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  هاي ورزشي يمتطراحي مدل تبعيض در 

  )بنياد با استفاده از نظرية داده(
  

   3ي مسرورفروغ فتاح  – 2كيوان موسوي چشمه كبودي  – 1ي سيدحسينيزورسول نور

  استاديار گروه تربيت بدني، دانشكدة علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. 1
ايران ه لرستان، لرستان،دانشجوي دكتري مديريت منابع انساني، دانشكدة علوم اقتصادي، دانشگا. 2  

)ره(احد يادگار اماماستاديار گروه تربيت بدني، دانشكدة هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسالمي و. 3  
  
  

  چكيده 
شناسايي فراينـدها، بسـترها و عوامـل ايجادكننـدة     . هاي ورزشي بگذارداي بر عملكرد تيمتواند تأثيرات منفيتبعيض مي
هـاي   يمتـ هدف از اين تحقيـق طراحـي مـدل تبعـيض در     . هاي ورزشي كمك كندتواند به بهبود عملكرد تيمتبعيض مي

 -گيـري هدفمنـد   از طريق روش نمونه. بنيادي انجام گرفت -قيق كيفي و با ماهيت اكتشافيورزشي است كه با روش تح
آوري  ي تحقيق از متخصصان آكادميك و مديران و مربيان ورزشي جمـع ها دادهي عميق، ها مصاحبهبرفي و براساس  گلوله
نتايج نشان داد كه مسـموميت فضـاي    .وتحليل شدند پس از كدگذاري تجزيه ها دادهبنياد،  براساس روش نظرية داده. شد

عنـوان شـرايط    عنـوان بسـترهاي حـاكم، عوامـل درونـي تـيم بـه        عنوان عوامل علّي، عدم سالمت ساختاري تيم به تيم به
عنوان پيامدهاي مدل تبعيض در  اهميتي نسبت به تيم به عنوان كنش و تعامالت و بي گر، ولنگاري مديريت تيم به مداخله

شود كه نقش عوامـل مختلـف    يمهاي ورزشي، توصيه  يمتبراساس مدل تبعيض در . كنند يمقش بازي هاي ورزشي ن يمت
. لحـاظ شـود   مندنظامصورت  هاي ورزشي مدنظر قرار گيرد و براي پيشگيري از آن تدابيري به يمتدر پديدآيي تبعيض در 

هـاي ورزشـي   تواند ايجاد اين پديده را در تـيم  هاي ورزشي، ميتوجه ويژه به بسترها و عوامل ايجادكنندة تبعيض در تيم
  .كاهش دهد

  

  هاي كليدي  واژه
 .بنياد هاي ورزشي، سالمت ساختار، مسموميت فضا، نظرية دادهتبعيض، تيم
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   مقدمه
سازمان سيستمي اجتماعي است كه حيات و پايداري آن به وجود پيوندي قوي بين اجزا و عناصر 

هاي ورزشي كامالً تطابق دارد، اين تعريف از سازمان با تعريف تيم). 10(دهندة آن وابسته است  تشكيل
اي از افراد است كه هويت مشترك داشته و براي رسيدن به هدف مشترك با يكديگر زيرا تيم مجموعه

ترين ين و باارزشتر مهم عنوان به) بازيكنان و ورزشكاران(نيروي انساني ). 20(مشاركت و همكاري دارند 
  ). 6(شود  يمترين منبع قلمداد  يابكمين مزيت رقابتي و تر مهمر تيم، اجزاي ه

هاي كالسيك و ابزارگرايانه در مديريت، توجه به انسان و ابعاد  يشهاندبا پايان يافتن دوران سلطة 
وجودي او بيشتر شده و در نتيجه تحقيقات مربوط به رفتار سازماني عمق بيشتري يافته و قلمرويي با 

