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ها و عوامل موثر بر وزههدف اصلی این تحقیق شناسایی ح
 ای ایران بود.ورزشکاران حرفهدهی رفتارهای اجتماعی شکل
؛ شاملکه جامعة آماری تحقیق  از نفر 39 شامل آماری نمونه

ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، ورزشکاران حرفه
بود که حضور فعال در شناسان ورزشی روانشناسان و جامعه

گیری نظری و گلوله برفی . روش نمونه ای داشتندورزش حرفه

 از مصاحبه نیمه ساختار یافته، هاداده یآورجمع برای بود. و

 مرحله سه در کدگذاری روش طریق از هاداده.  گردید استفاده

 شامل هایافته .گرفتند تحلیل قرار مورد انتخابی و محوری باز،

 بندیطبقه مفهوم 33 در که بود باز کدگذاری در نشان 636

سیاسی، ادامه هشت مقوله  اقتصادی، سازمانی،  در شدند.
فرهنگی و اخالقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقرران ورزشی و 

-یافته به توجه شدند. با دهی رفتار شناساییعوامل درونی شکل

ها و بسترهای مناسب به گردد؛ زمینهمی تحقیق، پیشنهاد های
ها ای در سازماندهی رفتارهای ورزشکاران حرفهمنظور شکل

ورزشکاران حضور دارند، فراهم ورزشی و محیط اجتماعی که 
 . گردد
 هاي کليديواژه

 نظریه پردازی داده ، کیفی،ایحرفهورزشکاران ، رفتار اجتماعی

 .دهی رفتاربنیاد، شکل

 

The main purpose of this study was to identify the 

domains and factors affecting the formation of 

social behaviors in Iran's professional athletes. 

The statistical sample included 23 people from the 

research population including professional 

athletes, sports coaches, sports managers, 

psychologists and sports sociologists who were 

active in professional sport. The method of 

sampling was theoretical and snowball. This 

research was carried out qualitatively.  Semi-

structured interview was used to collect the data  

Data were analyzed by coding method in three 

stages: open, axial and selective. The findings 

included 121 mark in open coding that were 

categorized in 22 concepts. In the following eight 

categories of economic, organizational, political, 

cultural and ethical, technical, social, sporting 

rules and regulations and internal factors of 

behavior formation were identified. According to 

the findings of the research, it is recommended;  

Appropriate fields and substrates for the formation 

of professional athlete behaviors in sports 

organizations and the social environment that 

athletes are present,  Provided 
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 مقدمه

امــروزه در سراســر جهــان، ورزش  بــــدون شــــ 
کـه بـه واسـطه اسـتفاده  است ای است منحصر به فردپدیده

توان در بســـیاری از مقـــوز  از بهینه از آن در جامعه، می

و اقتصــادی بـه رشد  جمله مقوز  فرهنگــی، اجتمــاعی
ـــراد، اســتهچشـمگیری دســت یافت ـــر افـ . اثرا  ورزش بـ

ا جامعه در بسـیاری از مـوارد کـامال ویژه و ها و نهایتخانواده
ــل مشاهده  ــده دیگـــری قابـ ــیپ پدیـ خاص است که در هـ

ــت ــت ایورزش پدیده(. 36) نیس  آن به مردم غالب که اس
 صـــور به ورزشـــی هایمیدان در خود چه. دارند گرایش
 در آن ناب هایلحظه تماشـاگر چه و باشـند آماتور یا ایحرفه

فزایش ا با المللی باشند،محلی، ملی یا بین زشـیور هایمیدان
 توجه هم گروهی هایرســـانه محبوبیـت ورزش در جامعه،

 م ک محبوبیت این افزایش به و اندداده نشان آن به بیشتری

 . (61)کنند می
تمایل افکار عمومی جهـان بـه کسـب اخبـار و اطالعـا  

 یگسـتردهبه رویدادهای ورزشی از یکسـو و انعکـاس  مربوط

های ارتباط جمعی جهانی از وقــایع ورزشـی از طریـق رسانه
ـــرو ورزش روزبه ـــه قلمـ روز دیگر سـو، باع  شـده است کـ

ــوندگســترده ــدن، جهانی فرآیند (. همچنین،9) تر ش قدر   ش
 با نهادهای ورزشــی و ورزشــکاران و داده افزایش را ورزش

ــار افزایش  نگرش ی  از برخورداری برای جامعه از طرف فش

و  اجتماعی ابعاد در هایشـــانفعالیت و اهداف به تروســـیع
تر نهادهای مسئوزنه رفتار یبرا فشـار هسـتند. مواجه محیطی

سازی تصمیم یبرا جدید معمای ی  و ورزشـکاران به ورزشـی
رســاندن به  سـود حداکثرسـازی راسـتای نهادهای ورزشـی در

  .(64) است گردیده تبدیل و ارزش جامعه

ــیار مهم  ــعه ورزش بس عوامل فرهنگی و اجتماعی در توس
ی  از  توسـعه فرهن  رـرورتی برای توسـعه در هر و اسـت

ــت  ــادی و حتی ورزش اس برخی از  (.4)ابعاد اجتماعی، اقتص
ــوعا  درباره محور اجتماعی و فرهنگی عبار  مهم ترین مور

پذیری، همبســـتگی ملی، گرایی، جـامعهالگوســـازی، ملی از
داشـــت، اخالپ، پرکردن مناســـب اوقا  فراغت، فرهن  به

تقویت رفتارهای اخالقی، مقابله با تهاجم فرهنگی، احترام به 

 (.61) غیره هستند پیش کسو  و
ــیار بزرگی را ورزش حرفه  ای و صــنعت ورزش ترار  بس

ای شـــامل همکاری حامیان مالی، گیرد، ورزش حرفهدر برمی

                                                                                                                                                    
1 . Cortsen 

نی ها، ورزشکاران و تماشاچیان ارسانه ست. همچنین، بازار جها

ای از این جهت که چندین مهار  و کسب و کار ورزش حرفه
ند، با هم ادغام شده و کسب و کارهای جدیدی را شکل داده ا

ــاختار متفاوتی دارد و همچنان این ســاختار، روز به روز در  س

ای یکی از حال گسـترش اسـت. از آنرا که ورزشــکاران حرفه
ای هستند، ا در حوزه ورزش حرفهعناصـر اصلی کسب و کاره

در صــنعت ورزش  "افراد مشــهور ورزشــی"توجه به مفهوم 

ــرور  پیدا کرده و مورد توجه بخش ــنعت ر های مختلف ص
ورزش قرار گرفته اسـت. افراد مشهور ورزشی، همچون اهرمی 

ــانه کنند؛ به همین حامیان مالی عمل می ها وبرای جذب رس

ران در صنعت ورزش رروری گذاخاطر، برای تشـویق سـرمایه
 (.39) هستند
 عقد گرایی،نتیره رویکرد با هـاییدیـدگـاه حـاکمیـت 

 شاخص بازیکنان جذب در هاباشگاه رقابت کالن، قراردادهای

 ها،آن اخالقی هـایقابلیـت بـه توجـه بـدون فنـی نظــر از
 یترار تبلیغا  و صـنعت ی  عنوان به ورزش از برداریبهره
 و اخـالپ از قهرمانــان و شــاخص بازیکنان شدن دور لذا و

