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Abstract 
The present study aimed to investigate the factors affecting the 
ethics improvement of professional Iranian football athletes. 
The present study is a type of mixed research which was 
conducted in the field. The statistical population of present 
study included all players of Iranian Professional Premier 
League. 165 people were identified as the research sample. 
Data collection tool in this study was a semi-structured 
interview and a questionnaire. The results showed that 5 
personal, sport, biological, mental and environmental factors 
improve the ethics of professional Iranian football athletes 
among which the environmental factors were identified as the 
most important factor. Therefore, it is important to pay 
attention to the environmental issues to develop the ethics of 
professional Iranian football athletes. Due to the results of 
present study, it is suggested that by examining and monitoring 
the sport environment of athletes and emphasizing the values 
of sport and society in this environment to promote the ethics 
of athletes.  
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Extended Abstract  

Objective  
The observance of ethical standards in 
sports and competition environments 
by athletes has a global and national 
origin and has been favored by all 
sports professionals and spectators. In 
such a way that it is obligatory for 
everyone to observe these standards; 
but this is not the case in practice, and 
behavioral anomalies, aggression, 
fraud, collusion, and lawlessness are on 
the rise in sports settings. The number 
of athletes who have been fined and 
banned from sports competitions has 
increased. In recent years, behavioral 
abnormalities, deviations and moral 
and behavioral deviations have 
occurred among athletes, coaches, 
referees and other officials and those 
involved in sports affairs, which has 
attracted the attention of sports 
experts and sociologists (Lassalle et al., 
2016). Exercise should be closely 
related to ethics. In fact, all individual 
and social behaviors that are issued to 
athletes in sports and other social 
settings should be based on practical 
ethics (Scholz, 2016). Moral problems in 
sports due to some inappropriate 
behaviors have caused the professional 
sports environment today to witness 
the occurrence of immorality in some 
cases that not only overshadows the 
sports environment, but also due to the 
widespread sports in other 
communities and areas (Roberts & Sojo, 
2020). This has led to major efforts to 
promote and improve ethical behaviors 
in sports as well as the management of 
inappropriate behaviors in the field of 
sports. The output of this issue has led 

to the formation of major and extensive 
research in this field (Krahé, 2013). 
In the sports environment, the very 
nature of sports causes some behaviors 
to be overshadowed. Today, some 
athletes generally influence their 
behavioral trends by being in sports 
environments (Myers & Sung-joo, 
2017). Sports environment by creating 
standards in the field of ethics or 
creating an educational system and 
monitoring the behavior of athletes can 
lead to the promotion of sports ethics 
of athletes or due to the lack of these 
issues cause immorality (Lassalle et al., 
2016). 
Improving sports ethics, in addition to 
gaining benefits in the field of sports, 
can also have positive effects in non-
sports fields. This has caused the 
judges' performance to be affected by 
these inappropriate behaviors as well. 
This issue has caused the present study 
to be designed and implemented with 
the aim of providing a comprehensive 
model of the ethical model of 
professional football athletes in Iran. 
Therefore, the main question of the 
present study is what is the 
comprehensive model of the ethical 
model of Iranian professional football 
athletes? 

Research methodology 
The method of this research was 
applied in terms of purpose and mixed 
(qualitative-quantitative) in terms of 
data collection. 

Participants 
The statistical population of the study 
was all the players of 16 teams of the 

Iranian Professional Football Premier 
League, each of which lists 18 
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players at the time of each match, so 
the number of these athletes was 
estimated at 288. In order to distribute 
the research questionnaires while 
providing the necessary permits to 
sports clubs to conduct the research, 
permission was obtained to collect 
information among the research 
samples. 

Collection tools and methods 
Data were collected in the field using a 
questionnaire. 
Personal information form: 
Participants' personal information was 
collected using a researcher-made form 
consisting of three closed-ended 
questions to determine age, level of 
education and marital status. 

Questionnaire 

A researcher-made questionnaire was 
used to evaluate the effective factors. 
This questionnaire was designed 
according to the qualitative method 
and conducted among 14 experts 
aware of the research topic. In this way, 
while conducting a qualitative section, 
the researchers examined the views of 
the samples of the qualitative section of 
the research on the factors affecting 
the improvement of the ethics of 
Iranian professional football athletes. 
Then, during the coding in the form of 
open, pivotal and selective coding, the 
interviews were conducted and the 
final extraction of effective factors was 
performed. 
This questionnaire has 21 questions. 
The questions of this questionnaire 
assess five general factors including 
individual factors (five questions), 
environmental factors (four questions), 
mental factors (three questions), sports 

factors (five questions) and biological 
factors (four questions). Answers on 
this scale are scored on a five-point 
Likert continuum from 1 (strongly 
disagree) to 5 (strongly agree). The 
scoring method of this questionnaire 
was based on the average of the 
answers (score three). 
The reliability of this questionnaire was 
0.84. Also, the face validity of this 
questionnaire was reviewed and 
confirmed using the opinions of some 
sports experts. 

Data Processing Method 
To determine the appropriate statistical 
method, the data distribution was first 
examined using the Kolmogorov – 
Smirnov test. Due to the lack of 
presupposition of normal data 
distribution, structural equation 
modeling (variance-based approach) 
was used to evaluate the fit of 
measurement and structural models 
using the second version of Smart PLS 
at 95% confidence level. 

