - 

-  -  31 312/0  -  - - - 

-  -  32 479/0  -  - - - 
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  فوتبال ایران اخالق حرفه اي در مربیان و بازیکنان لیگ برتررشد طبقه بندي موانع : 5جدول 

  توصیف  نماد  مانع

  

  

  

فرهنگی و 

  اجتماعی

A1   موانع فیزیکی و روانی محیط مسابقه  

A2  اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادي نسبت به مالحظات اخالقی  

A3  کمرنگ شدن هنجارها در ورزش قهرمانی و جایگزینی ناهنجاري ها  

A4  فهم نادرست از مذهب در جامعه  

A5   جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها در جامعهجا به  

A6  شیوع مقطع گرایی در جامعه  

A7  جایگزینی اهداف ثانویه ورزش به جاي اهداف اولیه  

  

موانع مرتبط با 

  نیروي انسانی

B1 فقدان تحصیالت و تخصص کافی در بین بازیکنان  

B2  فقدان انگیزش در بازیکنان جهت رعایت اصول اخالق حرفه اي  

B3  فقدان تحصیالت و تخصص کافی در بین مدیران باشگاه ها  

B4  فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه اي از سوي مدیران  

B5  تحویل نگري مدیران  

  وجود سرمایه هاي مالی سرگردان و هنگفت در ورزش C1  موانع اقتصادي

C2   جامعهوجود فاصله به لحاظ اقتصادي بین بازیکنان با دیگر اقشار  

  

  

  

  

موانع مدیریتی و 

  سازمانی

D1  موانع آموزشی در باشگاه ها  و فدراسیون  

D2  فقدان منشور اخالقی چند وجهی در باشگاه ها و فدراسیون  

D3  فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان  

D4   مربیان متخلفعدم حرفه اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي در برخورد با بازیکنان و  

D5  وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازي باشگاه هاي حرفه اي  

D6  عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به هنگام نقض قوانین  

D7  پوشش بسیاري از تخلفات اخالقی به وسیله قوانین موجود  

D8  عدم وجود رفتار حرفه اي در کل بدنه ورزش قهرمانی  

D9   مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز رفتارهاي خالف اخالقبی توجهی  

D10  درآمد بیش از کارآیی و استعدادهاي موجود در بازیکنان  

  

به عنوان نمونه . ، به تحلیل داده ها در هر طبقه پرداخته می شود5در جدول  پس از طبقه بندي عوامل

سازمانی پرداخته می شود و در مورد سایر طبقه ها به گزارش به تحلیل داده ها در گروه موانع مدیریتی و 

  .نتیجه نهایی پرداخته می شود

تک نمونه را جهت مقایسه میانگین هر یک از موانع مدیریتی و سازمانی با  tنتایج آزمون  6جدول 

  :نشان می دهد "3"سطح متوسط 
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  "3"مدیریتی و سازمانی با سطح متوسطهر یک از موانع  تک نمونه براي tنتایج آزمون : 6جدول 

ف
دی

ر
 

  موانع مدیریتی و سازمانی

ن 
گی

یان
م

ی
ض

فر
ن  

گی
یان

م
ف  

را
ح

ان

رد
دا

تان
س
ا

 

ي 
طا

خ

رد
دا

تان
س
ا

  

ن
گی

یان
م

ف  
ال

خت
ا

ن
گی

یان
م

 

 
t 

 
Sig 

D1   034/0*  84/1 17/0  09/0 08/1  17/3 3  موانع آموزشی در باشگاه ها  و فدراسیون  

D2   001/0*  64/3  40/0 11/0 28/1 40/3 3 ...در باشگاه ها فقدان منشور اخالقی چند وجهی  

D3   001/0* 08/9 77/0 08/0 97/0 77/3 3 ...فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد 

D4   001/0*  62/6  55/0  08/0  95/0  55/3  3  ...عدم حرفه اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي در  

D5   001/0*  61/5  48/0  08/0  99/0  48/3  3   ...سازيوابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی  

D6  001/0*  54/4  46/0  10/0  16/1  46/3  3   .عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به هنگام نقض 

D7   001/0*  90/3  42/0  10/0  24/1  42/3  3  ...پوشش بسیاري از تخلفات اخالقی به وسیله  

D8   001/0*  97/8  76/0  08/0  97/0  76/3  3  ...عدم وجود رفتار حرفه اي در کل بدنه ورزش  

D9    001/0*  41/6  69/0  10/0  24/1  69/3  3  ...بی توجهی مدیران فدراسیون و باشگاه ها به 

D1
0  

  001/0*  50/5  56/0  10/0  18/1  56/3  3  ...درآمد بیش از کارآیی و استعدادهاي موجود در 

  

نشان می دهد که میانگین نظرات پاسخگویان در تمامی موانع مدیریتی و سازمانی به  6نتایج جدول 

0.05P(بزرگتر می باشند  3طور معناداري از سطح متوسط   .(  

بیانگر نتیجه آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین موانع مدیریتی و سازمانی بر  7جدول 