 ورزشــکاران از جدیدی نوع گیریشــکل به منرر معنویت
 نقص چون هاییناهنراری بروز. است شده اخالپ به توجهبی

ـــا  حریــــف، بازیکن به حرمتیبی بازی، مقررا   اعترارــ

 ره به بردگرایی و باخت هنگام در خشــونت داور، به ادبانهبی
ـــا را قهرمانی ورزش یپدیده قیمت، ـــل بـ ـــی رذایـ  اخالقـ

 اندرکاران دست برخی که جایی تا است، کـــرده همنـــشین
 (. 33هستند ) نگران موجود ورعیت از کشور ورزش

از سـوی دیگر، امروزه موفقیت ورزشـکاران تنها وابسته به 
ان بلکه با تمایزش ،ورعیت آنها در داخل میدان مسابقه نیست

 (. در همین61) در ارتباط استنیز در سـب  و داستان زندگی 

کند در عصــر رســانه و بیان می( 3169) 6کورتســن رابطه،
ارتباطا  که فرهن  رسانه به سرعت و به طور کامل منعکس 
ــت، بی مالحظگی بازیکن در خارا از زمین  کننده اتفاقا  اس

فهمیدن و آگاهی از داستان تواند نقشی حیاتی در مسـابقه می
 (.66)و ماجرای شخصی ورزشکاران بازی کند

ی ورزش قهرمانی تحت تـــاثیر انحراف رفتاری در حیطه 

ری یادگی حاصلباشد که ای از ارتباطـا  اجتمـاعی میشـبکه
ــت.  ــتان، مربیان و غیره اس اجتماعی، تشــویق و ترغیب دوس

و خاب انند انتورزش قهرمانی بـه دلیـل مراحـل خـاص آن م
ها، ارطراب و ها، هیرانرقابت و مسـابقه و...، با حسـاسـیت
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تواند عامل بروز فشــارهای روانی زیادی همراه اســت که می

تواند عامل رفتاری گردد. تعارض انتظارا  نیز می نـاهنراری
دیگـری بـرای ایرـاد مـشکال  باشـد. ورزشـکار در محـیط 

مربی، سـرپرست و بازیکن  رفتارهای متفاو  مدیر، داخلــــی

هــم بــازی رو بــه روســت و در محـیط خـارجی نیـز بـا 
ــالی، تماشاگران، هواداران و مطبوعا   ــدیران مـ انتقــادا  مـ

 (.63) مواجه است که انتظارا  متضادی دارند
ــر، پول، چند هر  ــنانس ــاد دوپین ، اس ــونت و فس  در خش

 تشــدید اخیر یدهه چند در اما نیسـت نوظهور ایپدیده ورزش

 ورزشــی نابودی فرهن  خطر اسـت ممکن که طوری به یافته

 ایصــحنه تواندمی که ایحرفه ورزش باشــد. داشــته پی در را

 به اجتماعی ییافته ســازمان هایرقابت برای تبدیل باشــد

 خشونت دستخوش گاه بی و گاه خود خشـونت، بدون مبارزا 

 (.94شود )می دامنه پر هایدرگیری و

 جامعه نوجوانان در ورزش اهمیت و هاجذابیت به توجه با 
 ؛کنندمی پیروی از رفتارهای ورزشــکاران ناآگاهانه یا آگاهانه
ــکنا  و رفتار گفتار، ــکاران س ــق را ورزش ــرمش  قرار خود س

رفتار ورزشـــکاران به بنابراین به علت اهمیت  (.33) دهندمی
حقق مرگذار بر نوجوانان و جوانان؛ یعنوان یکی از الگوهای تاث

 و پیشینه بررسـی در پی آن اسـت؛ رـمن حارـر پژوهش در
رفتار اجتماعی  حوزه در که محققانی و های نویســندگاندیدگاه

اند؛ عوامل و داشـــته فعـالیـت ای ایرانورزشـــکـاران حرفـه
دهی رفتارهای اجتماعی ورزشــکاران شــکل بر موثر هایحیطه
داخال  م نتایجتا بر اساس آن ای ایران را شناسایی کنند حرفه

 .ریزی گرددآموزشی موثری طراحی و برنامه
( در پژوهشی به بررسی نقش 6931پور و همکاران )فروغی

حرکتی در رفتار اخالقی ورزشکاران  –عوامل شناختی و روانی 

 به قهرمانان کردن آشنااند. با توجه به نتایج پژوهش؛ پرداخته

ــانه و مطبوعا  طریق از تبلیغ اخالقی، رفتار خوب نتایج  رس

 فرآیند و ورزشــی هایتیم کنار در شــناسروان حضــور ها،

 هایمؤلفه اولویت در ملی هایتیم بازیکنان انتخاب عادزنه

 .(63دارند) قرار حرکتی-روانی و شناختی
( در پژوهشـــی به بررســـی 6936پورافکاری و همکاران )

ندهی رفتار افراد پرداختههای ورزشی در شکلنقش سازمان د؛ ا
بـا توجه به نتایج پژوهش شـــیوه مناســـب انگیزش افراد در 

نی سـازمان موجب توانمندسـازی و ارتقاب بهره وری منابع انسا

                                                                                                                                                    
1. Marc-André 
2. Andrews 

3. Bruner 

 (. 33شود)های ورزشی میدر سازمان

( به بررسی میزان پرخاشگری 6933) و همکاران ایدوکانه
کننده در فرادی و گروهی شــرکتهای انورزشــکاران رشــته
ه نشان داد ک اند؛ نتایجها پرداختهموزشگاهآمسـابقا  قهرمانی 

بین میزان پرخاشگری، )پرخاشگری فیزیکی، کالمی( و میزان 
های گروهی و انفرادی خصــومت ورزشـکاران رشــته خشـم و

ــاو  معن اری وجود دارد و میزان پرخــاشـــگری در دیتـف
های انفرادی ی کمتر از رشــتههای گروهورزشــکاران رشــته

های جهت انرام ورزشهدایت افراد بنابراین از طریق  اســت.
ـــب فراهم کردن موقعیـتو گروهی  فرهنگی و هـای منـاس

ای هتوان زمینهمی های ورزشــی انفرادی واجتماعی در محیط

 و رفتارهای نامطلوب ورزشـــکاران  برای کاهش پرخاشـــگری
( در پژوهشـــی به 6934اکبری و همکاران )(. 63)فراهم نمود

رفتاری بر میزان  –بررســـی تاثیر آموزش گروهی شـــناختی 

اند، نتایج کاران پرداختهپرخـاشـــگری و هیران خواهی رزمی
رفتـاری بر میزان  –نشـــان داد؛ آموزش گروهی شـــنـاختی 

پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کالمی، خشم و خصومت رزمی 

ــی 3166و همکاران) 6دران. مارککاران موثر اســت ( در پژوهش
به بررسـی عواملی روانشــناختی موثر بر کیفیت روابط و رفتار 

