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  چکیده

سایی رفتارهای انحرافی هدف  شنا از  یفیک یهاداده بود. آمیختهروش  با ،بدنییتتربدبیران این پژوهش 
 .شاادند وتحلیلیهدار تجزجهت یمحتوا یلبا فن تحلو  هی شاادآورجمعر خ ره نف 17با  یقعم ةمصااا  
شااناساای رفتارهای نوعبراسااا   و چهار بعد بزرگ خانوادة 12خانواده،  17 در یدشاادهتولکد  38 تعداد

ای، انحراف انحراف از تعهد  رفه چهار بعد شااامل ند.شااد یبندط قه( 1995انحرافی رابینسااون و بننت  
ة نامپرسااش بدنییتتربمعلم  97 ،کمی . در مر لةنددبو دارایی، انحراف شااخصاای و انحراف ساایاساای

شگر سطح خانوادةای نمونهصورت آنالین تکمیل کردند. نتایج آزمون تی یکرا به ساختهپژوه بزرگ  در 
میانگین کمتر از سااه دارند. تم  از سااه دارند و تنها سااه میانگین بیشااتر ،تم 12ه مورد از نُ که نشااان داد
خصی و انحراف ش است د متوسط ای و انحراف دارایی درتعهد  رفهوضعیت دو بعد انحراف از  ،همچنین

سی باالتر سیا سط  و  ستنداز متو صال ی تواند می پژوهشی ها. یافتهه با رفتارهای انحرافی در اقدامات ا
  داشته باشد.کاربرد  بدنییتتربمعلمان 
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   مقدمه
 از کار محیط در کارکنان رفتارهای بررسی و مطالعه
 کارکنان وظایف شرح است. برخوردار ایویژه اهمیت
 ط یعی اما است؛ موردانتظار کاری رفتارهای نشانرر
 تارهارف موردانتظار، رفتارهای برعلاوه کارکنان که است
 نشان خود از کار محیط در را دیرری هایفعالیت و
محل کار، محلی (. 7891رو و دهقان، س م  دهندمی

ای از رفتارها هرکدام با اثرهای هاست که مجموع
ند که این دهمی مختلف بر افراد و کل سازمان روی

ارچوب قوانین سازمان هستند. هچرفتارها معمولاً در 
ها، قاعده و رفتارها، زبانقوانین سازمانی گروهی از 

آن ند کنکه کم  می شده هستندبینیقوانین پیش
 ؛رودسیری درست عمل کند و پیش سازمان در م

هارچوب روی هرگاه رفتاری خارج از این چ ،بنابراین
تواند گسترده باشد و همة سطوح دهد، اثرهای آن می

ی و تولید تا مسائل مالی را در گیراز تصمیم سازمانی
برای این رفتارها اسامی مختلفی  پژوهشرران .گیردبر
تولید و رفتارهای مله انحراف در محل کار، رفتار ضدازج

، 7اند  اپل ام، لاکونی و ماتوس ضداجتماعی ذکر کرده
(. رفتارهای انحرافی، رفتارهای داوطل انه و 1001
های سازمانی را ارزشای هستند که هنجارها و آگاهانه
ه زیان ب و منجر به واردشدن خسار  و ندگیرنادیده می

 ،شوند. درواقعیا هر دو میسازمان، اعضای سازمان 
ه شوند کسوب میرفتارهایی در محیط کار انحرافی مح

عمدی و ارادی  -7را داشته باشند: اصلی  سه معیار
رسوم، قواعد، مقررا  و هنجارهای  -1باشند؛ 
ض شود و نقه نادیده گرفت هاآنق ول سازمانی در قابل
 انداختن سلامتی افراد و سازمانخطربه -8؛ گردد
توجهی را به سازمان های آشمار و نهان قابلهزینه

 ی و عملمرد فردیتحمیل کند و از این طریق اثربخش
، 1اندازد  رابینسون و بننتمخاطره و سازمانی را به

ها و شدن روزافزون سازمان(. امروزه، پیچیده7991

                                                                 

1. Appelbaum, Iaconi & Matousek 
2. Robinson & Bennett 

افزایش میزان کارهای غیراخلاقی و غیرقانونی در 
ایجاد و های کاری توجه مدیران و ره ران را به محیط

ها ضروری کرده سازمان ای در همة فظ اخلاق  رفه
که اعتقاد بر این است رفتارهایی که در طوریبه ؛است

شوند به همان میزان ی محسوب میمحیط کار، انحراف
(. 1001، 8 اپل ام، دیروایر و لایغیراخلاقی هستند  نیز
 اصلی افزایش تمایل و آگاهی دربارةتوان گفت دلیل می

انحراف در محل کار، میزان شیوع این رفتارها و 
است؛ برای مثال، هزینة  هاآنهای تحمیلی هزینه
ها در اقتصاد آمریما بسیار این نوع رفتار شدةتحمیل
 هاآنسه تای  ،مندتوجه است. از هر چهار کارقابل
 91اند. تقری اً بار از رئیس خود دزدی کردهاقل ی  د

های هایی را در سازمانها چنین رفتاردرصد از شرکت
درصد از  11. نزدی  به اندوابسته به خود گزارش کرده

های منفی  دزدی، کارمندان درگیر یمی از رفتار
و  منیشکار کاری،برداری کامپیوتری، اختلا ، کمکلاه

شیوع دزدی کارمندان بر غی ت( هستند و اثرهای 
شده  میلیارد دلار تخمین زده 10اقتصاد آمریما، سالانه 

 100تا  00 بین ن دیرری این عدد راپژوهشررااست. 
ی ، کارمندانهااین اند. درکنار همةمیلیارد دلار ذکر کرده

معرض انحراف منفی بین اشخاص هستند، از که در
برند و درنتیجه تمرکز کمتری رن  میاستر  در کار 

دادن ساعا  مفید دارند که نتیجة آن ازدستبر کار 
 جاییهکاری و کاهش تولید و افزایش تغییر و جاب

 ،تاکنون (.1001 ،اپل ام و همماران کارمندان است 
را از رفتارهای انحرافی تعاریف متعددی پژوهشرران 
( انحراف کارمند 7991 رابینسون و بننت  اند.ارائه داده
کنند که رفتاری اختیاری تعریف می صور را به

کند و با انجام این هنجارهای مهم سازمانی را نقض می
یا هر دو را ی  سازمان یا اعضای آن بودن کار خوب
 ان بین انحرافپژوهشرراین  ،کند. همچنینتهدید می

زنظر ا اند.غیراخلاقی او تمایز قائل شدهکارمند و رفتار 
که هنجارهای اشاره دارد رفتارهایی ، انحراف به هاآن

3. Appelbaum, Deguire & Lay 
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که رفتارهای در الی کنند؛ازمانی را نقض میس
جتماعی را نقض های اغیراخلاقی قوانین و ارزش

( 1002  7کنند. کول ر ، مانت، هارتر، ویت و باری می
ه ک دانندنیز رفتار انحرافی کاری را رفتاری ارادی می

سلامتی سازمان،  و مانی را نقض کردههنجارهای ساز
 ،یفاین تعرکند. با توجه به یا هر دو را تهدید کارکنان 

رای ای بکارکنان انریزه ،زیرا انحراف کاری ارادی است؛
 برای نقض اینبا انتظارا  هنجاری ندارند یا  تط یق

 منظور ازدر تعریف، شوند. انتظارا  برانریخته می
هنجارهایی هستند که  هنجارهای سازمانی

را  هاآن یهاهای سازمانی، قوانین و رویهسیاست
عنوان استانداردهای کاری مطرح و به کنندتعریف می

توان گفت این هنجارها به ائتلاف اداری شوند و میمی
د و با هنجارهای ی  نها اشاره دارغالب در سازمان
 د.     نفرهنگ تفاو  دارگروه کاری یا خرده

ارهای شناسی رفت، نوع(7991ازنظر رابینسون و بننت  
ر این د مندانحرافی کارکنان برای توسعة مطالعا  نظام

ی امعج تواند منجر به ارائة نظریةفید است و میزمینه م
( 1002شود. کول ر  و همماران   هاآنمورد در

 رفتاریدو نوع انحراف فردی  رفتارهای انحرافی را به 
رفتار  شود؛ مانندبر اعضا متمرکز می انحرافی که

رفتاری همماران( و انحراف سازمانی   ادبانه بابی
شود؛ مانند حرافی که در سازمان هدایت میان

ه این توجه ب کنند.ها( تقسیم میاز تلاش کردنمضایقه
 پژوهشرراندهد که ازنظر این دو نوع رفتار نشان می
پرین که گالدر الی ؛منفی دارند رفتارهای انحرافی جن ة

( رفتارهای انحرافی را در دو نوع 1000  1و بروک
رافی انح کنند. رفتارهایبندی میمخرب و سازنده ط قه

که با نقض هنجارهای  مخرب رفتارهایی ارادی هستند
ند؛ کنسازمانی، سلامتی سازمان و اعضایش را تهدید می

فی رفتارهای انحرا ،مقابلمانند دزدی و خرابماری. در

                                                                 

1.Colbert, Mount, Harter, Witt & 
Barrick 
2. Galperin & Burke 
3. Spreitzer & Sonenshein 

ض که با نق کنندی ارادی اشاره میسازنده به رفتارهای
سلامتی سازمان و اعضایش  هنجارهای سازمانی به

کم  کرده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل 
ظیر رفتارهای خلاقانه در نقش، مواردی ن ند.کنمی

قاد از و انت غیرکاربردی نداشتن سازگاری با دستورهای
زو انحرافا  سازنده هستند؛ سرپرستان نالایق، ج

 تی رفتارهای مث تی نظیر رفتار  ،اسا براین
رفتارهای  شهروندی سازمانی و نوآوری نیز درزمرة