Findings 
Participants were 37 under the age of 
20, 66 between the ages of 21 and 30, 
and 28 over the age of 30. Among the 
research samples, 67 had a diploma and 
lower, 47 had an associate's and 
bachelor's degree, and 17 had a 
master's degree or higher. Also in terms 
of marital status, 79 people were single 
and 52 people were married. After the 
studies, it was found that 21 factors 
were identified as effective factors in 
improving the morale of professional 
football athletes in Iran. Figure 1 shows 
these factors. 
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Table 1- The Amount of T-Statistics and the Effect of Research Variables 

factors T effect Sig. status 

Individual factors 3.646 0.846 0.001 Confirmation 

Biological factors 26.233 0.826 0.001 Confirmation 

Sports agents 20.767 0.840 0.001 Confirmation 

Mental factors 20.986 0.820 0.001 Confirmation 

Environmental factors 33.594 0.855 0.001 Confirmation 

The results of the present study showed 
that the overall Doogness of Fit index in 
the research model was 0.54 in the 
individual factors section, 0.47 in the 
biological factors section, 0.41 in the 
sports factors section, and 0.56 in the 
mental factors section. And in the 
environmental factors section, the rate 
was determined to be 0.49. With this in 
mind, it can be said that the research 
model has a good fit. 

Discussion 
The present study showed that in order 
to improve sports ethics, it is necessary 
to consider some individual factors, 
biological factors, sports factors, 
mental factors and environmental 
factors. In other words, paying 
attention to these factors causes the 
moral conditions in professional sports 
in Iran, especially in football, to have 
more favorable conditions. 
Undoubtedly, paying attention to these 
factors causes athletes to be mentally 
prepared to comply with ethical 
standards. 
Gallant et al. (2018) determined that 
the process of ethics development in 
sports is a multidimensional issue. They 
identified that different dimensions are 
involved in this regard. This shows that 
sports ethics need purposeful effort 
and planning due to the involvement of 
mental, attitudinal and behavioral 

dimensions of athletes for 
development. 
The present study also showed that 
among the identified factors, 
environmental factors have the 
greatest role in the development of 
ethics in professional football athletes 
in Iran. In other words, environmental 
factors have a more important role in 
improving sports ethics in professional 
football athletes than other factors. 
Environmental factors with the 
involvement of sports environment, 
living environment as well as some 
social aspects cause to provide suitable 
conditions for the development of 
sports ethics. Roberts and Sojo (2020) 
found that environmental conditions 
lead to the development of sports 
ethics due to the involvement of 
athletes' behaviors. Environmental 
issues, by paying attention to the 
behaviors and habits of individuals, 
cause morality to be overshadowed.  
The present study also showed that in 
addition to biological factors, individual 
factors and mental factors, including 
some intellectual, attitudinal and 
mental characteristics of athletes are 
effective in improving their morale. It 
seems that mental and personal issues, 
by engaging in general situations and 
attitudes and values that govern 
individuals, accelerate the path of 
improving the sports ethics of Iranian 
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professional football athletes. In a way, 
these factors, by creating a series of 
unique characteristics in individuals, 
cause them to overshadow their moral 
orientation. This issue has caused 
individual and mental factors to affect 
the morality of Iranian professional 
football athletes. 
The present study also showed that 
sports factors have caused the ethics of 
athletes to be overshadowed. 
Lassali et al. (2016) in their research 
showed that the sports environment, 
by creating a competitive atmosphere, 
overshadows the ethical path of 
athletes. Sports agents, by setting 
standards in sports environments, lead 
athletes to ethics. In other words, the 
sports environment has been able to 
involve their moral aspects in some 
athletes. 
Ethics as a key topic in professional 
sports is one of the most deceived 
issues in professional sports in Iran. 
Today, no attention is paid to it in the 
country's sports system, which has 
caused the moral aspects of athletes on 
the field and outside of sports in some 
cases to cause norm-breaking in 
society. In addition to tarnishing the 
image of the country's sports, this issue 
has caused negative social, cultural and 
psychological effects on society. This 
issue has caused one of the current 
needs of the country's professional 
sports, especially in football, to pay 
attention to these issues. 

This article is taken from the doctoral 
dissertation in the field of physical 
education. 
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 مقالة پژوهشی

 رانیای اعوامل مؤثر بر بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه مطالعه
 

حمید و ، 3مقدمجعفر برقی، 2زادهمحمدرحیم نجف، 1افخمییونس محمدزاده

 4جنانی

 

 . دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران1
 )نویسنده مسئول( تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایراناستادیار، گروه  .2
 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران .3
 استادیار، گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران .4
 

 چکیده
ای عوامل مؤثر بر بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه یبررس هدف پژوهش حاضر

انجام  یدانیم صورتبه  و است آمیخته هایپژوهشپژوهش حاضر از نوع، بود.  رانیا
بودند.  ایران ایحرفه برتر لیگ بازیکنان کلیه پژوهش حاضر شامل یآمار جامعه. دیگرد

ابزار گردآوری اطالعات در  .عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدندبه نفر  165تعداد 
عامل  5نشان داد  پژوهشنتایج بود.  نامهپرسش یافته وساختارمصاحبه نیمهپژوهش این 

ای ستی، ذهنی و محیطی سبب بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفهفردی، ورزشی، زی
بنابراین  .ترین عامل مشخص گردیددر این بین عوامل محیطی مهم .گرددایران می

مهم  رانیای اورزشکاران فوتبال حرفه توجه به مسائل محیطی در جهت توسعه اخالق
تا با بررسی و نظارت محیط گردد با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می .است

های ورزشی و جامعه در این محیط، به ارتقا اخالق ورزشی ورزشکاران و تأکید بر ارزش
  ورزشکاران اقدام نمود.