به اجتماعی ورزشـکاران و مربیان ورزشی پرداخته اند، با توجه 

نتایج پژوهش؛ شور و اشتیاپ مربی، خودمختاری مربی، میزان 
ــکاران دارند و میزان نزدیکی  کنترلی که مربیان بر رفتار ورزش

کنند، میزان تعهد ورزشـــکـاران با مربیان احســـاس میکـه 

ــکاران با  ورزشــکاران نســبت به مربیان و کیفیت رابطه ورزش
دهی رفتار ورزشـــکاران مربیـان از عوامـل اصـــلی شـــکـل

( در پژوهشی عنوان نمودند، یکی 3169) 3اندریو(. 33باشد)می

ها های اصـلی ورزشـکاران، نمایش عملکرد ورزشی آناز نقش
شد، نحوه عملکرد آن در زمین مسابقه عالوه بر موفقیت بامی

ها عنوان ی  برند و الگوی روی مطرح شدن آن ورزشی آنها ،
ــی تاثیر گذار می ( در 3164)9(. برونر و همکاران3)باشــدورزش

پژوهشـــی به بررســـی رفتارهای اجتماعی و رـــد اجتماعی 
، تماعیاند؛ نتایج نشان داد؛ هویت اجورزشکاران جوان پرداخته

همبســـتگی دورن گروهی، نوع وظـایفی که ورزشـــکاران در 

ای در نوع رفتار کننـدههـای ورزشـــی دارنـد، نقش تعینتیم
و  4باکیو(. 3ها و رقیبانشان دارد)تیمیورزشکاران نسبت به هم

4. Baciu 
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( در پژوهشی به بررسی نقش ورزش برکیفیت 3163همکاران )

ج اند، نتایپرداخته آموزان ورزشکاراپذیری دانشزندگی و جامعه
نشان داد؛ ورزش دارای توانایی بالقوه فراوانی به منظور کم  

دهی و  بهبود کیفیت بـه افراد در حـل مســـازل روزمره، الگو

( در پژوهشـــی عنوان 3163و همکـاران)6تلر .(1)زنـدگی دارد
کننـد؛ رفتار تماشـــاگران ورزشـــی، نحوه ارتباط مربیان با می

نش و تخصـص فنی مربیان از عوامل ورزشـکاران  و میزان دا
 (. 93باشد)ای میتعیین کننده نوع رفتار ورزشکاران حرفه

علیرغم مطالعا  های صــور  گرفته؛ با توجه به بررســی
، استانرام شده ای زیادی که در زمینه رفتار ورزشکاران حرفه

گیری رفتارهای عوامل و چگونگی شکل در زمینههای پژوهش

پژوهش  اصلی سـؤال نشـده اسـت. بنابراینورزشـکاران یافت 
دهی رفتارهای بر شـــکل ها و عوامل موثروزهحاســـت؛  این

 چیست؟ ای ایراناجتماعی ورزشکاران حرفه

 

 تحقیقروش
 رویکرد .پژوهش حارـر به روش کیفی اجرا شــده اســت

ــودشــامل می را متفاوتی هایمکتب و هانگاه کیفی،  که ش

ــت  از یکی محور زمینه نظریه  مهمترین جمله (. از61(آنهاس

ــاختارگرا محور زمینه نظریه زمینه محور نظریه هایســب   س

 در ساختارگرایانه هایرشد نظریه تأثیر تحت سـب  این اسـت.

ــه اجتمـاعی علوم ــده وجود ب  نگــاهی آن در و اســـت آم

 بندی،تقســیم ی  در دارد. وجود کنشــگران سـاختارگرایانه به

 دستة دو زمینه محور در نظریه جدید و کالسـی  هایسـب 

در  پژوهش (. این1اند )شده بندیتقسیم سـاختارگرا و گراعینی
 زمینه گیرد. نظریهمی قرار ســاختارگرا زمینه محور نظریه گروه

 طوربه که انددانســـته اینظریه یافتن برای تالش را محور

ــتقرایی ــت به ایمطالعة پدیده از اس  آن نمایانگر و آیدمی دس

 باید کشـف را نظریه زمینه محور، نظریه روش در اسـت. پدیده

 تحلیل و ترزیه و اطالعا  منظم گردآوری طریق از و کرد

ــت، آن را اثبا  کرد ) پدیده آن از که هاییداده (. 91برآمده اس

 ی  از هرگز تحقیق زمینه محور، نظریه در به عبار  دیگر،

 بلکه برسد، اثبا  به بعد که شـودنمی شـروع مشـخص نظریه

 آن دل از نظریه و شـودمی آغاز مطالعاتی حوزه از ی  پژوهش

 بر نظریه زمینه محور در نظریه تولید. آیدمی بیرون مطالعه

 طریق از واقع، در گیرد.می صـــور  هاداده با کار اســـاس

 تحقیق میدان دل پژوهشـگر یا پژوهشـگران به دسـتورالعملی

 نظریه در .کشـندمی بیرون را اینظریه هاداده دل از و روندمی

ــخص شــدن از پس زمینه محور،  مرور و پژوهش مســئله مش

 میدان به ورود برای قدم گیری نخستیننمونه پیشـین، ادبیا 

 گیریاز نمونه زمینه محور، نظریـه (. در63اســـت ) تحقیق

ــتفاده نظری ــودمی اس  پژوهش هدف جهت در هانمونه و ش

 پیش از از هانمونه تعداد شــیوه، شـــوند. در اینمی انتخاب

اشــباع  به رســیدن مرحلة تا آنها به افزودن و نیسـت مشـخص
های در روش نظریه محور، داده کند.می  پیدا ادامـه  نظری

شوند. در طی این گردآوری شـده در سـه مرحله کدگذاری می

ها، به تدریج از دل کدها، مفاهیم؛ سه مرحله و با کدگذاری داه
آید ها، نظریه بیرون میمفـاهیم، مقولـه؛ و از دل مقولهاز دل 
 (.6)شکل،

 
 زمینه نظریه در نظریه به هاداده تبدیل روند  .6شکککل

 محور

 

 های تحقیقیافته
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ســـه 
مرحلـه کدگذاری در نظریه زمینه محور هســـتند. در طی این 

ا در های پیشرفت کار رتفاقا  و حاشیهفرایند، پژوهشـگر باید ا
های یادآورنده برای خود ثبت کند. در نتیره قالب یادداشـــت

هـا کدهای باز و محوری به شـــرح ذیل تحلیـل مصـــاحبـه

 محوری باز، مرحله کدگذاری های حاصل از فرایندباشددادهمی
 نشان 636 شـامل هاگرفتند. یافته تحلیل قرار مورد انتخابی و
شـــدند.  بندیطبقه مفهوم 33 در که بود باز کدگذاری در

  . (.6،3)جدول،

 
 

 
 

                                                                                                                                                    
1. Tarale 
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نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری .6جدول  
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گرایی محض در ورزشنتیره          

وجدان( اخالپ سازیدرونی)جهانی اخالپ          

   رفتار تماشاگران

 
     

ورزش در آن انعکاس و جامعه در گریرشوه دینی، تهرر مانند رفتارهای رواا    

 
     

ایحرفه جایگاه زمینه در)ورزشکار به محیطی نادرست القازا     

 
     

