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ا هگیری سازمانی، فعالیت ها و برنامهنتایج نشان داد که پنج مضمون فرایندها، منابع سازمان، جهت
گیری در شکل و ساختار سازمانی به عنوان مضامین فرعی و زیرمجموعه مقوله اصلی عوامل سازمانی

برتر فوتبال ایران نقش دارند. همچنین عامل مدیریت و رهبری  رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ
ا، هگیری رفتارهای انحرافی شامل سه مضمون فرعی مهارتعنوان دیگر مقوله اصلی در شکلبه

 باشد.  مدیریت منابع انسانی و کیفیت وظایف می
به عنوان  ر و مربیبا توجه به یافته های  پژوهش می توان گفت که باشگاه به مثابه سازمان و مدی

ه انحرافی بازیکنان موثرند و با توج رفتارهای گیریرهبران و گردانندگان اصلی این سازمان در شکل
آن افت عملکرد تیمی، ضروری است  تبعبهبه نقش مخرب رفتارهای انحرافی در عملکرد فردی و 

بردهای ا نسبت به راهنسبت به این دو عامل دقت نظر بیشتری شود تا ضمن شناسایی این رفتاره
ماعی تواند در حفظ موقعیت اجتگیری گردد. پیامدهای حاصله میپیشگیری و مقابله با آنها تصمیم

ی کیف و منظم برگزاری و ایحرفه ورزشی های باشگاه و جو اخالقی تیم و در نتیجه آن توسعه
   موثر واقع شود. ورزشی هایلیگ

 
 تقلب. تبانی و دوپینگ، فوتبال، اهرفتار انحرافی، باشگ واژگان کلیدی:
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 مقدمه
آید. عنوان جزء الینفک زندگی در اجتماعات بشری به شمار میورزش و فعالیت بدنی امروزه به 

ای ای برعنوان وسیلهکه در دوران باستان از آن به ای با قدمت بسیار زیادعنوان پدیده ورزش به
شد دیری نپایید که در کنار نقش تربیتی خود تبدیل ها یاد میپرورش انسانتربیت روح و جسم و 

به یک پدیده رایج اجتماعی گشته و ارتباط تنگاتنگی با سایر اجزای تمدن بشری نظیر اقتصاد، 
در بحث پیرامون اهمیت و جایگاه ورزش، این  1کارل دیمسیاست، جامعه و... برقرار نموده است. 

بخشی از فرهنگ جامعه معرفی می نماید و جدایی ورزش از فرهنگ جامعه را پدیده )ورزش( را 
 از اجتماعی ایپدیده عنوانبه  (. ورزش22: 1311، نیک گهر، 2پندارد )ژاک دو فرانسغیرممکن می

 و قوانین و قواعد هنجارها، و ارزش ها دارای و برخوردار است انسان خود پیدایش با برابر قدمتی
 قوانین، و قواعد بدون آن غیررسمی و رسمی شکل به ورزش. می باشد خود صخا رسوم آداب
 هاارزش بیانگر و جامعه همان بر حاکم اجتماعی ساختار از متأثر ایجامعه هر در و ندارد عینی وجود

 فرهنگ و جامعه از کامل درک چنان که گیرد؛می شکل و بوده جامعه آن بر حاکم هنجارهای و
ورزش عالوه  .(1311است )نادریان جهرمی،  غیرممکن ورزش کنونی جایگاه تشناخ بدون معاصر
ارکردهای ای چندبعدی با کمثابه پدیده شود، از دیرباز بهعنوان فعالیتی سودمند تلقی می که بهبر آن

شود، منظور ذات آن که در مورد کارکرد یک پدیده صحبت میآید. هنگامیمختلف به شمار می
ب(. 1312شود )شجیع،های مختلف اشاره میبه استفاده از آن پدیده در وضعیتنیست، بلکه 

اند که ازجمله این کارکردها نظران مختلف کارکردهای متفاوتی را برای ورزش برشمردهصاحب
تدریجی رفتارهای پرخاشگرانه  کنندهسازی اوقات فراغت، پرورش شخصیت، مهارتوان به غنیمی

های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی و ... اشاره ارزش ها، کاهش آسیب و تنظیم خشونت، انتقال
شود. همچنین ورزش در یاد می« کارکردهای اجتماعی ورزش»ها با عنوان طور کلی از آننمود که به

وان عنشناسی از آن بهتا آنجا که در قاموس جامعه ای برخوردار استدوران معاصر نیز از جایگاه ویژه
فرهنگی یاد شده و آن را در عقالنی شدن زندگی اجتماعی و  -رین نمودهای زندگی اجتماعیبارزت

 همکاران و مول بر اساس دیدگاه(. 1312دانند )نوابخش و جوانمرد، توسعه جوامع مدرن مؤثر می
 علیرغم. است شدهتقسیم  ایحرفه و قهرمانی پرورشی، همگانی، بخش چهار به ورزش( 2221)

کر این ذ بندی صورت پذیرفته،تقسیم و همچنین با وجود ابل ورزش و جامعه بر یکدیگراثرات متق
؛ نبوده است توزیعی آن همراه عدالت با تاکنون گذشته از ورزش نکته حائز اهمیت است که رشد

های ورزشی دارای اقبال یکسان و برابری نبوده و های ورزش و همه رشتههمه بخش که ایگونهبه
د واسطه وجوها )همگانی، پرورشی و قهرمانی( بهای بیشتر از سایر بخشیان ورزش حرفهدر این م

: 1312ای که رسانه با آن برقرار نموده )اسدی دستجردی و کشاورز، عامل اقتصادی و پیوند ناعادالنه
 ینسایر از ربیشت( بیشتر مورد توجه و استقبال جامعه بوده است. همچنین، رشته ورزشی فوتبال 13

  (.1311 جهرمی، نادریان) است شده مواجه بیشتری استقبال با و یافته رشد
 عتوس را ورزش متصدیان عمل میدان سو،یک از اخیر سالیان طی ورزش جانبههمه این گسترش

 مسائل باب در را ایعمده مشکالت جامعه، و ورزش پیوند دلیل به دیگر، سوی از و بخشیده
در  روز اجتماعی مسائل ترینمهم از یکی(. الف 1312 شجیع،) ستا آورده وجود به اجتماعی

                                                           

1. Carl Diem 

2. Defrance Jacques 



 رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز یانحراف یرفتارها یریگنقش باشگاه در شکل ییشناسا 
 

 

276 

است. رفتارهای  ورزشکاران ویژهبه ورزش حوزه در شاغل افراد توسط 1انحرافی رفتار بروز ورزش،
ای از رفتارهای عمدی است که هنجارهای اجتماعی، قواعد و قوانین سازمانی را انحرافی مجموعه

اندازد )مولکی و ان، افراد حاضر در آن و یا هردو را به خطر مینماید و سالمت سازمنقض می
( 1312)زعم نادی و حاذقی  (. به4،2211و یلدیز و الپکان2214 3و کریستین و الیس 2226، 2همکاران

جو اخالقی سازمان بر میزان بروز انحرافات رفتاری موثر می باشد. لذا می توان برآورد نمود که 
ر د. هستند غیراخالقی هم میزان همان به شوند،می انحرافی محسوب کار، طمحی در که رفتارهایی

 ،اخالقی رفتارهای که آن است در انحرافی رفتارهای با اخالقی رفتار بین حقیقی تمایز واقع،
رهنمودهای  دیگر یا قانون عدالت، نظیر قواعدی مبنای بر و یا غلط صحیح قاعده بر مبتنی رفتارهایی

شمار  به سازمان هنجارهای از که تخطی رفتارهایی بر انحرافی رفتار ولی هستند، یاخالق و ارزشی
طور عام و رفتارهای انحرافی در حوزه ورزش به بارز هایاز نمونه .باشندمی متمرکز می آیند،

