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 چکیده
بر بروز  مؤثر یشناخت تیعوامل جمع يیحاضر شناسا قیهدف از انجام تحق

در  یفیک وهیبود که به ش رانيبرتر فوتبال ا گیل کنانيباز یانحراف یرفتارها

 هیشامل کل قیتحق یجامعه آمار .ديانجام گرد 6931و  6931 هایسال

نفر(  1) میت یارافوتبال د اتیه ینفر( و روسا 61حاضر ) هایباشگاه رانيمد
کارشناسان  ريسا نیدر فصول شانزدهم و هفدهم و همچن رانيبرتر ا گیدر ل

مرتبط با موضوع بودند که با استفاده از روش  یدانشگاه دیفوتبال و اسات
به عنوان نمونه  ینفر از جامعه آمار 39تعداد  یهدفمند گلوله برف گیرینمونه

در مرحله اول به صورت مطالعه  هاداده یانتخاب شدند. روش گردآور یآمار
 یهاداده ریبود. جهت تفس یفیک هایمصاحبهو در مرحله دوم  ایکتابخانه

ها )گرندد برخاسته از داده هياز روش نظر یفیک هایمصاحبهحاصل از انجام 
حاصل  یمصاحبه مرحله اشباع نظر 32( استفاده شد که با انجام تعداد یتئور
 یشناخت تینشان داد که عوامل جمع قیتحق یفیک هایيافته جي. نتاديگرد
 تیسن، وضع الت،یتحص زانیم یکل میرفتارها شامل مفاه نيبر بروز ا مؤثر
با توجه  ا. لذباشدمی یو نگرش اجتماع یورزش نهیشیپ ،یاجتماع گاهي، پاتأهل

حوزه  زانري و برنامه رانيمد گرددمی شنهادیعوامل مذکور پ مؤثربه نقش 
 تيخود نسبت به هدا کنانيباز هایتفاوتبا درنظر قراردادن  ایحرفه ورزش
 اهتمام ورزند. هاآن یو رهبر

 های کلیدیواژه
 .تقلب ،یتبان نگ،یدوپ ران،يبرتر فوتبال ا گیل ،یرفتار انحراف

Abstract 

The purpose of this study was to identify the 

demographic factors affecting the deviant behaviors  of 

players of Iranian Football  Premier League, which was 

done using qualitative method in 2017 & 2018. The 

statistical population of the study consisted of directors of 

football clubs (18 persons) and heads of soccer board (7 

persons) in the Iranian Premier League in the Sixteenth 

and seventeenth seasons, as well as football experts and 

university professors related to the subject. Using a 

targeted snowball sampling method, 23 individuals were 

selected as statistical sample.  The method of data 

collection in the first stage was a library study and in the 

second stage qualitative interviews. To interpret the data 

obtained from qualitative interviews, for data analysis the 

Grounded Theory method was used. Twenty-five 

interviews resulted in theoretical saturation stage. The 

results of the qualitative interviews showed that the 

demographic factors affecting these behaviors include the 

general concepts of education, age, marital status, social 

status, sport background and social attitude. Therefore, 

considering the effective role of the abovementioned 

factors, it is suggested that managers and planners of the 

field of professional sport take into account the 

differences between their players in their guidance and 

leadership. 
Keywords 
Deviant Behavior, Iranian Football League, cheating, 

collusion,doping. 



 94 2931 بهار، 12، شماره ششممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره 

 

 همقدم
که با هدف توسعه  هايیبودجهساالنه مبالغ هنگفتی از     

در کشور تصويب شده است بواسطه رفتارهای  ایحرفهورزش 
انحرافی بازيکنان، مربیان، مديران و تماشاگران ورزشی اتالف 

ای از رفتارهای گردد. رفتار انحرافی به عنوان مجموعهمی
عی و قواعد و قوانین عمدی بوده که با نقض هنجارهای اجتما

سازمانی، سالمت سازمان و افراد حاضر در آن و يا هردو را به 
( اين قبیل رفتارها را 3001) 6(، لیتزکی33و  1) اندازدمیخطر 

 بندیتقسیمبه چهار گروه سیاسی، شخصی، مالی و تولیدی 
را مسبب برهم زدن نظم اجتماعی و اعمال  هاآننموده و 

(. محققان 32نمايد )سازمان معرفی میهای زياد بر هزينه
( عالوه بر تبعات اقتصادی و مالی 31 و 31، 96) يادیز

اين قبیل  اجتماعی و روانی رفتارهای انحرافی بر سازمان، اثرات
 هاسازمان، اين رفتارها که در سازندمی خاطرنشانرفتارها را نیز 

-رهبه رفتار ضد قوانین، نقض خالفکاری، تحت عناوين دزدی،

(، 91منابع ) اتالف و رشوه پذيرش (،32خرابکارانه ) رفتار وری،
( ظاهر 1) هاتالش از کردنمضايقه و همکاران با ادبانهبی رفتار
را هدر  هاسازمان درآمد درصد 1 میانگین طوربهگردند؛ می
ای و ورزش حرفه به ويژه( و در حوزه ورزش و 96) دهدمی

 اختالس، و تبانی، رشوهتقلب،  مانند مواردی قهرمانی شامل
 وندالیسم نژادپرستی و بندی،شرط دوپینگ، موادمخدر، استعمال

 برای داور با نیز تبانی (6919) (. خبیری61و  61باشد )می
 از و استفاده داوران رأی در برابر مقاومت پیروزی، به رسیدن