این آزمون هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که متغیر مورد استفاده کمی و . اشداساس متغیر شغل می ب

  .تعداد نمونه ها کم و یا توزیع غیرنرمال باشد

  آزمون کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین موانع مدیریتی و سازمانی بر اساس متغیر شغل: 7ل جدو

  .df Sig  کاي دو N  میانگین رتبه  شغل  ردیف متغیر

D1  مدیر  

  مربی

  بازیکن

70/63  

79/81  

98/64  

27  

14  

91 

71/2 

 
  

2  257/0  

D2  مدیر  

  مربی

  بازیکن

20/69  

32/79  

73/63  

27  

14  

91 

34/2  2  310/0  

D3  مدیر  

  مربی

  بازیکن

67/53  

96/88  

85/66  

27  

14  

91 

68/8  2  *013/0  

D4  مدیر  

  مربی

  بازیکن

15/61  

07/89  

64/64  

27  

14  

91 

22/6  2  *044/0  

D5  013/0*  2  70/8  27  13/48  مدیر  
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  مربی

  بازیکن

29/72  

06/71  

14  

91 

D6  مدیر  

  مربی

  بازیکن

20/68  

82/74  

71/64  

27  

14  

91 

97/0  2  614/0  

D7  مدیر  

  مربی

  بازیکن

50/71  

79/61  

74/65  

27  

14  

91 

75/0  2  687/0  

D8  مدیر  

  مربی

  بازیکن

41/53  

07/83  

84/67  

27  

14  

91 

47/6  2  *039/0  

D9  مدیر  

  مربی

  بازیکن

52/49  

71/72  

89/70  

27  

14  

91 

20/7  2  *027/0  

D10  مدیر  

  مربی

  بازیکن

09/63  

61/66  

49/67  

27  

14  

91 

29/0  2  864/0  

  

در میانگین نظرات پاسخ دهندگان بر اساس متغیر شغل در موانع  7بر اساس نتایج حاصل از جدول 

فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم حرفه اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي در 

    برخورد با بازیکنان و رفتارهاي آنها، وابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازي باشگاه هاي 

و بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و  حرفه اي در کل بدنه ورزش قهرمانیرفتار حرفه اي، عدم وجود 

0.05P(اختالف معنادار دیده می شود رر رفتارهاي خالف اخالق حرفه اي باشگاه ها به بروز مک  .( بر

  . این اختالف معنادار وجود ندارد،همین اساس در دیگر موانع 

و ستون میانگین رتبه موانع مشاهده می گردد، در مورد موانع فقدان نظام  7ول همانطور که در جد

ورد با جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم حرفه اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي در برخ

ن میانگین نظرات مربیا حرفه اي در کل بدنه ورزش قهرمانی،و عدم وجود رفتار  بازیکنان و رفتارهاي آنها

م این در حالی است که براي موانع وابستگی ورزش به دولت و عد. باالتر از مدیران و بازیکنان می باشد

کرر و بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز م خصوصی سازي باشگاه هاي حرفه اي

 .یران می باشدمیانگین نظرات مربیان و بازیکنان، باالتر از مد رفتارهاي خالف اخالق حرفه اي

  .نتایج آزمون فریدمن را براي موانع مدیریتی و سازمانی نشان می دهد 8همچنین جدول 
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  نتیجه آزمون فریدمن براي موانع مدیریتی و سازمانی: 8جدول 

ف
دی

ر
 

 رتبه رتبه متوسط موانع مدیریتی و سازمانی

D1   10 47/4  موانع آموزشی در باشگاه ها  و فدراسیون  

D2  9 15/5 منشور اخالقی چند وجهی در باشگاه ها و فدراسیون فقدان  

D3  1 21/6 فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان  

D4  5 51/5  عدم حرفه اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي در برخورد با بازیکنان و رفتارهاي آنها  

D5   6 41/5  حرفه ايوابستگی ورزش به دولت و عدم خصوصی سازي باشگاه هاي  

D6  8 26/5  عدم قاطعیت در برخورد با متخلفین به هنگام نقض قوانین  

D7  7 34/5  پوشش بسیاري از تخلفات اخالقی به وسیله قوانین موجود  

D8  2 06/6  عدم وجود رفتار حرفه اي در کل بدنه ورزش قهرمانی  

D9  3 01/6  ...رفتارهاي خالف  بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر  

D10  4 59/5  درآمد بیش از کارآیی و استعدادهاي موجود در بازیکنان  

  آماره آزمون

N 132  

  371/40  کاي اسکوار

  9  درجه آزادي

  001/0  سطح معناداري

  

مالحظه می گردد، با توجه به کاي اسکوار و سطح معناداري به دست آمده،  8همانطور که در جدول 

مانع تعریف شده رد می شود و مشخص می گردد که این موانع تاثیر متفاوتی بر  10فرض یکسان بودن 

بر همین اساس در میان موانع مدیریتی و . رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران دارند

نی، موانع فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان، عدم وجود رفتار حرفه اي در کل سازما