 وه وتقلب، رش دوپینگ، تبانی، پرخاشگری، نظیر مواردی به توانهمچنین در میان ورزشکاران می
یژه وناپذیری را در صنعت ورزش و بهساله تبعات جبرانکه همه نمود اشاره... و دولتی داسنا جعل

های عنوان گردانندگان اصلی ورزش به دنبال داشته و خسارتهای ورزشی بهبرای باشگاه
رفت منابع مادی و غیرمادی هنگفتی  نماید و منجر به هدرها ایجاد میناپذیری را برای آنجبران

اند که رفتار انحرافی ارتباط مستقیمی با ( اذعان نموده2214) 1. در همین راستا دانلوپ و لیشودمی
خدشه دار شدن وجهه، اعتبار و آبروی سازمانی و حتی ملی را در برخواهد داشت.  عملکرد دارد و

ملکرد عاین در حالی است که مدیران ورزشی با پیشگیری از بروز این قبیل انحرافات با هدف ارتقای 
توانند با شناخت عوامل موثر بر بروز آنها نسبت به کنترل آنها ورزشکاران و به تبع آن تیم خود می

م رغامیدوار باشند و از بروز خسارت های مادی و معنوی به تیم خود جلوگیری به عمل آورند. علی
 ملسازمان ع اطمینان پسوپا عنوان به و نیست بد همیشه انحرافی ( رفتار2211) 6نایر اینکه به زعم

 ناصحیح راه ادامه از را سازمان هشدار عنوان به تا نمایدمی گوشزد را سازمان نادرست عملکرد و
درصد  32نمایند که رفتارهای انحرافی در ( بیان می2226) 7لیدزکی و همکاراننماید، ولی  منصرف

توان مفروض داشت که ینجا میدر ا. شوندهای سازمانی، به عنوان عامل اصلی تلقی میاز شکست
های ورزشی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر رشته ورزشی فوتبال نسبت به سایر رشتهبا توجه به 

 کندمی یانب عطار زادهباشد. در تایید این موضوع، این رشته بیش از سایرین مستعد بروز انحرافات می
 میی هستهای ورزشنسبت به سایر رشته یبیشتر های اخالقیکه در فوتبال شاهد انحرافات و حاشیه

خبرگزاری ) ددانمیاین انحرافات را قابل کنترل نبودن، پربیننده، پرطرفدار و شیرین بودن آن  لیو دال
آمار و ارقام منتشره در زمینه انحرافات در ورزش هم موید این . (1312دانشجویان ایران )ایسنا(، 

رتبه نخست پیدایش رفتارهای انحرافی در حوزه ورزش نشان مطلب است و ورزش فوتبال را در 
 دهند.می

 تماشاچیان و طرفداران حوزه در چه و حوزه ورزشکاران در چه ورزش فوتبال حاضر عصر در
 تماعیاج اقتصادی و سیاسی، رویدادهای حتی که است کرده باز جای جوامع بشری زندگی در آنچنان
قهرمانان این رشته  و ورزشکاران که است دلیل همین به و دهدمی خود قرار تأثیر تحت هم را جهان

                                                           

1. Deviant Behavior 

2. Mulki et al. 

3. Christian Js, Ellis 

4. Yildiz &Alp;an 

5. Dunlop and Lee 

6. Nair 

7. Litzky 
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 مسلم که گونههمان(. 1313 یوسفی و همکاران،) باشندمی الگویی برای جامعه دارای نقش ورزشی
 یدد باید لذا دهد.می قرار بینذره زیر را را هاپدیده دقیق بسیار و نگردمی ارزش ها به جامعه است

 چه ات نمایندمی نقش ایفای اجتماعی الگوهای عنوان به موارد برخی در که کارانورزش رفتارهای که
 هست؟ و بوده جامعه مقبول و پذیرش مورد هنجارهای و ارزش ها با مطابق میزان

 نظام از عضو یک عنوان به ( بر این باور است در صورتی که ورزشکار1311نادریان جهرمی )
 و دکنمی برداری بهره کمتر دیگران از پذیرد،می را اجتماعی یهامسئولیت که دهد نشان اجتماعی

 و او برای جامعه شک بدون است، موفق دیگران با ارتباط در و کوشا اجتماعی معضالت حل در
 امروزه متاسفانه بودیم، شاهد گذشته در آنچه خالف باشد. لکن برمی قائل ارزش رفتارهایش

 گذشته در. شودنمی رعایت کامل طور به ورزشکاران جانب از ورزشی میادین در اخالقی هایارزش
 ودندب امروزه به نسبت واالتری اجتماعی مرتبه و منزلت دارای پهلوانان و ورزشکاران دور چندان نه
ین ا نشان می دادند. پایبندی اخالقی عقاید و اصول رعایت به نسبت امروزی ورزشکاران از بیش و

 بسیار ایرسانه بیشتر پوشش به واسطه معاصر ورزش در رفتارها این زبرو تبعات که حالی است در
 هب اطالعات مربوط و اخبار کسب به جهان عمومی افکار و تمایل باشدمی گذشته از ترگسترده

ی عامل جهانی جمعی ارتباط هایرسانه طریق از ورزشی گسترده وقایع انعکاس و ورزشی رویدادهای
 باشد )محمدی عزیز آبادی و التیامیفوری به رفتارهای ورزشکاران می در راستای گسترش و واکنش

 شگانهنرپی همانند ورزشکاران به ویژه ورزشکاران رشته فوتبال رفتارهای دلیل همین (. به1314نیا، 
 .شودیم واقع نقد و تامل مورد جامعه افراد سایر از بیشتر و دارد عمومی اذهان در تریگسترده بازتاب
 ش هایارز و قوانین که دریافت را نکته این توانمی رفتار انحرافی تعریف مفهوم به هینگا با
 عملی و ررفتا بنابراین شوند.می محسوب رفتار ارزیابی محک سنگ عنوان به گروه و جامعه بر حاکم

 هیدهنکو و قلمداد ناروا دیگر مکان و زمان در باشد، قبول قابل خاص موقعیت یک در است ممکن که
 گام جهت اولین که است اهمیت حائز نکته این ذکر لذا(. 171: 1316 کوئن، توسلی، بروس) شود

 و رونید محیط از اساسی و کافی شناخت فوتبال، ورزش در انحرافی رفتارهای شناسایی و بررسی
 .نمود یداپ آگاهی رفتارها قبیل این ظهور علل به نسبت بتوان تا است ورزشی رشته این بیرونی

گیری رفتارهای دهد عوامل متعددی در شکلطالعات مربوط به رفتارهای انحرافی نشان میم
 نگیسیاسی، فره سازمانی، توان به نقش عوامل اقتصادی،باشند که از جمله میورزشکاران دخیل می

(، 1316درونی )نقوی و همکاران،  و عوامل ورزشی مقررات و قوانین اجتماعی، فنی، اخالقی، و
و گودرزی  2214( رسانه و تبلیغات )بحیرایی و همکاران، 1311سازمانی )سلمانی و رادمند،  عوامل

( اشاره نمود. در این میان، یکی از عوامل اثرگذار بر پیدایش این قبیل رفتارها که 1314و همکاران، 
ه است. وددر بیشتر تحقیقات این حوزه به عنوان عاملی اثرگذار قلمداد شده است، عوامل سازمانی ب

 با موثق رهبری از ( مبین این نکته است که بین ادراک1316نتایج تحقیق پورمختاری و کریمی )
ون و پونو و تناکشهر اصفهان رابطه وجود دارد  پرورش و ستادی آموزش کارکنان انحرافی رفتارهای

 ، چارچوبن هاسازما در رهبران و مدیران مدیریتی و اجرایی که نقش های نمایندیم( بیان 2222)
 (.1312نماید )به نقل از ابزری و فغانی،یم ایجاد سایرین شاغل در سازمان برای اخالقی فضایی و

 چند یا دو از متشکل همکاری گروهی از که سازمان را عبارت (1312با توجه به تعریف رابینز )
توان طعاً میداند، قمی گریکدی با گروهی اهداف به نیل برای شده تعیین پیش از و منظم ساختار با نفر