اخالق كاري در ميان كاركنان ). 7(نظران مطرح شده است  خالق كاري در بين بسياري از صاحبعنوان ا
ي اخالق كاري، وجود نگاه برابر، عادالنه و ها جلوهيكي از بارزترين . ي متعددي داردها جلوهو سرپرستان 

ضرورت  عنوان بهاقتصادي نه تنها _در واقع، برابري در ابعاد گوناگون اجتماعي. بدون تبعيض است
وجود محيط بدون ). 23(اي دارد  يژهوسوي آباداني و پيشرفت اهميت  راهي به عنوان بهاخالقي، بلكه 

از رعايت انصاف و عدل در رفتارها و تصميمات سازمان در  ها گروهبه ادراك افراد يا تبعيض يا با تبعيض 
شده توسط  شواهد ارائه). 27(شود  يمسطوح مختلف و واكنش رفتاري و ادراكي به اين ادراكات مربوط 

تواند بستري را براي گرايش به رفتارهاي  يمعدالتي  حاكي از آن است كه ادراك بي) 1993(1مورفي
در تعريف تبعيض ). 28(است  2يكي از رفتارهاي انحرافي، تبعيض). 27(انحرافي و مخرب هموار سازد 

در ). 12(سان به افراد با شرايط يكسان است گفته شده كه آن پاسخي متفاوت در مقابل رخدادي يك
خواه (عدالتي است كه آثار تخريبي بسياري بر روحية كاري افراد  واقع تبعيض نمودي آشكار از بي
عبارت ديگر، تبعيض شكلي از رفتار  به). 11(در سطوح مختلف دارد ) ورزشكاران، خواه كاركنان سازمان

هاي مختلف اعمال شود  تواند به روش يمهاي مختلف است و در زمينهي متفاوت ها گروهنابرابر با افراد و 
درك تبعيض ارتباط مستقيمي با ). 27(و طبيعتاً درك و تشخيص آن نيز به همين نسبت متفاوت است 

هاي پر از تبعيض اثري از جو در محيط. هاي فردي و مرزهاي دروني و احساسي افراد داردبرداشت
براساس نظرية تبادل ). 23(ري باال و مناسبات صحيح بين افراد نيست فرهنگي مثبت، روحية كا
كنند ارزشمند و مورد احترام هستند، آن را با اعتماد و دلبستگي عاطفي  يماجتماعي، افرادي كه درك 
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2 . Discrimination 
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دهد و به آنها  يموقتي تيم ورزشي به ورزشكاران خود اهميت و بها . كنند يمدر رابطة تبادلي جبران 
كند، ورزشكاران  يما عمل كردن به قراردادها يا تأمين تبادالت قرارداد، از آنها حمايت بند و ك يمتوجه 

از سوي ديگر، وقتي ورزشكاران . كنندتري نسبت به تيم جبران مينيز آن را با احساسات عاطفي قوي
ا با اعتماد و دهد، آنها ر يمكنند كه كارفرماي آنها به تأمين نيازهايشان عالقة كمي نشان درك مي

خوبي در تحقيق نوروزي سيد حسيني  گذارند؛ اين امر بهوفاداري كمتر و مخالفت با تيم به نمايش مي
وي در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه هرچه ميزان حمايت در . نشان داده شده است) 1391(

ستانه و به دور از تبعيض دو ادارات تربيت بدني بيشتر باشد و مديران با كاركنان خود رفتاري انسان
كنند كه كاركنان  يمداشته باشند، كاركنان در سازمان در جهت جبران اين حمايت اقدام كرده و سعي 

  ). 16(كارامدي براي ادارات تربيت بدني باشند 
يابد كه  كنند، تبعيض در مواردي بروز مي يماز ديدگاه كساني كه بر سرماية انساني تأكيد 

 همچنين عدم). 18(فرادي كه ذخاير انساني يكساني دارند، مزدهاي متفاوتي بپردازند كارفرمايان به ا
گيري براي مثال عدم بهره). 26،2(تواند به بروز تبعيض منجر شود به جنسيت نيز مي يكسان توجه