 

 مقدمه
های ورزشی و موازین اخالقی در محیط رعایت

مسابقات توسط ورزشکاران، خاستگاه جهانی و ملّی دارد 
اندرکاران امور ورزش و دست هیپسند کل و مورد

 رعایت این موازین بوده است. به صورتی کهتماشاچیان 

شود در عمل اما مشاهده می .بر همگان واجب است 
های رفتاری، پرخاشگری، چنین نیست و ناهنجاری

های ورزشی شکنی در محیطتقلّب و تبانی و قانون
روز در حال افزایش است. شمار آن دسته از روزبه

ورزشکارانی که جریمه و مجازات شده و از مسابقات 
های شوند زیادتر شده است. در سالورزشی محروم می

های رویهای رفتاری، انحراف و کجناهنجاریاخیر 
ورزشکاران، مربیان، داوران و  بیناخالقی و رفتاری در 

اندرکاران امور ورزش اتفاق سایر مسئوالن و دست
نظر متخصصان و جامعه شناسان ورزشی را به  وافتاده 
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 یستی(. ورزش با2010 است،یخود جلب کرده است )ر
با اخالق داشته باشد. در واقع همه  یرابطه تنگاتنگ

 یهای ورزشکه در محیط یو اجتماع یفرد یرفتارها
شود از ورزشکاران صادر می یهای اجتماعمحیط ریو سا

. (2016، 1اسکولز) باشد یبر اخالق عمل یمبتن یستیبا
معطوف  یستیورزش با انیهای مربتالش گرید انیبه ب
 یو اجتماع یفرد یامر مهم باشد که رفتارها نیبه ا

های بر فضیلت یمبتن یورزش نیادیورزشکاران در م
. (2019، 2فونتی، کانتون، مونتس و آبال) است یاخالق

 یتنها اراده بر اجرا محقق شد، نه یامر نیاگر چن
مشکل نخواهد بود بلکه  یدر جامعه امر یاخالق عمل

 اخالق شناخته خواهند شد. یورزشکاران اسوه و الگوها
های باور بودند که ورزش نیها همگان بر اسال یدر ط
 یتیموجبات ارتقاء ورزشکاران را از نظـر شخص یرقابت

های مختلف با دوران یدر ط دیعقا نیکند. افراهم می
بوده است.  ریاصالحات و مالحظات همواره فراگ یبرخ

در مدارس و  یالدیقرن نوزدهم م یدر ط
وجود داشت که  دااعتق نیا ایتانیهای برآموزشگاه

های پرداختن به ورزش یدر ط اتیعضالت و اخالق
در  لیدل نییابند. به همزمان توسعه میطور همبه یمیت
و  بیها دانش آموزان را ترغمدارس و آموزشگاه نیا

نمودند. می یهای رقابتوادار به شرکت در ورزش یحت
 دایسرعت در جوامع مختلف رواج پ به دهیعق نیا

فرهنگ درآمد. ورزش  کی عنوان بهو کـــرد 
 کیبه  لیشود. تبدمی تیباعـــــث ساختن شخص

های شد تا برنامه نیگشت که منجر به ا یشعار فرهنگ
 یهای اکثر مؤسسات آموزشاز فعالیت یقسمت یورزش

 یهای ورزشاز کانون یاریامروزه بس یرا در برگیرد. حت
کنند می عنوانطور های خود اینبرنامه غیدر جهت تبل

ورزشکاران  تیشخص تیموجب تقو شانهایکه برنامه

                                                           
1. Scholz 

2. Fuente, Cantón, Montes & Abella 
 

3. Gallant, Barry & Good 

4. Pappas, McKenry & Catlett 

 نی(. در مقابل ا2018و همکاران،  3گاالنت) شودمی
اند که وجود داشته زین یها و افراد همواره منتقدانگروه
باورند که ممکن است که ورزش به  نیبر ا آنها تیاکثر
 یها شود ولـــاز ارزش یموجب ارتقاء برخــ یخوب

از  نیند که منتقدهست یهایها، ارزشارزش نیغالباً ا
کنند، مانند می ریهای غلط تعبعنوان ارزش به آنها

 جهیاز اندازه بر برنده شدن و در نت شیتأکید ب
 (.2004و همکاران،  4پاپاس) فانیاحترامی به حربی

 نهیباور وجود دارد که ورزش موجب به نیغالبـــاً ا
 یشود. به عبارتو اخــــالق افراد می تیشدن شخص

، یشهامت، کار گروه ،یهمکار شبردیورزش باعث پ
 یبحران طیو قدرت کنار آمدن با شرا تیانصاف، مسئول

(. در 2002، 5جونز، پولس و ارسکینشود )می یاخالق
حال نشان داده شده است که ورزش افراد را در  نیع

در  آنها قیتشودهد که منجر به هایی قرار میموقعیت
همانند تقلب و  یراخالقیغ یجهت نشان دادن رفتارها

ساپ، ) شودغیرمجاز می یخشونت و استفاده از داروها
 نیب نی(؛ اما در ا2018، 6اسپانگربرگ و هاگبرگ