 (؛1002، 8گیرند  اسپریتزر و سوننشینانحرافی قرار می
شناسی رابینسون و بننت نوعاما شاید بتوان گفت 

ین رت( از رفتارهای انحرافی منفی یمی از معروف7991 
ق  های این نوع رفتارها باشد. طبندیهترین ط قو جامع
 بحثحرافا  در دو بعد قابلان ،ناپژوهشررنظر این 
 بودن این رفتارهابودن درمقابل جدیاهمیتهستند: کم

  سازمانی. مقابل انحرافافردی درو انحرافا  بین
رفتارها بین اشخاص و  گروهی ازانحرافا  سازمانی 
، کاریرفتارهایی ازجمله دزدی، کم که سازمان هستند
وه جای دارند. انحرافا  آمدن در این گرکارشمنی و دیر

فردی نیز رفتارهایی هستند که بین کارکنان ی  بین
ند و شامل رفتارهایی همچون دهمی فضای کاری روی

ادبی، انداختن یمدیرر، بیتحقیرکردن دیرران، دست
ننت رابینسون و بشوند. مشاجره و خشونت فیزیمی می

، 2اسا  این دو بعد چهار نوع انحراف تولید( بر7991 
و انحراف  0، انحراف سیاسی1انحراف مالی  دارایی(

 کنند. انحراف تولید زمانی رویی میرا معرف 1شخصی
دهد که کارکنان استانداردهای کیفیت و کمیت در می

د نتوانکنند و میتولید خدمت یا محصول را نقض می
های تولید و کاهش در کنترل افزایش هزینه باعث

ب یا اتلاف د. انحراف مالی شامل کسنموجودی شو
ی مواردشامل ید شرکت است و اموال شرکت بدون تأی
شود. میهای هزینه کاری در  سابتنظیر دزدی و دس

4. Production Deviance 
5. Financial Deviance 
6. Political Deviance 
7. Personal Aggression 
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دهد که کارکنان از می زمانی رویانحراف سیاسی 
 ر  دیررانصوداران خاص  مایت کنند که دراینسهام

 هاییچنین  مایت گیرند.درمعرض مضراتی قرار می
ت د که ناشی از کیفینهایی ایجاد کنمممن است هزینه

 اشد.عدالتی بارضایتی و ا سا  بیث ا  خدما ، نبی
 انحراف شخصی شامل خصومت و رفتارهای 

د تواند که میشوتجاوزکارانه نس ت به دیرران می
 یاندازد و پیامدهای جدی منفخطر اعت ار شرکت را به

این  ی برای افراد موردنظر داشته باشد. شمل 
 دهد. شناسی را نشان مینوع

 

 

 
 (7335 بننت، و رابینسون)سازمان  در انحرافی رفتارهای شناسی نوع .7شکل 

 

 به بررسیمند پژوهشرران مختلف علاقه طورکههمان
اند، بررسی عوامل شناسی رفتارهای انحرافی بودهنوع

مؤثر در بروز این نوع رفتارها نیز موردتوجه بوده است 
ه را ب هاآنو پژوهشرران برای بررسی بهتر این عوامل 

و عوامل سازمانی تقسیم  دو بخش عوامل فردی
 . اندکرده

                                                                 

 

زمینة  نقش عوامل ها درعوامل فردی: بررسی -الف
فردی در بروز رفتارهای انحرافی، اثر عوامل ژنتیمی و 

را بر سلامتی رو ی و فمری افراد مطالعه  بیولوژی 
یت و ادراک از شخص ،دو عامل مهم فردی اند.کرده

، 7 گلدمن، ون فیلیت و گریفین هستند شرایط فردی
  (؛1000
 

1. Goldman, Van Fleet & Griffin 
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ر در بروز عوامل سازمانی: عوامل سازمانی اثرگذا -ب
 هاید و در پژوهشنوسیعی دار رفتارهای انحرافی دامنة

مختلف به مواردی نظیر عامل گروهی، عامل ره ری، 
سازمانی، استر  شغلی، عدالت سازمانی، رقابت درون

های می، فعالیترسهای رسمی و غیرکنترل
نیافته، ساختار ج ران ساختاریافته درمقابل ساختار

های منفی و بدبینانة مدیران، پاداش، نررش خدما  و
مورد عملمرد شغلی، قوانین ناعادلانه، اعتماد در ابهام در

، 7شده است  هنلهسازمانی اشارهسازمان و فرهنگ
؛ نصرالدین، 1000، 1؛ لیتزکی، ادلستون و کیدر1001

؛ سیلوا 1070، 2؛ چن، فاه و جین1072، 8ا مد و رضالی
، 0؛ دی استفانو، اسمیریما و پری1071، 1و راناسینره
توانند در بروز نوعی می(. هری  از این عوامل به1071
؛ برای دنکنترل رفتارهای انحرافی نقش داشته باش یا

ثر ا براری از مواقع استر  شغلی علاوهدر بسیمثال، 
بین  ایمستقیم در بروز رفتارهای انحرافی، نقش واسطه
 سایر متغیرها و بروز این نوع رفتارها دارد.  

 میزان رفتارهای انحرافی، خصوصدرمهم دیرر  ةنمت
است که در این رفتارها  منفیشیوع و پیامدهای 

 7کیریستین و الیس ست.ا به آن توجه شده هاپژوهش
 یهاشرکتدرصد از  11 که کنند( بیان می1072 

سرقت مواجه هستند که سالانه  آمریمایی با پدیدة
تحمیل  هاآنمیلیون دلار بر  79 بر بالغ ایینههز
میلیارد دلار بر  80سالانه  ییتنهابهغی ت نیز  .کندیم

 به اعتقاد لیتزکی، و. کندمیاقتصاد آمریما ضرر وارد 
ظیر سرقت، رفتارهایی انحرافی ن ،(1000  همماران
به کنترل  نداشتنتوجهاز اختیارا  و  سوءاستفاده

 یهاشمستدرصد از  80باعث  ،یا کیفیت هاینههز
یز نسالانه  هایگزارشط ق  .شوندمی هاسازمانتجاری 
انحرافی بر اقتصاد جهانی تحمیلی رفتارهای  هایهزینه

                                                                 

1. Henle 
2. Litzky, Eddleston & Kidder 
3. Nasurdin, Ahmad & Razalli 
4. Chen, Fah & Jin 
5. Silva & Ranasinghe 

 8/0 بربالغم لغی  1071تا اکت ر  1072 در فاصلة ژانویه
است که این رقم تنها زیان مستقیم را بوده میلیارد دلار 

شامل و  دهدمیی قربانی نشان هاسازمانبه 
شهر  دادن ازدستغیرمستقیم نظیر  هایهزینه

 شودنمینفعان خطرافتادن روابط با صا بسازمان و به
 ،بنابراین ؛(1070، 8شده انجمن بازرسان تقلب گواهی

 گونهیناتوجه به پیامدهای جدی  بااخیر  یهاسالدر 
مختلف رفتارهای  ابعاد رفتارها علاقه به پژوهش دربارة

بین پژوهشرران افزایش یافته است انحرافی کاری در
 ی خصوصیهاسازمانکه ال ته این مطالعا  محدود به 

( 1077  9اما نایر و بتناگر اند؛سودآور بوده تجاری یا
یوع رفتارهای انحرافی ش ،اخیر یهاسالدر که معتقدند 
داختن پری دولتی نیز افزایش یافته است و هاسازماندر 

 ایضرور  ویژه هاسازماناین به رفتارهای انحرافی در 
  . دارد
وامع بدنی و ورزش در جتوجه به اهمیت تربیتبا 

در  یای مهم، معلمان ورزش رسالت و وظیفهامروزی
ت بدنی و تقویپرورش نیروی توسعه و تعمیم ورزش و 

 اهمیت . باوجوددارندعهده بر سالم در افراد جامعه ةرو ی
 های آموزشی همةبدنی در نظامبیتجدی در  تر

 بدنی با مشملا یتتربکشورها، در کشور ما دبیران 
 ن ودنمشخصمانند  رو هستند. مواردیهروب متعددی

آشمار در مدرسه،  طوربه بدنییتترب دبیر وظایف شرح
 عملمرد از مدیران ارزیابی چرونری ناآگاهی نس ت به

ن ود نظام مشخص برای رشد و بدنی، یتترب دبیران
ودن بیراستانداردغبدنی، یتتربارتقای شغلی دبیران 
نمردن سایر معلمان همماری فضاها و اممانا  ورزشی،

 اینمردن از کارهقدرشناسیبدنی و با دبیران تربیت
   هستنداین مشملا ازجمله ،بدنییتتربدبیران  شایستة
ند با ایجاد استر  شغلی در دبیران نتوایمکه  تی 

6. Di Stefano, Scrima & Parry 
7. Christian & Ellis 
9. Association of Certified Fraud 
Examiners: ACFE 
9. Nair & Bhatnagar 
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دنی را بیتترببدنی افت کیفی و کمی در  یتترب
، بنابراین (؛7891ند  تصدقی و دلروز، داشته باش همراهبه

داشتن عوامل سازمانی مؤثر در بروز رفتارهای با درنظر
مینه را د زنتوانمی یادشدهی از مشملا  بسیار ،انحرافی

ی بدنبرای بروز رفتارهای انحرافی در دبیران تربیت
توان گفت تنوع وظایف، میند؛ برای مثال، فراهم آور

مممن است کاری دبیران ورزش ابهام نقش و تراکم
نی و استر  شغلی باعث افزایش درگیری ذهنی و روا

ار   عمدتاً از دبیران ورزش در مد معلمان ورزش شوند
 شاملرا ها طیف وسیعی از فعالیتکه رود انتظار می

