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چكيده
هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسى تأثير محيط هاى فردى، سياسى، قانونى و اقتصادى فوتبال ايران بر تصميم گيرى اخالقى 
 (DPSQ-Iran) بازيكنان حرفه اى بود. به همين منظور پرسشنامه 28 گويه اى وضعيت هاى دشوار اخالقى در فوتبال حرفه اى
ساخته شده توسط شجيع و همكاران (1391) و همچنين پرسشنامه محقق ساخته و 23 گويه اى ادراك محيطى به طور تصادفى 
در اختيار 162 بازيكن شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران از  11 تيم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهيد سپاسى، فوالد خوزستان، 
شاهين بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلى، نفت آبادان، پيكان، پاس همدان و آلومينيوم هرمزگان قرار گرفت. روايى 
محتوايى ابزار توسط متخصصين و ثبات درونى آن نيز در يك مطالعه مقدماتى مورد تأييد قرار گرفت. به منظور برازش الگو و 
مشاهدهء نقش ادراك محيطى در تصميم گيرى اخالقى از تحليل مسير در سطح معني داري 0/05< استفاده شد. يافته ها نشان داد؛ 
بين ادراك محيطى بازيكنان با تصميم گيرى اخالقى آنان ارتباط معنى دارى وجود ندارد. با اين حال غير از ادراك محيط سياسى، 
سه ادراك محيط اقتصادى، فردى و قانونى داراى نقش مؤثرى در تبيين واريانس ادراك محيطى بازيكنان حرفه اى فوتبال ايران 
هستند. بر پايهء يافته ها، تغيير در وضعيت هاى محيطى مستقيماً تصميم گيرى اخالقى ورزشكاران را تحت تأثير قرار نمى دهد 
و در اين ميان عامل هاى تأثيرگذار ديگرى هم وجود دارند كه بايد در پژوهش هاى آينده شناسايى و مورد آزمون قرار گيرند.
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مقدمه
«اگر  عنوان؛  با  مقاله اي  پيش،  دهه  چهار  حدود  در  تاتكو1   و  اگليو 
از  غير  ديگري  چيز  دنبال  به  كنيد  درست  را  خود  اخالق  مي خواهيد 
ورزش برويد» منتشر كردند. به زعم آنان، رشد اخالقى نوجوانان و جوانان 
تربيتى  هاى  آموزه  لطف  به  هم  آن  اى،  حرفه  ورزش  هاى  محيط  در 
مربيان، تنها يك شوخى است (Brand, 2003) و شواهدى بسيارى مبنى 
بر تأثير محيط هاى ورزش قهرمانى و حرفه اى بر افت عملكرد اخالقى 
ورزشكاران وجود دارد (Bredemeier & Shields, 1983, Hall, 1986). در 
ادامه پژوهشگران بسيارى به اثبات فساد اخالقي و تقلب هاى موجود در 
رقابت هاى فوتبال پرداخته  بر ضرورت ايجاد تحوالت اخالقي در ورزش 
اشاره كردند (Miller, 1980). اين در حالى است كه عده اى ديگر نيز بر 
 (Keating, 1973) قدرت پيروزى و احساس افتخار بعد از آن اشاره كرده
هيچ  دهند.  ارائه  فوتبال  از  اخالقى  و  مثبت  تصويرى  كردند  تالش  و 
شكي وجود ندارد كه ورزش ها تأثير چشمگيري بر گسترش جوانمردى 
منفى  يا  مثبت  اندازه  چه  تا  تأثيرات  اين  اما  دارند،  ورزشي  اخالق  و 
هستند، موضوعى است كه پاسخ آن به روشنى مشخص نشده است.
حرفه اى بودن يك سازمان، جامعه و يا گروه، بيش از آنكه در گرو فعاليت 
تمام وقت افراد براى كسب منفعت هاى گوناگون از جمله منفعت اقتصادى 
باشد، در گروى تالش جمعى افراد براى پايبندى به اصول حرفه اى مشترك 
و تالش براى رشد هر چه بيشتر حرفه است. به عبارت ديگر، حرفه اى 
گرايي زماني رخ مي دهد كه اعضاي يك حرفه به اين مهم اعتقاد و باور 
داشته باشند كه تخصص و مهارت آن ها براي خود و جامعه مخاطب بسيار 
ارزشمند و حياتي است (مواليى، 1385). با اين حال محققينى مانند ميلر 
(1980)، معتقدند كه حرفه اى گرايى ورزش مدرن در شهرت و درآمد 
خالصه شده و خود را به ارزش هاي مادي فروخته است. به زعم جلدسن2  
(1992)، تداوم وضعيت به ظاهر حرفه اى ورزش در بسيارى از كشورها، 
ورزشكاران را آگاهانه و يا ناآگاهانه به جايى رسانده است كه فكر مى كنند 
تنها تاجراني هستند كه نتيجة كار خود را در ازاي پول يا شهرت معامله 
مي كنند. در مقابل چنين ديدگاهى، برخى ديگر به خدمات فوتبال حرفه 
اى در پيشبرد اهداف سياسى ملت ها و قابليت آن در كنترل هيجانات 
اجتماعى و افزايش غرور ملى اشاره مى نمايند و بر اين باورند كه همچنان 
مى توان اميد، صداقت و افتخار را در ميادين ورزش فوتبال جستجو كرد. بر 
اساس چنين ديدگاه هايى است كه برخى فوتبال ايران را حرفه اى و برخى 
شبه حرفه اى مى نامند، شبه حرفه اى از اين نظر كه تجارى شدن تنها 
مؤلفه رشد يافته در فوتبال حرفه اى ايران است، كه آن هم در بسيارى موارد 
دولتى بوده و منافع مادى حاصل از آن، تمامى ذينفعان به جز ورزشكاران، 