معتقدند  یتیترب حوزهنظران از صاحب یاریبس
دهند و از را آموزش می« هاارزش» یهای ورزشفعالیت

، انضباط ی، کار گروهیها رفتار ورزشفعالیت نیا قیطر
طور خالصه آنان بر  شود. بهنفس آموخته میاعتمادبهو 
است و  آلهدیسالم ا یزندگ یباورند که ورزش برا نیا

رشد  یشوند براورزش فراگرفته می قیکه از طر یصفات
)اسپایج و شوند می یتلق ی، اساسیاخالق عموم

 (.2018، 7اسچایلی
 های مختلف ازمشکالت اخالقی ایجاد شده در حوزه

جمله ورزش سبب گردیده است تا آثار روانی و اجتماعی 
(. در این بین ورزش 2011جای گذارد )لنگری،  منفی بر

یک حوزه پرمخاطب نقش مهمی در ترویج  عنوان به

5. Jones, Paull & Erskine 

6. Sapp, Spangenburg & Hagberg 

7. Spaaij & Schaillee 



 1399، زمستان 34، شماره 9شناسی ورزشی ، دوره مطالعات روان                                           52

 

                                                                        

 

رفتارهای فرهنگی، اخالقی و اجتماعی دارد. رقابتی 
آن سبب گردیده  شدنیجهانشدن ورزش و همچنین 

پیش گردد. این  از های ورزش بیشاست تا حساسیت
مسئله سبب گردیده است تا برخی رفتارهای نامناسب 
از سوی عوامل ورزشی در جهت کسب موفقیت ایجاد 

اخالقی (. بروز بی2014، 1گردد )واسوس، کولیر و فاضل
 های ازدر ورزش سبب گردیده است تا امروزه پدیده

اخالقی و توهین با ارکان وپینگ، خشونت، بیجمله د
ای شایع شود مسابقات ورزشی در ورزش حرفه

 (.2019، 2کاوسانو)
ها از جمله حوزه در مسیر توسعه اخالق در تمامی حوزه

. بدون شک مسائل استورزش عوامل مختلفی درگیر 
. (2020، 3)رید فردی در حوزه اخالق نقش مهمی دارد

شخصیتی به عنوان یکی از ابعاد های امروزه ویژگی
گیری مسائل اخالقی مهم و کلیدی در روند شکل

مشخص گردیده است. به عبارتی عوامل فردی در روند 
گذاری دارد. به تأثیربهبود وضعیت اخالقی نقش مهم و 

های بهبود وضعیت اخالقی صورتی که امروزه در برنامه
داشت های فردی توجه الزم را بایستی به تفاوتمی

چه مسائل فردی در روند رفتارها  (. اگر2017، 4الفمن)
های محیطی اما جنبه استگذار تأثیرهای افراد و نگرش

. به صورتی که امروزه مسائل استنیز مهم و اساسی 
در رفتارهای  تأثیرمحیطی به عنوان عاملی مهم سبب 

(. 2016، 5افراد شده است )السالی، رکورس و گریفیت
موجود در پیرامون افراد سبب گردیده  شرایط محیطی

گیری مسائل گیری و یا عدم شکلاست تا بر شکل
گذار باشد. مسائل محیطی به واسطه تأثیراخالقی نیز 

گردد ایجاد برخی فشارهای مثبت و یا منفی سبب می
 تأثیرتا میزان روند توسعه اخالق در میان افراد را تحت 

                                                           
1. Vassos, Collier & Fazel 

2. Kavussanu 

3. Reid 

4. Elfman 

5. Lassalle, Recours & Griffet 

کنار عوامل فردی در  (.2020، 6)گیلنتینی قرار دهد
تواند رفتارهای افراد را تحت برخی مسائل ذهنی نیز می

-قرار دهد. به صورتی که مسائل ذهنی سبب می تأثیر

های اخالقی گردد تا توانایی افراد در جهت ایجاد جنبه
. (2017، 7جو)میرز و سونگ گیردقرار  تأثیرتحت 

مسائل ذهنی به واسطه درگیر نمودن دانش و بینش 
گردد تا روند توسعه اخالق افراد را درگیر اد سبب میافر

نماید. از طرفی برخی مسائل ماهیتی و زیستی افراد از 
-جمله وراثت، فیزیولوژی و صفات کلی افراد سبب می

اخالقی محوری و یا بیگردد تا افراد را به سمت اخالق
های دهد برخی جنبهنشان می مسئلهمتمایل سازد. این 

د سبب گردیده است تا بر اخالق و مسائل ماهیت افرا
مستقیمی داشته باشد  تأثیرمربوط به آن در میان افراد 

 (.2016)السالی و همکاران، 
 واسطه بهمشکالت اخالقی به وجود آمده در ورزش 

برخی رفتارهای نامناسب سبب گردیده است تا امروزه 
ای در برخی موارد شاهد بروز محیط ورزش حرفه

های ورزشی را تنها محیط هایی باشد که نهاخالقیبی
دهد، بلکه به علت گسترده ورزش، تحت شعاع قرار می

ها نیز نمود نماید )روبرتز و در سایر جوامع و حوزه
ئله سبب گردیده است تا (. این مس2020، 8ساجو

ای در جهت گسترش و بهبود های عمدهتالش
رفتارهای اخالقی در ورزش و همچنین مدیریت 
رفتارهای نامناسب در حوزه ورزش ایجاد گردد. خروجی 