 يشان ازدلسردتواند سبب  يمكافي از زنان در سطوح باالي مديريتي با وجود توانايي و شايستگي آنان 
  ). 14(انجام فعاليت صحيح شغلي شود و اين نيز نوعي تبعيض غيرمستقيم در محيط كار است 

اند و مربيان مانند  هاي اجرايي هاي ورزشي همانند سازمانكند كه تيم بيان مي) 1984(1چالدوري
مؤثر تيم  گرفته، عملكرد براساس نتايج مطالعات صورت). 25(پردازند  ها مي مديران به ادارة اين سازمان

عنوان رهبر تيم است، يعني كسي كه مسئول اولية تعريف اهداف تيم و  ناشي از عملكرد مؤثر مربي به
ي ورزشي، بايد به ها مهارتبر اجراي  مربيان عالوه). 33(رشد تيم براي رسيدن به اين اهداف است 

عنوان يك  مربي و رهبر بايد به دارد كه به يمبيان  2كارن ).5(ي رواني افراد و تيم توجه كنند ها مهارت
بر رفتار  عالوه). 21(عنوان شخصي مقتدر و حاكم  كننده نگريسته شود و نه به نقش مكمل و حمايت

شدت  تواند عملكرد تيمي را به يموار  رهبري مربيان، نحوة تعامالت آنها و گرايش به سمت نگاه تبعيض
تر داشته  يكدموكراتدازه كه با ورزشكاران خود رفتار در واقع مربيان هر ان). 32(تحت تأثير قرار دهد 

توانند احتمال دهند كه ورزشكاران عدالت بيشتري  يمباشند و بر مبناي انصاف و عدالت برخورد كنند، 
در اين زمينه نوروزي . كنند و از ميزان رضايت بيشتري برخوردار شوند را ادراك كرده، متعهدانه عمل مي

                                                           
1 . Chelladurai 
2 . Carron 
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كه مربيان از رفتارهاي دموكراتيك استفاده  تحقيقي بيان كرده است زماني در) 1392(سيد حسيني 
كنند و در نتيجة تعامل بيشتر با مربي،  تر را براي خود انتخاب مي يتعاملي ها هدفكنند، ورزشكاران  يم

در واقع نوع نگاه مربيان به بازيكنان و سبكي كه در مورد ). 17(مندي بيشتري خواهند داشت  رضايت
مندي و احساس عدالت و ارزشمندي دارد  كنند،  نقشي مهم در رضايت يمبطه با ورزشكاران استفاده را
دنبال  از آنجا كه رضايت، بخش ذاتي مشاركت ورزشي و لذت است، بدون رضايت، ورزشكاران به). 20(

رضايت نقش شرايط برابر و به دور از تبعيض در احساس . روند يمساير منابع كسب موفقيت و لذت 
كند، ميزان رضايت ابرازشده از  يمبيان ) 1984( 1كه چالدوري گونه در واقع همان. اهميت نيست كم

رو حفظ  ازاين. با نحوة تعامالت در تيم گره خورده است نعملكردشا صسوي ورزشكاران در خصو
مهم مانند مربي  و نوع تعامالت با افراد شبه درك ورزشكار از عملكرد ها رقابترضايت ورزشكار در طول 

اين تعامالت متأثر از نگاه مربي به ورزشكاران و شرايط حاكم بر تيم ). 25(ها بستگي دارد  يميت و هم
در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه هرچه ميزان ) 2010( و همكاران 2ماهونيبر اين  عالوه. است

  ). 30(تبع آن افزايش خواهد يافت  هتبعيض در اين ادارات ورزشي كمتر باشد، رضايت شغلي افراد نيز ب
نيز در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه تعهد سازماني در كاركنان ) 2004( و همكاران 3دوهرتي