 کشور فوتبال در غیراخالقی رايج مسائل دوپینگ را به عنوان
  .(32است ) کرده شگزار

 به مربوطت اطالعا و اخبار کسب به جهان عمومی افکار تمايل
 ورزشی وقايع یگسترده انعکاس و يکسو از ورزشی رويدادهای

 ثباع سو، ديگر از جهانی جمعی ارتباط هایرسانه طريق از
(. 2) شود ترگسترده روز روزبه ورزش قلمرو که است شده

دان یک سو مياز سالیان اخیر  یط یورزشگسترش همه جانبه 
 گرياز سوی د و دهیاندرکاران ورزش را وسعت بخش دست عمل

پیوند ورزش و جامعه، مشکالت عمده ای را در باب مسائل 
ای پديدهبه عنوان ورزش (.  23اجتماعی بوجود آورده است )

جهانی و تاريخی از يک طرف به عنوان يک نهاد  جمعی،
خاص خود برای نظام اجتماعی و از اجتماعی دارای کارکردهای 

ی از نظام اجتماعی تحت تأثیر نظام ئطرف ديگر به عنوان جز
ای اجتماعی پديده به عنوان ورزشقدمت  .باشدمی جامعه کل

ها و با قدمتی برابر با پیدايش خود انسان است و دارای ارزش

                                                 
1. Litzky 

 باشدمیهنجارها، قواعد و قوانین و آداب رسوم خاص خود 
ن قوانین و هنجارها که برخواسته از ارزشهای عامه (. اي99)

باشد به شدت مبتنی و منحصر بر فرهنگ، آداب، جامعه می
رسوم و سنن مردمان هر سرزمین بوده و مالک و مبنای 

-قضاوت در مورد انحرافی بودن و يا نبودن رفتارهای افراد می

اير مورد انتظار گروه همتايان و همچنین س هاآنباشد و رعايت 
( 3061) 3. کاتاجا و همکارانباشدمیافراد حاضر در جامعه 

دريافتند که قضاوت در مورد انحرافی بودن يا نبودن استفاده از 
ای است که مواد نیروزا مبتنی بر فرهنگ و هنجارهای جامعه

(. همچنین افزايش تمايل 39کند )ورزشکار در آن زندگی می
ی وقايع عکاس گستردهشهروندان به رويدادهای ورزشی و ان

ورزشی منجر شده است تا اهمیت پرداختن به ورزش به مثابه 
يک پديده چند بعدی دارای کارکردهای اجتماعی، بیش از پیش 

( تا آنجايی که در قاموس جامعه 2با اهمیت قلمداد شود )
 -شناسی از آن به عنوان بارزترين نمود زندگی اجتماعی

قالنی شدن زندگی اجتماعی و فرهنگی ياد شده و آن را در ع
(. اين در حالی است که 33می دانند ) مؤثرتوسعه جوامع مدرن 

 قدرت ورزش شدن، منجر به افزايش جهانی از طرفی فرآيند
با  ورزشکاران و ورزشی از طرف ديگر نهادهای و گرديده
نگرش  يک از برخورداری برای جامعه طرف از فشار افزايش
 و محیطی اجتماعی ابعاد در هايشانیتفعال و اهداف به وسیعتر
 و نهادهای ورزشی ترمسئوالنه رفتار برای فشار. هستند مواجه

سازی نهادهای تصمیم برای جديد چالشی به ورزشکاران
 ارزش و به جامعه رسانی سود حداکثرسازی راستای در ورزشی
 (. 63گرديده است ) تبديل
رگ نمايی انحرافات ( در تايید نقش رسانه ها در بز3062) 9هنن

ورزشکاران، اذعان میدارد تمايل مديران رسانه ای به ديدن 
الی اخبار و رسانه ها انحرافات رفتاری ورزشکاران از البه

تمايلی به ديدن  هاآننگرشی واقع بینانه و منصفانه نیست زيرا 
روندهای کلی انحراف ندارند و بیشتر مايلند بی اخالقی ها و 

ری ورزشکاران را بزرگ جلوه داده و ديدی کجروی های رفتا
ايجاد نمايند يا به قولی،  هاآنغیر واقعی نسبت به رفتارهای 

انفجاری از يک انحراف فردی در جامعه ايجاد کنند، تا بدين 
 (.30طريق سود بیشتری را در جامعه نصیب رسانه خود نمايند )

نهادهای همانگونه که اشاره گرديد نهاد ورزش مستثنی از ساير 
گونه که به صورت مستقیم يا اجتماعی نبوده و همان

غیرمستقیم از جامعه تاثیر می پذيرد؛ خود نیز بر آن اثر می نهد. 