های عمده و گیری پژوهشاین مسئله منجر به شکل
(. در 2013، 9گسترده در این حوزه شده است )کراهی

هیت ورزش برخی رفتارهای محیط ورزشی، خود ما
دهد. امروزه برخی میافراد را تحت شعاع قرار 

های ورزشی به ورزشکاران به واسطه حضور در محیط

6. Gillentine 

7. Myers & Sungjoo 

8. Roberts & Sojo 

9. Karhe 
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 گیردمیقرار  تأثیرصورت کلی روند رفتاری آنان تحت 
. محیط ورزشی به واسطه (2017جو، )میرز و سونگ

ایجاد استانداردهایی در حوزه اخالق و یا ایجاد نظام 
تواند به آموزشی و نظارتی بر رفتارهای ورزشکاران می

ارتقا اخالق ورزشی ورزشکاران منجر گردد و یا به 
واسطه فقدان این مسائل سبب بروز بی اخالقی گردد 

(. در میان انواع ورزش، 2016)السالی و همکاران، 
ورزش فوتبال به عنوان یک رشته ورزشی پرمخاطب و 

ین المللی داشته است. مهم، نقش مهمی در عرصه ب
متولیان فوتبال همواره در جستجوی راهکارهایی جهت 
کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به 

های جامع در این فقدان پژوهش .اندداوران بوده
های هدفمند و خصوص سبب گردیده تا تالش

-علی در نتیجهگذار در این خصوص ایجاد نگردد. تأثیر

های موجود جهت کنترل رفتارهای رغم تمامی دغدغه
پرخاشگرانه ورزشکاران نسبت به عملکرد داوری در 

خصوص در کشور ایران، تغییرات  ای بهفوتبال حرفه
روز شاهد مثبتی در این خصوص ایجاد نگردد و روزبه

افزایش این رفتارهای پرخاشگرانه از سوی ورزشکاران 
م پژوهش . این مسئله سبب گردیده است تا انجایمهست

حاضر بتواند ضمن شناسایی راهکارهایی در جهت 
کنترل رفتارهای پرخاشگرانه ورزشکاران، قدمی مناسب 
در جهت کاهش این رفتارهای در فضای فوتبال 

ای کشور ایران داشته باشد. رفتارهای نامناسب حرفه
یک مسئله مهم در ورزش  عنوان بهنسبت به داوران 

ای در حال فوتبال حرفه خصوص درای ایران بهحرفه
بهبود اخالقی ورزشی ورزشکاران . استرشد و توسعه 

تواند در حوزه مسائل اجتماعی نیز آثار مطلوبی برای می
های افراد خارج از ورزش داشته باشد. امروزه محیط

. این استورزشی از مخاطبان گسترده ای برخورار 
اخالق . لذا بهبود استدر رشته فوتبال شدیدتر  مسئله

تواند ورزشی عالوه بر کسب فواید در حوزه ورزش می
ات مطلوبی داشته تأثیرهای غیرورزشی نیز در حوزه

این مسئله سبب گردیده است تا عملکرد داوران باشد. 

قرار  تأثیراین رفتارهای نامناسب نیز تحت  واسطه به
 یارائه الگوپژوهش حاضر با هدف  در نتیجهگیرد. 

 رانیای اورزشکاران فوتبال حرفه یجامع مدل اخالق
اصلی پژوهش حاضر  سئوالد. لذا یطراحی و اجرا گرد

ورزشکاران  یجامع مدل اخالق یالگوکه  استاین 
 ؟استبه چه صورت  رانیای افوتبال حرفه

 

 شناسی پژوهشروش

روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ 
 کمی بود.ها، گردآوری داده

 کنندگانشرکت
تبال وفبرتر کلیه بازیکنان لیگ جامعه آماری پژوهش 

به علت متفاوت بودن تعداد  که استای ایران حرفه
 بود.از آنان در دسترس ن یقیتعداد دق م،یآنان در هر ت

برتر  گیدر مسابقات ل میت 16اما با توجه به حضور 
 18اینکه تعداد اعضای هر تیم از و  رانیا یاحرفه

نفر  288بازیکن تشکیل شده بود، تعداد کل ورزشکاران 
های پژوهش نامهپرسشجهت پخش مشخص گردید. 

های ورزشی جهت مجوزهای الزم به باشگاه ارائهضمن 
انجام پژوهش، به کسب اجازه جهت گردآوری 

بر های پژوهش اقدام گردید. اطالعات در میان نمونه
 عنوان بهنفر  165اس انتخاب در دسترس، تعداد اس

پخش و  از. پس دندینمونه پژوهش مشخص گرد
پرسش 131پژوهش، تعداد  هاینامهپرسش یآورجمع
 قرار گرفت. لیو مورد تحل یآورجمع نامه

 های گردآوریابزار و شیوه

گردآوری اطالعات به صورت میدانی و با استفاده از 
 بود. نامهپرسشابزار 

 اطالعات فردی فرم
ها با استفاده از یک فرم کنندهاطالعات فردی شرکت

بسته پاسخ برای  سئوالمحقق ساخته متشکل از سه 
تعیین سن، سطح تحصیالت و وضعیت تأهل گردآوری 

 شد.
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 محقق ساخته نامهپرسش

محقق  نامهپرسشمنظور بررسی عوامل مؤثر از  به
با توجه به روش  نامهپرسشاستفاده گردید. این  ساخته

نفر از خبرگان آگاه به  14کیفی و انجام آن در میان 
بدین صورت که موضوع پژوهش طراحی گردید. 