داور به نسبت نتیره، مورد در بازیکنان فرافکنی          

داور نامناسب رفتار          

ایحرفه ورزش مربیان بین در کاریزماتی  هایویژگی وجود عدم          

ورزشکاران در مطالعه کمبود           

ایپایین بودن سطح تحصیال  ورزشکاران حرفه    

 
     

روانی هایمهار  تمرین عدم          

ورزشکاران درآمد          

    شهر 
 

     

رفتار طراحی در فرد خود توجه به نقش   
 

       

جامعه در موثرشان نقش و جایگاه از ورزشکاران درک عدم          

 و طول در شده تدوین هایبرنامه نتایج و اجراب به نسبت مدیران پاسخگویی عدم
مسئولیت پایان  

        
 

نادرست هاداوری فرایند در هاجریمه وجود عدم          

 از درصدی دادن مربیان با بازیکنان قراردادها و انتخاب در نادرست روابط وجود
مربیان به ورزشکاران قرارداد  

        

ورزشکاران با باز و نامتعارف قراردادهای مبالغ          

 در حقوقی قوانین از بازیکنان انتقال و نقل کارگزاران و ورزشکاران آگاهی عدم
عقدقرارداد زمان  

        

خطاکار ورزشکاران و هاباشگاه با مساوی و برابر و قانونی قاطع، برخورد          

ایحرفه ورزشکاران از مستمر مالی هایحمایت وجود عدم          

هاباشگاه مدیران شغلی امنیت عدم          

ایحرفه ورزشکاران رفتارهای کنترل در هاباشگاه رعف          

         هاباشگاه سنتی سازمانی ساختار

         خود حقوپ به نسبت ورزشکاران آگاهی عدم
         های اجتماعیای و ارزشحرفه قرارداد، جایگاه سطح با متناسب مالی جریمه تعیین
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نتایج کدگذاری بازی و محوری. 6جدول  
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هاباشگاه سنتی سازمانی ساختار          

خود حقوپ به نسبت ورزشکاران آگاهی عدم          

های ای و ارزشحرفه قرارداد، جایگاه سطح با متناسب مالی جریمه تعیین
ورزشکار اجتماعی  

        

ایحرفه هایتیم در روانشناختی مسازل به توجه و اجراب عدم          
ایحرفه ها و قوانین و مقررا  ورزشاجرای آیین نامه در هایوجود رمانت          

های انظباتی و اخالقینامهرسانی آیینبه روز          
هاگیری در باشگاهنحوه تصمیم          

ایرسانه به عنوان ابزاری برای توسعه  ورزش حرفه           

ایهای حرفهساختار سازمانی باشگاه          

         فرایند آموزش و فرهن  سازی از طریق آموزش و پرورش
هوادارانکانون سازماندهی و ریزیبرنامه          

         سیستم مدیریتی رعیف و تغییرا  مدیریتی

هاعوامل اقتصادی باشگاه          
هاباشگاه سازیتراری          

         الگوسازی برای جوانان

ایها و موارد غیراخالقی ورزشکاران حرفهناهنراری          
ورزش به دولت نگاه          
ورزش در بودجه کمبود          

ورزش در دولت گذاریسیاست          
ایحرفه ورزش بودن دولتی          
ایحرفه ورزش زمینه در ایرسانه قوانین اجرای عدم          

تحقیقا  در ورزش و علوم وزار  هایگذاریسیاست          
ایحرفه ورزش در نظارتی هایدستگاه نامناسب عملکرد          

ورزشی کارگزاران اگاهی عدم و بودن غیرتخصصی          

ورزشی هایفدراسیون از برخی در اخالپ کمیته تشکیل          

-مدیریت و استرس کنترل آموزش منظور به مذهبی و دینی مبانی از استفاده

ورزشکاران رفتاری های  

        

هایشانمهار  و تخصص اساس بر اجتماعی جوامع در حضور ورزشکاران          

محصول مطلوب هزینه )مادی، معنوی( از بازتر هایجریمه ارازه          

ایهای ارتباطی در ورزشکاران حرفهتوسعه مهار           
قوانین کمیته انظباطی ها وجریمه          
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کدگذاری باز و محوری. 6جدول  
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         نحوه تنظیم قراردادهای ورزشکاران
هاباشگاه عامالن مدیر زیاد قدر           

         مدیریت زمینه در غیرمتخصص نیروی بکارگیری

         انورزشکار رفتار توسط ها،باشگاه اعتبار و برند دهیشکل از درست درک عدم
         هارسانه و هواداران توسط سازی حاشیه

         اجتماعی مسازل در ورزشکاران فعالیت
         هاباشگاه مذهبی و فرهنگی های فعالیت
         کشور ایحرفه ورزش با ورزشی هایرسانه همسویی
         هواداران فرهنگی و اخالقی ورعیت

         تماشاگران لیدرهای برای احراز شرایط به توجه عدم

         هاباشگاه به تماشاگران رفتار مسئولیت واگذاری

         اقتصادی از لحاظجامعه  اقشار دیگر با ورزشکاران بین طبقاتی فاصله

         ورزشی های رشته دربین قرارداد سقف در عدالتیبی
         کارانورزش رفتار زمینه در اخالپ کمیته تصمیما  بر اجتماعی جو تاثیرگذاری

         خطای داوری

         بازیکنان توسط سفید قراردادهای امضای
         هارسانه هایمحتوای برنامه

         مطلوب رفتارهای استانداردهای فردگرایی
         هاباشگاه مدیران و مربیان تحصیال  سطح بودن پایین

         هاباشگاه مدیران ثباتی جایگاهبی

         ورزشکاران به بدهکار هایباشگاه قراردادهای ثبت عدم قانون اجرای
  اخالقی پایین سطوح در اجرایی هایرمانت وجود عدم

 
      

 در یحقوق قوانین از بازیکنان انتقال و نقل کارگزاران و ورزشکاران آگاهی عدم
 عقدقرارداد زمان

        

         خطاکار ورزشکاران و هاباشگاه با مساوی و برابر و قانونی قاطع، برخورد
         ایحرفه ورزشکاران از مستمر مالی هایحمایت وجود عدم
         ورزشکاران به بدهکار هایباشگاه قراردادهای ثبت عدم قانون اجرای

         های اجرایی در سطوح اخالقیعدم وجود رمانت
         هاباشگاه مدیران شغلی امنیت عدم

         ایحرفه ورزشکاران رفتارهای کنترل در هاباشگاه رعف

         هاباشگاه سنتی سازمانی ساختار

         خود حقوپ به نسبت ورزشکاران آگاهی عدم
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کدگذاری باز و محوری. 6جدول   

         الگو برداری صحیح از ورزشکاران سایرکشورها توسط ورزشکاران ایرانی
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         سازی محیط ورزشکاران از لحاظ فرهنگیغنی
         ایحرفه ورزشی اصول بر اساس هاباشگاه داخلی هاینامهآیین تدوین

         مربی به نسبت ورزشکاران قرارداد مبلغ بودن بازتر

          عدم دانش فنی برتر مربیان نسبت به ورزشکاران
         بازیکنان قرارداد سقف در ورزشکار رفتار تاثیر
         هاگیری تیمنتیره عدم با عامل مدیر حذف