فر، 1386). (زيدى  گيرد  نمى  بر  در  را  مديران  برخى  البته  و  مربيان 
«ادراك محيطى» و به طور دقيق تر ادراك بازيكنان حرفه اى از حاكميت 
سياسى،  هاى  محيط  نيز  و  خود  (خانوادگى)  فردى  محيط  در  اخالق 
اقتصادى و قانونى فوتبال ايران متغيرهاى اصلى پژوهش حاضر محسوب 
مى شود. در ارتباط با ادراك فردى يا خانوادگى، ميزان ارزش گذارى 
خانواده بازيكن نسبت به ارزش هاى اخالقى و اجتماعى چون نيكوكارى، 
احساس مسئوليت، صداقت و راستگويى، احترام به قوانين جامعه و حقوق 
ساير اعضاى خانواده، صميميت، محبت، رفتار عادالنه بزرگترهاى خانواده و 
احترام به بزرگتر مد نظر قرار دارد. همواره اين بدبينى احتمالى وجود دارد 
كه ممكن است بد اخالقى هاى رايج در خانواده فرد به محيط كارى فرد 
نيز سرايت كند كه البته مستندات علمى قابل توجهى در اين راستا وجود 
ندارد. برخى يافته-هاى پژوهشى نشان مى دهد كه ورزشكاران از يك 
سيستم دوگانه تصميم گيرى در دو محيط ورزش و زندگى روزمره خود 
استفاده مى كنند كه ممكن است نتيجه اين دو هيچ تشابهى با يكديگر 
نداشته باشد (Bredemeier, 1985). ادراك محيط اقتصادى در پژوهش 
حاضر بر مواردى چون ميزان تمايل بازيكنان براى كار با دالل، وضعيت 
تعصبات تيمى از منظر چشم پوشى از منافع مالى، آگاهى هاى اخالقى 
در مواجهه با چالش هاى اقتصادى، ميزان آگاهى مردم و در نهايت ميزان 
امنيت و اعتماد موجود در محيط فوتبال ايران داللت دارد. ادراك محيط 
سياسى فوتبال ايران از پيش فرض هاى تعامل دوگانهء فوتبال و سياست 
نشأت مى گيرد. پيش فرض دخالت سياست مداران در فوتبال با هدف 
بهره بردارى و پيگيرى اهداف سياسى، خود مى تواند به محركى براى 
تشديد بداخالقى در فوتبال بدل شود. از اين رو ادراك بازيكنان نسبت 
به ميزان و كيفيت دخالت سياستمداران در فوتبال ايران، امرى است كه 
در پژوهش حاضر مورد بررسى قرار گرفته است. ادراك قانونى نيز بر اين 
مبنا طراحى شده است كه پيش فرض نبود يا ضعف قانون و به عبارت 
دقيق تر؛ ادراك مبتنى بر بى حساب و كتاب بودن امور، ممكن است بر 
كاهش تصميم گيرى هاى اخالقى بازيكنان تأثيرگذار باشد. عدم قابليت 
آيين نامه هاى موجود،  وجود راه هاى قانون گريزى، شناخت حقوقى 
بازيكنان و مديران و در نهايت وضعيت اجراى قوانين مواردى هستند كه 
در ادراك قانونى بازيكنان مد نظر قرار دارند. پژوهش حاضر در نظر دارد 
وجود يا عدم وجود تأثير اين ادراكات را بر تصميم گيرى اخالقى بازيكنان 
حرفه اى فوتبال ايران مورد بررسى قرار دهد. از اين رو ضرورى است 
توضيحات كوتاهى در مورد متغير تصميم گيرى اخالقى نيز ارائه شود.  
تصميم گيرى اخالقى به عنوان شكل سازمان يافته تأمل اخالقى، به 
منظور حل تعارضات اخالقى بوده (Conn & Gerdes, 1998) و از عناصر 
ضرورى در حوزه ورزش محسوب مى شود. ورزشكاران حرفه اى بويژه 
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بازيكنان فوتبال، نيازمند توانايى بازشناسى معضالت اخالقى و تصميم 
گيرى هاى مناسب بوده و براى اخذ تصميمات اخالقى، چه در محيط 
جامعه و چه در حين رقابت ها مسئول هستند. آنان به عنوان الگوهاى 
اجتماعى و چهره-هاى جريان ساز رسانه اى بايد با روند تصميم گيرى 
اخالقى آشنا بوده و حقوق اخالقى را بدون به خطر انداختن وجدان 
اخالقى خود محترم بشمارند. اگرچه مطالعات نشان مى دهد كه آگاهى 
ورزشكاران از مسئوليت هاى اخالقى خود در نتيجه تأكيد روزافزون جامعه 
بر اخالق ورزشى در حال افزايش است، اما آنان در شناسايى معضالت 
اخالقى و تعيين روش مناسب براى حل اين معضالت با  دشوارى هايى 
نيز روبرو هستند (Caswell & Gould, 2008). متأسفانه على رغم پيشرفت 
در علم اخالق ورزشى، هنوز دانش كمى درباره توانايى ورزشكاران در 
دنبال نمودن تصميم ها، عقايد و نظرات خود، پيرامون پيامد تصميم ها 
 Moore,)و تأثير محيط هاى عمل بر تصميم گيرى هاى آنان وجود دارد
2003) . يكى از كاركردهاى اخالق در ورزش، دستورالعملى است كه به 