آموزش، مسابقا ، المپیاد، مراسم ورزش ص حراهی، 
آموزان نیازمند به  رکا  اصلا ی، شناسایی دانش

عهده داشته مسابقا  در ایام ویژه و غیره بر برگزاری
صور  پرخاشرری، لج ازی و به ،باشند( و درنهایت

ری با مدیر، همماران یا  تی ااتلاف منابع و ناسازگ
 .آموزان بروز کنددانش
رفتارهای انحرافی ادبیا  مربوط به بندی در جمع
 عمدة ،اول اینمه :مهم را استن اط کرد توان دو نمتةمی

ای هن و شرکتمطالعا  مربوط به این رفتارها در سازما
زمینة اند و درتجاری، تولیدی و خدماتی انجام شده

ویژه مدار  و معلمان های آموزشی بهسازمان
 ،دوم اینمه. اندکی وجود دارند هاپژوهشبدنی تربیت
ایجادکنندة رفتارهای  ،ها و عواملی از زمینهبسیار

های تولیدی، تجاری تها و شرکسازمان انحرافی ویژة
ها در محیط کار معلمان و این زمینه و خدماتی هستند

؛ دند یا به شمل دیرری وجود دارنندار بدنی وجودتربیت
ترین رفتارهای انحرافی که ایعشاز یمی برای مثال، 

 آید،می  ساببه تولید از انحراف رفتارهای جزو
 را اینترنتی رویطفره .است 7«اینترنتی رویطفره»
 امور مانجا برای سازمان اینترنت از سوءاستفاده توانمی

 بازی خ ری، هایسایت مطالب خواندن نظیر شخصی
 یطورکلبه و شخصی هایایمیل بررسی  سرگرمی، و

                                                                 

1. Cyber-Loafing 

(، بدیهی است که 1001، 1کرد  لیم تعریف گردیوب
بدنی و ورزش زمینة بروز این نوع رفتار معلمان تربیت

ارند یا شرایط بروز را بنا به ماهیت کاری خود ند
ها نیز اری در  سابمرفتارهایی مانند دزدی و دست

ها وجود ندارد؛ زمانسامانند کارکنان سایر آنان برای 
ا  با توجه به مشمل ،سوازی توان گفت می بنابراین،
 دیرر،ازسویو برای معلمان ورزش در کشور ما  موجود
نظر به ،ایط کاری این معلمانبودن زمینه و شرمتفاو 
های موجود بندیشناسی و ط قهکه نوعرسد می

ند تمامی رفتارهای انحرافی نرفتارهای انحرافی نتوا
انجام هدف از  ،بنابراین زش را در برگیرند؛معلمان ور

این پژوهش بررسی و شناسایی رفتارهای انحرافی 
ین شناسی از او ارائة نوعصور  کیفی به معلمان ورزش
ها و شرایط خاص کاری داشتن ویژگیرفتارها با درنظر

 . است هاآن

 وصخصدربه کم ود مطالعا   با توجهکه بدیهی است 
شناسایی ، آموزشی هاییطمحرفتارهای انحرافی در 

بر اهمیت نظری وع رفتارها در معلمان ورزش علاوهاین ن
 یهاضرور رفتارهای انحرافی،  و توسعة دانش دربارة

پیامدها و  ،اشاره شدکه گونههمان نیز دارد. اییژهو
ناشی از رفتارهای  عمدتاً مالی و اقتصادی(  هاییانز

و رفتار  یشناسروان پژوهشررانتوجه انحرافی مورد
در  ال، . تجاری بوده است یهابخشدر سازمانی 

چشمریر  هاییانزشاید نتوان  آموزشی هاییطمح
نظر انحرافی درپیامدهای رفتارهای  عنوانبهرا  مالی
 هاییانزبر سایر پیامدهای منفی و  توانیماما  ؛گرفت

واع انوقوع  کرد؛ برای مثال، یدتأکرفتارهای انحرافی 
ر مشاغلی نظیر معلمان د رفتارهای انحرافیمختلف 

اینمه هنجارهای سازمانی مدار  را برورزش علاوه
 یژهوبهرا اطرافیان سلامتی  تواندیم، گیردیمنادیده 

 هایینهزمو  تی ا تمالاً  اندازدخطر دانش آموزان به
رخی از دانش آموزان از فعالیت ورزشی را ب یریگکناره

 ییرناپذج ران یهاخسار صدما  و  و دکننیز فراهم 

2. Lim 
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داشتن عوارض منفی بی تحرکی و دوری از نظردر با را 
گفت  توانیم بنابراین، د؛کنوارد  هاآنبر ( ورزش
با  یامقابلهراستای هرگونه اقداما  اصلا ی و در

 شناساییرفتارهای انحرافی معلمان ورزش، در گام اول 
 دارد.  ایویژه ضرور  این نوع رفتارها

 

 پژوهش شناسيروش
ظر ازن لحاظ ماهیت، ازنوع پیمایشی وپژوهش  اضر به

و همچنین، از یث ای های توسعهپژوهش ، جزوهدف
در این پژوهش  آمیخته است. درواقع،نوع روش اجرا، از

آوری های کیفی و کمی برای جمعاز هر دو روش
 ، از فنکیفی ه است. در مر لةها بهره گرفته شدداده
استفاده شد. استفاده از این  7«دارتحلیل محتوای جهت»

 هاینظریه یا پژوهش رویمرد زمانی مناسب است که
وصیف د یا به تی  پدیده یا کامل نیستن ق لی دربارة
(. با توجه به 7890ادی،  ایمان و نوشنیازمندند بیشتری 
رفتارهای انحرافی های مناسب هارچوبق ل چاینمه از

اما برای توصیف رفتارهای  ؛در محیط کار وجود دارد
انحرافی معلمان ورزش نیازمند گسترش این 

 لهای کیفی از تحلیبرای تحلیل ،ها هستیمچارچوب
 دار بهره گرفته شد.محتوای جهت

  کنندگانشرکت
نفر افراد  71های عمیق با کیفی با انجام مصا  ه مر لة

ش ن ورزهای شغلی و محیط کاری معلماآشنا با ویژگی
 مطالعة  اضر درپژوهشرران  .ی (انجام شد  جدول 

ظر را مدن یخاصدلایل مصا  ه  یافراد برا ینانتخاب ا
 ةسابق ،و معاونان مدار  یرانگروه مد یبرا .قرار دادند

مدنظر مدیر یا معاون  در سمت سال 70از  یشترب یکار
داشتن  ،یبدنتربیتیرغ یرانانتخاب دب یلقرار گرفت. دل

و  یو علوم اجتماع یریتمد ةدر دو رشت یلا تحص
روه گ یشغل بود. برا یرونیب یةقضاو  از زاو ییتوانا
 زیاد ةجربت ،بدنیتربیت ةبازنشست یراندب یعنی ؛سوم

                                                                 

 
 

مدنظر قرار  یکار یتسال فعال 80 داقل علت به
و مسئولان  یرانمد یزگرفت. در گروه چهارم ن

 یدگیرس یئته  راست، یدر وا دها وپرورشآموزش
 هایآسیببرابر مراق ت در ةو ادار یادار  به تخلفا
کار بهمشغول ،و سلامت( بدنیتربیت معاونت  یاجتماع
 یارک یتماه براسا افراد  ینگفت ا توانمیبودند که 

 یانحراف یرفتارها ازجملهخود با مشملا  موجود 
 ه ق ل از انجام مصا  ،همچنین داشتند. ییآشنا یراندب

 رایب هاآناز تمایل  راد یادشده،با برقراری ارت اط با اف
مصا  ه اطمینان  اصل شد. همماری داوطل انه در 

ود و ب دستر درهدفمند و  صور بهکیفی  یریگنمونه
 جم نمونه در این مر له با استفاده از معیار اش اع 

  نظری تعیین شد.
 بدنییتتربدبیران  جامعة آماری مر له کمی همة

 709مطالعه  هاییتمحدودبه  با توجهکه  ایرانی بودند
 صور بهرا پژوهش  نامةپرسش بدنییتتربدبیر 
نامه سالم و پرسش 91تممیل کردند که  2برخط
 استفاده بود. قابل

  هادادهگردآوری  ةابزار و شیو
انجام مصا  ه با ی   ،ی کیفیهادادهابزار گردآوری 

رفتارهای انحرافی معلمان ورزش  دربارةاصلی  سؤال
  منظور مرا ل زیر طی شد:ود که بدینب
دن ال پاسخ به این بیان سؤال: در این پژوهش به -7

کنید معلمان ورزش در محیط کار سؤال بودیم: فمر می
  رفتاریدهند؟ انجام میرا خود چه رفتارهای انحرافی 

که هنجارهای سازمانی را نقض کند و سلامت افراد یا 
اندازد(. به این سؤال با خطر میسازمان را به

ی های شغلداشتن شرایط شغلی خاص و ویژگیدرنظر
 ن ورزش پاسخ دهید؛معلما

آمده بررسی دستهای بهدیدن متن: متن مصا  ه -1
  و مطالعه شد؛

برداشت و درک مناسب از اطلاعا : تط یق با  -8

1. Directed Content Analysis 
2. Online 
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های موجود که در ادبیا  رفتارهای ها و نظریهمدل
ای هکارگیری نظریهبا به ،درواقع ند.انحرافی وجود دار

  ها آغاز شد؛موجود کدگذاری مصا  ه
  ؛تحلیل اطلاعا  کیفی -2
ها و منطقة محتوایی  منظور بندی کدها به تمط قه -1

 هایی است که با موضوعحتوایی بخشم از منطقة
 د(. نسروکار دار ایویژه

 یسؤال 83 ةنامپرسشکمی نیز  یهادادهابزار گردآوری 
ماد آن با ت اعتکیفی بود که قابلی هاییافتهم تنی بر 