بدنه ورزش قهرمانی، بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به بروز مکرر رفتارهاي خالف اخالق 

اي گرایی جامعه ورزش حرفه اي، درآمد بیش از کارآیی و استعدادهاي موجود در بازیکنان، و عدم حرفه 

حرفه اي در برخورد با بازیکنان و رفتارهاي آنها، به ترتیب در اولویت و سایر موانع مورد مطالعه در رتبه 

  :، نتیجه نهایی مربوط به سایر عوامل را نشان می دهد9بر همین اساس جدول . هاي بعدي قرار می گیرند

  و اقتصادي ، نیروي انسانیاجتماعینتیجه نهایی مربوط به موانع فرهنگی : 9جدول 

ف
دی

ر
  

  F R1 t کاي دو 

ف
دی

ر
  

  F R t کاي دو

A1 *46/7 2  00/7  B1 48/4  1  34/7  

                                                 
1 Friedman Rank 
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A2  34/3 4  11/5  B2 *01/8  2  12/7  

A3  14/0  3  62/5 B3  82/3  3  61/8 

A4 *00/7  -  99/3-  B4  11/0  4  94/2  

A5  *18/10  5  94/2  B5  *67/7  -  58/0  

A6  80/2  -  28/0-  C1  706/3  1  47/5  

A7  57/4  1  41/10  C2  810/0  -  84/4-  

  

، عواملی که به طور خاص مشخص شده اند، عواملی می باشند که با توجه به نتیجه 9در جدول 

یعنی اختالف میانگین مثبت نسبت به سطح متوسط و ) یا هر دو شرط(یکی از دو شرط الزم  tآزمون 

اختالف معنادار را دارا نمی باشند، بنابراین از نتایج تحلیل ها کنار گذاشته شده و در اولویت بندي ها لحاظ 

  .نمی گردند

  

  بحث و نتیجه گیري

 حالی در .شود می توجه اي حرفه اخالق به کمتر کارمحیط  در ما و جامعه متأسفانه در حاضر، حال در

 اي وجود حرفه اخالق عنوان با اي شاخه و سازمان، مدیریت به مربوط هاي در دانش سکوالر، غرب در که

لذا در کشور ). 1383فرامرز قراملکی، ( نمی شود اخالق توجه کافی به مدیریت، در ما دینی جامعه در دارد،

 براي بسترهاي مناسب ایجاد چگونگی سطوح مختلف، در کارآمد مدیران هاي دغدغه ترین عمده از یکی ما

حرفه  و جامعه مسائل کامل به تعهد و مسئولیتحس  با آنها تا هاست حرفه تمام در شاغل انسانی عوامل

  ).1389امیري، همتی، و مبینی، (کنند  رعایت خود را حرفۀ و شغل بر حاکم اخالقی اصول و بپردازند خود

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش حاضر نشان داد که موانع رشد اخالق حرفه اي در مربیان و 

بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران در چهار دسته مانع کلی نیروي انسانی، مدیریتی و سازمانی، اقتصادي، و 

) 2008( 1نتایج پژوهش هاي پنیوفرهنگی و اجتماعی قابل تقسیم بندي هستند که این تقسیم بندي منطبق بر 

 اي حرفه اخالق بر تأثیرگذار عوامل) 2008(  می باشد، چرا که پنیو )1392(سلیمی و همکاران و همچنین 

نیز در ) 1392(تقسیم بندي می داند و سلیمی و همکاران  قابل جنبه فردي، سازمانی، و محیطی سه بر را

اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی، موانع موجود را در با هدف اولویت بندي موانع رشد  مطالعه خود

و موانع محیطی تقسیم بندي نمودند که  انسانی، موانع مدیریتی و سازمانیسه دسته موانع مرتبط با نیروي 

  .با نتایج پژوهش حاضر همسویی کامل دارد بعداز این نتایج این تحقیق 

دیدگاه و  ،فه و پایداري آنحرفه اي در هر حرامل رشد اخالق ومهمترین عیکی از  ،بدون شک

نتایج پژوهش نشان داد که بی توجهی مدیران ارشد فدراسیون و باشگاه ها به . باشدمدیران می عملکرد 

اي از جمله موانع مهم مدیریتی و سازمانی است، حال آنکه از ز مکرر رفتارهاي خالف اخالق حرفه برو

مهمترین از مدیران رفتار نیز ) 1389(مبینی و امیري، همتی و ) 2008(پنیو ، )2006( 2گانز و گانزدیدگاه 

 از اي رشته اي حرفه اخالق که دارد اعتقاد) 2008(پنیو  .ن توسعه اخالق حرفه اي به شمار می آیندارکا

                                                 
1 Pennino 
2 Gunz, Gunz 
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 مسائل حل و تشخیص هاي اخالقی، بیان مسئولیت به ها، ارتباط شغل مطالعۀ ضمن که است اخالق دانش

       گونه این حرفه کردن اخالقی در را مدیران وظایف وي .پردازد می گوناگون هاي در حرفه اخالقی