هنگام تداخل منافع و عالئق افراد ارائه مى دهد. تصميم گيرى اخالقى، 
ورزشكار، مربى و يا مدير را درگير انتخاب يك گزينه از ميان دو يا چند 
گزينه اى مى كند كه هر كدام به تنهايى و در شرايط ايده آل خوب بوده 
و منافع مثبتى را به دنبال دارند(Rest et al, 1999) . به طور كلى منظور 
از تصميم گيرى اخالقى، توانايى فرد در گرفتن تصميم مناسب در يك 
وضعيت دشوار اخالقى است(Forsyth, 2002)  كه اين نوع وضعيت ها به 
وفور در ورزش كنونى و به طور خاص تر فوتبال مدرن مشاهده مى شود.

بومر  و همكاران3 (1987) بر پايهء يافته هاى خود مشاهده كردند كه 
فرايند تصميم گيرى اخالقى افراد به صورت تقابلى و دو طرفه تحت تأثير 
محيط هاى اجتماعى، كارى، فردى (خانوادگى)، قانونى و حرفه اى آنان 
است. فرل و گرشام1(1985) در طراحى الگوى اقتضايى تصميم گيرى 
اخالقى دريافتند كه ادراك افراد نسبت به محيط  فرهنگى و اجتماعى 
اطراف خود تنها در تشخيص وضعيت دشوار اخالقى مؤثر بوده و تأثير 
مستقيمى بر تصميم گيرى اخالقى آزمودنى ها ندارد. جونز2 (1991) در 
راستاى طراحى الگوى تصميم گيرى اخالقى خود مشاهده كرده كه ادراك 
افراد نسبت به محيط هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سازمانى به 
عنوان مهمترين عامل تأثيرگذار بر تشخيص مسائل اخالقى محسوب مى 
شود. فردريخ و لير3 (2008) دريافتند كه تصميم گيرى هاى اخالقى افراد 
و اداراكات فردى، سازمانى و اجتماعى آنان، داراى تأثير متقابل بر يكديگر 
بوده و از اين رو تأثير يك طرفه ادراك محيطى بر تصميم گيرى اخالقى را 
مورد ترديد قرار مى دهد. جيراد4(2006) مشاهده كرد كه بين رفتارهاى 
انگيزشى، سن و وضعيت اقتصادى-اجتماعى ورزشكاران نخبه با عملكرد 
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اخالقى آنان رابطه معنى دارى وجود دارد. رادنيكا5 (2009) به دنبال مطالعه 
خود، بر محيط فردى (خانوادگى)، جو اخالقى و حرفه اى حاكم بر ورزش 
و در نهايت ميزان قانون پذيرى و قانون گريزى ذينفعان تأكيد نموده و از 
آن ها به عنوان متغيرى تأثيرگذار بر تصميم گيرى اخالقى ياد مى كند. 
به طور كلى پژوهش حاضر در نظر دارد ادراكات محيط سياسى، اقتصادى، 
قانونى و فردى بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران را مورد بررسى قرار داده 
و به اين سئوال پاسخ دهد؛ كدام محيط داراى تأثير معنى دار در تبيين 
است؟  ايران  فوتبال  اى  حرفه  بازيكنان  اخالقى  تصميم گيرى  واريانس 

روش شناسى تحقيق
روش پژوهش و ابزار گردآورى اطالعات

پژوهش حاضر از نوع تحقيقات توصيفى و على- مقايسه اى مى باشد. 
به منظور دستيابي به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و 23 
گويه اى ادراك محيطى مشتمل بر چهار خرده مقياس محيط قانونى 
(5 گزينه)، محيط سياسى (5 گزينه)، محيط فردى (9 گزينه) و محيط 
اقتصادى (4 گزينه)  و همچنين پرسشنامه 28 گويه اى وضعيت هاى 
دشوار اخالقى در فوتبال حرفه اى6 (DPSQ-Iran) ساخته شده توسط 
شجيع و همكاران (1391) استفاده گرديد. اين پرسشنامه بر خالف اكثر 
ابزارهاى مشابه مبتنى بر سناريو بوده و قابليت تصميم گيرى آزمودنى 
ها نسبت به 6 وضعيت دشوار اخالقى و البته فرضى را مورد ارزيابي 
قرار مي دهد. از ويژگي هاي ابزار تحقيق آن است كه فرد را از منظر 
قضاوت در دو حالت عمل گر و نظاره گر قرار مي دهد. در حالت نظاره 
گر، فرد به عنوان كسى كه از اتفاقات با خبر است، تنها اظهار نظر كرده 
و منفعتى را متوجه خود نمى-بيند. اما در حالت عمل گر، خود را به 
جاى شخصيت اصلى قرار داده و ناخودآگاه درگير چالشى مى شود كه 
بايد از بين احترام به ارزش هاي اخالقى و منفعت خود، يكى را انتخاب 
كند (شجيع و پورسلطانى، 1390). به منظور حذف اثر مربوط به نگرش 
خيلى مطلوب يا خيلى نامطلوب فرد نسبت به يكى از ذينفعان فعال در 
فوتبال نظير داوران، مربيان، خبرنگاران، هواداران، مديران و ورزشكاران، 
پرسشنامه به نحوى طراحى شده است كه محور موضوع هر سناريو يكى 
از گروه هاى ذينفع مى باشد. يكي از سناريوهاى طرح شده در پرسشنامه 
كه با محوريت خبرنگاران ورزشى طراحى شده به شرح ذيل مي باشد:

"محسن" از بازيكنان موفق ليگ برتر فوتبال است كه در پست هافبك 
بازى مى كند. سر مربى تيم در آخرين بازى حساس فصل، خواسته اى 
را به طور خصوصى با او مطرح مى كند. وى از "محسن" مى خواهد به 
هر نحو ممكن، يكى از بازيكنان تيم حريف كه بهترين بازيكن آنان نيز 
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جدول 1) نتايج آزمونKMO  و بارتلت براى سازه
 تصميم-گيرى اخالقى

KMO 0/60رضیب

آزمون بارتلت

202/165مجذور خی
df10

0/001سطح معنی داری
42/45درصد واریانس تبیین شده

محسوب مى شود را مصدوم كند. وى به "محسن" خاطر نشان مى كند 
در صورت مصدوميت بازيكن مذكور، پيروزى تيم در مسابقه و در نهايت 

پرداخت پاداش به وى قطعى خواهد بود.
در هر دو پرسشنامه از مقياس 5 ارزشي ليكرت (1=كامًال مخالفم تا 
5=كامًال موافقم) نيز براي كمي سازي آن ها استفاده گرديد. با توجه به 
هنجار تعيين شده براي پرسشنامه وضعيت هاى دشوار اخالقى در فوتبال 
حرفه اى، هر چه نمره آزمودنى بيشتر باشد نشان از اخالق گرايى بيشتر 

وى در مقابل منفعت گرايى مى باشد.
روايى و پايايى ابزار

براى تعيين روايى سازه اى و تأييد عامل هاى پرسشنامه از روش هاى 
تحليل عاملى اكتشافى و تأييدى استفاده شد. براى اين منظور از دو 
دسته مدل اكتشافى يعنى مدل اكتشافى مرتبه اول (براى بررسى رابطه 
بين گويه ها و خرده مقياس ها) و اكتشافى مرتبه دوم (براى بررسى 
و  هاى 1  جدول  شد.  استفاده  عامل)  و  ها  مقياس  خرده   بين  رابطه 
2 رابطه بين خرده مقياس ها و عامل تصميم گيرى اخالقى و جدول 
هاى 3 و 4 رابطه بين خرده مقياس ها و سازه ادراك محيطى را نشان 
مى دهند كه بيانگر كفايت نمونه و تأييد سازه هاى مورد نظر مى باشد. 

جدول 2) نتايج بارهاى عاملى اختصاصي 
براى سازه تصميم گيرى اخالقى

بار عاملیخرده مقیاس
٠/٧٩٣قضاوت اخالقی
٠/٧٧٤محافظه کاری

٠/٦٧٢مسئولیت اخالقی
٠/٥٨٦آگاهی اخالقی
٠/٣١٦اهمیت رشایط

جدول 3) نتايج آزمونKMO  و بارتلت براى 
سازه ادراك محيطى

KMO 0/60رضیب

آزمون بارتلت

34/328مجذور خی
df6

0/001سطح معنی داری
36/34درصد واریانس تبیین شده

جدول 4) نتايج بارهاى عاملى اختصاصي براى 
سازه ادراك محيطى

بار عاملیخرده مقیاس
٠/٨٠٦محیط قانونی
٠/٦٥٤محیط سیاسی

٠/٥٢٢محیط خانوادگی
٠/٣٢٢محیط اقتصادی
٠/٣١٦اهمیت رشایط

روايى محتوايى ابزارهاى فوق الذكر توسط اساتيد مجرب در حوزه هاى 
تربيت بدنى، جامعه  شناسى و روانشناسى مورد تأييد قرار گرفته و ثبات 
درونى پرسشنامه وضعيت هاى دشوار اخالقى در فوتبال حرفه اى نيز در 
يك مطالعه مقدماتى با آلفاى كرونباخ 0/77 تعيين شد. ضمن اينكه ثبات 
درونى پرسشنامه ادراك محيطى نيز با آلفاى 0/85 مورد تأييد قرار گرفت.