                                                 
2. Kataja et al 

3. Henne 
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علیرغم اثرات متقابل ورزش و جامعه بر يکديگر؛ لکن همۀ 
های ورزشی دارای تاثیرات های ورزش و همۀ رشتهبخش

ای و رشته حرفهيکسان و برابری نبوده و در اين میان ورزش 
های ورزشی مانند فوتبال بواسطۀ عامل اقتصادی و پیوند نا 

ای که رسانه با آن برقرار نموده بیشتر از ساير عادالنه
های ورزش )پرورشی، همگانی و...( دارای استعداد بروز بخش

(. لذا به جرات می 2) باشدمیرفتارهای انحرافی و مورد توجه 
ورزشی فوتبال به دلیل برخورداری از  توان عنوان نمود که رشتۀ

های جايگاه اجتماعی و اقتصادی باالتر نسبت به ساير رشته
تواند بستر مناسبی جهت بروز انحرافات رفتاری در ورزشی، می

های باال (. با توجه به هزينه23میان شاغلین در اين حوزه باشد )
، باشدمیو درجه اهمیتی که متوجه اين رشته پرطرفدار 

 عقد قراردادهای نتیجه گرايی، رويکرد با ديدگاههايی حاکمیت
 فنی نظر شاخص از بازيکنان جذب در باشگاهها رقابت کالن،
 ورزش از ، بهره برداریهاآن اخالقی قابلیتهای به توجه بدون

 شدن دور تبلیغات تجاری منجر به و صنعت يک عنوان به
 گیریشکل و تو معنوي اخالق از قهرمانان و شاخص بازيکنان

 بروز است و شده اخالق به توجهورزشکاران بی از جديدی نوع
 بازيکن به حرمتیبی بازی، نقص مقررات چون هايیناهنجاری

 و باخت هنگام در خشونت داور، به ادبانهاعتراضات بی حريف،
 ورزش یرا به دنبال داشته و پديده هر قیمت، به بردگرايی
 که جايی تا است، کرده قی همنشیناخال رذايل با را قهرمانی

 نگران موجود وضعیت از کشور ورزش اندرکاران  دست برخی
اجتماعی ( نیز دو عامل 6933(. شجیع و همکاران )20هستند. )

را از داليل مهم بروز رفتارهای انحرافی در ورزش  و اقتصادی
(؛ با توجه به اينکه کجروی و انحرافات به 29برشمرده اند )

ی از عوامل عمده در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی عنوان يک
( با اطمینان خاطر می توان گواهی 91جامعه معرفی شده است )

داد که رفتارهای انحرافی بازيکنان لیگ برتر فوتبال ايران می 
تواند منجر به کاهش ارزش و اعتبار ورزش کشور و رشته 

ردد. با ورزشی فوتبال در سطح ملی و عرصه های بین المللی گ
توجه به اهمیت و نقش مخرب رفتارهای انحرافی در تخريب 
اعتبار و وجاهت ورزش فوتبال کشور الزم و ضروری می نمايد 

ريزی های الزم که مديران و برنامه ريزان ورزشی کشور برنامه
جهت پیشگیری و مقابله با اين قبیل رفتارهای سوء اجتماعی را 

ريزی ها در اين قبیل برنامهدر دستورکار داشته باشند. لکن 
بوده و  هاآنبر بروز  مؤثردرجه اول نیازمند شناسايی عوامل 

های بعدی در بنای تصمیم گیریاطالعات حاصله سنگ
راستای جلوگیری از بروز اين قبیل رفتارهاست؛ گل پرور و 

ناهنجار  رفتارهایدر  سهیم متغیرهای شناسايی( 6930نادی )

 و ها برنامه کردن عملیاتیاتی جهت سازمانی را عاملی حی
 وقوع پیش بینی کننده و رفتارها اين مهار و کاهش راهبردهای

ی معرفی می نمايند کار هایمحیط در رفتارها اين رخداد يا
از  فساد با نیز مبارزه ( 3062و يبواه ) کومی (. ابراهیم،61)

تدوين  بر مقدم فساد را عوامل ايجاد کننده شناسايی طريق
(. در بحث 36میدانند؛ ) سازمان هبردهای مقابله با فساد دررا

بر بروز رفتارهای انحرافی ورزشکاران،  مؤثرپیرامون عوامل 
محققان اين حوزه، متغیرهای مختلفی را در بروز اين قبیل 
 رفتارها دخیل دانسته اند؛ از جمله اين متغیرها عوامل مديريتی

، گروهی، رهبری، (، فردی22تربیتی ) _اداری و آموزشی_
(، اقتصادی، سازمانی، سیاسی، فرهنگی 93سازمانی و مديريتی )

و اخالقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقررات ورزشی و عوامل 
( می باشند که همگی دارای نقش در بروز اين 90) یدرون

مؤثر بر اخالق  ( عوامل6932رفتارها دارند. همچنین فارسی )
شی را در چهار گروه کلی عوامل در سازمان های ورز ایحرفه

فردی، سازمانی، محیطی خرد و محیطی کالن دسته بندی 
(. از ديگر عوامل اثرگذار که در قريب به اتفاق 62است )نموده 

( در بروز رفتارهای 66و 69، 92، 90، 20تحقیقات انجام گرفته )
شناخته شده است، عوامل جمعیت شناختی  مؤثراجتماعی 

جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، سطح . عوامل باشدمی
 .باشدمیتحصیالت و... 

و  یاجتماعگاهيسن و پا کرد مشاهده (6912) صفابخش 
ی بيبر رفتارهای تخر رگذاریعوامل تأث نيتراز مهم ،اقتصادی

همچنین باغبانیان و خمرنیا  .(91) شودیمحسوب م تماشاگران
 نمره انگینمی معنی داری بین رابطه ( در پژوهش خود6930)

 سطح تحصیالت، میزان اساس بر شغلی انحرافی رفتارهای

(. در همین رابطه 1نمودند ) مشاهده کارکنان شغل و درآمد
( به ارتباط سن و جنسیت بر 3061) 6تايتل و همکاران

خودکنترلی رفتاری در ورزشکاران گواهی داده و نشان دادند 
رلی رفتاری هستند مردان در مقايسه با زنان کمتر دارای خودکنت