های ورزشی را به مثابه یک سازمان قلمداد نمود؛ زیرا درون هر باشگاه افراد مختلفی با باشگاه
های متفاوت گردهم جمع شده و مشغول تحقق اهداف مشخص و از پیش تعیین شده تخصص
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فتارهای گیری رشکل های ورزشی چه نقشی درآید که باشگاهباشند. بنابراین این سوال پیش میمی
 انحرافی بازیکنان فوتبال ایران دارند؟

 بررسی نقش به پژوهش خود در (1311در پاسخ به این سوال، پورافکاری و همکاران )
 فرادا انگیزش مناسب اند و نشان دادند که شیوهپرداخته افراد رفتار دهیشکل در ورزشی هایسازمان

است، در  ورزشی سازمان های درانسانی  منابع وریبهره یارتقا و توانمندسازی موجب در سازمان
ورزشی مهم قلمداد  سازمان های در ایحرفه اخالق ( نقش سازمان را بر1314حالی که فارسی )

( در تایید نقش باشگاه در رفتار 1317های تحقیق حاتمی و همکاران )نموده است. همچنین یافته
 و مدیران ایحرفه اخالق بین میانجی عنوان متغیر به را شگاهبا اجتماعی هواداران فوتبال، مسئولیت

 پیرامون خود مطالعه نیز در  (2014)1همکاران و اوی اند.معرفی نموده هواداران شهروندی رفتار
 مربیان درونی انگیزه بر تاثیرگذاری طریق از شده درک دریافتند که حمایت سازمانی ورزشی مربیان

شود و در نتیجه بازیکنان و مربیان کمتر مرتکب رفتارهای می هاآن عاطفی تعهد افزایش ورزشی،سبب
( معتقدند دالیل بروز رفتارهای انحرافی در گروه 2217) 2لکن اوکونور و همکاران .گردندتخریبی می

به شدت تحت تاثیر عوامل فردی است و این چنین رفتارهایی در افراد متفاوت با دالیل متفاوتی 
ه عنوان بپژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش باشگاه  اساس، همین بر خواهند داشت. قابلیت بروز

نجام پذیرفته اآنها  انحرافی رفتارهای گیریشکل در فوتباللیگ برتر  سازمان به کارگیرنده بازیکنان
 است.

 
 روش شناسی پژوهش  

بهره  پذیرفت. به جهت این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی می باشد که به روش میدانی انجام
ی اسنادمطالعات  روش آن، در مرحله اول یبه منظور اجرا ی در انجام تحقیق وفیکجستن از شیوه 

با هدف شناسایی مبانی نظری و مصادیق بارز این قبیل رفتارها در جامعه ورزش کشور به ویژه 
رتبط م پژوهش های نسبت بهشناختی عمیق  منجر به ایجاد به اجرا در آمد و فوتبال در سالیان اخیر

به  منجر دهی این قبیل رفتارها گردید. اطالعات حاصلهعوامل موثر بر شکلو  انحرافی با رفتار
شد. در مرحله  یمرحله بعد یبرا هامصاحبه یراهنما نیتدو زیو نعملی پژوهشگران  دانش یارتقا
های اهیی و واکاوی نقش باشگی، نسبت به شناسافیک عمیق هایبا استفاده از تکنیک مصاحبهدوم 

عه آماری اقدام گردید. جام رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز یانحراف یرفتارها گیریورزشی در شکل
 هایاستانفوتبال  هایهیئت یروسا ،نفر( 11)حاضر  هایباشگاه رانیمد هیشامل کلتحقیق حاضر 

و  1316های برتر فوتبال ایران )سال شانزدهم و هفدهم لیگ لونفر( در فص 7برتر ) گیحاضر در ل
وجه به که با تبودند  اساتید دانشگاهی )رشته های تربیت بدنی و علوم اجتماعی( نیو همچن( 1317

ی و ماهیت پژوهش جهت انتخاب نمونه آماری در ابتدای تحقیق از بین افراد حاضر در فیک کردیور
قیق با تجارب آنها و دارا بودن ویژگی های جامعه آماری با توجه به دو معیار تناسب سواالت تح

های تحقیق با استفاده از یک فرد مطلع در موضوع مورد مطالعه فهرستی تهیه شد و در ادامه نمونه
روش های نمونه گیری هدفمند )تصادفی و در برخی موارد گلوله برفی( انتخاب و با تنظیم قرار 

قدام گردید. در برخی موارد با توجه به معرفی مالقات با این افراد نسبت به انجام مصاحبه ا
های آماری نیز کسب نظران دیگر توسط مصاحبه شوندگان اولیه، اطالعات از سایر نمونهصاحب

روند  ،مصاحبهجلسه  21 پس از انجامنفر نمونه انتخاب شده و  23تعداد شدند. در مجموع از 
                                                           

1. Ooi 

2.  O'Connor et al. 
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 عمیق و اولیه های جه به اینکه شناسایی ایدهبا تو .اجرایی تحقیق به مرحله کفایت داده ها رسید
معنایی از مقاصد اصلی انجام این تحقیق بود، لذا جهت تحلیل و شناسایی  الگوهای توسعه برای

روش تجزیه و تحلیل مضمون به شیوه  گیری رفتارهای انحرافی بازیکناننقش باشگاه بر شکل
نیاد ا انجام تحقیق با استفاده از روش داده ببه کار گرفته شد. این روش شباهت بسیاری ب استقرایی

مضامین شناسایی شده ارتباط محکمی با داده ها دارا می باشند )کالرک و  و)گرندد تئوری( دارد 
های حاصل از انجام مصاحبه های عمیق کیفی با رویکرد تحلیل مضمون یافته (.2226،  1براون

 شامل تحلیل دسته بندی و کدگذاری شدند. این( 2226) 2استقرایی شش مرحله ای کالرک و براون
ها بود و منجر به استخراج  کدگذاری مجموعه و ها داده مجموعه بین مستمر برگشت و رفت یک

 رانیوتبال ابرتر ف گیل کنانیباز گیری رفتارهای انحرافیفهرستی از عوامل باشگاهی موثر بر شکل
 شد.

 
 های پژوهشیافته

عنوان نمونه آماری جهت شرکت در جلسات نفر به 23گفته شد، تعداد  گونه که پیش از اینهمان
نفر زن بودند.  2نفر دارای جنسیت مرد و  21مصاحبه این تحقیق انتخاب شدند که از این تعداد 

نفر از  6نفر کارشناسی ارشد و باالتر بودند. همچنین  7نفر کارشناسی و  11سطح تحصیالت 
نفر از روسای هیئت های استانی فوتبال بودند که  1رئیس باشگاه و های آماری دارای سمت هنمون

نفر از متخصصان  4های حاصله از مفاهیم و مضامین مستخرج از مصاحبه با این افراد به همراه گزاره
امر که همگی از افراد خبره و مطلع در زمینه فوتبال و علوم اجتماعی بودند، به ایجاد یافته های 

 های آماری تحقیق و تعدادر شدند. ویژگی های جمعیت شناختی نمونهتحقیق حاضر منج
  :آمده است 1 جدول طور اجمالی دربه گرفته انجام هایمصاحبه

 
 های آماری تحقیقمشخصات نمونه .8 جدول

 هاتعداد مصاحبه تعداد افراد مصاحبه شده گروه متغیر

 جنسیت
 22 21 مرد
 3 2 زن

 سطح تحصیالت
 22 11 کارشناسی

 7 7 کارشناسی ارشد و باالتر

 سمت

 7 6 رئیس باشگاه
 1 1 رئیس هیئت

 1 1 کارشناسان

 4 3 سایر متخصصان

 21 23 کل 
 

های عمیق کیفی با متخصصان و خبرگان این مطابق با هدف اصلی تحقیق و با انجام مصاحبه
 فوتبال ربازیکنان لیگ برت افیانحر رفتارهای گیریشکل در باشگاه نقش شناسایی حوزه نسبت به