ذکر است که دست آمد. شایان به 38/0آزمون توافق 
 یمهم قابلیت اعتماد شاخص کیفی هایپژوهشدر 

 توانمی ،بنابراین ؛است هایافتهبرای اطمینان از کیفیت 
ق ولی ابلنیز از کیفیت ق هایافتهگفت ابزار م تنی بر این 

پس از ت دیل کدها به  ،است. همچنینبرخوردار 
اه از اساتید دانشر دراختیار چهار تن نامهپرسش، هاسؤال

 ی  نفر مدیریت ورزشی، دو نفر مدیریت رفتار 
ید تأی ( قرار گرفت و بهشناسیروانسازمانی و ی  نفر 

ای ا استفاده از آلفنیز ب نامهپرسشپایایی . ها رسیدآن
مختلف  یهابخشآمد که برای  دستبه 19/0کرون اخ 
 شده است. جدول چهار ارائه، در ابزار
 

 هايافته
جدول ی  جزئیا  نمونه در مر لة مصا  ه را نشان 

نفر در چهار گروه مصا  ه  71، از در این مر له دهد.می
 . شد

 کنندگان در مصاحبهجزئیات مشارکت .7جدول 
 تعداد متغیر

 گروه مصا  ه

 1 مدیران و معاونان مدار 
 2 بدنی  همماران(تربیتدبیران غیر

 1 بدنیتربیت دبیران بازنشستة
 8 وپرورشمدیران و مسئولان آموزش

 جنسیت
 70 مرد
 1 زن

 تحصیلا 
 70 کارشناسی
 1 ارشدکارشناسی
 1 دکتری

 71 جمع

ها توصیف مشخصا  آزمودنی ،دور جدول دهمچنین 
کمی آمده است. مطابق  در مر لةنفر  91به تعداد 
 80/21ها را مردان و آزمودنیاز درصد  02/12، جدول

هندگان دخپاس . بیشترینانددادهدرصد را زنان تشمیل 

دارای مدرک تحصیلی  18/11با درصد فراوانی 
مت و خد ، میانرین سابقةهمچنین کارشناسی بودند.
 است.بوده سال  1/80و  1/9ترتیب ها بهسن آزمودنی

 

 

 کمی مرحلةی هایآزمودنشناختی توصیف متغیرهای جمعیت .3جدول 

 

 متغیر
 میانگین تحصیلات جنسیت

 کارشناسی کاردانی زن مرد
کارشناسی 

 ارشد
 دکترا

سابقه 
 خدمت

 سن

 1 17 10 78 22 18 فراوانی
1/9 1/80 

 11/1 01/17 18/11 20/78 80/21 02/12 درصد فراوانی
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ی ابتدا سعی های کیفبرای انجام تحلیل ،اول در مر لة
شده های انجامشد با خواندن چندبارة متن مصا  ه

فهمی کلی از ع ارت و مفاهیم موجود در متن  اصل 
در  2کد 38 1.آی .افزار اطلس تیبا نرم ،گردد. سپس

کدهای موردنظر به  گذاری شد.متن کشف و عالمت
خانواده نیز براسا   17ت دیل شد و  3خانواده 17

بندی ط قه 4بزرگ خانوادة 12مشابهت معنایی در 
در چهار  موردنظربزرگ  خانوادة 12، درنهایت ند.شد

 د. هرکدام از این ط قات با موضوعط قه قرار گرفتن
نوع خاصی از  دیگر،ع ارت. بهسروکار دارند ایویژه

 کنند. همچنین تعدادرفتارهای انحرافی را ت یین می
 

 

حلیل داشتن فراوانی هر کد در کل تبا درنظرتکرار کدها 
تکرار بود. الزم است ذکر شود که در  224
ه خانواده، گرفته  کدها بهای صورتبندیط قه
، بزرگ به ط قه( ها به خانوادة بزرگ و خانوادةخانواده
 پذیر و ملمو  محتوای متن و نیزهدههای مشاجن ه
سه اند. جدول ای پنهان متن درنظر گرفته شدهمحتو

، دهد. همچنینجزئیات تحلیل کیفی را نشان می
دلیل بهبزرگ  واده و خانوادةهای کد، خانز واژهاستفاده ا

. است و آی.افزار اطلس تیها در نرماستفاده از این واژه
ل کد، تم فرعی و تم اصلی ها معاداین واژه ،ترتیببه

 .   هستند
 

 های کیفیجزئیات یافته .3 جدول

 طبقه* ردیف
بزرگ  خانوادة

 )تم(
 خانواده 

 )تم فرعی(
 کد 

1 
فه
 ر
د 
عه
ز ت
ف ا
حرا
ان

ی
ا

 

قصور عمدی از 
 وظیفه انجام

 اتالف وقت کال 

 مدرسه دفتر در ورزش زنگ اوقات بیشتر گذراندن

2 
پیگیری کار دیگری  خود به بهانة الآموزان بهرهاکردن دانش

 نظیر امورات مدرسه

 کال  به دالیلی نظیر گرمی و سردی هوا نشدنتشکیل 3
4 

 کاریکم

 آموزان کال  به برخی دانش از زیرکاردررفتن با سپردن امور
 همکاران سایر به کال  قراردادنرا تی دراختیاربه 5

6 
ما بدون ا ،توانا ازنظر فنیها به افراد سپردن آموزش مهارت

  صال یت

7 
پیگیری نفع 
 شخصی

ت دیل کال  به محل فروش کاالهای خاص نظیر کفش، ل ا  
 و ابزار ورزشی

8 
تفاده از کردن شرکت در کال  یا مسابقه به خرید و اسمنوط

 یخاص لوازم و تجهیزات از محل

9 
 موبایل بازی بازیموبایل

را تی   تا خود نیز بهاستفاده از موبایل در کالگذاشتن آزاد
 دست باشندبهگوشی

10 
گرفتن از هایی نظیر کمکدر کال  با بهانه بودندستبهگوشی
 کال  افزاری خاص براینرم

11 
آموزش رفتارهای 
 نادرست

رفتارهای 
ناجوانمردانه 
 ورزشی

 مانند ؛مسابقاتآموزان در دانش به غلط آموزش رفتارهای
  ریف تیم قوی بازیکن روی خطاکردن

12 
 ؛شودمی تمام خودی تیم ضرر به بازی وقتی طین ود صداقت 

 خطا یا اوت، پنالتی به غلط اشارة مانند
توجه به ن ود  13

 وضعیت ظاهری
عدم رعایت 
 وضعیت ظاهری

 ورزشی ل ا  به ورزش معلم ن ودنمل س
 خود اندام به ورزش معلم نکردنتوجه 14

 

                                                                 

1. Atlas.ti 7.5 
2. Code  

3. Family  
4. Super Family  
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 های کیفی. جزئیات یافته3 جدولادامة 

 طبقه* ردیف
خانوادة بزرگ 

 )تم(

 خانواده 
 )تم فرعی(

 کد

15 

ی
رای
 دا
ف
حرا
ان

 

تحمیل هزینه به 
 مدرسه

تراشی برای هزینه
 مدرسه

های آشنا بدون فروشگاه از ترگران قیمت ورزشی به وسایل خرید
 هاآناصلی  قیمت به توجه

 مدرسه در اردوهای ورزشی و مسابقات برای اضافی هزینة ایجاد 16

17 
دقتی در استفاده بی

از لوازم و 
 تجهیزات

 اموال و تجهیزات ورزشی از نکردن صحیح استفادة

18 
کاری دست

فاکتورها بدون نفع 
 شخصی

پوشش دوها برای مسابقات و ار دستکاری در فاکتورهای هزینة
 هاآنجایی هطریق جابها ازکامل هزینه

 ها باهدف نفع شخصیدست بردن در هزینه سرقت  سرقت 19
20 

ی
ص
شخ
ف 
حرا
ان

 

رفتارهای 
 ناشایست

 تحقیر و تمسخر
 آموزانکردن اندام و تیپ برخی از دانشمسخره

21 
آموزی که در اجرای مهارت ورزشی از دبیر بهتر تحقیر دانش
 شده است

22 

 بدرفتاری

 دادن رفتارهای خشن مربیگرانه در کال اغراق در نشان
 های ورزشی پسرانهتمایل برای استفاده از تیپ 23
 نامناسب آموزان با ادبیاتدادن دانشقرارخطاب 24

25 
آموزان به علت فرق گذاشتن بین ایجاد استر  در برخی دانش

 آموزاندانش
 آموزاندانش ارعاب و تهدید 26

27 

 رفتارهای ناایمن رفتارهای ناایمن

زان که آموهای خارج از توانایی دانشصرار بر اجرای مهارتا
 اندازدخطر میآموزان را بهسالمتی دانش

28 
توپی  آوردن باهدف مدرسه از خروج برای آموزاندانش به اجازه

 که بیرون رفته است

29 
توصیه مصرف دارو یا موادی خاص برای عملکرد بهتر یا سایر 

 آموزاندانشاهداف؛ مانند الغری 

30 
 تعارض با
 همکاران

 تعارض با دبیران سایر درو  همکاران تعارض با

31 

ی
اس
سی
ف 
حرا
ان

 

 مداری رابطه مداریرابطه

جای روابط به مدار  برای مسابقات برپایة اعضای تیم انتخاب
 های فنی مالک

 آموزان برخی از دانش به کاذب نمرة دادن 32

33 
 برای استاندارد هایهنجار براسا  واقعی ارزیابیفقدان 
 دادننمره

34 

 گرارفتار نتیجه

رجیح موفقیت ت
جای ورزشی به
 رشد همة
 آموزاندانش

 به ندادنفرصت ورزشی و آورمقام آموزاندانش با گرفتنگرم
 آموزاندانش سایر

35 
 از معدودی عدة برای در  ورزش فقط زمان اختصاص
 آموزاندانش

36 
 هایبرنامه اجرای آموزان برایمعدودی از دانش عدة سازیآماده
 برنامه و مسابقاتفوق

توجه به نفع  37
 شخصی

توجه به نفع 
 شخصی

 بدنیتربیت نمرة دادن درق ال( دریافت رشوه  پول یا کاال
 دندار همراهآموزانی که منافعی بهارت اط با اولیای دانش 38

 ( بود. 1995بننت   و شناسی رفتارهای انحرافی کاری رابینسونانتخاب چهار ط قه با درنظرگرفتن نوع *
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ماتریس مربوط به کدهای  ر جدول چهارد ،همچنین
راوانی هر کد و همراه فکه جزئیا  کدها را به پژوهش

 کننده نشانآمده از هر مشارکتدستفراوانی کدهای به
 کد شمارة ،مطابق جدول برای مثال دهد، آمده است؛می

گرمی و  به دلایلی نظیر کلا  نشدنتشمیل»یعنی  سه
ها هشت بار تمرار شده در کل یافته که «سردی هوا

کد  71سوم در تولید  کنندة، مشارکتاست. همچنین
 نقش داشته است.   