         هاباشگاه و ورزشکاران قراردادهای در قانونی خألهای وجود
         هاباشگاه مدیران شغلی امنیت عدم

         ایحرفه ورزشکاران رفتارهای کنترل در هاباشگاه رعف

         هاباشگاه سنتی سازمانی ساختار

         خود حقوپ به نسبت ورزشکاران آگاهی عدم
         الگو برداری صحیح از ورزشکاران سایرکشورها توسط ورزشکاران ایرانی

         سازی محیط ورزشکاران از لحاظ فرهنگیغنی

         ایحرفه ورزشی اصول بر اساس هاباشگاه داخلی هاینامهآیین تدوین
         مربی به نسبت ورزشکاران قرارداد مبلغ بودن بازتر

          عدم دانش فنی برتر مربیان نسبت به ورزشکاران

         بازیکنان قرارداد سقف در ورزشکار رفتار تاثیر
         هاگیری تیمنتیره عدم با عامل مدیر حذف
         هاباشگاه و ورزشکاران قراردادهای در قانونی خألهای وجود

         هاباشگاه و بازیکن بین( موردی)رفتاری قراردادهای دقیق تنظیم عدم
 نحوه قراردادها، بازیکنان، انتقال و نقل زمینه)در اطالعا  شفافیت عدم

 ایحرفه ورزش...( و هامالیا  ورزشکاران، مالی هایپرداخت
        

         مربیان بین در معیشتی مشکال 

         ایحرفه ورزشکاران و باشگاه بین ما فی مالی تعهدا  انرام عدم
         هاجریمه باورهای ادراکی ورزشکاران در زمینه

         فرهنگی هایزمینه در ایحرفه هایباشگاه ریزیبرنامه و هایفعالیت عدم

         هاورزشگاه در زن حضورتماشاگران عدم
         زبیگری در ورزش

         ای عمل کردن در اجرای قوانینسلیقه

 سرها،اسنان هواداران، اجتماعی، هایشبکه رسانه،)ذینفعان یا کنندگانمشارکت
 . ....( و هاخبرگزاری کارگزاران،

        

         ورزشکاران انتقال و نقل در دزلی پدیدة وجود
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کدگذاری باز و محوری. 6جدول  

 

ها است. کدگذاری محوری، مرحله دوم ترزیه و تحلیل داده
های تولیدشده در هدف از این مرحله، برقراری رابطه بین مقوله

مرحله کدگذاری باز است. در این مرحله به تحلیل مفاهیم، 

های سازمانی، ها و کدگذاری گزینشی بر اساس مقولهنشان
ی و اجتماعی، قانون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی، فنی،

 (.3عوامل درونی پرداخته شد)جدول،
 

هاکدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله.  4جدول   

 مقوله مفهوم نشان

 های تدوین شده در طول و پایان مسئولیتنسبت به اجراب و نتایج برنامهعدم پاسخگویی مدیران 
 هامدیریت ورزشی باشگاه
 گریایها بر اساس اصول حرفهاجرای مروز به باشگاه

 هاواگذاری مسئولیت رفتار تماشاگران به باشگاه

 هاقدر  زیاد مدیر عامالن باشگاه
 ایحرفه ها در کنترل رفتارهای ورزشکارانرعف باشگاه
 هاگیری در باشگاهنحوه تصمیم

  بکارگیری نیروی غیرمتخصص در زمینه مدیریت
 فرایند آموزش و فرهن  سازی از طریق آموزش و پرورش

 ایهای کاریزماتی  در بین مربیان ورزش حرفهعدم وجود ویژگی

 
 

 مدیریت

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 لعوام

 سازمانی

 
 

 هوادارانریزی و سازماندهی کانونبرنامه
 ایریزی دولت و مبهم بودن آینده ورزشکاران حرفهعدم برنامه

 ریزیبرنامه

 ایوجود روابط نادرست در ورزش حرفه

 ایهای نظارتی در ورزش حرفهعملکرد نامناسب دستگاه
 وجود پدیدة دزلی در نقل و انتقال ورزشکاران

با مربیان دادن درصدی از قرارداد ورزشکاران وجود روابط نادرست در انتخاب و قراردادها بازیکنان 
 به مربیان

های مالی عدم شفافیت اطالعا  در)زمینه نقل و انتقال بازیکنان، قراردادها، نحوه پرداخت
 هاو...( ورزشکاران، مالیا 

 ای ورزش حرفه

 در ورزش زبیگری

 

 
ارتباطا  
 سازمانی

 

 
 

 
 

ی
ون

در
ل 

وام
 ع

ی
ون

قان
 

ی
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ی
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ی 
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 و
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ی
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از
س

 

         مربیان شغلی امنیت عدم

         اهمیت دادن به مسئولیت اجتماعی
         نهادینه کردن قوانین

         هافدراسیون قوانین و مدنی کشور قوانین اساس بر قرارداد تدوین
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 هاکدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله. 4دول ج

 مقوله مفهوم نشان 

 های ورزشیتشکیل کمیته اخالپ در برخی از فدراسیون
 هاکامل نبودن کادر مربیگری باشگاه

 هاساختار سازمانی سنتی باشگاه

 ایهای حرفهساختار سازمانی باشگاه

 
ساختار 
 سازمانی

 

 ای کشورهای ورزشی با ورزش حرفههمسویی رسانه
  ...و . های اجتماعی، هواداران، اسنانسرها، کارگزارانذینفعان)رسانه، شبکهمشارکت کنندگان یا 

و  ذینفعان
مشارکت 

 کنندگان 

 

 نبودن باشگاه به عنوان ی  بنگاه اقتصادی
 درآمد ورزشکاران

 هاعوامل اقتصادی باشگاه
 هاو باشگاه سازی ورزشکارانتراری

درآمدزایی 
درورزش 

 ایحرفه

 

 یاقتصاد

 بودجه در ورزشکمبود 
 ایهای مالی مستمر از ورزشکاران حرفهعدم وجود حمایت

 ها نادرستها در فرایند داوریعدم وجود جریمه
 مبالغ قراردادهای نامتعارف و باز با ورزشکاران
 تاثیر رفتار ورزشکار در سقف قرارداد بازیکنان

 مشکال  معیشتی در بین مربیان

 
-سیاست

های گذاری
 مالی

 

 

 

 اقتصادی

 نگاه دولت به ورزش
 های وزار  علوم و تحقیقا  در ورزشگذاریسیاست

 مرلس و قانونگذاران

 وزار  فرهن  و ارشاد
 وزار  و ورزش و جوانان

 
 

سیاست 
 گذاری
 

 

 

 عوامل

 سیاسی

 عدم درک قدر  ورزش توسط سیاست مداران

 سیستم مدیریتی رعیف و تغییرا  مدیریتی
 مربیانعدم امنیت شغلی 

 هاگیری تیمحذف مدیر عامل با عدم نتیره

 هاعدم امنیت شغلی مدیران باشگاه
 زدگی در ورزشسیاست

 