بندی مضمون )تم( فرعی دسته 1مفهوم بودند که در  24 ایران اقدام شد. مفاهیم مستخرج شامل
                                                           

1. Clark & Braun  
  همان .2
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دهند دو مقوله اصلی عوامل سازمانی و مدیریت و رهبری در اند و  به طور کلی نشان میشده
نج همچنین مشخص گردید که پباشند. گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان دارای نقش اصلی میشکل

ساختار »و « هافعالیت ها و برنامه»، «گیری سازمانیجهت»، «منابع سازمان»، «فرایندها»مضمون 
گیری رفتارهای به عنوان مضامین )تم های( فرعی و زیرمجموعه عوامل سازمانی در شکل« سازمانی

عنوان به «مدیریت و رهبری باشگاه» انحرافی بازیکنان فوتبال ایران دخیل هستند. به عالوه، مقوله
گیری رفتارهای انحرافی شامل سه مضمون )تم( دیگر مقوله اصلی شناسایی شده در باشگاه در شکل

 باشد.می« کیفیت وظایف»و « مدیریت منابع انسانی»، «هامهارت»فرعی 
 

 عوامل سازمانی
ن مقوله اصلی در این تحقیق اولی تر اشاره شد، عوامل سازمانی به عنوانهمان گونه که پیش

گیری سازمانی، شناسایی شده است و دارای پنج مضمون فرعی فرایندها، منابع سازمان، جهت
 باشد.ها و ساختار سازمانی میها و برنامهفعالیت

فرایندهای سازمانی به همبستگی سازمانی، انسجام تیمی و حمایت سازمانی اشاره دارند و منابع 
مفهوم جایگزین منابع مالی و منابع غیرمادی است. همچنین اهداف، قوانین و  سازمانی شامل دو

گیری سازمانی و مفاهیم عنوان مفاهیم جایگزین تم فرعی جهتمقررات و رویکرد سازمانی به
های های اجتماعی و توسعه فرهنگی به عنوان عناصر تشکیل دهنده فعالیت ها و برنامهمسئولیت

رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بودند. عالوه بر آن رسمیت، گیری سازمان در شکل
 شدند. گیری این قبیل رفتارها شناساییتمرکز و پیچیدگی مفاهیم جایگزین ساختار سازمانی در شکل

 عوامل رهبری و مدیریت
باشگاه به ارائه شده است، قابلیت های فردی مدیر و مربی  2چنان که در ادامه و در جدول 

عنوان رهبر و گرداننده اصلی سازمان با چهار مفهوم جانشین ویژگی های شخصیتی، مهارت ادراکی، 
فنی و ارتباطی و چهار مفهوم جایگزین نظارت مستمر، تنبیه و تشویق، آموزش مستمر و حمایت 

ای نقش ارگیری رفتارهای بازیکنان دمالی تحت لوای مضمون فرعی مدیریت منابع انسانی در شکل
قلمداد شده است. این در حالی است که کیفیت وظایف محوله از سوی مدیران و رهبران تیم و در 

 اند.سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی نیز دارای نقش در پیدایش این رفتارها بوده
معنا در های(فرعی و مفاهیم جایگزین و همنمایی کلی از مقوالت اصلی، مضامین)تم 2جدول 

گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران را به تصویر کشیده است که در ادامه شکل
 در مورد هریک از آنها بحث و نتیجه گیری خواهد شد.

 

  فرعی های تم و شناسایی مفاهیم .5جدول
مقوله 
 اصلی

 مضامین )تم های( فرعی
مفاهیم 
 جایگزین

 مفاهیم هم معنا

عوامل 
 دهای سازمانفراین سازمانی

همبستگی 
 سازمانی

 عدم وجود همگرایی بین بازیکنان -
 روابط کاری نامناسب -

 گروه به تعلق عدم احساس -

 بی نظمی و عدم انضباط اداری - انسجام تیمی
 جو غیرصمیمی سازمان -

حمایت 
 سازمانی

 تیمی هایشکست برابر در عدم حمایت -
 یگرای نتیجه برابر در عملکردگرایی -
 بازیکن قراردادهای عدم پایبندی به -
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 بازیکن جانبه یک توسعه -

 منابع سازمان
 منابع مالی

 ابهام و عدم شفافیت در قراردادهای مالی -
 عدم رعایت عدالت در تخصیص منابع -

 تبعیض در قراردادهای بازیکنان -
 عقد قراردادهای کالن مالی -

 ها در ورزشوجود دالل -

 ها عدم استفاده بهینه از فرصت - یمنابع غیرماد
 واگرایی منابع فردی و سازمانی -

 گیری سازمانجهت

 اهداف
 تدوین غیزمشارکتی اهداف -

 اهداف غیر قابل دسترس -
 سازمانی از فردی منافع عدم تبعیت -

قوانین و 
 مقررات

 تشویق و تنبیه عدم وجود نظام هماهنگ
 اساسنامه ساختاری مشکالت -

کرد روی
 سازمانی

 تاکید بیش از حد بر نتیجه -
 تلقی ورزش به مثابه یک شغل -

 مشارکتی مدیریت مبنای بر ریزی عدم برنامه -

 هافعالیت ها و برنامه

های مسئولیت
 اجتماعی

عدم مشارکت باشگاه درحل مسائل و مشکالت  -
 جامعه

توسعه 
 فرهنگی

های فقدان فعالیت های فرهنگی در برنامه -
 اشگاهب

 هایبرنامه در معنوی هایبرنامه عدم وجود -
 باشگاه

 ساختار سازمانی

 رسمیت
 ساختار و موجود ساختار بین عدم تناسب -

 شده داده ترجیح
 بازیکنان استقالل بیش از حد -

 تمرکز
 اختیار در یک نقطه و تمرکز قدرت -

 سازمانی مرزهای شدن کمرنگ -
 عدم اعتماد بر مبتنی روابط -

 پیچیدگی
 طبیعی سازمان برابر در مکانیکی سازمان -

 سازمان افزایش فاصله مابین سطوح -
 نقش در ابهام -

رهبری و 
 مدیریت

 قابلیت های فردی

ویژگی های 
 شخصیتی

 رفتارهای غیر اخالقی مدیر و مربی -
 سوابق اخالقی مدیر و مربی -

 مهارت ادراکی
 عدم درک صحیح از شرایط حاکم -

 دوری و افتراق از با بازیکنان -
 عدم شناخت صحیح موقعیت بازیکن -

 سوء سابقه ورزشی مدیران - مهارت فنی
 حضور سیاسیون در ورزش -

مهارت 
 ارتباطی

 ارتباط کالمی نادرست با بازیکنان
عدم شناخت نیازهای بازیکن و عدم پاسخگویی 

 به موقع

 نظارت مستمر مدیریت منابع انسانی

 ارزیابی سیستم دان فق -
 اخالقی و سلیقه گرایی اصول عدم رعایت -
شناخت ناکافی از ارزش ها و هنجارهای  -

 اجتماعی
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 عدم وجود وحدت رویه در تقابل با رفتارها -

 تنبیه و تشویق
 عدم برخورد قاطعانه با رفتارهای خالف هنجار -

 تشویق و تنبیه نادرست -
 رفتارعدم تناسب تنبیه و تشویق با  -

 آموزش مستمر

 شده نهادینه اجتماعی ارزش های -
 جامعه ارزشی نظام بندی اولویت -

های فرهنگی، مذهبی عدم شناخت تفاوت -
 بازیکنان

 انحرافی رفتار مصادیق سر بر عدم توافق -
 انحرافی رفتارهای عواقب بی اطالعی از -
 سازمانی رسالت و انداز چشم عدم تبیین -