محققین ضمن انجام بخش کیفی به بررسی دیدگاه 
های بخش کیفی پژوهش در خصوص عوامل نمونه
ای ایران بر بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه مؤثر

پرداخته شد. در ادامه در طی کدگذاری در قالب 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی به بررسی مصاحبه 

پرداخته  مؤثرهای انجام شده و استخراج نهایی عوامل 
ت سئواال. است سئوال 21دارای  نامهپرسشاین  شد.

پنج عامل کلی شامل عوامل فردی  نامهپرسشاین 
(، سئوالامل محیطی )چهار (، عوامل عوسئوال)پنج 

( سئوال(، عوامل ورزشی )پنج سئوالعوامل ذهنی )سه 
( را مورد سنجش قرار سئوالو عوامل زیستی )چهار 

-ها شامل وظیفهدهد. در بخش عوامل فردی گویهمی

شناسی، درستکاری، صداقت، حس احترام و پیروی از 
ها قوانین بود. همچینن در بخش عوامل زیستی گویه

وراثت، صفات پدر و مادر، ریخت بدنی و  شامل
. در بخش عوامل ورزشی استفیزیولوژی ورزشکاران 

ها شامل منشور اخالقی، اعمال قانون، آموزش گویه
خالقیت، سالمت اداری و تعهد شغلی بود. همچنین در 

ها شامل سرسختی ذهنی، بخش عوامل ذهنی گویه
در  نهایتاً. استدانش ورزشکاران و نوع تفکر و بینش 

ها شامل محیط ورزشی، بخش عوامل محیطی گویه
محیط زندگی، شرایط اقلیمی و طبقه اجتماعی بود. 

ای های این مقیاس روی پیوستار پنج درجهپاسخ
-موافقم( نمره کامالً) 5مخالفم( تا  کامالً) 1از لیکرت 

نامه بر شسشود. شیوه نمره گذاری این پردهی می

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

ها )نمره سه( بود. میزان پایایی اساس میانگین پاسخ
مشخص گردید. همچنین  84/0میزان  نامهپرسشاین 

با استفاده از بررسی  نامهپرسشاین صوری روایی 
نظرات برخی خبرگان ورزش مورد بررسی و تأیید قرار 

 .گرفت

 هاروش پردازش داده
-با استفاده از شاخص شدهیگردآوردر ادامه اطالعات 

متشکل از میانگین، انحراف های آمار توصیفی 
استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی، جدول و نمودار 

بندی و توصیف شدند. برای تعیین روش آماری طبقه
 آزمونها با استفاده از مناسب ابتدا توزیع داده

مورد بررسی قرار گرفت. با  1اسمیرنوف -کلوموگروف
فرض طبیعی بودن توزیع برقراری پیشعدم توجه به 

گیری و های اندازهها برای بررسی برازش مدلداده
یابی معادالت ساختاری )رویکرد  ساختاری از مدل

کارگیری نسخه دوم اسمارت پی.  واریانس محور( با به
 استفاده شد. درصد 95در سطح اطمینان  2ال. اس.

 

 هایافته
 66و  سال 20نفر زیر  37از نظر سن،  هاکنندهشرکت

سال بودند. از  30نفر باالی  28و  ساله 30تا  21نفر 
نفر دارای مدرک  67ی پژوهش تعداد هانمونهمیان 

نفر دارای مدرک کاردانی و  47، ترنییپادیپلم و 
نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد  17کارشناسی و تعداد 

نفر  79همچنین از نظر وضعیت تأهل،  و باالتر بودند.
 انجامی هایبررسبودند. پس از  نفر متأهل 52مجرد و 

عوامل  عنوان بهعامل  21، مشخص گردید تعداد شده
ای ایران مؤثر بر بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه

، این عوامل را به نمایش 1شناخته شد. شکل شماره 
 گذاشته است.

2. Smart PLS 
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 نرایای اعوامل مؤثر بر بهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه -1 شکل

 

در جهت بررسی و ارزیابی مدل پژوهش، از آزمون 
  3و  2شکل شماره معادالت ساختاری استفاده گردید. 

ی مربوط ریگاندازهمدل ساختاری و  1و جدول شماره 
 به عوامل را به نمایش گذاشته است.
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  گیریاندازهمدل  -2شکل 

 تی  داریمعنا ضرایب -3شکل 
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 متغیرهای پژوهش تأثیرمیزان آماره تی و  -1جدول 

 وضعیت
سطح 

  معناداری
 عوامل تی تأثیر

 عوامل فردی 646/30 846/0 001/0 تأیید

 عوامل زیستی 233/26 826/0 001/0 تأیید

 عوامل ورزشی 767/20 840/0 001/0 تأیید

 عوامل ذهنی 986/20 820/0 001/0 تأیید

 عوامل محیطی 594/33 855/0 001/0 تأیید

با توجه به نتایچ پژوهش مبنی بر بیشتر بودن سطح تی 
تر بودن سطح معناداری از و همچنین پایین 96/1از 
تمامی عوامل فردی، زیستی، مشخص گردید  05/0

بهبود اخالق ورزشکاران ورزشی، ذهنی و محیطی در 
ایران به علت برخورداری از میزان  ایحرفه فوتبال در