جامعه و نمونه آمارى
نمونه نهايي پژوهش تعداد 162 بازيكن شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران 
از  11 تيم راه آهن، نفت تهران، مقاومت شهيد سپاسى، فوالد خوزستان، 
شاهين بوشهر، سپاهان اصفهان، ملوان بندر انزلى، نفت آبادان، پيكان، پاس 
همدان و آلومينيوم هرمزگان بودند كه از ميان جامعهء آماري كليه بازيكنان 
 .(N=396) شاغل در ليگ برتر فوتبال ايران در فصل 90-91 انتخاب شدند
روش نمونه گيرى پژوهش حاضر در مرحله انتخاب تيم ها، خوشه اى و 
سپس در مرحله انتخاب بازيكنان به صورت سرشمارى بود، به طورى كه 
پرسشنامه ها در اختيار همگى بازيكنان هر تيم قرار گرفت. با توجه به مشغله 
و شرايط بازيكنان ليگ برتر، در هر تيم تعدادى پرسشنامه تكميل نشده و 
يا به عنوان پرسشنامه مخدوش در نظر گرفته شد. اين در حالى است كه 
تعدادى از تيم هاى ليگ برترى نيز على رغم مكاتبه سازمان ليگ برتر فوتبال 
ايران مبنى بر همكارى با گروه پژوهش، از ارائه پرسشنامه ها به ورزشكاران 
پرسشنامه  كه  تحقيق  هاى  نمونه  فراوانى  جدول 5،  كردند.  جلوگيرى 
آن ها مورد تحليل نهايى قرار گرفت را به تفكيك هر تيم نشان مى دهد.  

درصدتعدادتیم
١٧١٠/٥راه آهن

١٤٨/٦نفت تهران
١٧١٠/٥مقاومت شهید سپاسی

١٧١٠/٥فوالد خوزستان
١٥٩/٣شاهین بوشهر

١٧١٠/٥سپاهان اصفهان
١١٦/٨ملوان بندر انزلی

١٣٨نفت آبادان
١٤٨/٦پیکان

١٣٨پاس همدان
١٤٨/٦آلومینیوم هرمزگان

١٦٢١٠٠مجموع

جدول 5) فراوانى نمونه هاى تحقيق به تفكيك 
تيم هاى مورد مطالعه



23 پژوهش هاى كاربردى مديريت و علوم زيستى در  ورزش 

روش هاى آمارى
با توجه به برقراري مفروضه هاي نرمال بودن و همگنى واريانس مربوط به نمره 
كلى پرسشنامه و خرده مقياس هاى آن كه با استفاده از آزمون  كلوموگروف 
اسميرنف بدست آمد و همچنين با توجه تاييد نهايى مدل هاى اكتشافى 
و  تأييدى و همچنين تأييد شاخص هاى برازش، به منظور برازش الگو و 
مشاهدهء نقش ادراكات محيطى در تصميم-گيرى اخالقى آزمودنى ها از 
تحليل مسير در سطح معني-داري 0P/05< استفاده شد. براى برازش مدل 
از روش درست نمايى ماكسيمم استفاده و ماتريس واريانس كواريانس داده ها 
به عنوان اطالعات ورودى وارد مدل شد. داده  ها با استفاده از نرم افزار آموس  
نسخه 18 و همچنين SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

يافته هاى تحقيق
اى  حرفه  سابقهء  ها 25±4،  آزمودنى  سن  ميانگين  داد؛  نشان  ها  يافته 
تيم  در  حضور  سابقهء  برتر 3±3،  ليگ  در  حضور  سابقهء  فوتبال 8±4، 
ملى 2±2 مى باشد. اين در حالى است كه تقريباً 75 درصد آزمودنى ها 
مجرد بوده و مدرك بيش از 80 درصد آن ها زير فوق ديپلم است. يافته 
ها همچنين نشان داد، ميانگين نمره كلى تصميم گيرى اخالقى بازيكنان 
نمره ادراك محيطى  و ميانگين  ايران 63/03±10/50  فوتبال  برتر  ليگ 
به  مربوط  آماره هاى   6 جدول  آمد.  بدست   58/77±9/01 ها  آزمودنى 
ميانگين نمره ادراكات محيطى آزمودنى ها را به تفكيك نشان مى دهد.

جدول 6) آماره هاى مربوط به ميانگين نمره خرده 
مقياس هاى ادراك محيطى آزمودنى ها

خرده مقیاس های 
انحراف معیارمیانگینتعدادادراک محیطی

١٦٢٤١/٧٥٢٠/٨٦محیط قانونی
١٦٢٦٩/٥٠١٧/٥٤محیط سیاسی
١٦٢٨١/٤٠١٥/٠٩محیط فردی

١٦٢٤٢/٦٣١٧/٢٠محیط اقتصادی
نمره  ميانگين  چه  هر  شود،  مى  مشاهده   6 جدول  در  طوركه  همان 
و  تر  مطلوب  نگرش  دهنده  نشان  باشد  تر  نزديك  به 100  ها  آزمودنى 
هرچه نمره ميانگين به صفر نزديك تر باشد، نشان دهندهء ارزيابى آن ها 
از نامطلوب بودن محيط دارد. بر اين اساس محيط هاى قانونى و اقتصادى 
در وضعيت هاى منفى و نامطلوب، محيط سياسى در وضعيت متوسط و 
مثبت و مطلوبى ارزيابى مى شوند.  محيط خانوادگى در وضعيت تقريباً 