آنها خاطرنشان كردند كه . تواند از طريق حمايت مديران از كاركنان افزايش يابد يمي ورزشي ها سازمان
آميز  اي باشد كه از بروز هر گونه رفتار تبعيض گونه د بهباي) مردان و زنان(حمايت مديران از كاركنان 

ي ورزشي و توجه برابر به زنان و مردان ها سازماندر واقع آنها بر عدم وجود تبعيض در . جلوگيري كند
براي . در مورد تبعيض در عرصة ورزش نيز تحقيقات معدودي انجام گرفته است). 30( اند كردهتأكيد 

 NBAدر تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه نوع نژاد بازيكنان حاضر در ) 2010(4مثال برويليس و كين
آنها همچنين اذعان داشتند كه در . شدة آنها از سوي تماشاگران ندارد اثري بر ميزان ارزش ادراك

مهري از سوي تماشاگران قرار  پوست بيشتر از بازيكنان سفيدپوست مورد بي گذشته بازيكنان سياه
) 2011(5هولمز). 24(عنوان منبع تبعيض اشاره شده است  در اين تحقيق به تفاوت نژادي به. گرفتند يم

، به اين نتيجه )MLB(در تحقيق روي تبعيض در مورد ميزان دريافت حقوق در ليگ اصلي بيسبال 
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و حتي (پوست و سفيدپوست  رسيد كه تفاوت معناداري در ميزان دريافت حقوق بين بازيكنان سياه
دارد كه تفاوت حقوق در بين بازيكنان ليگ اصلي بيسبال  يموي بيان . وجود دارد) زبان ايياسپاني

)MLB (در رفتارها و عملكردهاي گذشتة مديران اين ليگ ريشه داشته و تا به امروز ادامه داشته است .
بازيكنان  كند اين است كه تفاوت معناداري در عملكرد ورزشي اين يمنكتة جالبي كه وي به آن اشاره 

بودارسون، پاپز و ). 29( آنهاستوجود ندارد و تفاوت دريافت حقوق و پاداش و مزايا فقط مبتني بر نژاد 
ي مختلف بازي، ها پستدر تحقيق روي تبعيض در حقوق دريافتي بازيكنان بيسبال در ) 2014(1سيزونز

ا در ميزان حقوق و دستمزد اثر دارد و بر نژاد بازيكنان، نوع پست بازي آنه به اين نتيجه رسيدند كه عالوه
نحو غيرمستقيم مشمول تبعيض در دريافت حقوق و  كنند، به يمي مختلف بازي ها پستبازيكناني كه در 

  ). 22(مزايا خواهند شد 
تبعيض فقط در امور ملموس توان گفت كه  يمشده  شده و تحقيقات بررسي با توجه به مباحث مطرح

بلكه در امور غيرملموس و غيرمستقيمي مانند ديدگاه مدير و مربي، گفتارها و شود؛  ينمو مادي خالصه 
هاي انجام اين يكي از ضرورت. تواند تبعيض وجود داشته باشد يمحتي گوش دادن به سخنان افراد نيز 

-تواند اين مسئله باشد كه هنوز بخش اعظمي از عوامل، فرايندها و پيامدهاي تبعيض در تيمپژوهش مي

رو شناخت شرايط و بسترهاي ايجادكنندة تبعيض و  ازاين. ورزشي مبهم است و بررسي نشده است هاي
شك  تواند به درك بهتر اين پديده كمك كرده و بي يمگرفته در اين زمينه،  انجام تعامالتو  ها كنش

هاي  يمتدر رو، در اين تحقيق تالش شد تا مدل تبعيض  ازاين. كند راهكارهايي براي كنترل آن فراهم 
هاي ورزشي عنوان طرحي شماتيك از پديدة تبعيض در تيم تواند به اين مدل مي. ورزشي طراحي شود

تواند بيانگر اين  دهد و ميهاي مدل را نشان مي مطرح شود كه تأثيرات و روابط متقابل اجزا و مؤلفه
  .هاي ورزشي پيشگيري كردمتوان از بروز تبعيض در تيمسئله باشد كه در شرايط واقعي تا چه حد مي