 :شمارد برمی

 مسائل و ها ارزش اشاعه )ج ها؛ هدف کردن اخالقی )ب اخالقی؛ هاي عملکرد ارزشیابی )الف

 برخورد )و شغل؛ در اي حرفه اخالق به دادن اهمیت )ه شخصی؛ زندگی در ورزي اخالق )د اخالقی؛

 عنایت )ز آنها؛ کردن برطرف براي و اقدام آمده پیش اخالقی مشکالت با مواجهه در روشمند و عقالنی

افراد   همه مشارکت با سازمان به مربوط اخالقی منشور تدوین و تهیه) ح اي؛ حرفه اخالق آموزش به خاص

  .و اعضا

در جهت رشد اخالق مهمترین عامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در نتایج پژوهش حاضر، 

. برتر فوتبال ایران، مانع فقدان نظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد بازیکنان می باشدحرفه اي در لیگ 

حرفه اي  نیز به عنوان مهمترین عامل سازمانی رشد اخالق) 1392(در پژوهش سلیمی و همکاران این مانع 

شده در رشد اخالق در  ییاز موانع شناسا یکی زین) 1385(سبحانی . انه هاي ورزشی معرفی گردیددر رس

عملکرد  رهیآنچه که مسلم است در دا .داند یکنترل کننده م ییاجرا ستمیس کیعرصه مطبوعات را نداشتن 

 تیریمد یحت نینو تیریمهم مد فیوظا از عملکردها و یکیبه عنوان  یابیارز ت،یریمد فیو وظا

انجام شده در مورد سازمان مثمر ثمر  يها یطراح و يزیبرنامه ر یمطرح بوده و هست و زمان کیکالس

آنچه که در لیگ برتر فوتبال ایران  ).1386سلطانی، (شود  دهیسنج یابینظام ارز کی يخواهد بود که بر مبنا

مورد توجه قرار نمی گیرند و یا با قابل مشاهده است آن است که یا تخلفات اخالقی بازیکنان و مربیان 

هاي مثبت  مالك مذهبی، به هر حال آنچه که مسلم است ارزش هاي. اغماض از آنها گذر می شود

از جمله عوامل فردي می باشند که موجب بروز رفتارهاي  اعتقادات و و باورها خانوادگی، عوامل شخصیتی،

حال در صورت مشاهده رفتارهاي خالف موازین  منطق بر اخالق از سوي بازیکنان می گردند، با این

  .ایفا نماینداخالقی، وجود نظارت دقیق و مجازات هاي منصفانه می تواند نقشی بازدارنده 

شده در این ن نیز از جمله موانع مهم شناسایی درآمد بیش از کارآیی و استعدادهاي موجود در بازیکنا

دستمزد  نشده، بر ل گذشته، اگر بر کیفیت آن افزودهتباهر چه از آغاز لیگ حرفه اي فو .بخش می باشد

از  اعتراض بسیاري موجب ین موضوع اکنون به جایی رسیده کها. است افزوده شدهبه شدت بازیکنانش 

از  را که کنترل این موضوع رسیده حديبازیکنان به  پرداخت هاي ملیاردي به. شده است صاحب نظران

این بین، نشست هاي متعددي  در .است گردیدهو به معضلی جدي تبدیل  کردهخارج دست مدیران نیز 

 کم نیستند البته،. یجه اي در پی نداشته استنت کنوناما تا ،مهار شود برگزار شده تا این بحران فوتبال

که بر مبناي هزینه  انفرسوده و ناتو یمدیریت می دانند؛در مدیریت فوتبال  ریشه این مشکل راآگاهانی که 

 عدم .استبر دامنه مشکالت افزوده  خوداسیر باندها و دالل ها نیز شده که  این روزها و شکل گرفته

 رفتار و نوع برخورد. الن شده استدال دقیق بر عملکرد مدیران سبب قدرت نمایی بیش از حد نظارت

. شده است انجایی بازیکنآنها در امر جا به  منجر به دخالت غیر قانونی و خارج از ضابطه مدیران با دالل ها

و درآمد زیاد از  شوند و خواهان جذب که با پول کم نیز راضی نمی راد دالل آنچنان قدرتمند شده انداف

تخصص در این زمینه  عموما فاقد مدیرانی شده که فوتبال ایران دچار. عرصه بی نظارت فوتبال هستند
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تاکنون هیچ باشگاهی تراز . باشد ي براي این مدعیتواند سند تراز مالی باشگاه هاي لیگ برتر می. هستند

تخصص  همین عدم. مدیر داشت تا بتوان تحلیلی از عملکرد یک کرده استاعالم ندقیق  مالی خود را

این دست . کنند را به ابزار خود تبدیل و مدیران ندمی شود تا دالل ها به منفعت طلبی روي آور موجب

ال اند تا عم گردیدهشوند، موجب  همراه می جریان هاي دیگر نیزا حمایت برخی پرده که ب پشتهاي 

نبود نهادهاي نظارتی قدرتمند موجب می شود تا  این بین، در. پیدا کند دستمزدها به شکل عجیبی افزایش