 
نیروهای 
 سیاسی

 سازی محیط ورزشکاران از لحاظ فرهنگیغنی

 نهادهای فراغتی )متشکل از سینما و رسانه و ...(
 ورزشی –های فرهنگی فعالیت باشگاه

 های فرهنگی و اجتماعیای در زمینههای حرفهباشگاه ریزیها و برنامهفعالیت

 نهادهای مذهبی

 

 
نهادهای 
 فراغتی 

 

 

 

 

فرهنگی 

 اخالقی
 ایای در زمینه ورزش حرفهعدم اجرای قوانین رسانه

 ایرسانه به عنوان ابزاری برای توسعه  ورزش حرفه
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 هاهای رسانهمحتوای برنامه

 هاحاشیه سازی رسانه
 عدم صداقت رسانه 

های رسانه

 ورزشی

 هاکدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله. 4دول ج

 مقوله مفهوم نشان 

   هابزرگ نمایی حوادث ورزشی توسط رسانه

 حاشیه سازی توسط هواداران 
 الگوسازی برای جوانان

 ورعیت اخالقی و فرهنگی هواداران
 هاعدم حضورتماشاگران زن در ورزشگاه

 توجه به شرایط احراز برای لیدرهای تماشاگران عدم

 رفتار تماشاگران

 
تماشاگران 

 ورزشی

 

 سازی اخالپ( وجداناخالپ جهانی)درونی
 گرایی محض در ورزشنتیره

 های انتخابیعدالتی در رقابتباند بازی و بی
 کم رن  شدن معنویت بین ورزشکاران
 عدم توجه به مبانی نظری و دینی

 گری در جامعه و انعکاس آن در ورزشرفتارهای مانند تهرر دینی، رشوهرواا 

 
های چالش

 اخالقی جامعه

 

 

فرهنگی 

 اخالقی

 عدم دانش فنی برتر مربیان نسبت به ورزشکاران
 هاپایین بودن سطح تحصیال  مربیان و مدیران باشگاه

 کمبود مطالعه در ورزشکاران

                           ها، توسط رفتار ورزشکاراناعتبار باشگاهدهی برند و عدم درک درست از شکل
 یغیرتخصصی بودن و عدم اگاهی کارگزاران ورزش

 
های صالحیت
 ایحرفه

 

 

 

دانش 

 فنی

 

 

 ای مطلوبکمبود دانش و آگاهی در مورد رفتارهای حرفه

 خطای داوری
 هایشانحضور ورزشکاران در جوامع اجتماعی بر اساس تخصص و مهار 

 مهار 

 های اجتماعیاهمیت دادن به مسئولیت

 فعالیت ورزشکاران در مسازل اجتماعی

مسئولیت 

 اجتماعی
 

 

عوامل 

 اجتماعی

 

 تاثیرگذاری جو اجتماعی بر تصمیما  کمیته اخالپ در زمینه رفتار ورزشکاران
 ایها و موارد غیراخالقی ورزشکاران حرفهناهنراری

 ورزشکاران با دیگر اقشار جامعه از لحاظ اقتصادیفاصله طبقاتی بین 

 های اجتماعیعدم نظار  مربیان بر رفتار و روابط ورزشکاران در محیط

 
 محیط
 اجتماعی

 هاتدوین قرارداد بر اساس قوانین مدنی کشور و قوانین فدراسیون

 کردن قوانیننهادینه
 ای عمل کردن در اجرای قوانینسلیقه

 ایها بر اساس اصول ورزشی حرفههای داخلی باشگاهنامهتدوین آیین

 آگاهی از قوانین کمیته انظباطی
 هانامهعدم پوشش بسیاری از تخلفا  اخالقی به وسیله قانون و آیین

 عدم شناسایی قوانین و مقررا  بین المللی توسط مربیان

 

 
های نامهآیین

کمیته 

 انظباطی و
قوانین 
 ورزشی

 

 

 

 



 43 6931 زمستان، (61)پیاپی  4مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره چهارم، شماره 

 

 

 عدم آگاهی ورزشکاران نسبت به حقوپ خود

 ظباتی و اخالقیهای اننامهبه روزرسانی آیین

هاکدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله. 4دول ج  

 

 مقوله مفهوم نشان 

 ایعدم انرام تعهدا  مالی فی ما بین باشگاه و ورزشکاران حرفه

 هاعدم تنظیم دقیق قراردادهای رفتاری)موردی( بین بازیکن و باشگاه
  هاخألهای قانونی در قراردادهای ورزشکاران و باشگاهوجود 

 بازتر بودن مبلغ قرارداد ورزشکاران نسبت به مربی

 عدم آگاهی ورزشکاران و کارگزاران نقل و انتقال بازیکنان از قوانین حقوقی در زمان عقدقرارداد
 های بدهکار به ورزشکاراناجرای قانون عدم ثبت قراردادهای باشگاه

 قراردادهای سفید توسط بازیکنانامضای 

 عدالتی در سقف قرارداد دربین رشته های ورزشیبی
 نحوه تنظیم قراردادهای ورزشکاران

  قراردادها

 قوانین

 

 ایها و قوانین و مقررا  ورزش حرفههای در اجرای آیین نامهوجود رمانت

 و اجرای رعیف آن ایهای انظباطی و اخالقی جامع در ورزش حرفهنامهعدم وجود آیین
های جریمه
 انظباتی

 هاجریمه باورهای ادراکی ورزشکاران در زمینه
 فردگرایی استانداردهای رفتارهای مطلوب

 ادراکا 
 درونی

عوامل 

 درونی

ها نیز در قالب مفهوم که شـــامل مدیریت، همچنین نشـــان

سـازمانی، سـاختار سازمانی و ذینفعان و ریزی، ارتباطا  برنامه
کنندگان در قالب مقوله ســازمانی؛ مفهوم درآمدزایی مشــارکت

های مالی در قالب مقوله گذاریای و سـیاســتدر ورزش حرفه

گذاری و نیروهای سیاسی در قالب اقتصـادی، مفهوم سـیاست
های ورزشی، مقوله سـیاسـی؛ مفهوم نهادهای فراغتی، رسـانه

های اخالقی در قالب مقوله ورزشـــی و چـالشتمـاشـــاگران 

ای و مهار  های حرفهفرهنگی و اخالقی؛ مفهوم صــالحیت
در قـالـب مقولـه فنی؛ مفهوم مســـئولیت اجتماعی و محیط 

ه های کمیتنامهاجتماعی در قالب مقوله اجتماعی؛ مفهوم آیین

ــباطی انظباطی و قوانین ورزشــی، قراردادها و جریمه های انض
های قوله قوانین و مفهوم ادراکا  درونی و مهار در قـالب م

(. 3بندی شدند)جدول،روانی در قالب مقوله عوامل درونی طبقه

 میزان فروانیمقولـه قوانین با  ؛همچنین بـا توجـه بـه نتـایج
ت ای اسبیشـترین مقولهبه عنوان موثرترین و درصـد  13/36
ماعی دهی رفتارهای اجتها و عوامل موثر بر شــکلحیطهکه، 