. در این بین عوامل استگذار تأثیر، 96/1تی باالتر از 
. نتایج استدارا  تأثیربیشترین  855/0 تأثیرمحیطی با 

برازش  کلیمیزان شاخص نشان داد پژوهش حاضر 
در مدل پژوهش در بخش عوامل فردی  1پژوهش
، در 47/0، در بخش عوامل زیستی میزان 54/0میزان 

، در بخش عوامل 41/0بخش عوامل ورزشی میزان 
و در بخش عوامل محیطی میزان  56/0ذهنی میزان 

توان چنین اعالم با این توجه می مشخص گردید. 49/0
داشت که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار 

 .است
 

 گیریبحث و نتیجه

 از الزامات مهم ورزش به یکی عنوان به یاخالق ورزش
 .است یشتریتوجه ب ازمندیای نخصوص در بخش حرفه

در ورزشکاران  یبدون شک عدم بهبود اخالق ورزش
نامناسب در جامعه  یالگوها جادیای سبب احرفه

                                                           
 

 یو رفتار یگردد که منجر به بروز مشکالت اخالقمی
 بنابراین. شودمی گریهای دحوزه ریسا یادر ورزش و 

-یک مساله مهم میبه عنوان ارتقا شرایط اخالقی 

مسئله  نیا. مورد توجه قرار گیرد بایستی، در ورزش
است تا توسعه اخالق در ورزشکاران  دهیسبب گرد

. مشخص گردد یپیش مهم و ضرور از ای بیشحرفه
 یبهبود اخالق ورزش ریپژوهش حاضر نشان داد در مس

عوامل  ی،ستیعوامل ز ی،عوامل فرد یاست تا برخ ازین
مدنظر قرار  یطیو عوامل مح یعوامل ذهن ی،ورزش

دد تا گرعوامل سبب می نیتوجه به ا یبه عبارت. ردیگ
خصوص در  به رانیای ادر ورزش حرفه یاخالق طیشرا

 . بدونتری داشته باشدمطلوب طیشرا ،ورزش فوتبال
ورزشکاران  تا گرددیم سببعوامل  نای به توجه شک

 .آماده شوند یاخالق نیمواز تیجهت رعا یاز نظر ذهن
در پژوهش خود نشان  (2012وزینی طاهر و سارلی )

 به توجه نیازمند یجهت توسعه اخالق ورزش ندداد
از رفتار فرهنگ و ذهن ورزشکاران  یمختلف هایجنبه
مشخص  نیهمچن( 2018گاالنت و همکاران ) .است

مسئله  کیتوسعه اخالق در ورزش  ندیفرا نمودند
در  یابعاد مختلفآنان مشخص نمودند  .است یچندبعد

دهد مسئله نشان می نیا. است ریخصوص درگ نیا
 ی،ابعاد ذهن ننمود ریعلت درگبه  یاخالق ورزش

1. Doogness of Fit (GOF) 
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ه ب ازمندیتوسعه نجهت ورزشکاران  یو رفتار ینگرش

توسعه  یبه عبارت .دنباش یهدفمند یزیرتالش و برنامه
در  افتهیسازمان یتالش ازمندین یاخالق ورزش

 یطیو مح یذهن ی،ستیز ی،ورزش ی،های فردحوزه
ند و هست یوراثت عوامل نیاز ا یاریچه بس اگر. است

از  یاما شناخت و آگاه است آن سخت و دشوار رییتغ
 اخالق توسعه بستر تواندمیعوامل  نیمجموعه ا

 .را فراهم آورد ورزشی
پژوهش حاضر همچنین مشخص نمود در میان عوامل 

، عوامل محیطی بیشترین نقش در توسعه شدهییشناسا
ای فوتبال ایران دارد. به حرفهاخالق در ورزشکاران 

عوامل نقش  ریبه نسبت سا یطیعوامل مح عبارتی
در ورزشکاران فوتبال  یدر بهبود اخالق ورزش یترمهم

 طیمح یرسازیبا درگ یطیعوامل مح .ای داردحرفه
های جنبه یبرخ نیهمچنو  یزندگ محیط ی،ورزش

جهت توسعه  مناسبی طیشراتا گردد سبب می یاجتماع
( 2020) . روبرتز و سوجوآید راهمف یق ورزشاخال

 یرسازیعلت درگبه  یطیمح طیشرانمودند مشخص 
 یتوسعه اخالق ورزش سببرفتارهای ورزشکاران 

رفتارها اثرگذاری بر  واسطه به یطیمسائل مح گردد.می
 .قرار دهد شعاعاخالق را تحت  تواندمی عاداتو 

داشتند مسائل در پژوهش خود اعالم ( 2016اسکولز )
تحت  یگردد تا افراد از منظر رفتارسبب می یطیمح

ماید. بینی نرا پیش افراد یو رفتارها گیرندشعاع قرار 
رفتارگرایانی از جمله واتسون و اسکینر معتقد هستند 

گیری است. به ل شکلبقا کامالً که طبیعت انسان 
تغییراتی  کامالً توانند صورتی که افراد از سنین پایین می

 تأثیررا داشته باشند و محیط پیرامون این افراد را تحت 
توان میرو ایناز(. 2016السالی و همکاران، قرار دهد )
در جهت  یباالیاز ظرفیت  یطیعوامل محگفت که 

مسئله  نیو ا است اخالق ورزشکاران برخوردار بهبود
 ریبه نسبت سا یطیعوامل محتا است  دهیسبب گرد

نقش را در بهبود اخالق در ورزشکاران  نیشتریعوامل ب
 باشد. ای داشتهحرفه

دیگر عامل شناسایی شده در پژوهش حاضر، عوامل 
وراثت و مطابق با نظریه تکاملی داروین، زیستی بود. 