 حمایت مالی
 رایب باشگاه اقتصادی و مالی پشتوانهکمبود  -

 اهداف به دستیابی
 عدم جذب حامیان -

 کیفیت وظایف

 تدوین وظایف

 نپذیرفتن وظیفه )مالکیت روانشناختی( -
 ابهام -

 سپردن وظایف خارج از توانایی بازیکن -
 بی عدالتی ادراک شده از وظیفه -

 اعیفرهنگی، مذهبی، اخالقی و اجتم ناهمسویی -

 نامشخص بودن نحوه اجرا - اجرا وظایف
 نامشخص بودن خط فرماندهی -

ارزیابی از 
 وظایف

 فقدان اطمینان از تحقق اهداف -
 کمبود خود ارزیابی در بین بازیکنان -

 
 بحث و نتیجه گیری

لیگ  نانبازیک انحرافی رفتارهای گیریشکل در باشگاه پژوهش، شناسایی نقش این اصلی هدف
های سازمان و مدیریت و های اصلی مورد کاوش در این پژوهش مولفهمقوله. بود ایران فوتبال تربر

( پیرامون نقش سازمان در بروز رفتارهای 1311سلمانی و رادمند )گونه که رهبری بودند. همان
 نهای ورزشی با پنج مضمواند، مشخص گردید که عوامل سازمانی در باشگاهانحرافی اشاره نموده

ر د ها و ساختار سازمانیگیری سازمانی، فعالیت ها و برنامهفرایندها، منابع سازمان، جهتفرعی 
 باشند.گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران موثر میشکل

گیری این قبیل رفتارها شامل همبستگی سازمانی، روابط کاری مناسب فرایندهای موثر در شکل
دهد در صورتی که بین بازیکنان تیم و همچنین بین باشد که نشان میبه گروه میو حس تعلق 

کاری همبستگی و انسجام وجود  بازیکنان و کادر اجرایی )مدیر باشگاه، مربیان و...( از منظر روابط
ارک اندر و متواند در کنترل رفتارهای بازیکنان موثر واقع گردد. داشته باشد، این ویژگی مثبت می

رفتار  و روابط کیفیت بر موثر روانشناختی عوامل بررسی پژوهشی به ( نیز در2211همکاران )
 با ورزشکاران نزدیکی که میزان اند کهو اشاره نموده پرداخته ورزشی مربیان و ورزشکاران اجتماعی

 با مربیان ورزشکاران رابطه کیفیت و مربیان به نسبت تعهد ورزشکاران میزان کنند،می احساس مربیان
 های تحقیق حاضر، اثرحمایتبا توجه به یافته. باشدورزشکاران می رفتار دهیشکل اصلی عوامل از

 نگیزه،ا ارتقای منجر به تواندو می است موثر بازیکنان مناسب رفتارهای ایجاد در شده ادراک سازمانی
ه که محمود روشن ضمیر باشگاه گردد. همان گون وریبهره افزایش نهایت در کارایی و افزایش

 داند،( حمایت سازمانی را عاملی جهت پیشگیری از پدیدار شدن انحرافات رفتاری می1316)
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تواند با حمایت وی پس یمباشد یمسازمان از ورزشکار که شامل حمایت مادی و عاطفی  حمایت
قای ده و منجر به ارتاز شکست تیم، تعهد به قراردادها و توسعه همه جانبه بازیکنان جامه عمل پوشی

 گیری رفتار نشان( نیز در تایید ارتباط حمایت سازمان و شکل1311ساالری ) عملکرد سازمان گردد.
 خود کارکنان در کنند،می حمایت مختلف هایجنبه در کارکنان از آن و مدیران سازمان داد وقتی

 در شتهگذ به نسبت دارند تمایل نکارکنا عبارتی، به نمایند، می فراهم را حمایت این جبران زمینه
 ایفوظ بهتر انجام در اجبار بدون و اختیاری رفتاری یا و نمایند عمل متعهدتر حمایت، این قبال
 .نمایند ابراز خود

توان اذعان داشت که یمی ورزش، احرفهبا توجه به وجود قراردادهای مالی در سطوح 
ردد گیمامل انگیزشی و رضایت بازیکنان محسوب ین عوترمهمیکی از  به عنوان قراردادهای مالی

افزایش در میزان رضایت از زندگی، کاهش رفتارهای  (2216و مطابق با تحقیق تایتل و همکاران )
ه تواند بیمباشند یمانحرافی را به دنبال دارد. لذا منابع سازمان که شامل منابع مالی و غیر مادی 

رفتارهای بازیکنان در لیگ نقش بازی نماید. پورفرهمند و عنوان عاملی انگیزشی در جهت کنترل 
( نشان دادند که وابستگی اقتصادی بیشتر بازیکن به حرفه خود با کاهش رفتارهای 1317همکاران )

باشد، زیرا آنها از عواقب ارتکاب رفتارهای انحرافی در باشگاه آگاهی دارند و در یمناهنجار مرتبط 
لذا در  .رها، با مخاطراتی برای ادامه فعالیت خود مواجه خواهند شدصورت بروز این قبیل رفتا

ده و قدم شیشپیری از منابع مادی خود در راستای تحقق اهداف خود گبهرهبا  هاباشگاهصورتی که 
رل و توانند نقش بسزایی را در کنتیمنسبت به حفظ و افزایش رضایت بازیکنان خود اقدام نمایند، 

 د رفتارها داشته باشند.پیشگیری از ایجا
 انیگیری سازمجهت عامل انحرافی، رفتارهای گیریدر شکل نقش عوامل سازمانی تبیین در ادامه

است. در این مضمون، اهداف،  شده داده تشخیص بازیکنان رفتارهای بر اثرگذار عاملی عنوان به
با توجه به اهمیت اهداف در سازمانی دارای نقش نشان داده شدند. لذا  مقررات و رویکرد و قوانین
ر د هاباشگاهو نقش قوانین و مقررات در دستیابی به این اهداف در صورتی که  سازمان هاحیات 

گرایی و به تبعیت از منافع سازمان و مالحظه حقوق بازیکنان تنظیم اهداف و قوانین و مقررات با واقع
ر ند نسبت به حفظ اخالقیات در باشگاه بیشتتوانیمنسبت به تدوین اهداف و قوانین اقدام نمایند، 

( میزان دموکراسی، 2216) 1امیدوار بوده و کمتر با پدیده انحرافات رفتاری مواجه گردند. وارف
های هیافتداند و یمهای مالیاتی و قوانین دقیق را در ایجاد فساد و انحراف در ورزش موثر یتشفاف

 و شدید تنبیهی قوانین و هادهد وجود سیاستنشان می( 1313تحقیق هادیزاده مقدم و همکاران )
همچنین  .باشد رفتارهای خالف هنجار جدی در ایجاد مانع تواندمی افراد متخلّف با جدی برخورد

د بر گرایی، تاکید بیش از حیجهنتنتایج تحقیق حاضر نشان داد، حاکمیت دیدگاه هایی با رویکرد 
ی از ورزش تنها به عنوان یک صنعت، دور شدن برداربهرهی، رقابت بدون توجه به الزامات اخالق

دیدی یری نوع جگشکلبازیکنان شاخص و قهرمانان از اخالق و معنویت را به دنبال داشته و منجر به 
( نیز اشاره می نمایند که استمرار 1312) یفغانتوجه به اخالق شده است. ابزری و یباز ورزشکاران 
حرمتی به بازیکن حریف، اعتراضات یبایی چون: نقص مقررات بازی، هیناهنجاراین وضعیت، 

 ادبانه به داور، خشونت در هنگام باخت و بردگرایی به هر قیمت را در بر خواهد داشت.یب
 متقابل اثر روزمره، یفعالیت هادهد یمنشان ( 1316) علیمردانی و نیا نتایج تحقیق علیوردی

ر همین هستند. ب موثر انحرافات میزان بر نیافته ساختار روزانه یافعالیت ه و در ارتباطات دوستان
                                                           

1. Warf 
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ی ورزشی به وسیله اغنای هاباشگاهسازند که اساس نتایج پژوهش حاضر نیز خاطرنشان می
توانند ضمن مدیریت اوقات فراغت بازیکنان خود، در راستای یمی فوق برنامه باشگاه هابرنامه

 یهارنامهببه  انحرافی با افزودن فعالیت های فرهنگی و معنویگیری رفتارهای پیشگیری از شکل
 باشگاه و ایجاد امکان مشارکت اعضا در رویدادهای داوطلبانه اجتماعی گام موثری را بردارند.

گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ آخرین مضمون فرعی از نقش عوامل سازمان بر شکل
ن گیری رفتارها بدون نقش نیست و میزاتار سازمانی در شکلاست که ساخیمدعبرتر فوتبال ایران 

توان اذعان یمرسمیت، تمرکز و پیچیدگی ساختار سازمان در این راه نقش دارد. در تشریح این یافته 
 زیع قدرتتو داشت که تناسب بین ساختار سازمانی موجود و ساختار مطلوب بازیکنان از منظر میزان

 همکاران و مدیر و بازیکن موثر است. میتلند -اعتماد میان مربی بر مبتنی اختیار، در حفظ روابط و
 واملع از یکی که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام ورزشی سازمان های در که تحقیقی در( 2211)

ست. ا اعتماد بین کارکنان و انسجام بر مبتنی قوی فرهنگ وجود سازمان ها، این اثربخشی در موثر
تواند منجر به کمرنگ شدن مرزهای سازمانی و تمرکز زدایی شود و بازیکنان اورد میلذا این دست

های سازمانی و تغییرات بیشتر دخیل بدانند و یریگبدون داشتن ابهام در نقش، خود را در تصمیم 
 در مشارکت هرچقدر که دادند نشان( 1314) همکاران و آزادی عمل بیشتری داشته باشند. موغلی

آنچه مسلم است  .یابدیم بهبود کارکنان شغلی عملکرد کیفیت باشد، بیشتر سازمان هایرییگتصمیم
فقط در صورت ایجاد چنین شرایطی است که بازیکنان احساس راحتی و در نتیجه رضایت خاطر 

 توانند با به اشتراک گذاشتن مسائل و مشکالت خود با مربیانیمبیشتری را تجربه می کنند و آزادانه 
صورت برای رهایی از وضعیت موجود ینامدیران باشگاه نسبت به رفع آنها اقدام نمایند و در غیر و 

ممکن است به مسیرهای خالف هنجارها متوسل شوند و کمتر خویشتنداری نشان دهند. پامال و 
 ( اشاره نمودند افراد در صورتی که نتوانند از راه حل منطقی بر مشکالت فائق آیند،2211) 1هلن

محقق نمایند، بیشتر  هاراهی انحرافی شوند و هدف خود را بواسطه این هاراهاحتمال اینکه مرتکب 
( نیز رضایت شغلی را به عنوان عاملی در جهت کنترل 1316باشد. محمود روشن ضمیر )یم

 نماید.یمرفتارهای انحرافی معرفی 

نقش مدیریت را نادیده انگاشت.  توانینمبدون شک  با تاکید مضاعف بر اهمیت عوامل سازمان،
توان یممدیران به عنوان متولیان اصلی سازمان نقش اساسی در تحقق اهداف سازمان دارند بنابراین 

 امنض کارا و اثربخش مدیریت اعمال گفت که سازمان و مدیریت الزم و ملزوم یکدیگر هستند و
لذا در ادامه بحث و نتیجه گیری  است. خود راهبردهای و اهداف به رسیدن در سازمان موفقیت

های پژوهش حاضر به تبیین عامل مدیریت و رهبری به عنوان دیگر عامل اصلی موثر پیرامون یافته
 گیری رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران پرداخته خواهد شد. بر شکل

مشتمل « یی فردقابلیت ها» یری رفتارهای بازیکنان با عنوانگشکلاولین مضمون فرعی موثر بر 
 هااهباشگبر ویژگی های شخصیتی، مهارت ادراکی، مهارت فنی و مهارت ارتباطی مدیران و مربیان 

های حاصله و با توجه به نقش الگویی مربیان و مدیران، در صورت مشاهده باشد. بر اساس یافتهیم
، بروز رفتارهای انحرافی بازیکنان رفتارهای خالف هنجارهای اجتماعی و گروه از جانب این افراد

 شده توسط بازیکن درک فاسد مقامات( 2212) هیل باشد.یملیگ برتر فوتبال ایران بیشتر محتمل 
 تا است فمکل سازمان لذا. نمایدیم قلمداد دنیا فوتبال یاحرفه هاییگل در تبانی تصمیم به دلیل را

 برای اخالقی جوی ایجاد و الگو یک عنوان هب مدار و مربیان اخالق مدیران به کارگیری ضمن

                                                           

1. Pamela & Helen 
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نظری و  گردد. از این طریق یادآور را از جانب بازیکنان اخالقی الزامات و ضوابط رعایت سازمان،
و رفتارهای مدنی  ( با تحلیل مسیر رابطه بین رهبری اخالقی با رفتارهای انحرافی1317محمودی )

 باعث کاهش سازمان جود رهبران اخالق گرا درسازمانی در سازمان های ورزشی نشان دادند و
 رد عملکرد کارکنان بهبود موجبات شود ومی رفتارهای انحرافی و افزایش رفتارهای مدنی سازمانی

درک شرایط موجود و تشریک مساعی با بازیکنان، از دیگر قابلیت های  کند.می فراهم سازمان را
ده بازیکن در رعایت و توسعه اخالقیات و حفظ دهنارزنده مدیر و مربی باشگاه است که یاری

دریافتند حمایت  خود مطالعه ( در2214) 1همکاران و اوی باشد.یمداری در برابر مشکالت یشتنخو
شود و در نتیجه یم عاطفی تعهد افزایش سبب انگیزه، بر تاثیرگذاری طریق از شده درک سازمانی

 حمایت از براین، ادراک عالوه گردند.یمهای تخریبی بازیکنان و مربیان ورزشی کمتر مرتکب رفتار

 زیرا باشد، داشته بازیکنان توسط شده ادراک سازمانی حمایت در مهمی نقش تواندیم نیز سرپرست

شوند. این در حالی یم محسوب سازمان نمایندگان و کارگزاران عنوان به سرپرستان نگاه آنها، از
زان تعامل بازیکنان با مدیران دارای سابقه ورزشی در مقایسه با است که نتایج حاکی از تفاوت در می

ی سیاسی حاضر در ورزش است و سوابق هامهرهقهرمانی و همچنین   -مدیران فاقد سوابق ورزشی
ورزشی و مهارت فنی مدیران نقش بسزایی در کیفیت روابط بین فردی و کاهش احتمال بروز 

 مربیان ارتباط نحوه پژوهش خود در (2217) 2همکاران و الهرفتارهای غیراخالقی خواهد داشت. تار
 اررفت نوع کننده تعیین عوامل را به عنوان مربیان فنی تخصص و دانش میزان و با ورزشکاران

ی هامهارتشود تا مدیران و مربیان با توسعه یمدهند. لذا توصیه یمنشان  یاحرفه ورزشکاران
نیداری و بازخورد نسبت به رفع موانع ارتباطی و افزایش تعامل ی کالمی، شهامهارتارتباطی نظیر 

 راستای شکل دهی به رفتارهای آنها بهره جویند. با بازیکنان و کنترل سازمان خود در
نماید که امروزه موفقیت ورزشکاران تنها وابسته به وضعیت آنها در داخل یم( بیان 2227) 3چوی

 کارامد و رمؤث کارگیری به فرایند با توجه به اینکه مدیریت،میدان مسابقه نیست. بر این اساس و 
اشد و بیم قبول مورد ارزشی نظام اساس بر و سازمانی اهداف به دستیابی در انسانی و مادی منابع

نیز از آنجا که هدف اصلی ایجاد و مدیریت باشگاه ورزشی ارتقای عملکرد تیمی است، این فرایند 
تواند با کنترل رفتار بازیکنان، باشگاه را در نیل به اهداف خود یاری یم)مدیریت منابع انسانی( 