 

 ماتریس کدهای اولیه  .1جدول 
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ضریب قابلیت اعتماد  ، برای محاس ةدرنهایت
این  استفاده شد که 7ها از آزمون اسما کدگذاری

آزمون میزان توافق بین کدگذاران مختلف را نشان 
پس از کدگذاری متن  ،دهد. برای اجرای آنمی

درصد از  10، پژوهش  اضر ها توسط نفر اولمصا  ه
و توسط نفر دیرری  شدها انتخاب محتوای مصا  ه

های داشتن مقولهو با درنظر کدگذاری مجدد شد
 ت آمد. دسبه 38/0، ضریب ذکرشده موردتوافق
اسا  سؤالی که بر 83نامة پرسش ،کمی در مر لة

 انحرافی تنظیم شده بود، برای مصادیق عینی رفتارهای

تاً ای انحرافی عمدید و بررسی وضعیت بروز رفتارهتأی

اط بدنی در نقاختیار معلمان تربیتصور  برخط دربه

 گیری ونمونه گرفت  این شیوة مختلف کشور قرار

ازجمله  ها دلایل متعددی داشت؛نامهپرسشپخش 

 هایهرگونه مراجعه به مدار  یا ادارهمن بود اینمه مم

خصوص رفتارهای در پژوهش وپرورش برایآموزش

رو هاستق ال آنان روبمعلمان ورزش با فقدان  انحرافی

نداشتن اعضای تمایل، تردلیل دوم و  تی مهمگردد. 

حرافی دادن رفتارهای انتیم پژوهشی برای نس ت

ا ه، شهر یبدنی ی  منطقبه معلمان تربیت ذکرشده

 709 ، تعدادزمانی دو ماهه استان خاص بود(. در بازة

 91ند که شدصور  داوطل انه تممیل به نامهپرسش

ها از آن های کمیسالم بود و در تحلیل نامهپرسش

 80 ،اطمینان از پایایی ابزار استفاده شد. ابتدا برای

شده تحلیل شدند و آورینامة ابتدایی جمعپرسش

ایایی پپن  ضریب آلفای کرون اخ محاس ه گردید. جدول 

رفتارهای انحرافی و رفتارهای  را برای ابعاد چهارگانة

دهد که با توجه به مقادیر مربوط انحرافی کل نشان می

  شود.پایایی ابزار تأیید می

 

 گیریپایایی ابزار اندازه .5جدول 
 آلفای کرونباخ هاتعداد سؤال نام متغیر 

 138/0 72 تولیدانحراف از 
 110/0 1 انحراف مالی

 371/0 77 انحراف شخصی
 321/0 3 انحراف سیاسی
 192/0 83 مقیا  کلی

ت بروز رفتارهای انحرافی در ادامه برای توصیف وضعی
با ی  نمونه و با آزمون تی  ،بررسیدر نمونة مورد

های ابتدا برای ابعاد سطح دوم  تم میانرین نظری سه،
 مربوط به رفتارهای انحرافی(، ابعاد سطح اول  ابعاد 

برای کل  ،چهارگانه رفتارهای انحرافی( و درنهایت
ها نتای  این آزمونمقیا  رفتارهای انحرافی اجرا شد. 

وضعیت رفتارهای انحرافی را در دبیران  ،ششدر جدول 
 دهد.    نشان می

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 1. Scott 
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 بررسی وضعیت متغیرها در نمونة مورد .1دول ج

 وضعیت  سطح معناداری میانگین نام متغیر 

 
 ابعاد سطح دوم

 بالاتر از متوسط 000/0 18/8 وظیفه قصور عمدی از انجام
 متوسط 817/0 01/8 بازیموبایل

 کمتر از متوسط 200/0 91/1 آموزش رفتارهای نادرست
 کمتر از متوسط 139/0 39/1 توجه به وضعیت ظاهرین ود 

 بالاتر از متوسط 000/0 77/8 تحمیل هزینه به مدرسه
 کمتر از متوسط 107/0 90/1 سرقت

 بالاتر از متوسط 000/0 21/8 رفتارهای ناشایست
 بالاتر از متوسط 000/0 17/8 رفتارهای ناایمن

 بالاتر از متوسط 000/0 01/8 همماران تعارض با
 بالاتر از متوسط 000/0 82/8 مداریرابطه

 بالاتر از متوسط 000/0 91/8 گرارفتار نتیجه
 بالاتر از متوسط 000/0 17/8 توجه به نفع شخصی 

 ابعاد سطح اول

 متوسط 217/0 01/8 ایانحراف از تعهد  رفه
 متوسط 781/0 00/8 انحراف مالی

 بالاتر از متوسط 000/0 28/8 انحراف شخصی
 بالاتر از متوسط 000/0 10/8 انحراف سیاسی

 بالاتر از متوسط 000/0 18/8 رفتارهای انحرافی دبیران ورزش کلی سازة

 

مربوط به  هایت  سؤالت برای تأیید  ،در گام آخر
ا ه، آزمون میانرین برای همة سؤالرفتارهای انحرافی

 83که از نتای  این آزمون نیز نشان داد  اجرا گردید.
ها هزینه بردن بهدست»سؤال مربوط، سه سؤال شامل 

 به غلط آموزش رفتارهای»، «هدف نفع شخصی با
 نیمباز روی  خطاکردن مانند آموزان در مسابقا دانش

 اماند به ورزش معلم نمردنتوجه» و«  ریف تیم قوی
زنظر ا، دیررع ار به .میانرین کمتر از سه دارند «خود

 ؛شوندتأیید نمیاین سه سؤال  ،پژوهشهای آزمودنی
مانده با توجه به بیشتربودن سؤال باقی 81اما برای 

، 01/0میانرین از سه و کمتربودن سطح معناداری از 
  شوند.ذکرشده تأیید میرهای رفتا
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 انحرافی دبیران ورزش   برای رفتارهای پژوهشهای اساس داده( بر7335بننت ) و مدل رابینسونتوسعة  .3شکل 

 

  گیریو نتیجه بحث
ترین این پژوهش باهدف توسعة یمی از معروف

 ،رفتارهای انحرافی سازمانیدر های موجود شناسینوع
مرور  دیرر،ع ار د. بهبرای معلمان ورزش اجرا ش
های شناسینوع، کارآمدن ودن ادبیا  رفتارهای انحرافی

ر رفتارها د بررسی ابعاد مختلف این نوع موجود را برای
بنابراین، در این پژوهش  ؛دادمعلمان ورزش نشان 

رفتارهای انحرافی ای با رویمردی آمیخته توسعه
محتمل در محیط مدار  و برای شغل معلمان ورزش 

های دار مصا  همحتوای جهت. تحلیل شناسایی گردید
را برای معلمان ورزش رفتار انحرافی  83 ،شدهانجام

 شناسایی کرد. این رفتارها در شمل دو مشاهده

تم اصلی و چهار  71تم فرعی و  71د که در نوشمی
عی از وسی ، گسترةدر این پژوهش اند.ط قه قرار گرفته
ا ب کهشناسایی شد انحرافی ی رفتارهاانواع مختلف 

 در ط قا  چهارگانة هاآنی  از هربه قرارگیری  توجه
، انحراف مالی، انحراف ای رفهانحراف از تعهد 

ند وانتمی رفتارهای ذکرشده، شخصی و انحراف سیاسی
ن ی  از ایهمراه داشته باشند و هرمتنوعی به پیامدهای
اصی بخش خ هامنتسب به آن پیامد ،آن ت عبهرفتارها و 

 مالا ت بهند؛ برای مثال، از سازمان را به خود درگیر ساز
مربوط به مسائل مالی بیشتر  زیاد رفتارهای انحرافی

 ؛گیردیم سابی قرار ینظیر ذ هاییبخشتوجه مورد
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د توانمیرفتارهای انحرافی شخصی  کهیدر ال
برابر مراق ت در ةادارتوجه وا دهایی مثل مورد
مسلم  آنچهاما  ؛باشد ی یا  راستاجتماع هایآسیب
 یا وزهرفتارهای انحرافی در هر این است که است 

ستقیم م طوربهت عا  منفی زیادی ند توانمیکه باشند 
 یهاپژوهشدر داشته باشند. همراه به یرمستقیمغو 

 مطالعهمنفی رفتارهای انحرافی  تأثیرا  ،مختلف
اطلاعا  ما از رفتارهای انحرافی و ت عا  اما  اند؛شده
 ازجملهو مشاغل ورزشی  هاسازماندر سطح  هاآن