مشرق نیوز، ( که افزایش چشمگیري داشته باشدبل ،نکند دست فعالیت ها کاهش پیدا نه تنها دامنه این

1392.(  

 مهمترین مانع فرهنگی و اجتماعی رشد اخالق حرفه اي در بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران،

موانع کمرنگ شدن هنجارها  ،همچنین. ورزش به جاي اهداف اولیه معرفی گردیداهداف ثانویه جایگزینی 

مالحظات  دي نسبت بهها، در اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصاقهرمانی و جایگزینی ناهنجاري در ورزش 

باالیی برخوردار  جامعه، در این میان از اهمیتیا شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها در به جو جا  اخالقی

ارزش . همسو می باشد) 1376(پانابادي و ) 1391(نتایج پژوهش هاي سلیمی و همکاران می باشند که با 

ارزش ها  نیا گاه. دارد ییبسزا ریتأث رندیگ می که یماتیاز تصم ياریافراد به آنها اعتقاد دارند بر بس که ییها

که این تغییر عوامل مهمی در فوتبال حرفه اي از . بازند یرنگ م یمنطق ریغ هاتینادرست و با توج به

؛ توجه بیش از حد را موجب می شوند، فشار روانی حاکم بر باشگاه ها، مدیران، مربیان و بازیکنانارزش ها 

اما نکته . می باشند ب و کتابو سرمایه هاي مالی هنگفت و بدون حسا و مردم ها، مسئولینرسانه افراطی و 

به  خود سنتی نگرش در ما .اخالق است به ما نگرش سنتی ،موارد می گرددتسهیل روند این موجب که اي 

گرایانه  فضیلت ما گیري مسئله محور؛ جهت نه هستیم مدار ارزش یا محور فضیلت تنها اخالقیمعضالت 

برخورد  حالی که در .است و انذاري تبشیري اي، موعظه تنها اخالقی، معضل به ما ورود .کارآمدي نه است،

فضیلت  رویکرد ).1385قراملکی، فرامرز (دارد  نیاز و مهارت تخصص به اخالقی معضالت با مؤثر و صحیح

 اخالقی هاي فضیلت و احکاماخالقی، صرفا  معضالت با رویارویی مواقعدر  وا می دارد تا را گرایانه مدیر

     خرج خود عواطف و احساسات از تواند چنین مواقعی، تا می در .اصرار نماید آن برند و ک را یادآوري

 بلکه نیست، یک رویکرد فضیلت گرایی، .دهد نمی خرج به اي مهارت ذره معضل، حل براياما  کند، می

درك  ناظر به و روشمند و غیرشخصی ،2رویکرد .است 1نوع نگرش یک و در نهایت، موضع گیري نوع یک

 در و است موضوع 3علیمبتنی بر توصیف رویکرد همچنین  .حل معضل است، نهایتدر درست مسئله و 

 و است شخصی گیري موضع نگرش،اما  برد، می سود گر و سنجش علمی و ابزارهاي از معیارها خود مسیر

    را همان فقط برود، بیراهه به آنکه بی ذهن محور، مسئلهبا جهت گیري  .مسئله نیست حل به ناظر اساساً

). 1389امیري، همتی و مبینی، (آید  می 4حل مسئله به کار که یابد همان گونه می و قدر همان و یابد می

بر  نه مدیرانی که مبتنی است، میانی فوتبال نیاز به مدیرانی متخصص و رویکرد محور بنابراین در مدیریت 

  .نمایندنگرش شخصی خود عمل می 
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برتر د اخالق حرفه اي در بازیکنان لیگ نتایج پژوهش پیرامون موانع مرتبط با نیروي انسانی رش

دیران، فقدان انگیزش در ایران نشان می دهد که فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه اي از سوي مفوتبال 

در بین مدیران باشگاه ها،  تحصیالت و تخصص کافیجهت رعایت اصول اخالق حرفه اي، فقدان بازیکنان 

ق را در سایه مسائل حرفه اخال(تحصیالت و تخصص کافی در بین بازیکنان، و تحویل نگري مدیران فقدان 

دو سطح مدیران و بازیکنان  موانع مرتبط با نیروي انسانی در. دارندبه ترتیب در اولویت قرار  )دادناي قرار 

   ات مدیریت تاثیراتی تصمیم. ه با توجه به نتایج نقش مدیران پر رنگتر می نمایدگردیده است کتعریف 

ه طور خاص مورد سایرین دارد و از این رو در هنگام تصمیم گیري هاي کالن اخالقی باید بغیر ارادي بر 

ي حذف لذا به نظر می رسد اولین گام در جهت رشد اخالق حرفه اي در فوتبال حرفه ا. توجه قرار گیرند

مهمترین مانع شناسایی شده در این حیطه فقدان نگرش راهبردي به . مرتبط با مدیران باشد و یا تعدیل موانع

یکی از اقدام . دنیز همسو می باش) 1389(با نتایج پژوهش ترکیان که  از سوي مدیران بود فه اي اخالق حر

بی شک . باشد به جاي مدیران اجراییراه می تواند جایگزینی مدیران استراتژیک هاي موثر در این 