رفتارهای افراد را تحت  تواندمیسایر عوامل زیستی 
پردازان، عبارتی مطابق با برخی نظریهقرار دهد. به  تأثیر

 تأثیرمبانی بیولوژیکی در رفتارها و مسائل اخالقی افراد 
. به عبارتی عوامل زیستی همواره در جهت استگذار 

 گذار بوده استتأثیربهبود رفتارها و مسائل اخالقی افراد 
دهد مسائل نشان می مسئله. این (2019کاوسانو، )

گذاری بر روندهای بنیادی افراد تأثیرزیستی به واسطه 
 گردد. میسبب تحت شعاع قرار گرفتن مسائل اخالقی 

در کنار عوامل نشان داد وهش حاضر همچنین پژ
از جمله برخی  زیستی، عوامل فردی و عوامل ذهنی

های فکری، نگرشی و ذهنی ورزشکاران در ویژگی
-چه برخی نظریه اگر. استگذار تأثیرآنان بهبود اخالق 

های وراثتی بر جنبهپردازان اشاره داشته اند که 
های آنان ارهای افراد و به خصوص کج رفتاریرفت

شناسان از جمله شلدون برخی زیستاما  استگذار تأثیر
و لومبروزو برخی مسائل فردی، روانی و ذهنی افراد را 

را در کنار مسائل مربوط به آناتومی و شرایط ظاهری 
افراد مهم قلمداد نمودند )کاوه، رفتاری های در جنبه

رسد مسائل ذهنی و فردی به واسطه نظر میبه  (.2012
-و ارزشهای کالن گیر نمودن حاالت کلی و نگرشدر

گردد تا مسیر بهبودی های حاکم بر افراد سبب می
تسریع ای ایران اخالق ورزشی ورزشکاران فوتبال حرفه

اد یک سری پیدا کند. به صورتی که این عوامل با ایج
گردد تا های منحصربه فرد در افراد سبب میویژگی

. این گیردمیزان اخالق مداری آنان تحت شعاع قرار 
سبب گردیده است تا عوامل فردی و ذهنی بر  مسئله

-تأثیربهبود اخالق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران 

 گذار باشد.
عوامل ورزشی سبب نشان داد پژوهش حاضر همچنین 

گردیده است تا اخالق ورزشکاران تحت شعاع قرار 
( در پژوهش خود 2016السالی و همکاران ). گیرد

مشخص نمودند محیط ورزشی به واسطه ایجاد جو 
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رقابتی سبب می گردد تا مسیر اخالق مداری 
به  . عوامل ورزشیگیردورزشکاران تحت شعاع قرار 

د باعث رشد اخالق های خود می توانن واسطه ظرفیت
. به عبارتی محیط ورزشی مداری در ورزشکاران شود

های اخالقی توانسته است تا در برخی ورزشکاران جنبه
 آنان را درگیر نماید.

ای یک مبحث کلیدی در ورزش حرفه عنوان بهاخالق 
ای ایران یکی از مسائل مورد اغفال در ورزش حرفه

به آن در سیستم . به صورتی که امروزه توجه ای است
گردد که این مسئله سبب گردیده ورزش کشور نمی

های اخالقی ورزشکاران در میادین مسابقه است تا جنبه
و در خارج از ورزش در مواردی سبب بروز هنجارشکنی 
در جامعه گردد. این مسئله عالوه بر مخدوش نمودن 
چهره ورزش کشور سبب گردیده است تا آثار اجتماعی، 

روانی منفی بر جامعه داشته باشد. این مسئله  فرهنگی و
سبب گردیده است تا یکی از نیازهای فعلی ورزش 

خصوص در فوتبال توجه به این  ای کشور بهحرفه
مسائل باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر جهت 

ای فوتبال بهبود وضعیت اخالق در ورزشکاران حرفه

ظارت محیط گردد تا با بررسی و نکشور پیشنهاد می
های ورزشی و ورزشی ورزشکاران و تأکید بر ارزش

جامعه در این محیط، به ارتقا اخالق ورزشکاران اقدام 
آموزش موازین با گردد تا نمود. همچنین پیشنهاد می

 های منظم،اخالقی به ورزشکاران در غالب برنامه
به افزایش آگاهی، دانش و اطالعات ورزشکاران  نسبت

در خصوص مسائل اخالقی و ارزشی اقدام نمود. 
همچنین با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد 

ای گردد تا با تدوین منشور اخالقی در فوتبال حرفهمی
سازی آن به توسعه اخالق در ورزش ایران و پیاده
از طرفی جهت انجام  .نمودای ایران اقدام فوتبال حرفه

گردد تا پژوهشگران پژوهش در این حوزه پیشنهاد می
های ورزشی مختلف در به مقایسه اخالق در رشته

گردد تا کشور ایران بپردازند. همچنین پیشنهاد می
هایی به مطالعه کارکردهای اخالق در عملکرد پژوهش

 ورزشی و ذهنی ورزشکاران بپردازد.
این مقاله بر گرفته از رساله دکتری رشته تربیت بدنی 

.است
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