یت انحرافی و ماه. اندک است معلمان ورزش بسیار
 ردآویموجود ظار را بهمنفی رفتارهای ذکرشده این انت

 که روابط منفی بین رفتارهای انحرافی و سایر متغیرها
 ییمدردر معلمان ورزش نیز برقرار باشد؛ برای مثال، 

نیا ر یم ،بدنیتربیتبین دبیران شده دراز مطالعا  انجام
بین هر دو که نشان دادند ( 7891  طرقی و خراسانی
م تنی بر سازمان و شغل با  یشناخترواننوع مالمیت 

منفی  هم ستری بدنیتربیتدبیران رفتارهای انحرافی 
رفتارهای انحرافی هر  ،یرردع ار به معنادار وجود دارد.
. با دنکنمیرا تضعیف  یشناخترواندو نوع مالمیت 

و نتای  پژوهش  هاپژوهش آن هاییافتهداشتن نظردر
اممان بروز هر  معلمان ورزشدر گفت  توانمی اضر 

 دو نوع رفتارهای انحرافی فردی و سازمانی وجود دارد
 أثیرتی رفتارهای انحرافی سازمانزیاد  ا تمالبهال ته و 

 کهیدر ال ؛دارندی بر متغیرهای سازمانمنفی بیشتری 
منفی  تأثیرا د توانمیی انحرافی فردی رفتارها
و  یسلامت رو  ی بر  متغیرهای فردی مانندبیشتر
ن ته باشند. این مطلب م یی، شخصیت و غیره داشمرف

که رفتارهای انحرافی  این نمتة کاربردی نیز است
م تنی بر روابط بین افراد نظیر  هاییطمحدر  یژهوبه
شناسان د موردتوجه روانتوانمیورزشی  هاییطمح

 ورزشی نیز قرار بریرد.    
مان معلی برا شدهییشناسارفتارهای انحرافی  ،در ادامه

 شوند.ورزش در چهار ط قه بحث و بررسی می
 ای: این ط قه دربرگیرندةعهد  رفهانحراف از ت

 ا سننحو ایی است که در آن معلمان ورزش بهرفتاره
 ام ندهند. ایناصلی و رسالت شغلی خود را انج وظیفة

 از عمدی ق یل قصوررفتارها شامل مواردی از
 نادرست و رفتارهای بازی، آموزشوظیفه، موبایلانجام
شود. ظاهری می وضعیت به نداشتنتوجه
معلمان ورزش با بروز این رفتارها تعهد  دیرر،ع ار به
کار خود را باکیفیت گذارند و ای خود را زیر پا می رفه

 کنند. آموزان ارائه نمیدانشمطلوب و موردانتظار 
 لاف منابعانحراف دارایی یا مالی: انحراف مالی به ات

مواردی نظیر  شامل این رفتارها مالی مدرسه اشاره دارد.
 دقتی درتراشی، بیتحمیل هزینه به مدرسه  هزینه
دون ورها بماری فاکتاستفاده از لوازم و تجهیزا ، دست
ف هد ها بابردن در هزینهنفع شخصی( و سرقت  دست

اری در بسیکه شود. باید توجه داشت مینفع شخصی( 
معلمان ورزش بدون داشتن نفع شخصی باعث  ،از مواقع

شوند. بررسی متن هایی به مدار  میتحمیل هزینه
ی جایهمعلمان ورزش با جابکه دهد ها نشان میمصا  ه
آموزان لطف کنند؛ نند در  ق دانشکها سعی میهزینه
کنند  مثلاً های مدار  را زیاد میهزینهاین رفتارها اما 
آموزان در مسابقا  و رای دانشتر بغذای گران تهیة
هزینه زمانی که مدار  سقف مشخصی را برای اردوها 

 ها در سایر فاکتورها(. جایی هزینههاند و جاباعلام کرده
دو  و آمیز هستنداین رفتارها خصومتانحراف شخصی: 

هدف قرار آموزان را ی همماران و دانشگروه اصل
های و فراوانیه به کد، تم با توج ،دهد. همچنینمی
دامنة انحرافا  شخصی توان گفت می مربوط
تر از مراتب بیشتر و مهمآموزان بهخصوص دانشدر

 تارهای ناشایستانحرافا  نس ت به همماران است. رف
من رهای ناایتمسخر و بدرفتاری( و رفتا  شامل تحقیر،

ند عواقب نتواد و میندههدف قرار میآموزان را دانش
خر تحقیر و تمس ؛ برای مثال،اشته باشدمنفی زیادی د

تواند آموزان میهرگونه بدرفتاری معلم با دانش و
بدنی در  و کلا  تربیتاز ها زدگی آنموجب دل
رکت در تنها از شنه هاآنکه  تی طوریبه شود؛
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بلمه ورزند، میامتناع  های ورزشی آن معلم کلا 
های کلا شرکت در سایر  تمایل چندانی در آینده به

 .نخواهند داشترزشی  چه درسی و چه غیردرسی( و
 طور مستقیم با اهداف عالیارد بهبدیهی است که این مو

ست. بدنی و ورزش مدار  در تضاد اتربیت
بروکلمن، تاکونلی، گوزمان،  پژوهشکه گونههمان

نشان داد بدرفتاری ( نیز 1070  1ریو ، کالرو و لتیف
 علاقة دانشجویان و رابطة منفی قوی با رابطة 1استادان

 میزان مشارکت آنان در کلا  دارد؛ منفی ضعیف با
تر ال ته شاید بتوان گفت با توجه به اینمه در سنین پایین

آموزان در مرا ل  سا  رشد  سطح مدار ( دانش
تر وجهتتر و قابلقرار دارند، این تأثیرگذاری خیلی جدی

خر و تمس میت تحقیر،سطح دانشراه باشد. اه از
 دی است که در بدرفتاری در اشمال مختلف به

مستقلی به آن پرداخته شده است.  یهاپژوهش
پیسمین، آتی ، چینمیر، اوغولمو  و  ،راستادراین

( مقیاسی را برای خشونت معلمان 1072  3بابادوغان
ؤالی انواع مختلف س 80این مقیا   .اندکرده طرا ی
قالب خشونت فیزیمی، خشونت جنسی، ها را درخشونت

حقیر و اتهام، تأسف و سرکوب سنجیده است. نمتة ت
خصوص رفتارهای انحرافی نظیر بدرفتاری این دیرر در

ت قرار جنسی تأثیرنند تحتتوااست که این رفتارها می
و  نربیامخاص  که شاید رفتارها و منشدر الی .دنگیر

 مناسب آقایان ورزشی هایدادن تیپتمایل برای نشان
ها نیز نشان داده نهطور مداوم توسط رسا که به
تر و برای بین معلمان مذکر معمولشوند( درمی
ی گردد، مممن است آموزان پسر نیز عادی تلقدانش

 تلقی آموزان دختر شدیدخصوص دانشاین رفتارها در
 پژوهشمنفی زیادی داشته باشند.  شوند و اثرهای

میزان  ( نیز بیشتربودن1070  2رساروار، آلام و آنوا
ه سرفتارهای انحرافی معلمان مذکر ابتدایی را در مقای

                                                                 

1 . Broeckelman, Tacconelli, Guzman, 
Rios, Calero & Latif 
2. Teacher Misbehavior 

  با معلمان زن نشان دادند.
انحراف سیاسی: انحراف سیاسی نشانرر رفتارهایی 
وند شاست که در آن معلمان به افراد خاصی متمایل می

کنند. یما  و اعمال خود مغرضانه عمل میو در تصم
مداری در دادن نمره و  تی انتخاب اعضای رابطه
ف گرا که باعث توجه به طینتیجه های ورزشی، رفتارتیم

 شخصی نفع به گردد و توجهآموزان میخاصی از دانش
 ،دارارت اطا  جهتداشتن یا ازطریق دریافت رشوه 

حرافا  سیاسی معلمان ورزش هستند. هایی از اننمونه
دن ال این مان ورزش بهاری از مواقع خود معلدر بسی

علم برند و مانحرافا  نیستند و  تی از آن نفعی نمی
 شرایط و  تی فشار مدیران و دیررانورزش بنا به 

ت اهمیشود؛ برای مثال، ج ور به بروز این رفتارها میم
ورزشی  هایجشنوارهکسب مدال و مقام در مسابقا  و 

شود که مدیران مدار  از معلمان مختلف باعث می
سازی بخواهند وقت کلا  ورزش را برای آماده

آموزان مستعد صرف نمایند و بدیهی است که این دانش
دارد  کسب مقام و در ظاهر منافعی برای مدار  امر 

دنی در تضاد است. بتربیت ؛ اما با اهداف عالیجایراه(
 در کلا  ورزش شرایط رشد همة دیرر، بایدع ار به

  فراهم گردد.  آموزان با هر تواناییدانش
-فردی و شدید-با درنظرداشتن ابعاد سازمانی

ن نشادن رفتارهای انحرافی که در شمل دو بوخفیف
توان اهمیت هری  از رفتارهای ، میداده شده است

را بررسی  هاآنو پیامدهای منفی  اصل از  ذکرشده
همة رفتارهای انحرافی  ،ت کلیکرد. در  ال
شده برای معلمان ورزش از اهمیت زیادی شناسایی
ر خطد سلامت مدار  را بهنتوانو می هستندبرخوردار 
نحرافا  ا به پیوستار شاید بتوان گفت اما با توجه ؛دنانداز

. دتر هستنممراتب از انحرافا  سیاسی مهشخصی به
مواردی نظیر توان گفت ه این استدلال میدر توجی

3.Piskin, Atik, Cinkir, Ogulmus, & 
Babadogan 
4. Sarwar, Alam & Anwar 
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د نتوانگرایی معلمان ورزش میمداری و نتیجهرابطه
اما  ؛دنآموزان داشته باشسوئی بر دانش اثرهای