گرد و ممکن استراتژیک گرفته می شود با دید بازتري نسبت به مسائل اخالقی می نتصمیماتی که در سطح 

به  " کیاستراتژ تیریمد "کتاب معروف  سندهینو. مشکالت موجود را برطرف نمایداست بتواند بسیاري از 

اصول  جیترو که  شود یتر م مورد راسخ نیا ها در قاد سازمانروز به روز اعت که بیان می دارد ، یدرست

که اصول  يا  به گونه ؛خواهد شد کیاستراتژ يها تیمز جادیا موجب ، يفرهنگ معنو تیو تقو یاخالق

  .)1388دیوید، ( شوند یم ریناپذ کیو رقابت تفک یاخالق

ایران نشان اي در بازیکنان لیگ برتر فوتبال  نتایج پژوهش پیرامون موانع اقتصادي رشد اخالق حرفه

 که ورزش می باشده هاي مالی سرگردان و هنگفت در می دهد که مهمترین عامل اقتصادي وجود سرمای

مهم ترین و حساس ترین مسئله بدون تردید . همسویی دارد) 1389(نتیجه حاصله با نتیجه پژوهش ترکیان 

). 1382مرال تی، (اجتماعی است عملکرد اقتصادي و عملکرد  ازن بیندر مدیریت ایجاد تعادل و تو

یمات و تصمپی آمدهاي  و )2013، 1پین و پریسلی( آمدهاي اخالقی دارند پی اغلبتصمیمات اقتصادي 

 گسترش بلکه این ثمرات در سراسر اجتماع  ،دناقدامات مدیریتی در اولین سطح پس آمدها باقی نمی مان

مالی  سرمایه هاي وجود. است که جوهره مباحث اخالقی را تشکیل می دهدو همین گسترش می یابد 

نگاه حرفه اي، حل آن راه بزرگی براي فوتبال به شمار می آید که تنها سرگردان، معزل و خطر بسیار 

  .به این ورزش استاستراتژیک و منطقی 

تبدیل شده  فوتبالکه به صنعت  امروزي فوتبالدر مدل در جمع بندي مطالب می توان بیان داشت، 

معناي همه  برد به(با توجه بر حاکم بودن فلسفه برد . بر مکتب منفعت و سود بیشتر است اصالت ،است

قهرمان  ،شود، غایت در این مدل می و یا ایده آل افالطونی که در آن ورزشکار و تیم برنده ستایش) چیز

در این راه همانند سیاست ماکیاولی . ا تیم برنده استی شدن است نه چیز دیگر و اصالت با ورزشکار و

همه چیز از جمله  ، در صورت بی توجهی به اخالق حرفه ايرا توجیه می کند هنگامی که هدف وسیله

اگر چه جهت جلوگیري از ). 1391گلزاري، ( خواهد شد اخالق قربانی فلسفه برد و اصالت منفعتخود 
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و رسانه هاي ورزشی صورت پذیرفته و می  سط باشگاه ها، فدراسیونمادینی توناهنجاري ها تالش هاي ن

  ).1392گودرزي، (پذیرد، با این حال شواهد بیانگر ادامه و تشدید آنها می باشد 

  پیشنهادها

توان نتیجه گیري هاي صورت پذیرفته، می با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و بحث و  اینک،

  :ارائه نمود زیر را پیشنهادات

  آرام سازي فضاي استادیوم هاي ورزشی کشور و جلوگیري از هیجانات کاذب به خصوص در بخش

 ؛تماشاگران

 ون فوتبال براي برگزاري کالس هاي آموزشی پیرامون مسائل اخالقی و اخالق حرفه اي توسط فدراسی

یران را به اخالق آموزش می تواند نگرش بازیکنان، مربیان و مد - بازیکنانو  مدیران باشگاه ها، مربیان

 ؛حرفه اي در ورزش بهبود ببخشد

  استفاده از مدیران متخصص، با دانش و استراتژیک در سطوح عالی و میانی فدراسیون فوتبال و باشگاه

 ؛هاي ورزشی کشور

  جهت رشد مربیان تحصیل  ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبالایجاد فضاي مناسب توسط وزارت

 ؛و ایجاد انگیزش در آنها جهت کسب مدارج عالی مربیگري کرده، دانشگاهی و متخصص

 ؛ایجاد سازوکارهاي منطقی و علمی جهت تعیین میزان مبلغ دریافتی توسط مربیان و بازیکنان 

  ایجاد یک سیستم نظارتی بر میزان قرارداد بازیکنان و جلوگیري از ارتباطات غیر قانونی و فاسد در

 ؛زمینه جذب بازیکنان ناکارآمد

 ؛کارگیري افراد متخصص و کارا در مراجع قضایی فدراسیونه ب 

 رفتار متفاوت و متناقض فدراسیون و مراجع قضایی با بروز ن و عدم اقاطعیت در برخورد با متخلف