( و در 21و بیشتر رفتارهای انحرافی از خود بروز می دهند )
نشان  (6931علیوردی نیا و علیمردانی )نتايج پژوهش  تايید آن

بین پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای  داد
ای که وقوع گونهانحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به

ن دانشجويان پسر بیشتر از دانشجويان رفتارهای انحرافی در بی
سازد ( خاطرنشان می6933عالوه بر آن شجیع ) .(9ت )دختر اس

 ایحرفهبا افزايش سن، کارکرد قضاوت اخالقی ورزشکاران 

                                                 
1. Tittle et al 
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کاهش يافته و احتمال انجام رفتارهای پرخطر عمدی افزايش 
( نشان 3061( و ازسوی ديگر کاتاجا و همکاران )29می يابد )

که ادراک ورزشکاران از دوپینگ تا حد زيادی با توجه به دادند 
 . (39) باشدمیمتفاوت  هاآنويژگی های جمعیت شناختی 

حال با توجه به موارد مذکور، اين سوال پیش می آيد که عوامل 
بر بروز رفتارهای انحرافی بازيکنان لیگ  مؤثرجمعیت شناختی 

وامل بر بروز اين برتر فوتبال ايران کدامند و نقش هريک از ع
رفتارها چگونه است لذا اين تحقیق با هدف تحلیل کیفی 

بر بروز رفتارهای  مؤثر)شناسايی( عوامل جمعیت شناختی 
 انحرافی بازيکنان لیگ برتر فوتبال ايران انجام پذيرفته است.

 

 روش تحقیق
بود که به منظور  یفیک قاتیاز نوع تحق قیتحق نيروش ا

-(، مطالعات کتابخانهیقیاول )مطالعه تطبآن، در مرحله  یاجرا

مرتبط با  یپژوهش ها لِیو تحل فیبه اجرا در آمد و به توص ای
انجام شده در  یهالیحلتپرداخته شد.  یرفتار و رفتارشناس

 یراهنما نيتدو زیدانش و ن یمرحله اول منجر به ارتقا
 هایمصاحبهشد. در مرحله دوم ) یمرحله بعد یمصاحبه ها برا

 یانحراف یبر بروز رفتارها مؤثرجمعیت شناختی (، عوامل یفیک
برخاسته از  هياز روش نظر رانيبرتر فوتبال ا گیل کنانيباز

 یباز، محور یسه مرحله کدگذار ی( و ط6یها )گرندد تئورداده
 قیتحق یفیک کرديوشد. با توجه به ر يیشناسا ینشيو گز

از  ،یوله برفگل گیرینمونهبا روش  گیرینمونهحاضر، جهت 
 یها میت یباشگاه ها رانيمد هیکه شامل کل یجامعه آمار نیب

 یها ئتیه یروسا ،نفر(61) رانيبرتر فوتبال ا گیحاضر در ل
 لونفر( در فص 1برتر ) گیحاضر در ل هایفوتبال استان

و  6931شانزدهم و هفدهم لیگ برتر فوتبال ايران )سال های 
 39بودند که تعداد  تبالفومتخصصان  ريسا نیو همچن( 6931

 32 یتعداد، ط نينفر به عنوان نمونه انتخاب شده و از ا
 یانحراف یبر بروز رفتارها مؤثرعوامل  نییمصاحبه، جهت تب

 افتهيدست  یبه اشباع نظر رانيبرتر فوتبال ا گیل کنانيباز
 شد.

 

 جزئیات نمونه های تحقیق .2جدول 

 گروه
تعداد افراد مصاحبه 

 شده

تعداد 
 احبه هامص

 1 1 رئیس باشگاه 

 2 2 رئیس هیئت 

                                                 
1 . Grounded Theory 

 3 3 کارشناسان 

 2 9 دانشگاه دیاسات

 32 39 کل

 

 تحقیق هاییافته
بر بروز  مؤثرپیرامون شناسايی عوامل جمعیت شناختی 

رفتارهای انحرافی بازيکنان لیگ برتر فوتبال پس از انجام 
ص عمیق کیفی با صاحب نظران اين حوزه، مشخ هایمصاحبه

، میزان تأهلگرديد که شش مقوله فرعی سن، وضعیت 
تحصیالت، پیشینه ورزشی، پايگاه اجتماعی و پیشینه اجتماعی 

نمايی  3در بروز اين قبیل رفتارها نقش دارند. جدول شماره 
و در  دهدمیکلی از مقوالت اصلی و فرعی اين عوامل را نشان 

 شد.ادامه هريک از اين مقوالت اصلی تبیین خواهند 

 میزان تحصیالت:
انجام شده،  هایمصاحبهکیفی حاصل از  هایيافتهمطابق با 

تحصیالت دانشگاهی( به  به ويژهمیزان تحصیالت بازيکنان )
عنوان عاملی اثرگذار بر شکل گیری رفتارهای انحرافی 

 بازيکنان لیگ برتر فوتبال ايران شناخته 
نقش شد. مطابق با مفاهیم به دست آمده، بخش بندی 

در دو قسمت مورد  دانشگاهی تحصیالت جمله از و تحصیالت
 عنوان به حیث دو توجه واقع شده است و اين دو بخش از

-می در بازيکنان عمل رفتار کننده کنترل و بازدارنده عاملی

کرده بواسطه حفظ وجهه و  تحصیل نخست اينکه فرد. نمايد
ه دارای اعتبار اجتماعی خود نسبت به ساير همتايان خود ک