طور یر و تمسخر و رفتارهای ناایمن بهبدرفتاری، تحق
آموزی را د سلامت جسمی دانشنتوانمستقیم می
های خارج از د. اصرار بر اجرای مهار ندرخطر قرار ده
، مهار  بهتر آموز باآموزان، تحقیر دانششتوانایی دان

توصیه یا اجازة مصرف دارویی خاص و غیره از این 
های با توجه به کدها و تم ،. همچنینهستند جمله

توان گفت در بسیاری از این مربوط به انحراف مالی می
ند و  تی بررفتارها معلمان ورزش خود نفعی نمی

 شدنیتوجیهشده ضروری و معتقدند که رفتار انجام
ختیار ااست و با درنظرداشتن میزان منابع مالی کم که در

توان گفت این معلمان می ،معلمان ورزش است
توانند داشته باشند. انحراف انحرافا  مالی زیادی نمی

 دای نیز به دلیل اینمه مستقیماً عملمراز تعهد  رفه
را رسیدن به اهداف مدنظر آموزشی مان و شغلی معل
، از اهمیت خاصی برخوردار دهدمیقرار  تأثیرتحت
د خوشاینممن است برخی از این رفتارها هرچند م ؛است

طیلی توان گفت تعند؛ برای مثال، میسایر افراد قرار گیر
ق ال استتواند موردگرمی و سردی هوا می دلیلکلا  به
یا همماران دیرر از اینمه معلم قرار گیرد آموزان دانش

های برای برگزاری کلا ورزش وقت کلا  خود را 
  .قرار داده است، استق ال کنند هاآناختیار ج رانی در

گیری هر بخش بحث و نتیجهدر یمی از م ا ث مهم 
 همسویی نتای  آن با سایرنا، بیان همسویی یا پژوهش
 وهشپژاین اینمه  مرت ط است. با توجه بهی هاپژوهش
معلمان ورزش انجام شده طور ویژه با شرایط شغلی به

مشابه داخلی و ی هاپژوهشن ود است و همچنین، 
یمی از  اما در ؛نیست مممنانجام این کار  ،خارجی
مقیاسی  ( به توسعة1078  7اونال ،مشابههای پژوهش

برای رفتارهای کاری انحرافی معلمان پرداخته است. 

                                                                 

1.Unal 
2.Interpersonal deviance, Education 
deviance, Time deviance & 
Collaboration deviance 

معلمان ابتدایی و  جامعة که روی وهشپژدر این 
سؤالی طرا ی شد که  29دبیرستانی انجام شد، مقیاسی 

علمان را در چهار بعد انحراف رفتارهای انحرافی م
فردی، انحراف آموزشی، انحراف زمانی و انحراف بین

فردی رفتارهای سنجید. انحراف بینمی 1در همماری
 داد.را نشان می ن مدرسه و والدینانحرافی علیه کارکنا
ط با عملمرد رفتارهای مرت شامل انحراف آموزشی 
شد. انحراف زمانی مربوط به نحوة معلم در کلا  می

بود و انحراف توسط معلم کردن زمان در کلا  سپری
ی معلمان با هم بود. کار گروه در همماری مرت ط با

 پژوهشابعاد رفتارهای انحرافی که توان دریافت می
شناسی رابینسون ( مشابهت زیادی با نوع1078ونال  ا

 ،(1078؛ اما به اعتقاد اونال  ( دارد7991و بننت  
اسی شنطور کامل با نوعهای ابعاد ذکرشده بهزیرمؤلفه

ای که نمته ند؛خوانی ندار( هم7991رابینسون و بننت  
 توان بدان اشاره اضر نیز می پژوهشهای مورد یافتهدر
شاید بتوان انحرافا  دبیران ورزش دیرر، ع ار به .کرد

 پژوهشرا در چهار بعد انحراف از تولید  که در این 
ای نامیده شد(، انحراف مالی، انحراف از تعهد  رفه

اما  ؛بندی کردانحراف شخصی و انحراف سیاسی ط قه
های مدل های موجود در هر ط قه با شاخصشاخص

های چشمریری دارد ( تفاو 7991رابینسون و بننت  
 که این امر نیز مفیدبودن نتای  را در بررسی و مطالعة
رفتارهای انحرافی در هر زمینة کاری خاص نشان 

 8پی  پژوهشهای اشاره به یافته ،دهد. درنهایتمی
تواند نررش ما را نس ت به برخی از ( می1078 

لمان رفتارهای انحرافی معلمان در  الت کلی و مع
 800با تحلیل   الت خاص به ود دهد. پی ورزش در  

های انض اطی شورای سند مربوط به دستورالعمل
ای بخش عمدهکه نشان داد  2آموزش عمومی انرلستان

بوده و  در محیط خارج مدار های معلمان از بدرفتاری

3. Page 
4. General Teaching Council (GTC) for 
England 
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 رفتارهایی اند.به پلیس گزارش شده هاآنبسیاری از 
، مصرف نظیر استفاده از مواد، سرقت، خشونت

 های ورزشی و غیره جزویری در زمینمشروبا ، درگ
رخ داده در های بدرفتاری وجود،ند. باایناین موارد بود
تعامل  یرنظشامل مواردی  دار داخلی ممحیط 

اده از فناوری، نقش استفءآموزان، سونامناسب با دانش
رفتار آموزشی، خشونت نس ت به ها، سوءرویه
مربوط به ایمنی، مسائل مالی، آموزان، مسائل دانش

ان، غی ت از کار و غیره بود. به تعامل نامناسب باهممار
 ولعنوان محصرفتارهای معلمان بهعقیدة پی ، سوء

ای ای برینهزمشرایط فردی و سازمانی هستند و باید 
 نظر گرفته شوند.   رفتارهای انحرافی در

ز ا هاسازمانخصوص رفتارهای انحرافی در درپژوهش 
 سیر تحولق ل آغاز شده است و بررسی   دود سه دهة

مطالعا  محدود به که عمدة  داد وزه نشان این 
سودآوری جایی که  اند؛ی تجاری بودههاسازمان

 ،بنابراین ؛است هاسازمان این اقتصادی هدف مهم
 هاسازمانمدیران و مسئولان این که بدیهی است 
طیفی از رفتارهایی که این هدف  ایاهمیت خاصی بر

نای معاین به ،. ال تهقائل باشند ،دنکنمیرا تهدید 
ن ایدر بودن رفتارهای انحرافی غیرمالی تریتاهمکم

 وانتمیمهم این است که ن ؛ اما نمتةنیست هاسازمان
، هاسازمانداشتن رفتارهای مطرح در آن درنظر با

 ژهیوبهشغلی  هاییطمحرفتارهای انحرافی را در سایر 
 وجز سودآوری ،در بسیاری از مواقع. ورزش بررسی کرد

 ،مقابلو درنیست ی ورزشی هاسازمان هاییتاولو
مختلف  یهاگروه ایجاد ی  فضای مساعد برای

ورزشی اهمیت زیادی دارد تا همران  کنندگانمشارکت
. ندبتوانند از مزایای جسمی و رو ی ورزش نفع ب ر

رفتارهای  مقایسة گفت توانمی ،ترسادهع ار به
پیامدهای ا تمالی   با توجه بهپژوهش این انحرافی 

ی تجاری هاسازمانبا رفتارهای مطرح در ( هاآن
 مثلاً رفتارهای موجود در مدل رابینسون و  صنعتی
اهمیت رفتارهایی که  دهدمینشان ( 7991بننت، 

، هنددیمقرار  تأثیرتحت دانش آموزان( را  افرادسلامتی 
برای  ،همچنیناتب بیشتر از رفتارهای مالی است. مربه
بهتر هری  از رفتارهای انحرافی منتسب به  درک

وط بمر هاییزهانردلایل و داشتن ، درنظرمعلمان ورزش
به هر رفتار اهمیت خاصی دارد؛ برای مثال، 

همماران دیرر از مممن است  ،که اشاره شدگونههمان
برای برگزاری اینمه معلم ورزش وقت کلا  خود را 

قرار داده است،  هاآناختیار های ج رانی درکلا 
درنظر  این اقدام نیز و در بسیاری از مواقع استق ال کنند

که  تی ت دیل به امری  مدیران مدار  مق ول است؛
عرف مدار  ایرانی شده است که اگر در درو  نظری 

گزاری نیاز به بر هاو مانند این ریاضیا ، فیزی  یژهوبه
لا  رزین کاولین و بهترین جای ،اضافی بود هایکلا 
د. بدیهی است که رخداد این اتفاق خواهد بو بدنیتربیت

دلایلی غیر از شخص خود معلم ورزش دارد و نقش 
و  نایرکه  یانمته ؛مدیر مدرسه در آن چشمریر است

نیز در درک رفتارهای انحرافی در  (1077بتناگر  
آن به عنوان نقش ره ری با ی غیرتجاری هاسازمان

 که دکننمی یدتأکاین پژوهشرران  اشاره کرده بودند.
ی غیرتجاری نقش مهمی در  فظ هاسازمانره ران در 
دارند و رفتارهای انحرافی و ایدئولوژی آن  یتمأمور

بیشتر معطوف به اشخاص  هاسازمانمطرح در این 
است که  تی مممن است خیلی ظریف و کمتر 

 مممن است تی  ،بنابراین باشد؛ یصتشخقابل
در رفتارهای انحرافی معلمان ورزش در برخی مدار  

در  کهیدر ال ؛نشوندد مدیران، انحرافی تلقی یسایة تأی
 ط و رر همان رفتار  که دارای مدیر منضدی مدرسة
 کردنخالیانحرافی و ازکارشانهمندی است( قانون
 گردد.نیز برخورد با آن  تی شده و  بمحسو
پژوهش  اضر شامل موارد زیر  هاییتمحدودبرخی از 
 مطالعاتی به جدیدبودن  وزة با توجه ،اول اینمه بود.