شكل 1) توصيف وضعيت محيط قانونى فوتبال ايران 
از ديدگاه بازيكنان ليگ برتر

فوتبال ايران با  يافته ها نشان داد؛ شناخت حقوقى بازيكنان ليگ برتر 
21/1 درصد در حداقل قرار داشته و از ديدگاه بيش از 72/7 درصد آنان 
امكان هر گونه قانون گريزى وجود دارد. ضمن اينكه قابليت آيين نامه هاى 
موجود در حل معضالت فعلى فوتبال ايران و نيز وضعيت اجراى قوانين در 
وضعيت مطلوبى ارزيابى نمى شود. شكل 1 وضعيت محيط قانونى فوتبال 
ايران را به صورت توصيفى نشان مى دهد. يافته ها همچنين نشان داد؛ 
در  سياست مداران  حضور  به  نسبت  برترى  ليگ  بازيكنان  درصد   63/6
فوتبال ايران آگاه بوده و تنها 23 درصد آن ها از مثبت بودن اين حضور 
به دليل كمك هاى احتمالى سياست به فوتبال خشنود هستند. شكل 2 
وضعيت محيط سياسى فوتبال ايران را به صورت توصيفى نشان مى دهد.  

شكل 2) توصيف وضعيت محيط سياسى فوتبال ايران 
از ديدگاه بازيكنان ليگ برتر

شكل 3) توصيف وضعيت محيط خانوادگى بازيكنان 
حرفه اى فوتبال ايران

يافته ها نشان داد؛ محيط فردى و خانوادگى بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران 
در وضعيت تقريباً مناسبى ارزيابى مى شود. مناسب از اين منظر كه ارزش 
هاى فردى و اجتماعى مانند احترام، صميميت و حتى احساس مسئوليت در 
خانواده بازيكنان مورد توجه نسبى قرار داشته است. شكل3 ادراك آزمودنى 
ها نسبت به وضعيت محيط خانوادگى آنان به صورت توصيفى نشان مى دهد.   

شكل 4) توصيف وضعيت محيط اقتصادى فوتبال ايران 
از ديدگاه بازيكنان ليگ برتر
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در ادامهء يافته ها با توجه به تناسب مطلوب شاخص هاى برازش مربوط به مدل 
تحليل عاملى تاييدى براى سازه هاى تصميم گيرى اخالقى و ادراك محيطى 
و با توجه تأييد مدل عاملى اكتشافى و تأييد روايى سازه اى هر دو سازه و 
خرده مقياس هاى آن، سئوال تحقيق مبنى بر چگونگى وجود رابطه ميان 
ادراك محيطى و تصميم گيرى اخالقى بازيكنان فوتبال ايران مورد آزمون قرار 
گرفت. براى پاسخ به اين سئوال، هر دو سازهء تصميم گيرى اخالقى و ادراك 

محيطى به صورت جداگانه به عنوان متغيرهاى درون زاد وارد مدل شده و 
در نهايت مدل نهايى برازش گرديد. جدول 7 آماره هاى مربوط به شاخص 
هاى برازش، جدول 8 آماره هاى مربوط به ضرايب مسيرى خرده مقياس هاى 
ادراك محيطى و در نهايت جدول 9 آماره هاى مربوط به ضرايب مسيرى سازه 
هاى ادراك محيطى و تصميم گيرى اخالقى را به تفكيك نشان مى دهند.  

جدول 7) آماره هاى مربوط به شاخص هاى برازش سازه هاى تصميم گيرى اخالقى و ادراك محيطى و همچنين مدل نهايى
٢PGFIAGFIRMSEANFIRFIIFINNFICFI/X٢Xdfمدل

٢/٠٩١/٠٥٠/٣٥١٠/٩٩٠/٩٦٠/٠٢٠/٩٩٠/٩٥١٠/٩٩١تصمیم گیری اخالقی
١/٧٢٠/٨٦٠/٤٢٤٠/٩٩٠/٩٧٠/٠٨٠/٩٥٠/٨٥١/٠١١/٠٣١ادراک محیطی

٢٨/٨٨١/٨١٠/٠٢٥٠/٩٧٠/٩١٠/٠٧٠/٩١٠/٩٠٠/٩١٠/٩٠٠/٩٠برازش نهایی مدل

جدول 8) آمارهاى مربوط به تعيين ضرايب مسيرى خرده مقياس هاى مربوط به ادراك محيطى
EstimateS.EStandardized EstimateC.Rسطح معنی داری

7/1502/8080/4222/5460/011ادراک محیطی>محیط اقتصادی
5/7842/3260/3842/4870/013ادراک محیطی>محیط خانوادگی
10/057ادراک محیطی>محیط سیاسی
7/4303/1280/3612/3750/018ادراک محیطی>محیط قانونی

R٢<R١-132/99229/809-0/398-4/461<0/001

جدول 9) آمارهاى مربوط به مرحله دوم تعيين ضرايب مسيرى سازه هاى ادراك محيطى و تصميم گيرى 
EstimateS.EStandardized EstimateC.Rسطح معنی داری

0/4720/637-0/037-0/0440/093-ادراک محیطی>تصمیم گیری اخالقی

همان طور كه در جدول 9 مشاهده مى شود؛ ضرايب مسيرى مربوط به ارتباط 
ادراك محيطى با متغير تصميم گيرى اخالقى معنى دار نمى باشد. با اين حال 
غير از ادراك محيط سياسى، سه ادراك محيط اقتصادى، فردى و قانونى داراى 
نقش مؤثرى در تبيين واريانس ادراك محيطى بازيكنان حرفه اى فوتبال ايران 

هستند. ضمن اينكه بين ادراك محيط قانونى و سياسى فوتبال ايران نيز 
ارتباط معنى دار و معكوس مشاهده مى شود. شكل 5، مدل نهايى تبيين نقش 
متغيرهاى ادراك محيطى در تصميم گيرى اخالقى بازيكنان را نشان مى دهد. 