ی فوتبال در گام اول مدیریت با نظارت دقیق هاباشگاهرساند. لذا شایسته است تا مدیران و مربیان 
و مستمر منابع انسانی موجود به پایش و کنترل رفتارهای آنها اقدام نمایند و به دور از اعمال سلیقه 

عایت انصاف و عدالت نسبت به تخظی بازیکنان از هنجارهای گروهی و اجتماعی آگاه و هوشیار و ر
 4باشند و با تقویت رفتارهای مثبت و اعطای تشویقات و گاه تنبیهات در این مسیر گام بردارند. هنن

 فتخل از جلوگیری برای ییهاراه بر تمرکز ورزشی، فساد در فدراسیون های کاهش ( برای2211)
ر پیشنهاد نموده است. د را حداکثری نظارت و فساد مثبت رفتاری، مجازات اعمال تشویق آینده، در

نتیجه الزم است تا مدیران و مربیان ورزشی ضمن شناخت مناسب ارزش ها و هنجارها، با نیازهای 
تنبیه و  در اعمال اییلهوستواند به عنوان ابزار و  یماین نیازها  -بازیکنان آشنایی کامل داشته باشند

 شدن تنبیه از ترس ( نشان دادند متغیّر1313هادیزاده مقدم و همکاران )یا تشویق محسوب شود. 

                                                           

1. Ooi et al. 

2. Tarale et al. 

3. Choi 

4. Henne 
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 فردی چنانچه دیگر، دارد. به عبارت گر تعدیل نقش واقعی، رفتار و رفتاری تمایالت رابطه بین در
باشد، احتماالً  زیاد او در ازمانس توسط شدن تنبیه از ترس اما داشته باشد، نابهنجار رفتار به تمایل
داد. همچنین ترس از تنبیه و تبعات دوپینگ در تحقیق کبیری و همکاران  نخواهد بروز نابهنجار رفتار

( به عنوان عاملی کنترل کننده در مصرف مواد نیروزا معرفی شده است. با این همه الزم است 2211)
ادالنه و منصفانه تلقی گردد، زیرا عدم ادراک عدالت این گونه تشویقات/تنبیهات از جانب بازیکنان ع

( به عنوان یکی از 1317از آنها خود منجر به ایجاد رفتار انحرافی می شود و در تحقیق پورفرهمند )
زم فوتبال ایران معرفی گردیده است. در این راستا اللیگ برتر عوامل بروز رفتار انحرافی در بازیکنان 

 و ندازا ن با آشناسازی بازیکنان خود با پیامدهای رفتاری و تشریح چشماست تا مربیان و مدیرا
سازمانی، آنها را در کنترل اثربخش رفتاری یاری نمایند و فقط در صورت تحقق چنین  رسالت

دهد توان انتظار رعایت اخالق را از جانب آنها داشت. عالوه بر آن، نتایج نشان میشرایطی می
تواند مسیرهای قانونی دستیابی به اهداف را برای آنها هموار سازد و میحمایت مالی از بازیکن 

در قبال  برطرف نمودن نیازها و جلب انتظارات آنها منجر به خویشتنداری و رعایت اخالقیات
ها و قراردادهای مالی و جذب حامیان میسر و دسترسی به اهداف شود و این مهم با تعهد به وعده

 مقدور است.
های فه در کنار سایر عوامل )ساختار، کارکنان و فناوری( تشکیل دهنده یکی از نظریهعامل وظی

( با ارائه این مدل 1161لویت است. لویت )« مدل الماس )لوزی(»رفتارشناسی سازمانی با عنوان 
 افزا درنماید که کیفیت وظایف اعمال شده در کنار سه عامل دیگر به صورت هماشاره می
یری گهای به دست آمده از آخرین مقوله فرعی موثر بر شکلسازمانی نقش دارند. یافته هایدگرگونی

 بیرونی عوامل هاتن نه که موضوع دارد این بر فوتبال ایران داللت رفتارهای انحرافی بازیکنان لیگ برتر
 در ندتوامی وظایف تعیین شده از جانب مدیر و یا مربی باشگاه نیز کیفیت بلکه مذکور، درونی و

نشان دادند نوع  (2211) 1در تایید این گزاره، برونر و همکاران .باشد موثر رفتاری انحرافات بروز
ه ای در نوع رفتار آنها نسبت بوظایفی که ورزشکاران در تیم های ورزشی دارند، نقش تعیین کننده

فتارها گیری ربی بر شکلاین وظایف در سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیا ها و رقیبانشان دارد.هم تیمی
موثر واقع شده و در صورتی که به صورت شفاف و مشخص برای بازیکن تبیین شود و از جانب 

ورت در ص در حالی که تواند در کاهش انحرافات رفتاری مفید باشد؛آنها مورد پذیرش واقع شود می
بازیکن، شانس پذیرش  اخالقیات مذهب و ها، فرهنگ،توانایی وجود مغایرت بین وظایف محوله با

توسط آنها بسیار کم بوده و در صورت اصرار بر انجام آنها از سوی مسئوالن باشگاه، بازیکن برای 
های خالف هنجارهای اجتماعی شود و در نتیجه انجام این وظایف ممکن است متوسل به راه

اجرا  ایباید به گونه ها و مضراتی را برای تیم به دنبال خواهد داشت. همچنین این وظایفرسوایی
و مورد ارزیابی واقع گردد تا بازیکنان آنها را عادالنه و منصفانه قلمداد نمایند. عدالت ادراکی عاملی 

( در روند ظهور رفتارهای 1316( و محمود روشن ضمیر، )1311بود که در تحقیق سلمانی و رادمند )
مدیران و مربیان ورزشی در تدوین وظایف بنابراین الزم است تا  است. انحرافی مهم قلمداد شده

ی لیت هاقابمطابقت کامل با  آگاه باشند که در صورتی که این وظایف دقت الزم و کافی را داشته و
روانی، عاطفی و اجتماعی آنها داشته باشد و در عین حال چالش برانگیز و شفاف و  –جسمانی

ول قرار می گیرند و بیشتر منجر به حص مشخص نیز باشند بیشتر از جانب بازیکنان مورد پذیرش
 موفقیت خواهند شد.

                                                           

1. Bruner et al. 
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 فتارهایر یریگشکل در باشگاه نقش شناسایی هدف بانکته حائز اهمیت در انجام پژوهش حاضر که 
بازیکنان و سایر پژوهش های مشابه انجام می گردد این بود که محقق را با محدودیت هایی  انحرافی

جه به حساسیت موضوع و نقش مصادیق رفتارهای انحرافی در اعتبار و روبه رو می نمود، زیرا با تو
وجهه تیم و باشگاه، سواالت مورد استفاده از حساسیت باالیی برخوردار بودند و در برخی از موارد 

شد که مصاحبه شوندگان از پاسخ دادن به این قبیل سواالت طفره رفته و حتی وجود این مشاهده می
نمودند که این مورد، انجام مصاحبه های با خود و جامعه فوتبال را کتمان می رفتارها در باشگاه

 هکنمود. در هر حال، نتایج این تحقیق نشان داد ن طلب میفت و دقت باالیی را از جانب محققاظرا
 یریگکلشرهبران و گردانندگان اصلی این سازمان در  عنوانبهسازمان و مدیر و مربی  مثابهبهباشگاه 

هستند و با توجه به نقش مخرب رفتارهای انحرافی در عملکرد فردی و  مؤثربازیکنان  فتارهایر
آن افت عملکرد تیمی الزم و ضروری است دقت نظر بیشتری نسبت به این دو عامل میذول  تبعبه

دد گیری گریمتصم هاآنشود تا ضمن شناسایی این رفتارها نسبت به راهبردهای پیشگیری و مقابله با 
یجه آن درنتو  گروهبتواند در حفظ موقعیت اجتماعی و جو اخالقی  هاآنو پیامدهای حاصله از 