 نمايدمی را رعايت عمل تحصیالت کمتری هستند بیشتر ظواهر
 فرد ثانويه ديدگاه از و دهدمی بروز ناهنجار رفتارهای کمتر و

اکتساب  را بیشتری اجتماعی مهارتهای خود تحصیالت بواسطه
 و نموده و توانايی بالقوه برقراری ارتباط بیشتری را در خود دارد

 و شخصیت حفظ در وی اعی، بهاجتم توانايی سطح اين
  .نمايد می کمک رفتارش

  تأهلوضعیت: 
آنچه که از تحلیل کیفی حاصل از انجام اين پژوهش در بخش 

در بروز رفتارهای انحرافی بازيکنان  تأهلنقش عامل وضعیت 
فوتبال لیگ برتر ايران معین گرديد؛ بازيکنان متاهل کمتر از 

استعداد بروز رفتارهای نوعان مجرد خود دارای سوابق و هم
ی حاصل از هادادهباشند. مفاهیم مستخرج از ناهنجار می

دهد؛ با توجه به لزوم گذران اين تحقیق نشان می هایمصاحبه
-زندگی، نگرش بازيکنان متاهل به ورزش فوتبال و عضويت

های باشگاهی بیشتر جنبه شغلی و کسب درآمد شان در تیم
ازيکنان مجرد کمتر به فوتبال به دارد اين در حالی است که ب
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عنوان يک شغل نگريسته و بیشتر جنبه های تفريحی آن را در 
نظر می گیرند. همچنین بازيکنان متاهل آن چنانکه مشخص 
گرديده است دارای آرامش روحی و روانی بیشتری نسبت به 

را در  هاآن( و اين آرامش می تواند 92بازيکنان مجرد بوده )
 وقعیت های بد و خوب ياری رساند.مورد تشخیص م

 

 و مقوله ها میمفاه يیشناسا. 1جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی مفاهیم هم معنی

 افزايش مهارت های شخصی مورد نیاز
 شانس يادگیری بیشتر تعامالت اجتماعی

 ارتباطات اجتماعی غنی تر
 پرستیژ و کالس کاری

 آموزش مهارت های اجتماعی

 میزان
 تحصیالت

اب
ی

خت
شنا

ت 
معی

 ج
عاد

 

 دستیابی به برابری جنسیتی
 نیاز به اداره زندگی

 فوتبال به مثابه شغل و منبع درآمد ورزشکار
 جدايی و طالق

 آرامش در زندگی

 وضعیت 
 تأهل

 پختگی و سکون
 دارای تجربه بیشتر

 تعامل بیشتر با محیط

 سن

 نگرش جامعه نسبت به ورزشکار
 تعامل محیطی

 یت اجتماعیمقبولیت و محبوب
 کانون توجه بودن

 اعتماد متقابل

 پايگاه 
 اجتماعی

 سوابق حضور در تیم ملی

 سطح کیفی باشگاه های قبلی
 محیط رشد بازيکن در نوجوانی

 مربیان طول مدت ورزش

 پیشینه 
 ورزشی

 

 سوء پیشینه
 سوابق تخلفات

 برچسب های اجتماعی
 بزهکاری اجتماعی

 نگرش
 اجتماعی

 

  :سن 
لی مهم و حیاتی در بروز رفتارهای افراد انسان سن عام

، افراد در دوره های مختلف سنی خود رفتارهای باشدمی
متفاوت و منحصر به فردی را از خود بروز می دهند، به گونه 
ای که انسان با افزايش سن میل به سکون و ثبات بیشتری را 

ری پیدا نموده و کمتر دچار رفتارهای مخاطره آمیز و خطر پذي
می شود. نتايج حاصل از کاوش پیرامون متغیر سن نشان داد 

که بازيکنان دارای سن بیشتر کمتر دچار بروز رفتارهای 
غیراخالقی و غیرقانونی شده و کمتر خطر و چالش های 
متعاقب بروز رفتارهای انحرافی را پذيرا هستند، در نقطه مقابل 

و دارای جنب و  جوانان دارای انگیزه های پیشرفت باالتر بوده
جوش بیشتری هستند. اين سکون طلبی را می توان با افزايش 

مربوط دانست. همچنین همان  هاآنتجربه و تعامل اجتماعی 
گونه که در پیش اشاره رفت؛ افزايش سن ارتباطی تنگاتنگ با 
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افراد داشته و  افراد مسن تر نسبت به گروه  تأهلوضعیت 
 جوانان بیشتر متاهل هستند. 

 یشینه ورزشی: پ 

سوابق ورزشی بازيکن و کیفیت اين سابقه عامل ديگری است 
که بعنوان دخیل در بروز رفتارهای ناهنجار شناسايی شد. در 
توضیح مفاهیم تشکیل دهنده اين مقوله می توان اشاره نمود 
که بازيکنان دارای سوابق درخشان تر، بواسطه اينکه مراتب 

و همچنین ترس از دست دادن باالی ترقی را طی نموده اند 
موقعیت فعلی خود و  جلوگیری از حذف و کنارگذاشته شدن از 

تر رفتار نموده و های سطح باال و ملی، محافظه کارانهتیم
در مورد سوابق تخلفات و رفتارهای  هاآنگزارشات کمتری از 
 باشد. در دسترس می هاآنمتخلفانه و مجرمانه 

  :پايگاه اجتماعی 

اجتماعی ورزشکار داللت بر اين دارد که هر میزان  پايگاه
بازيکنان دارای شهرت و مقبولیت بیشتری باشد کمتر ريسک 
درگیری با رفتارهای انحرافی را به خود داده و کمتر خود را 
نیازمند بروز رفتارهايی انحرافی نظیر دوپینگ و تبانی می دانند. 