 

  شناسي تحقيق روش
  ةعرصاين تحقيق با ماهيت اكتشافي و با هدف بسط دانش و شناخت موجود در مورد تبعيض در 

بايد خاطرنشان كرد كه هدف از تحقيقات اكتشافي، روشنگري مفاهيم، . هاي ورزشي انجام گرفت يمت
همچنين اين تحقيق بر مبناي . هاست يدهاآوري تعاريف، كسب بينش، تصحيح مسائل و  جمع
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ي نوخواسته، سؤاالت باز و ها روشدر روش تحقيق كيفي اغلب . وجوي داده، ماهيت كيفي دارد جست
   .)4(آمده است  دست هاي به گيري نهايي براساس يافته تحليل محتوا و نتيجه

تواند از روش پژوهشگر مي با استفاده از اين .استفاده شد 1بنياد نظرية دادهروش در اين تحقيق از 
وجوه اشتراك را استخراج كند و براساس آن به  مند نظامبه شكلي  ،هاانبوهي از دادهبين حجم 

هدف . گيرداين راهبرد از نوعي رويكرد استقرايي بهره مي .خود بپردازد يپژوهش زةدر حو يپرداز نظريه
) هاها و قضيهمفاهيم، مقوله(كليدي  عمدة اين روش تبيين يك پديده از طريق مشخص كردن عناصر

توليد و خلق  .بندي روابط اين عناصر درون بستر و فرايند آن پديده استآن پديده و سپس طبقه
جاي  در اين روش سؤاالت پژوهش به. تكراري است –اي ها نيز فرايندي چرخهها و قضيهمفاهيم، مقوله

كنندة  باز و كلي باشند و نظرية حاصله بايد تبيينهاي خاص مطرح شوند، بايد آنكه به شكل فرضيه
  ). 3(پديدة مورد بررسي باشد 

، 2كدگذاري باز: اند از بنياد وجود دارد كه عبارت پوش در فرايند تحليل نظرية دادهمسه فرايند ه
ه آگاهان طور بهها آوري و تحليل دادهدر اجراي تحقيق، جمع .4و كدگذاري انتخابي 3كدگذاري محوري

ها آوري مداوم دادهگيري روند جمعمنظور شكل هاي اوليه بههمزمان انجام گرفت و گردآوري داده
هاي مناسب را هايي فراهم شد تا ميزان كفايت مقولهبا اين كار براي پژوهشگر فرصت. صورت گرفت

ي ها دادهاز هاي برخاسته  و شماتيك از يافته مند نظاممنظور ارائة يك مدل  به). 9(افزايش دهد 
استفاده ) 1390(6پيشنهادشده توسط اشتروس و كوربين 5شده، سعي شد كه از مدل پارادايمي كدگذاري

شده،  و ساير طبقات كشف  عنوان طبقة محوري شده به در اين مدل، يكي از طبقات تعيين). 1(شود 
ندي و نظام حاكم بر مدل ب نحوة طبقه. شوند براساس نظامي از روابط كه با اين طبقه دارند، چينش مي

  :گيرد يمصورت  1به شرح شكل  ها دادهپارادايمي برخاسته از 

                                                           
1 . Grounded Theory 
2 . Open coding 
3 . Axial Coding 
4 . Selective Coding  
5 . Paradigm model 
6 . Strauss & Corbin 
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)9(بنياد  مدل پارادايمي نظرية داده. 1شكل   

 

فرايند پژوهش ) هاي يهال(صورت خالصة پيازه  هاي مختلفي دارد، به يهالاز آنجا كه فرايند تحقيق 
  :بود 1ل به شرح جدو) 8(