 واقع شود. مؤثر ورزشی هایکیفی لیگ و منظم برگزاری و ایحرفه ورزشی هایباشگاه توسعه
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 منابع
 ( .1312ابازری، مهدی و فغانی، فاطمه  .)« کاربرد رویکردAHP  وtopsis   جهت

 مجله تحقیق در «.بندی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری و راهکارهای مقابله با آناولویت
 .17-43، صص  12عملیات و کاربردهای آن. دوره 

 انتشارات  :تهران پیوند ورزش و رسانه. (.1312) کشاورز، لقمان. و اسدی دستجردی، حسن
 حتمی

 (. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 1316و توسلی، غالمعباس. ) بروس، کوهن
 دانشگاه ها )سمت(

 سازوکار توانمندسازی نیروی انسانی در »(. 1311عسگر. ) ،قنبری و نصر اهلل ،پور افکاری
 .31-21(، صص 3) 4. دوره توسعه اجتماعی ایران مطالعات. «مدیریت سازمان های ورزشی

 ( .1317پورفرهمند، بهزاد .)«لیگ بازیکنان انحرافی رفتارهای بروز در موثر عوامل مدل ارائه 
 ی. تهران. دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.رساله دکتر «.ایران فوتبال برتر

 ( .1317پورفرهمند، بهزاد؛ خبیری، محمد؛ سجادی، سیدنصراهلل و جاللی فراهانی، مجید .)
 لیگ کنانبازی انحرافی رفتارهای بروز بر موثر شناختی جمعیت عوامل نقش کیفی تحلیل»

 ش. در نوبت چاپ.ورز در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات «.ایران فوتبال برتر
 ( .1311پورمختاری، الهام و کریمی، فریبا.) «انحرافی رفتارهای با موثق رهبری از ادراک رابطه 

، 12نوآوری های مدیریت آموزشی. سال  «.اصفهان شهر پرورش و ستادی آموزش کارکنان
 .61-11، صص41، 1دوره 

 ،نقش»(. 1317. )حسین زدی،ی اکبری حسین و زرندی، پورسلطانی نجف؛ آقایی، سعید؛ حاتمی 
 هواداران شهروندی رفتار با مدیران ای حرفه اخالق رابطه در اجتماعی مسئولیت میانجی
رزش. و در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات پژوهشی - علمی فصلنامه «.فوتبال های باشگاه
 .11-11(، صص 1) 1دوره 

  .1221-11323. کد خبر (1312)خبرگزاری دانشجویان ایران. 
  رابینز، استیفن پی؛ دی سنزو، دیوید ای؛ اعرابی، سیدمحمد؛ حمید رفیعی، محمدعلی و اسراری

 تهران: دفتر نشر پژوهش های فرهنگی مبانی مدیریت.(. 1312ارشاد، بهروز. )

 اانتشارات توتی :تهران .عبدالحسین نیک گهر  جامعه شناسی ورزش.. (1311)ژاک.  ،دو فرانس 
 ،کنفرانس سومین «.آن پیامدهای و شده ادراک سازمانی حمایت» (.1311) احمد. ساالری 

 حیدریه.  تربیت دانشگاه حیدریه، تربت اقتصاد. و مدیریت المللی بین
 ( .1311سلمانی، داود و رادمند، محبوبه .)« بررسی نقش عوامل سازمانی در بروز رفتارهای

 .61-11صص ، 3. شماره 1نشریه مدیریت دولتی. دوره  «.کاری انحرافی
  .تهران های نوین.جامعه شناسی فوتبال، رویکردها و نظریه. الف. (1312)شجیع، رضا: 

 انتشارات نقد افکار

 ( .ب.1312شجیع، رضا ) «حرفه ای فوتبال  کنانیباز یاخالق رییگ میالگوی تصم یطراح
 رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. «.رانیا

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B3+%DA%A9%D9%88%D9%87%D9%86&select-author=author-exact
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 در روزمره فعالیت های نظریه تجربی کاربست»(. 1316مونا. )نیا، اکبر و علیمردانی، علیوردی 
 نشریه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان. دوره «.دانشجویان انحرافی رفتارهای بررسی

 .24-1 صص ،67 پیاپی شماره ،3 شماره ،21

 شناسایی و دسته بندی عوامل مؤثر بر اخالق حرفه ای و سازمان » (.1314) .فارسی، سمیه
اولین همایش  «.ی ورزشی از دیدگاه مدیران و کارشناسان و متخصصان حوزه ورزشها

 .چابهار، دانشگاه بین المللی چابهار .ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش
 ،عوامل شناسایی»(. 1314. )ابراهیم قهفرخی، دوست علی ایوب و اسالمی، محمود؛ گودرزی 

 «.ایران اسالمی جمهوری سیمای طریق از همگانی  ورزش فرهنگ توسعه بر مؤثر
 .27-11، صص (11)4دوره  ورزشی. مدیریت در کاربردی هایپژوهش

 ورزش  کنندهنقش تبعی و تسریع» (. 1314) رضا. ،التیامی نیا و مهدی ،محمدی عزیز آبادی
ه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی فصلنام «.اهدر فراهم کردن شرایط صلح در بین دولت

 .171-141(، صص 22) 7. دوره لمللیابین
 بر موثر سازمانی عوامل بندی اولویت و شناسایی»(. 1316ضمیر، سمیرا. ) محمود روشن 

 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی، پردیس فارابی قم. «.انحرافی رفتارهای
 ( .1317محمودی، ساغر و نظری، رسول .)«تارهای انحرافی و رابطه رهبری اخالقی با رف

مجله مدیریت ورزشی.  «.رفتارهای مدنی سازمانی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان
 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران. در نوبت چاپ.

 ،گیری تصمیم رابطه بررسی» (1314) ایمان. محمد و پارسایی، کشاورزی، علیرضا؛ موغلی 
 علوم و یحسابدار اقتصاد، مدیریت، المللی بین رانسکنف اولین «.شغلی عملکرد با مشارکتی

 نکا. نور پیام ساز. دانشگاه آینده ای مشاوره و پژوهشی علمی شرکت ساری، تربیتی.
 ( .1312نادی، محمدعلی و حاذقی، فاطمه.) «جواخالقی، بین روابط ساختاری معادله الگویابی 

 مدیریت نشریه «.کارکنان بین در خدمت ترک نیت با سازمانی و تعهد شغلی رضایت
 .721-611(، صص 1)  1سالمت، اطالعات

 ( .1311نادریان جهرمی، مسعود .).تهران: بامداد کتاب مبانی جامعه شناسی در ورزش 
 ،شناسایی»(. 1316. )سارا رحیم و کشکر، نژاد، عماد؛ رمضانی سید حسینی، محبوبه؛ نقوی 

 «.ایران ای حرفه ورزشکاران تماعیاج رفتارهای دهی شکل بر موثر عوامل و ها حوزه
 .32-21، صص (4)4 ورزش. دوره در سازمانی رفتار مدیریت مطالعات

 ( .1312نوابخش، مهرداد و جوانمرد، کمال .)« بررسی جامعه شناختی کارکرد ورزش بر
فصلنامه تخصصی علوم  «.انسجام اجتماعی در ایران دهه هشتاد )مورد مطالعه کرمان(

 36-1، صص22آزاد اسالمی، واحد شوشتر، شماره اجتماعی دانشگاه
 ( .1313هادی زاده مقدم، اکرم؛ رضائیان، علی؛ طبرسا، غالمعلی و رامین مهر، حمید .)«ارائه 

فصلنامه  «.شده ریزی برنامه رفتار نظریه براساس نابهنجار کاری رفتارهای مدیریت مدل
 .11-61، صص 7، شماره 2مدیریت سازمان های دولتی. سال 

 ( .1313یوسفی، بهرام؛ امیری، سحر و احمدی، بهشت .)«بر ورزشکار برند تصویر ابعاد اثر 

-1، صص6،  شماره 2رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره  «.ورزشکار با همانندسازی
22. 
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