 (.3،شکلای ایران را تشکیل دادند)ورزشکاران حرفه
 

 
 ای ایراندهی رفتار ورزشکاران حرفهها و عوامل موثر بر شکلهوزح سهم درصدی. 4 شکل



 ای ایراندهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفهها و عوامل موثر بر شکلوزه شناسایی ح 43 

 

 

اصــلی نظریه پردازی داده بنیاد کدگذاری انتخابی، مرحلة 

ــت که محقق بر اســاس نتایج کدگذاری باز و محوری به  اس
ارازـة نظریه می پردازد. در جامعه ورزش کنونی شـــناســـایی 

دهی رفتارهای اجتماعی هـا و عوامـل موثر بر شـــکلحیطـه

ــکاران حرفه ای ایران؛ اکتشــاف، فرایندها، ســاختارها و ورزش
ا و هطلبد؛ در فرایند شناسایی حیطههای خاصـی را میپارادایم

دهی رفتارهای اجتماعی ورزشـــکاران عوامـل موثر بر شـــکل

های سـازمانی، اقتصادی، سیاسی، ای ایران باید به مقولهحرفه
فرهنگی و اخالقی، فنی، اجتمـاعی، قـانونی و عوامل درونی 

و با فراهم آوردن بسترهای مطلوب، زمینه را توجه ویژه شـود، 

ای گیری رفتارهای اجتماعی ورزشـــکاران حرفهشـــکلبرای 
 (. 9فراهم شود)شکل،ایران 

 
 ای ایراندهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفهشکلها و عوامل موثر بر هحوز.  9 شکل

  

 بحث و نتیجه گیری
ها و اهمیت ورزش در جامعه و تاثیرگذاری با توجه به جذابیت

رفتار  ررور  توجه بهرفتار ورزشکاران بر افراد جامعه 

ی رفتارهای دهها و عوامل شکلشناسایی حیطه، ورزشکاران
 باشد.اجتماعی ورزشکاران اجتناب ناپذیر می

دهی در شکلعوامل  طیف متنوعی از با توجه به نتایج؛

 باشند.ای ایران موثر میرفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه
مقوله سازمانی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی  1 ؛نتایج نشان داد

وامل درونی از و اخالقی، فنی و دانشی ، اجتماعی، قانونی و ع

گیری رفتار ورزشکاران شکل درهای مهم و تاثیرگذار مقوله
 .باشندای ایران میحرفه

گیری رفتار های اثرگذار بر شکلحیطهترین مهمیکی از 
های کمیته انظباطی نامهای ایران مفهوم آیینورزشکاران حرفه

ا بباشد. های انضباطی میو قوانین ورزشی، قراردادها و جریمه
المللی در ورزش، مهاجر  توجه به رشد نظام یافته ترار  بین

های ورزشی افزایش یافته است، ورزشکاران در همه رشته

اندازی های ورزشی راهای در بسیاری از رشتههای حرفهلی 

شده و ورزشکاران و مربیان قراردادهای کوتاه مد  استخدامی 

ن کنند. در چنیقد میهای ورزشی منعها و فدراسیونبا باشگاه
ند توانشرایطی همه افراد با آگاهی از حقوپ فردی و قانونی می

های ورزشی که روبه منافع خود را در دعاوی حقوقی در محیط

ای حفظ کنند. امروزه زنان و مردان ازدیاد است به طور فزاینده
توجه زیادی  و قوانین و مقررا  ورزشی ورزشکار به حقوپ
اتشان از حقوپ نسبت به گذشته کامالً متفاو  داشته و انتظار

های ورزشی، های ورزش، سازماناست. قانون بر همه جنبه
ورزشکاران، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان توجه خاص 

-(. در رمن آگاهی از جقوپ ورزش باع  می31) نموده است

شود اعضای جامعه ورزش از مرتکب شدن رفتار خالف مقررا  
و خود، با علم به حقوپ ورزشی با توجه به میزان و  پرهیز کرده

د. میزان آگاهی و اطالعا  نتر نروحد و حدود ورع شده پیش
شود که آنها اعضای جامعه ورزش و درک موقعیت موجب می

بتوانند اعمال و حرکا  ورزشی خود را کنترل کرده و در هنگام 
ش من و های ورزشی، در حفظ شخصیتانرام همه گونه فعالیت

   (. 96) تالش کنند "ورزشکار"

عوامل  دهی رفتار ورزشکاران،های شکلمقوله ازدیگر یکی 
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ریزی، ارتباطا  باشد، که شامل مدیریت، برنامهسازمانی می

-کنندگان میذینفعان و مشارکت، سازمانی، ساختار سازمانی

 و ساز رشدو زمینه اصلی عوامل از یکی باشد. عوامل سازمانی
زمینة  که نحوی به کنند،فراهم می سازمان افراد را در پیشرفت

 امور بهینة و صحیح هدایت پایدار، توسعة برای را مناسب

سرمایة  و رفتن انرژی هدر از جلوگیری همچنین و هاسازمان
، نتایج پژوهش در بعد سازمانی با نتایج کندمی انسانی فراهم

 (. 33باشد)سو می( هم6936پژوهش پورافکاری و همکاران )

-عوامل اقتصادی که شامل؛ مفهوم درآمدزایی در ورزش حرفه

ای هباشد، یکی دیگر از مقولههای مالی میگذاریای و سیاست
ظر باشد. همچنین از نای میتاثیرگذار بر رفتار ورزشکاران حرفه

شناس فرانسوی یکی از مهمترین عواملی که پیربوردیو جامعه
وزیع رفتارهای ورزشی در میان اقشار متفاو  توانند نحوه تمی

جامعه را توریح دهند عبارتند از: سرمایه اقتصادی که شامل : 

د باشها و حقوپ مالی میدرآمد پولی، سایر منابع مالی، دارایی
ار دهی رفتکه یکی از عوامل شکلگذاری (. مقوله سیاست63)

-مفهوم سیاست ؛شامل باشدای ایران میورزشکاران حرفه

 تعامل ورزش وباشد. و نیروهای سیاسی می های دولتیگذاری
سیاست در عصر جدید یکی از موروعا  مهم تبدیل شده و 

های مختلف های آن به بهانهکوشند از ظرفیتها میحکومت
دهی به ترین کارکرد سیاسی ورزش؛ جهتبهره گیرند. مهم

د از دولت و در نهایت ای کارآمافکار عمومی، نشان دادن چهره
ورزش به دلیل تاثیراتی که بر حوزه عمومی سازی است. ملت
مداران قرار گرفته تا ها و سیاستگذارد، مورد توجه حکومتمی

از مررای آن بتوانند عرصه عمومی را به کنترل خود درآورند. 
ورزش نیز گاه آگاهانه یا ناآگاهانه راهبری سیاست و ایدزولوژی 

ای برای ابراز مخالفت ذیرفته و گاه به ابزار و عرصهرسمی را پ

(. همچنین مقوله فرهنگی و اخالقی یکی 31) تبدیل شده است
ی اگیری رفتار ورزشکاران حرفههای اثرگذار بر شکلاز حیطه
ای و همکاران که با نتایج پژوهش دوکانه باشدایران می

وجود ورزش . با توجه به مطالعا  م(63باشد)( همسو می6933)

یر آن گصرفا کنش بدنی نسیت بلکه بسته به فضای شکل
 است. ماوسل موس دارای ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و...