شكل 5) مدل نهايى تبيين نقش متغيرهاى ادراك محيطى در تصميم گيرى اخالقى بازيكنان حرفه اى فوتبال ايران
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بحث 
بر پايهء يافته ها، ميانگين نمره هر دو متغير تصميم گيرى اخالقى و ادراك 
محيطى در وضعيت متوسطى قرار دارد كه با توجه به شواهد بى اخالقى در 
فوتبال ايران، يافته اى طبيعى و منطقى به نظر مى رسد. به عبارت دقيق تر، 
يافته مربوط به تصميم گيرى اخالقى نشان مى دهد؛ تنها 64 درصد امكان 
گرفته شدن تصميم هاى اخالقى از سوى بازيكنان فوتبال ايران در برخورد با 
مسائل اخالقى وجود دارد كه البته ممكن است اين ميزان در عمل با كاهش 
نيز مواجه شود. گرچه نتايج پژوهش حاضر به واسطهء قرار دادن بازيكن در 
يك وضعيت دشوار فرضى به نسبت آزمون-هاى ادراك سنج مشابه از اعتبار 
بيشترى برخوردار است اما همواره اين احتمال وجود دارد كه افراد تالش 
نمايند در شرايط غير واقعى، تصوير اخالقى ترى از خود نشان دهند. در ارتباط 
با ادراك محيطى، يافته ها نشان داد كه اكثريت بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران 
نسبت به محيط هاى اقتصادى، سياسى و قانونى فوتبال ايران خوش بين نبوده 
و تنها ارزيابى مطلوبى از وضعيت محيط فردى (خانوادگى) خود ارائه مى دهند. 
ميانگين نمره 41/75 براى محيط قانونى فوتبال ايران نشان دهندهء پيش 
فرض هاى قوى بازيكنان مبنى بر وجود ضعف هاى قانونى و نيز وجود راه 
هاى فراوان براى قانون-گريزى است. اين پيش فرض، درست يا غلط در 
ذهن بازيكنان شكل گرفته و ممكن است محرك رفتارهاى غير اخالقى 
بسيارى در آنان شود. هنگامى كه بازيكن احساس كند نظارتى بر رفتار او 
وجود نداشته و تنوع تفسيرى فراوانى نسبت به چارچوب هاى قانون در حوزهء 
رفتارى وى وجود دارد، ممكن است ميزان، جهت و كيفيت تصميم هاى 
اخالقى در وى تغيير كند. در ارتباط با ادراك محيط اقتصادى نيز چنين 
است؛ نبود اعتماد الزم در محيط اقتصادى فوتبال ايران، قرار داشتن قوهء 
محركه اقتصادى در دستان دالالن و در نهايت پايين بودن آگاهى هاى 
مردمى، همه و همه ايجاد كنندهء عوارضى هستند كه فوتبال امروز ايران 
به آن دچار شده است. در چنين شرايطى تعصبات تيمى، كيفيت بازى و 
اعتماد متقابل، قربانى عاملى به نام «پول» شده و ايدئولوژى نسبيت گرايى 
در قالب كسب پول و منفعت بيشتر رواج مى يابد. به عبارت ديگر، پول به 
شاخص تميز درست و نادرست، خوب و بد، حرفه اى و آماتور تبديل مى شود.  
  بر پايهء يافته ها، نبود ارتباط ميان ادراك محيط سياسى با ادراك محيطى 
بازيكنان فوتبال مى تواند بيانگر ماهيت غير ملموس محيط سياسى در مقايسه 
با سه محيط ديگر باشد. به عبارت ديگر، محيط سياسى تنها محيطى است 
كه بازيكن به طور مستقيم درگير منافع و ضررهاى آن نبوده و نتايج آن 
در بلند مدت و آن هم به صورت كلى و گروهى نمايان مى شود. با اين 
حال وجود ارتباط معكوس ميان ادراك محيط سياسى و محيط قانونى 
نشان مى دهد؛ از ديدگاه بازيكنان ميان اين دو تعارض وجود داشته و بهبود 
وضعيت قانونى، طبيعتاً بايد به خروج سياست مداران از عرصهء فوتبال و قطع 
دخالت هاى آنان منتهى شود. از ديدگاه 58/7 درصد بازيكنان، بين پست 
هاى مسئوليتى در فوتبال ايران و روابط سياسى مديران ارتباط وجود دارد و 