رشد و شکوفايی  از آنجايی که ورزش می تواند نقش بسزايی در
شخصیت افراد را دربر داشته، در توضیح اين عامل می توان به 
اين موضوع اشاره نمود که شايد بازيکنان با رشد و پیشرفت 
ورزشی دارای شخصیت اجتماعی تر و قوی تری شده و اين 

در قبال بروز رفتارهای  هاآنبهبود شخصیت در خودکنترلی 
اين مورد با نگرش افراد  را مصونیت بخشد. هاآنانحرافی 

جامعه نسبت به شخص ورزشکار، میزان محبوبیت و توجه 
جامعه به وی ارتباط دارد. و هرچه بازيکن بیشتر در کانون 
توجهات اجتماعی قرار داشته باشد کمتر خود را درگیر رفتارهای 
خالف انتظار جامعه می نمايد. عالوه بر آن نه تنها پايگاه 

قلمداد می  مؤثرار در اين مورد مهم و اجتماعی خود ورزشک
گردد؛ سطح و پايگاه اجتماعی خانوادگی ورزشکار نیز در اين 

 شناسايی شد. مؤثرمورد دارای نقش 

  :پیشینه اجتماعی 

ای نسبی با عنايت به اينکه ارزش ها و تابوهای اجتماعی پديده
توان بوده و میزان قضاوت در مورد رفتارهای انسانی است، می

عان داشت که قضاوت پیرامون رفتارهای بازيکنان امری اذ
در  هاآنباشد لذا هويت ورزشکاران و تصوری که از نسبی می

اجتماع و اذهان شهروندان آن نقش بسته است به شدت وابسته 
 هاآنپیشینه بوده و سوابق و سوء هاآنبه پیشینه اجتماعی 

دارد. بر طبق  هاآننقش بسیار مهمی در شکل گیری رفتارهای 
يافنه های اين پژوهش چنانکه ورزشکار يا ورزشکارانی در 
گذشته دارای سوابق سوء باشند بطور بالقوه بیشتر مستعد بروز 

اين قبیل رفتارها هستند و ورزشکاری که دارای برچسب های 
اجتماعی باشد بیشتر مورد اتهام و در جايگاه سوء برداشت 

 رفتاری خواهد بود.
 

 گیریجهبحث و نتی

هدف اصلی اين پژوهش تحلیل کیفی نقش عوامل جمعیت 
در بروز رفتارهای انحرافی بازيکنان لیگ برتر  مؤثرشناختی 

فوتبال ايران بود. مقوله های فرعی جمعیت شناختی مرتبط با 
گیری و بروز اين قبیل رفتارها شامل میزان تحصیالت، شکل

، سن، پیشینه ورزشی، پايگاه اجتماعی و پیشینه تأهلوضعیت 

 .اجتماعی بود

نقش میزان تحصیالت در اين پژوهش بیشتر متوجه تحصیالت 
دانشگاهی بازيکنان بوده است، به نظر می رسد بازيکنان 

اکتساب مهارت  بواسطه حضور بیشتر در اجتماعات و همچنین
های ارتباطی و اجتماعی تر بیشتر نسبت به ساير افراد فاقد 
تحصیالت دانشگاهی در مراکز آموزشی، با کیفیت بهتری قادر 

های خود تیمیباشند نسبت به تعامل با مربیان، مديران و هم
تعامل داشته باشند و مشکالت خود را بواسطه اين تعامالت 

(  اشاره می نمايند 3061) 6مال و هلناجتماعی مرتفع نمايند. پا
که افراد در صورتی که در مواجهه با مشکالت کاری احساس 
ناتوانی نمايند و نتواند بر مشکالت فائق آيند  احتمال دارد  که 
مرتکب راه های انحرافی شده و هدف خود را بواسطه اين راه 

ن (. عالوه بر اين علیوردی نیا و همکارا93) نمايندها محقق 
( پرستیز باالی اجتماعی و فکری دانشجويان را عاملی 6930)

 (.3بازدارنده در بروز رفتارهای انحرافی قلمداد می نمايند )
در بروز رفتارهای انحرافی مبین  تأهلبررسی نقش وضعیت 

اين نکته است که افراد با ورود به مرحله ازدواج تغییرات زيادی 
نمايند. نتايج تحقیق را در شخصیت و هويت خود احساس می 

دهد که پديده ازدواج ( نشان می6931ابتکاری و همکاران )
(. اين 60) دهدمیرفتار اجتماعی افراد را به نحو مطلوب تغییر 

تغییرات شامل تغییر در نگرش افراد نسبت به زندگی میگردد 
های اين تحقیق؛ بازيکنان متاهل و دارای فرزند ومطابق با يافته

رشته ورزشی خود به عنوان يک حرفه و شغل به ورزش و 
ای برای امرار معاش خود و خانواده نگريسته و آن را وسیله

قلمداد می نمايند و طبیعی است که بواسطه ترس از دست 
دادن موقعیت شغلی خود و به تبع آن فقدان منابع مالی برای 

تر رفتار تامین خانواده کمتر خطرپذير هستند و محافظه کارانه
رسد افراد متاهل با توجه به نمايند. همچنین به نظر میمی