 ؛رفتارهاي خالف اخالق حرفه اي

 ؛تاکید بر اهداف اولیه ورزش و تقویت روحیه جوانمردي و پهلوانی در ورزشکاران حرفه اي 

 مجموعه اي از کدهاي  تنهایک منشور اخالقی واقع بینانه و مؤثر که قابلیت اجرا داشته باشد و  داشتن

 .، نباشدبا جنبه تشریفاتی اخالقی

  عدم رفتار کدخدا منشی و چشم پوشی در مقابل رفتارهاي غیر اخالقی توسط مدیران و برخورد قاطع

 ؛و جدي بر اساس قوانین از پیش تعیین شده

  جهت خصوصی سازي باشگاه هاي ورزشی کشور و حمایت دولت از بخش خصوصی در تسریع در

 .این مقوله
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  منابع

 بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه اي فوتبال جمهوري اسـالمی ایـران و   " ).1383(.علیرضا  ،الهی

دانشکده تربیت بدنی و علـوم ورزشـی    .پایان نامه کارشناسی ارشد ."مقایسه آن با سازمان لیگ ژاپن

  .دانشگاه تهران

 اخالق حرفه اي؛ ضرورتی براي سازمان" ).1389(.مهدي  ،و مبینی محمد ،همتی ؛علی نقی ،امیري" .

  .159 – 137 ).4. (فصلنامه معرفت اخالقی

  جایگاه اخالق در ورزش"). 1392(.بانک اطالعات هنرهاي رزمی" .  

 معیارها و اصول اخالق رسانه اي بررسی میزان رعایت "). 1391(.افسـون   ،حضرتی ، صدیقه وببران

فرهنـگ  . "از دیدگاه روزنامه نگاران ورزشی و متخصصان ورزش و رسانه 90حرفه اي در برنامه 

  .112 – 89). 8( 2. اطالعات

 بررسی میزان رضایتمندي تماشاچیان لیگ برتر فوتبال از ارائه خـدمات  "). 1388(.محمد  ،بختیاري

 .دانشگاه تهران. ارشد مدیریت ورزشیپایان نامه کارشناسی . "گوناگون

 سـال  . فصـلنامه پـژوهش و سـنجش   . "اصول اخالقی رسانه هـاي خبـري  "). 1376(.اعظم  ،پانابادي

 .72 – 63. 12. چهارم

 پایان نامه کارشناسـی ارشـد  . "تحلیل موانع اخالق در رسانه هاي ورزشی"). 1389(.سمانه  ،ترکیان .

 .دانشگاه اصفهان. کده تربیت بدنی و علوم ورزشیدانش

 مرکز مطالعات و تحقیقات رسـانه  . "موانع حضور اخالق در صحنه مطبوعات"). 1375(.محمد  ،تقی

 .64 - 58. مجموعه مقاالت: ها

 بررسی سالمت "). 1391(. توحید ،سیف برقی ، محمدعلی ومنصورنیا ؛رضا ،مظاهري ؛رزینف ،حلبچی

). 88). (نشریه پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(پژوهنده . "داوران لیگ برتر فوتبال ایران

215 - 220.  

 چـاپ سـیزدهم  . علی پارسائیان و سـید محمـد اعرابـی   . مدیریت استراتژیک). 1388(.فرد آر  ،دیوید، 

 انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی :تهران

 پرورش استان اصفهانه کل آموزش و ادار: اصفهان. بدر الدین کتابی .اخالق. )1373(.پیر  ،ژانه 

 انتشارات ارکان: تهران. مدیریت عملکرد بستر ساز پرورش منابع انسانی). 1386(.ایرج  ،سلطانی 

 رتبه بنـدي موانـع   "). 1391(.نفیسـه   ،ترکیان و حمید ،قاسمی ؛محمد ،سلطان حسینی ؛مهدي ،سلیمی

 .29 - 9. 4. ارتباطیفصلنامه پژوهش هاي . "توسعه اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی

 بکـارگیري روش  "). 1392(.نفیسـه   ،ترکیـان  و حمید ،قاسمی ؛محمد ،سلطان حسینی ؛مهدي ،سلیمی

نشریه .  "تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندي موانع رشد اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی

 . 159 -137، )3( 5.  مدیریت ورزشی

 از منظـر   تربیـت بـدنی و ورزش  "). 1392(.زهره  ،موسوي ، محمد وسلطان حسینی ؛مهدي ،سلیمی
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نشریه .  "قرآن، با تاکید بر آسیب شناسی محیط ورزش قهرمانی کشور بر اساس آموزه هاي قرآنی

 .21 -1). 1. (مطالعات فرهنگی در ورزش

 پیـاده  الگـوي  "). 1394(.علـی اکبـر    ،اعتباریان ، اسماعیل وکاوسی ؛علی ،رشیدپور ؛مهرزاد ،شاه علی

  .406 – 393). 39. (مدیریت شهري. "سازي اخالق حرفه اي در سازمان هاي ایران

 آسیب شناسی اخالق حرفه اي در شرکت "). 1389(.عزت اله   ،اصغري زاده ، مهدي وشیر محمدي

 .83 - 74). 2و1( 5. فصل نامه اخالق در علوم و فن آوري ".هاي مشاور

 بررسی وضعیت توسعه رفتار "). 1387(.بهزاد  ،مرتضایی و سید امیر احمد ،مظفري ؛حسین ،طالبیان نیا

 . 191 – 171). 37. (حرکت. "اخالقی در ورزش قهرمانی کشور و ارایه راهکار

 و  49. (اندیشـه حـوزه  . "روش شناسی مسئولیت پذیري در سازمان"). 1383(.احد  ،فرامرز قراملکی

50( ،39-51 . 