اين ارتباط تنها 22/9 درصد ممكن است به توسعه فوتبال ايران منجر شود. 
باال بودن ميانگين نمرهء آزمودنى ها در متغير ادراك محيط فردى (خانوادگى)، 
يافته هاى پيشين مبنى بر احتمال وجود سيستم دوگانه تصميم گيرى در 
ورزشكاران حرفه اى را قوت مى بخشد. بر پايهء اين فرضيه، ارتباطى ميان 
قانون-مدارى افراد در زندگى روزمره با قانون مدارى آنان در محيط هاى 
ورزشى وجود ندارد. بازيكنى كه در زندگى روزمره خود به قوانين اجتماعى 
احترام كامل مى گذارد، ممكن است در محوطهء جريمه هيچ فرصتى را 
براى خطا كردن بر روى حريف و كسب منفعت تيمى از دست ندهد. يافتهء 
اخير ضرورت انجام پژوهش هاى بيشتر در اين زمينه را يادآور مى شود.  
يافته ها نشان داد؛ بين ادراك محيطى بازيكنان حرفه اى فوتبال ايران و تصميم 
گيرى اخالقى آنان ارتباط معنى دارى وجود ندارد. گرچه در نظر گرفتن متغير 
ادراك محيطى بدون خرده مقياس محيط فردى، ممكن بود نتيجه حاضر را 
تغيير دهد. اما ادراك محيطى، درك كلى فرد از شرايطى است كه در آن به 
ورزش مى پردازد. گرچه از نظر بازيكنان ممكن است شرايط سياسى، قانونى و 
اقتصادى فوتبال ايران در وضعيت مناسبى نباشد اما خانواده به عنوان مهمترين 
نهاد اجتماعى مى تواند خالق محيطى باشد كه تصميم گيرى اخالقى بازيكنان 
را تحت تأثير قرار مى دهد. در نظر گرفتن اثر محيط ها به طور مجزا، نتيجه 
اى كاربردى به شمار نمى-رود بلكه برداشتى كلى از محيط است كه در 
ناخودآگاه ذهن ورزشكار شكل گرفته و تصميم هاى وى را تحت الشعاع قرار 
دهد. اما دليل نبود ارتباط ميان ادراك محيطى بازيكنان و تصميم گيرى 
اخالقى آنان را مى توان در يافته-هاى پژوهشگرانى چون جونز (1991)، فرل 
و گرشام (1985) جستجو كرد. بر پايهء يافته هاى آنان؛ ادراك افراد نسبت به 
محيط هاى اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سازمانى به عنوان مهمترين عامل 
تأثيرگذار بر تشخيص مسائل و نه تصميم گيرى در مورد آن ها محسوب مى 
شود. فردريخ و لير (2008) نيز تأثير يك طرفه ادراك محيطى بر تصميم گيرى 
اخالقى را مورد ترديد قرار داده و عامل هاى ديگرى نظير ايدئولوژى اخالقى، 
هوش معنوى و يا باورهاى مذهبى را به عنوان ميانجى اين دو متغير در نظر 
مى گيرند. با اين حال يافتهء اخير با نتايج پژوهش رادنيكا (2009) ناهمخوان 
است كه از داليل اين ناهمخوانى مى توان به متفاوت بودن ابزار ارزيابى 
محيط، متفاوت بودن آزمودنى ها و البته روش شناسى تحقيق اشاره كرد.             

نتيجه گيرى 
بر پايهء يافته ها، تغيير در وضعيت هاى محيطى مستقيماً تصميم گيرى 
اخالقى ورزشكاران را تحت تأثير قرار نمى دهد و در اين ميان عامل هاى 
تأثيرگذار ديگرى هم وجود دارند كه بايد در پژوهش هاى آينده شناسايى 
و مورد آزمون قرار گيرند. در اين راستا تالش براى بهبود وضعيت محيط 
اقتصادى فوتبال ايران از طريق توسعه آژانس هاى رسمى نقل و انتقال بازيكن، 
توسعه و افزايش اقتدار نهادهاى نظارتى، تعيين شاخص هاى مديريتى باشگاه 
ها و استانداردسازى آن ها، اصالح قوانين و آيين نامه ها با نظر تمامى ذينفعان 
درگير در فوتبال ايران، تفويض بخشى از اختيارات فدراسيون به اتحاديه هاى 
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حرفه اى مشاغل فوتبال، كاهش دخالت سياست مداران از طريق افزايش 
آگاهى ها، تعالى حرفه اى و قانونى فدراسيون فوتبال از جمله پيشنهادات كلى 
قابل ارائه محسوب مى شوند كه البته هر گونه اقدام احتمالى بدون تعهد به 
نگرش بلند مدت، بدون مشاركت و اعتقاد تمامى اركان ورزش كشور و نيز بدون 
توجه به رويكرد اجرايى باال به پايين هرگز عملياتى و نتيجه بخش نخواهد شد.        

سپاسگزارى
پژوهش حاضر با حمايت و همكارى دفتر پژوهش هاى كاربردى دانشگاه 
تربيت مدرس، آكادمى ملى فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ برتر فوتبال 
جمهورى اسالمى ايران انجام گرفته است كه بر خود الزم مى دانيم كمال 
تشكر و قدردانى را از مديريت اين نهادها داشته باشيم. ضمن اينكه از آقايان 
سيد مهدى شيخ االسالمى، فريد كوثرى فرد و سجاد كرمى به دليل همكارى 
متعهدانه در جمع آورى داده هاى تحقيق تشكر و قدردانى مى نماييم.   
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