                                                 
1. Pamela & Helen 



 رانیبرتر فوتبال ا گیل کنانیباز یانحراف یرهاموثر بر بروز رفتا یشناخت تینقش عوامل جمع یفیک لیتحل 93
 

 

 

شرايط زندگی متفاوت نسبت به افراد مجرد از پايگاه اجتماعی 
را در حفظ رفتار  هاآنباالتری برخوردار باشند و اين موقعیت 

خويش و خويشتنداری بیشتر ياری می رساند. سیگل و 
ترين و عامل مرا يکی از مه تأهل( وضعیت  3060)  6همکاران

ترين عامل پیش بینی کننده وقوع رفتار انحرافی سن را قوی
ها و اقشار قلمداد می نمايد و اذعان می دارد در بین گروه

مختلف جامعه، جوانان بیشتر از اغلب ساير گروه های سنی 
( 3061(.  تايتل و همکاران )22مرتکب جرم می شوند )

 هاآنزان رضايت از زندگی دريافتند که با افزايش سن افراد می
افزايش يافته و اين افزايش در میزان رضايت اجتماعی، کاهش 

(. با توجه به 21بروز رفتارهای انحرافی را به دنبال دارد )
تحقیقات مذکور، نتايج حاصل از اين تحقیق نیز نشان داد که 

های واصله از رفتارهای انحرافی بازيکنان فوتبال بیشتر گزارش
ه بازيکنان دارای سن کمتر بوده و اين تفاوت در میزان مربوط ب

بروز انحرافات بیشتر مربوط به افزايش تجربه در بازيکنان مسن 
بوده لذا بازيکنان  هاآنتر و محصول افزايش تعامالت اجتماعی 

نمايند. همچنین تر رفتار میدر اين وضعیت به اصطالح پخته
اشاره شد؛ افزايش  تأهلمطابق آنچه پیرامون نقش وضعیت 

سن با افزايش نرخ ازدواج همبستگی زيادی داشته و با باال 
رفتن سن افراد، بر تعداد متاهلین افزوده خواهد شد و مزايای 

در پیشگیری از بروز اين قبیل رفتارها را شامل حال افراد  تأهل
( در تايید نقش ساختار 6912نمايد. صفابخش )مسن تر می

فتارهای انحرافی؛ رفتارهای تخريبی در اجتماعی در ايجاد ر
فوتبال باشگاهی کشور را مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد 

ترين عوامل تأثیرگذار سن و پايگاه اجتماعی و اقتصادی، از مهم
(. در 91) شودبر رفتارهای تخريبی تماشاگران محسوب می

تبیین نقش پیشینه ورزشی و رزومه کاری در بروز رفتارهای 
اهنجار بازيکنان آنچه از نتايج تحقیق اخیر مشخص میگردد ن

تر کمتر خود را اينکه بازيکنان دارای سوابق و رزومه درخشان
نمايند، درگیر رفتارهای منافی اخالق و هنجارهای سازمانی می

عالوه بر تايید ارتباط ساير  6933شجیع و همکاران در سال 
القی بازيکنان عوامل جمعیت شناختی در تصمیم گیری اخ

دارند که سابقه حضور در میادين ملی و طراز فوتبال اشاره می
 باشدمی مؤثراول ورزشی در تصمیم گیری اخالقی بازيکنان 

( خاطر نشان 3062(. عالوه بر آن فرهادی و همکاران )29)
 هاآنسازند که با افزايش سابقه خدمتی افراد در سازمان می

                                                 
1. Siegel et al 

یشتر قوانین و هنجارهای سازمان را کمتر دچار تخلفات شده و ب
 (.69رعايت می نمايند )

نگرش افراد جامعه در مورد وجود اعتماد در سازمان از طريق 
احساس کنند به  هاآنانتظارت کارکنان منعکس میشود که 

توجه شده و نیازهايشان در حال و آينده ارضا خواهد شد.  هاآن
دوطرفه بین فرد و  تواند حاصل يک توافقاعتماد سازمانی می

سازمان باشد، برای اطمینان از اين که هرکدام چگونه عمل 
در  هاآنخواهند کرد. وقتی کارکنان احساس کنند که اعتماد 

حال از بین رفتن است، اعمال انحرافی شدت بیشتری خواهد 
بار دهد که وقتی مديران چندينگرفت. مثالً تحقیقات نشان می

شان سرزنش يا توبیخ تری يا همکارانکارکنان را در حضور مش
کنند، اعتماد بین مديران و زيردستان شکسته شده و می

(. در تبیین نقش 93شدت میگیرد ) هاآنرفتارهای انحرافی 
عوامل محیطی در بروز رفتارهای انحرافی، بر اساس نظريه 

کنش متقابل داريم،  هاآن(، افرادی که ما با 3062بارنیک )
کنیم و فعالیت هايی که درگیر آن عبور و مرور میمکانی که در 

-آن هستیم، در احتمال و توزيع رفتارهای مجرمانه تأثیر می

، لذا ورزشکاران فوتبال به عنوان عضوی از جامعه (21) گذارد
شهروندی نه تنها از اين قاعده مستثنی نیستند بلکه همانگونه 

مع بیشتر از تر اشاره شد تمايل اذهان عمومی در جواکه پیش
ساير شهروندان متوجه افراد شاخصی نظیر ورزشکاران، 