شناس شهیر فرانسوی ورزش را کنش فرهنگی دانسته و جامعه

کنند که رفتارهای ورزشی از سنخ رفتارهای طبیعی بیان می
رفتارهای نمادی ای از اند و مرموعهنیستند بلکه فرهنگی

وابسته به حیثیت و موقیعتی را که هر فرد در سلسله مراتب 

با توجه به نتایج (. 91) گیردمی اجتماعی احراز کرده است، در بر
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های اقتصادی، نظام ورزش و فعالیت بدنی بر پایهپژوهش؛ 

وان این تدر ی  نگاه کلی، می. سیاسی و فرهنگی استوار است
گذاری و نقش حداکثری دولت ایند سیاستنظام را متأثر از فر

  . در دستورگذاری دانست

ای و مهار  در قالب مقوله فنی از های حرفهمفهوم صالحیت
 ایگیری رفتار ورزشکاران حرفههای اثرگذار بر شکلحیطه

. نتایج پژوهش، با نتایج پژوهش تلر و باشدایران می

 انش فنی مربیان( در زمینه میزان تاثیرگذاری د3163همکاران)
-ای ایران همسو میدهی رفتار ورزشکاران حرفهدر شکل

 ای در موفقیتیکی از منابع مهم که نقش برجسته(. 99باشد)

 هایویژه سرمربیان تیمهای ورزشی دارد، مربیان و بهسازمان
ملکرد تواند عها میترین تصمیم آنباشگاهی هستند که کوچ 

(. با توجه به اهمیت 93) قرار دهدها را تحت تاثیر کل باشگاه
دهی رفتار ورزشکاران، این دانش تخصصی مربیان در شکل

واقیعت باید پذیرفته شود که انسان عامل بنیادی حرکت و 
ها باید با بکارگیری صحیح تحول است. لذا مدیریت سازمان

نیروی انسانی و سعی در پرورش هر چه بهتر آن، راه تکاملی 

ید. انسان به عنوان قلب سازمان و مهمترین سازمان را بنیما
اجتماعی و ، وری فردینیروی سازمانی، محور هر نوع بهره

یزی در ربنابراین باید بیشترین توجه و برنامه .باشدسازمانی می

 وری سازمانی متوجه نیروی انسانی آن سازمان باشدبهره
 دعملکر خود شغل در افراد اینکه (. برای3111، 6چالدورای)

 خود حرفه مورد نیاز هایشایستگی باید باشند، داشته موفقی

های انرام شده در زمینه توسعه رویکرد فعالیت .کنند را کسب

نظام مبتنی بر شایستگی در حوزه منابع انسانی و تاثیری که 
ها بر کارکردهای مختلف مدیریت منابع انسانی در این فعالیت

اند، باع  شده است که گذاشتههای اخیر از خود بر جای دهه
این امر به عنوان یکی از اهداف و مقاصد راهبردی در حوزه 

ها و موسسا  کشورهای توسعه یافته و منابع انسانی سازمان
ها برخی از کشورهای در حال توسعه به حساب آید و سازمان

ورد های مبه تدریج بر ررور  و اهمیت شناسایی شایستگی
ی و تدوین هدفمند و سریع الگوهای شایستگی نیاز منابع انسان

 (.6) از خود نشان دهند

مسئولیت اجتماعی و محیط اجتماعی در قالب مقوله اجتماعی 
گیری رفتار ورزشکاران های اثرگذار بر شکلورزش از حیطه

باشد. ورزش دارای قدر  متحد کردن مردم ای ایران میحرفه

 باشد. والپ و مذهبی میفراتر از موانع فرهنگی، اجتماعی، اخ
صنعت ورزش قطعا به یکی از بازیکنان جدید دنیای مدرن و  
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بازارهای بین المللی تبدیل شده است. در حال حارر مسئولیت 

ها، ساختارهای مرتبط با ورزش و ورزشکاران اجتماعی سازمان
های یکی از نواحی مهم استراتژک است که ) فدراسیون

های ورزشی و ورزشکاران باشگاههای ورزشی، ورزشی، لی 

 ند.اانفرادی و تولید کنندگان لوازم ورزشی( روی آن تمرکز کرده
-سازمان تواند در نهادها ومسئولیت اجتماعی در ورزش را می

تراز کردن های مرتبط با ورزش دنبال کرد که به دنبال هم
ای هها و رفتار خود با منافع مختلف ذینفعان است. گروهارزش

 گیرند کهتلف تحت تاثیر اعمال نهادهای ورزشی قرار میمخ
گذاران، سهامداران، کارکنان، عبارتند از: مالکان، سرمایه

توان استدزل کرد می بازیکنان، سازمان، تماشاگران، رقبا و ...

ه های مربوط بکه مسئولیت اجتماعی یکی از مهمترین جنبه
ی از رفتارهای نهادهای مختلف ورزشی است و انواع متفاوت

 (.93) توان مشخص کردمسئولیت اجتماعی در ورزش را می
های روانی در قالب مقوله مفهوم ادراکا  درونی و مهار 

گیری رفتار های اثرگذار بر شکلعوامل درونی از حیطه
. نتایج پژوهش با نتایج باشدای ایران میورزشکاران حرفه

بری و همکاران (، اک6931پور و همکاران )پژوهش فروغی
اندر و همکاران ( و مارک3163(، باکیو و همکاران )6934)
. به طور کلی اجرای بهینة (،33،63،3،1یاشد)( همسو می3166)

های ورزشی به وجود سه نوع آمادگی جسمانی، مهارتی مهار 

(. امروزه روانشناسان ورزشی، مربیان 31و روانی وابسته است)
ر آماده سازی روانی توجه و تأکید و ورزشکاران هرچه بیشتر ب

بیشترین عامل در موفقیت یا ( 3113)6کنند. به نظر لئونمی

ا هعدم موفقیت ورزشکاران نخبه و غیرنخبه به عوامل روانی آن

عنوان مهمترین  ورزشکاران و مربیان باید به (.34)مربوط است
اشخاص اخالقی سازمان ورزشی مورد نظر باشند، چراکه اوزً، 

ان کنند رفتار ورزشکارترین چیزی که مردم مشاهده میبتداییا

ا هاند؛ دوم اینکه باشگاهو مربیان آن سازمان یا باشگاه ورزشی
تبع آنها رفتار ورزشکاران و مربیان در نگاه جامعه، مورد و به

(. ازاینرو اگر ورزشکاران 69گیرند)موشکافی دقیق قرار می
ل جوانان و نوجوانان نیز باشند، های مورد قبوگر ارزشنمایان

ش  از جاذبة بازیی در بین جوانان برخوردار خواهند بود. بی
ها و عوامل گردد، با توجه شناسایی حیطهمی پیشنهاد نهایت در

ای دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفهموثر بر شکل

-سازیای، زمینهاندرکاران ورزش حرفهایران، مربیان و دست

ای دهی رفتار ورزشکاران حرفهززم را به منظور شکلهای 
ای در دستو کار خود قرار ایران را با توجه به اصول ورزش حرفه

 .دهد
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