 نشر مجنون: تهران ،مچاپ سو. اخالق حرفه اي). 1385(.احد  ،فرامرز قراملکی 

 تهران. موانع رشد اخالق حرفه اي در سازمان ها). 1386(.رستم  ،نوچه فالح احد و ،فرامرز قراملکی :

 موسسه فرهنگی دین پژوهی بشرا

 رسـاله دکتـري  . "نقش رسانه هـاي گروهـی در توسـعه ورزش کشـور    "). 1386(. حمید ،قاسمی ،

 .واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد .تربیت بدنی و علوم ورزشیدانشکده 

 توصیف جامعـه شـناختی عوامـل    "). 1388(. علی ،نور علی وند و وحید ،ذواالکتاف ؛وحید ،قاسمی

  .79 – 70 ).1(17 .فصلنامه المپیک. "موثر بر وندالیسم و اوباشگري در ورزش فوتبال

 اخالق در ورزش). 1391(.علیرضا  ،گلزاري . 

 دشو غیراخالقی می تنبود کد اخالقی و سیستم نظارت باعث اتفاقا" ).1392(.محمـود   ،گودرزي" .

 . هاي ورزشی مشروح نشست اخالق در ورزش و رسانه

 دانشکده علـوم  : تهران. وندالیسم، مروري بر یافته هاي یک تحقیق ).1383(.علیرضا  ،ی تبریزيمحسن

 اعی دانشگاه تهراناجتم

 بررسی تاثیر اخالق حرفه " .)1390(.سهیال  ،شجاعی و حبیب ،هنري ؛مجتبی ،براري ؛زرگار ،محمدي

مطالعـه مـوردي باشـگاه    (اي ورزشکاران و مربیان روي اعتماد تعهد هواداران نسبت بـه باشـگاه   

 .12 – 1. همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران .")سپاهان

 گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان. اخالق حرفه اي در ورزش). 1392(.عزیز اهللا  ،محمدي . 

 دفتـر  : تهران ،چاپ دوم. سید محمد اعرابی و داود ایزدي. اخالق در مدیریت). 1382(.هس  .تی ،مرال

 پژوهش هاي فرهنگی

 ها به قراردادهاي میلیاردي رسیدند؟ فوتبالیست چرا"). 1392(.نیوز  مشرق" . 

 تحلیل هاي آماري با استفاده از ). 1390(.علی  ،فعال قیومی ، محمد ومومنیSPSS .دانشـگاه  : تهران

  تهران
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 پـژوهش هـاي   . رویکرد بـازي منصـفانه  اخالق در ورزش با ). 1387(.خلیل  ،علوي ، طاهره وندایی

  .220 – 187). 38( 2. فلسفی کالمی

 رابطه اخالق حرفـه اي  "). 1393(.زهرا  ،کهرودي مرث؛ عنایتی، ترانه؛ بهنام فر، رضا وکیو ،نیاز آذري

  .42 – 34). 87. (نشریه پرستاري ایران. "و تعهد سازمانی
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The purpose of present study was to evaluate the barriers of professional ethics 
growth of players of Iran soccer premier league. Statistical community of study 
includes all of managers, coaches and players of soccer premier league and 
senior managers of Islamic republic of Iran federation. Base on this, statistical 
sample of study considered 32 managers (19 managing directors and assistants 
at mentioned clubs and 13 premier managers of soccer federation), 18 coaches 
(coach and head coach) and 100 players which 132 questionnaires of total 
distributed questionnaires have been referred and accepted. Questionnaire of 
study designed by library studies and interviewing with prominent masters of 
sport management that had 32 questions include barriers of professional ethics 
growth of players of Iran soccer premier league. For data analysis, Bartlet, 
Exploratory factorial analysis, One Sample Kolmogorov-Smirnove, One 
Sample t, Kruskal-Wallis and Friedman tests have been used. The results of 
study showed that barriers of professional ethics growth of players of Iran 
soccer premier league divided to 4 groups organizational and management, 
cultural and social barriers, and barriers related to manpower, and economic 
barriers. Through organizational and management barriers lack of 
comprehensive system and ethics supervision at performance of players, and 
lack of presence of professional behavior in total body of championship 
competitions; through social and cultural barriers, placement of sport second 
goals instead of first (primitive) goals, and physical and mental barriers of 
competition environment; through barriers related to man power lack of 
strategic viewpoint of managers to professional ethics , and lack of motivation 
of players for observance of professional ethics principals; and through 
economic barriers presence of wandering and huge financial capitals in sport, 
had priority.  
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