 طوربههنرمندان، سیاستمداران و... است؛ اين تفاوت ديدگاه 
مستمر با شیوه های رفتاری بازيکنان لیگ برتر فوتبال مرتبط 
خواهد بود و تغییرات مثبت در اين ديدگاه منجر به اعتماد 

اد جامعه خواهد شد. بر طبق متقابل بین بازيکنان و ساير افر
، اعتماد اجتماعی  مهم ترين مسئله 3نظريات دورکیم و تونیس

( و دارای اهمیت قابل توجهی در بهبود 2نظم اجتماعی بوده )
. اين باشدمیعملکرد فردی ورزشکار و در نهايت تیم 

 که شود که در تحقیقیای مهم قلمداد میتاثیرمتقابل به گونه

( انجام 3062) 9زشی توسط میتلند و همکارانور سازمانهای در
گرديد، مشخص شد که وجود فرهنگ قوی مبتنی بر انسجام و 

 باشدمی  هاسازماندر اثربخشی اين  مؤثراعتماد يکی از عوامل 
و اعتماد باعث افزايش اطمینان در روابط بین افراد شده، در 

و فقط  ؛(31) نتیجه کیفیت تعامالت اجتماعی را ارتقاء میبخشد
در اين حالت است که افراد میتوانند اطالعات، حمايتها و ساير 

که (. با توجه به اين26منابع مورد نیاز خود را به دست آورند )
بینی کننده بر گرايشات يا اعتماد متقابل اجتماعی نقش پیش

                                                 
2. Durkheim  & Tunis 

3. Maitland 
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(  و فقدان آن نظم 6رفتارهای مطلوب اجتماعی داشته )
ريان صحیح  کنش های اجتماعی را مختل و مانع از ج

( می توان به جرات شهادت داد که 3اجتماعی می گردد )
ای در برقراری تعامل سازنده بین بازيکنان و جامعه نقش سازنده

نمايد و ايفا می هاآنافزايش محبوبیت و مقبولیت اجتماعی 
توانند  با اين هدف، مديران و مربیان باشگاه های ورزشی می

رزشکاران خود با مسئولیت های اجتماعی نسبت به آشناسازی و
به حضور در فعالیت های داوطلبانه و  هاآنو ترغیب و تشويق 

های اجتماعی نظیر سیل، نوع دوستانه همانند آنچه در بحران
های گلريزان و کمک رسانی به محرومان و زلزله و يا جشن

تر نیازمندان به وجود می آيد اقدام نموده و با ايجاد تعامل بیش
مابین بازيکن و جامعه گام بزرگی را  در مسیر پیشگیری از بروز 
اين قبیل رفتارها برداشته و نسبت به ارتقاء عملکرد تیمی خود 

( مويد 6931امیدوار باشند. نتايج تحقیق ابتکاری و همکاران )
اين موضوع است که اعتماد اجتماعی بر پتانسیل رفتار نابهنجار 

( نیز نشان 6931)اسدی فر و همکاران  (.60تأثیر منفی دارد )
دادند که با افزايش در میزان اعتماد اجتماعی دانشجويان، 
میزان کج روی فرهنگی آنان کاهش می يابد و کاهش اعتماد 
اجتماعی موجبات افزايش کج روی های فرهنگی دانشجويان را 

 (. 2) زدرقم خواهد 
و  باشدمی ، انحراف پديده ای نسبی6مطابق با نظريه برچسب

يک شخص يا يک عمل فقط زمانی انحراف تلقی می شود که 
(، از اين 21) شودبرچسب انحراف توسط ديگران به آن زده 

آيد که سوابق و پیشینه اجتماعی افراد به تعريف چنین بر می
نقش داشته و مبنای  هاآنشدت در نگرش اجتماعی نسبت به 

وابق بازيکنان لیگ باشد؛ به همین ترتیب سقضاوت جامعه می
برتر فوتبال ايران نظیر درگیری و نزاع، مصرف مواد نیروزا و... 

شده و در  هاآنتواند منجر به کاهش اعتماد اجتماعی به می
نتیجه ورزشکاران بیشتر مستعد بروز رفتارهای انحرافی گردند. 

( شهرت را عاملی مهم در 3001) 3همچنین فردريش و ايیر
( و در صورتی که بازيکن يا 62می داند ) تصمیم گیری افراد

بازيکنانی بواسطه سوء پیشینه رفتاری در جامعه به عنوان 
متخلف شناخته شود و به اصطالح دارای برچسب انحرافی 
گردد، عالوه بر از دست دادن اعتماد اجتماعی، با کاهش 

تواند به بستر و شهرت مواجه خواهد شد و اين عامل خود می
فزايش انحرافات رفتاری وی گردد. کوتاه سخن ساز ازمینه

در بروز  مؤثراينکه؛ با عنايت اينکه عوامل جمعیت شناختی 

                                                 
1. Labeling Theory 

2. Fraedrich & Iyer 

رفتارهای انحرافی شناسايی شده در اين تحقیق کمتر قابل 
بايست با هدف تغییر هستند؛ مديران و مربیان ورزشی می

پیشگیری از هدررفت منابع مادی و غیرمادی در نتیجه 
نحرافی بازيکنان، با شناخت صحیح از حاالت و رفتارهای ا

های جمعیت شناختی هريک از بازيکنان باشگاه و تیم ويژگی
خود نسبت به تعديل و اصالح عکس العمل های فردی و 

اهتمام ورزيده تا بتوانند در  هاآنسازمانی خود در مواجهه با 
 .راستای کیفیت بخشی عملکرد افراد و تیم خود موفق باشند
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