مشابه در  یهاپژوهشن ود رفتارهای انحرافی و 
با  هایافتهنتای  و  ، مقایسةیا آموزشیمشاغل ورزشی 

ی ، بار منفن ود. محدودیت دیرر مممن هاپژوهشسایر 
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ن نداشتتمایلمنجر به  کهبود  «انحراف» معنایی واژة
 که پژوهشرران برخی افراد به همماری در مصا  ه شد

برای رفع این مشمل مج ور به شناسایی افراد دیرر 
 ،محدودیت بعدی پژوهشبود.   رزمانشدند و این امر 

بود که اممان کمی  نمونه در مر لةبودن  جم ندکا
 ته ال ؛های بیشتر را فراهم نمردوتحلیلانجام تجزیه

 ن،ترین بخش بود؛ بنابرایمهم پژوهشهای کیفی یافته
 هایپژوهش پژوهشررانسایر که گردد پیشنهاد می

این  هایبا استفاده از یافتهصور  کمی بهی بیشتر

 . مطالعه و آزمون مدل انجام دهند
 علل و عواملی ،پژوهشخصوص این نمتة مهم دیرر در
رهای انحرافی معلمان ورزش را ند رفتانتوااست که می

داشتن دیرر، درنظرع ار ند. بهقرار ده تأثیرتحت
پیشایندها و شرایطی که منتهی به بروز این رفتارها در 

برای انجام هرگونه اقدام  ،دنشومعلمان ورزش می
 ؛ بنابراین،بعدی ضروری است ایاصلا ی یا مقابله

مدنظر سایر تواند مطالعه و بررسی این موارد نیز می
  پژوهشرران قرار گیرد. 

 

  منابع 

1. Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE). (2016). Report to 

the nations on occupational fraud and 

abuse: 2016 global fraud study. 

Available at: 

https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2

016-report-to-the-nations.pdf [Access 

Date 14 May 2017].  

2. Appelbaum, S. H., Deguire, K. J., & 

Lay, M. (2005). The relationship of 

ethical climate to deviant workplace 

behaviour. Corporate Governance: The 

International Journal of Business in 

Society, 5(4), 43-55.  

3. Appelbaum, S. H., Iaconi, G. D., & 

Matousek, A. (2007). Positive and 

negative deviant workplace behaviors: 

causes, impacts, and solutions. 

Corporate Governance: The 

International Journal of Business in 

Society, 7(5), 586-98.  

4. Broeckelman, M. A., Tacconelli, A., 

Guzman, J., Rios, M., Calero, B., & 

Latif, F. (2016). Teacher misbehavior 

and its effects on student interest and 

engagement. Communication 

Education, 65(2), 204-12.  

5. Chen, L. L., Fah, B. C. Y., & Jin, T. C. 

(2016). Perceived organizational 

support and workplace deviance in the 

voluntary sector. Procedia Economics 

and Finance, 35, 468-75.  

6. Christian, J. S., & Ellis, A. P. (2014). 

The crucial role of turnover intentions 

in transforming moral disengagement 

into deviant behavior at work. Journal 

of Business Ethics, 119(2), 193-208.  

7. Colbert, A. E., Mount, M. K., Harter, J. 

K., Witt, L., & Barrick, M. R. (2004). 

Interactive effects of personality and 

perceptions of the work situation on 

workplace deviance. Journal of Applied 

Psychology, 89(4), 599-609.  

8. Di Stefano, G., Scrima, F., & Parry, E. 

(2017). The effect of organizational 

culture on deviant behaviors in the 

workplace. The International Journal 

of Human Resource Management, 29, 

1-22.  

9. Galperin, B. L., & Burke, R. J. (2006). 

Uncovering the relationship between 

workaholism and workplace destructive 

and constructive deviance: An 

exploratory study. The International 

Journal of Human Resource 

Management, 17(2), 331-47.  

10. Goldman, A., Van Fleet, D. D., & 

Griffin, R. W. (2006). Dysfunctional 

organization culture: The role of 

leadership in motivating dysfunctional 

work behaviors. Journal of Managerial 

Psychology, 21(8), 698-708.  

11. Henle, C. A. (2005). Predicting 

workplace deviance from the 

interaction between organizational 

justice and personality. Journal of 

Managerial Issues, 17(2), 247-63.  

https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf
https://www.acfe.com/rttn2016/docs/2016-report-to-the-nations.pdf


 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                  711

 

12. Iman, M. T., & Noshadi, M. R. (2011). 

Qualitative content analysis. 

Pazhuhesh, 3(2), 15-44. (In Persian)  

13. Lim, V. K. (2002). The IT way of 

loafing on the job: cyberloafing, 

neutralizing and organizational justice. 

Journal of Organizational Behavior, 

23(5), 675-94.  

14. Litzky, B. E., Eddleston, K. A., & 

Kidder, D. L. (2006). The good, the 

bad, and the misguided: How managers 

inadvertently encourage deviant 

behaviors. The Academy of 

Management Perspectives, 20(1), 91-

103.  

15. Nair, N., & Bhatnagar, D. (2011). 

Understanding workplace deviant 

behavior in nonprofit organizations. 

Nonprofit Management and 

Leadership, 21(3), 289-309.  

16. Nasurdin, A. M., Ahmad, N. H., & 

Razalli, A. A. (2014). Politics, justice, 

stress, and deviant behaviour in 

organizations: An empirical analysis. 

International Journal of Business and 

Society, 15(2), 235-54.  

17. Page, D. (2013). Teacher misbehaviour: 

An analysis of disciplinary orders by 

the general teaching council for 

England. British Educational Research 

Journal, 39(3), 545-64.  

18. Piskin, M., Atik, G., Çinkir, S., 

Ögülmüs, S., & Babadogan, C. (2014). 

The development and validation of the 

teacher violence scale. Eurasian 

Journal of Educational Research, 56, 

69-88.  

19. Rahimnia, F., & Khorasani Toroghi, H. 

(2017). The Relationship between 

psychological ownership and deviant 

behavior of physical education 

teachers. Journal of Sport 

Management, 8(5), 695-707. (In 

Persian)  

20. Robinson, S. L., & Bennett, R. J. 

(1995). A typology of deviant 

workplace behaviors: A 

multidimensional scaling study. 

Academy of Management Journal, 

38(2), 555-72.  

21. Sabokroo, M., & Dehgan, H. (2016). 

Typology of Deviant Behaviors in the 

Organization. Paper presented at the 3rd 

International Conference on Modern 

Research in Management, Economics 

and Humanities, Batumi, Georgia.  

22. Sarwar, M., Alam, M., & Anwar, M. N. 

(2010). Location and gender 

differences in deviant behavior among 

primary school teachers. International 

Journal of Business and Management, 

5(12), 97-101.  

23. Silva, H. M. S., & Ranasinghe, R. 

(2017). The impact of job stress on 

deviant workplace behaviour: A study 

of operational level employees of 

comfort apparel solutions company in 

Sri Lanka. International Journal of 

Human Resource Studies, 7(1), 74-85.  

24. Spreitzer, G. M., & Sonenshein, S. 

(2004). Toward the construct definition 

of positive deviance. American 

Behavioral Scientist, 47(6), 828-47.  

25. Tasadoqi, Z., & Delroz, H. (2013). Job 

stress, occupational stressors factor of 

physical education teachers. Growth of 

teaching Physical Education, 13(3),  

44-5. (In Persian).  

26. Unal, A. (2013). Teachers' deviant 

workplace behaviors: Scale 

development. Social Behavior and 

Personality: An International Journal, 

41(4), 635-42. 

 

 

 



 711                                                                                  بدنییتتربان دبیر در انحرافی نوع شناسی رفتارهای

 

 استناد به مقاله

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یانحراف یرفتارها یشناسعنو(. 7891  ، و موسوی، ل..ا، ی ترکمانیمحمد ،.م. ح، یقربان
 .710-713، ص. 18شناسی ورزشی، شماره . مجله مطالعا  روانیبدنتیترب رانیدر دب
 spsyj.2017.4440.1467/10.22089 شناسه دیجیتال: 

 
 

 
Ghorbani, M. H., Mohamadi Torkamani, E., & Mousav, L. (2018). 
Typology of Deviant Behaviors in Physical Education Teachers. Journal 
of Sport Psychology Studies, 23; Pp: 156-178. In Persian. 
Doi: 10.22089/spsyj.2017.4440.1467 

 



 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                  711

 

Typology of Deviant Behaviors in Physical Education 

Teachers1
 

Mohamad Hossain Ghorbani1, Ehsan Mohamadi Torkamani2,  

Leyli Mousavi3 

 

Received: 2017/07/05                        Accepted: 2017/09/18 
 

Abstract 

The aim of this research was to identify physical education teachers’ deviant 

behaviors by mix method. Qualitative data were collected from 17 experts 

using depth interviews, that analyzed by using directed content analysis 

technique. The 38 generated code categorized in 17 families, 12 super family 

and four dimensions based on Robinson and Bennett (1995) typology of 

deviant workplace behavior. This four dimension was professional 

commitment deviance, property deviance, personal deviance and political 

deviance. In quantitative phase, 97 Physical education teachers completed the 

researcher made questionnaire with online. The result of one sample T-test in 

super family level showed nine themes out of 12 have mean above three and 

only three of the themes are less than three. Also, professional commitment 

deviance and property deviance were moderate, and, personal deviance and 

political deviance were above the average. Findings can be used in corrective 

actions with deviant behavior of physical education teachers.  
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