  فرايند پژوهش ةساختار پياز .1جدول 
 نوعمؤلفه

بنيادي -اكتشافيماهيت پژوهش  
 رويكرد كيفينحوة انجام پژوهش

برساختي -تفسيريپارادايم حاكم بر پژوهش  
 استقراييرويكرد پژوهش
بنياد نظرية دادهراهبرد پژوهش  

مطالعات نظري  هاي عميق و ساختارمند،مصاحبههامنبع گردآوري داده
 موجود

مندنظام/ بنياد دادههاوتحليل دادهروش تجزيه  
 

عميق سعي شد تا هم از افراد داراي تحصيالت  هايمصاحبهمنظور  در انتخاب نمونة آماري به
اعم از (هاي ورزشي و هم از افراد داراي تجربيات مديريتي در تيم) اعضاي هيأت علمي(آكادميك 

هاي عميق از روش گيري براي انجام مصاحبه منظور نمونه به. استفاده شود) ورزشكارانمربيان، مديران و 
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 در اين تكنيك يك گروه اوليه. استفاده شد 2برفي گيري گلولهو تكنيك نمونه 1گيري هدفمندنمونه
منظور مصاحبه توسط همين گروه معرفي  هاي بعدي بهسپس گروه. شد انتخابمنظور مصاحبه  به
. كه پژوهش به اشباع نظري و كفايت رسيد) مصاحبه 16(گيري تا زماني تداوم يافت و نمونه شدند مي

با نخبگان  عميقهاي صورت استقرايي از مصاحبه ي خام بهها دادهپس از مطالعه و بررسي مباني نظري، 
) و گزينشي از طريق كدگذاري باز، محوري(مند صورت نظام به اديبن دادهآمد و براساس نظرية  دست به

  . وتحليل شدند تجزيه
كه در تحقيقات كيفي معادل مبحث پايايي و روايي در تحقيقات (3ها براي تعيين موثق بودن داده

درصد  10. استفاده شد 5توسط يك پژوهشگر ديگر و بازبيني اعضا 4از دو روش بازكدگذاري )كمي است
ضريب اسكات كه . پژوهشگر ديگر قرار گرفتگرفته در اختيار يك  هاي انجام از كلية صفحات كدگذاري

دهندة  است كه نشان83/0هاي اصلي  دهندة ميزان توافق كدگذاري در دو مرحله است، براي مقوله نشان
 6همچنين براي تعيين تأييدپذيري از روش بازبيني اعضا. ثبات و درجة توافق مطلوب در كدگذاري است

شوندگان قرار گرفت و آنها  در اختيار سه نفر از مصاحبه ها و مدل نهايي كدگذاري). 4(استفاده شد 
 .نظرهاي خود را اعمال كرده و در نهايت مدل كلي تحقيق را تأييد كردند

 

  هاي تحقيق نتايج و يافته
از آنجا كه فرايند تحقيق كيفي ماهيتي . زير ارائه شده است 2ها به شرح جدول اي از كدگذارينمونه

هاي مانع و ها بارها و بارها تكرار شد كه در نهايت طبقات و مقوله كدگذاريغيرخطي دارد، فرايند 
  . جامعي ايجاد شد

  

                                                           
1 . Purposive 
2 . Snow ball 
3 . Trustworthiness 
4 . re-coding 
5 . member checking 
6 . member checking 
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  هاي ورزشياي از كدگذاري باز، محوري و گزينشي در طراحي مدل تبعيض در تيم نمونه. 2جدول 
 خالصة متن مصاحبه كدگذاري باز  كدگذاري محوري  كدگذاري گزينشي

  عدم حسن
اخالق از سوي 

  بيمر
  شرايط نابرابر

  عملكردي
 اعتمادي  بي

  ها يميت هم
  

  ايجاد تبعيض
  از سوي مربي

  توجه به
ي ها يهمسان

زباني و 
  فرهنگي

  بروز مقابله با
  شرايط نابرابر

 اعتمادي و  بي
  سرخوردگي

  مربيان نقش مهمي
در ايجاد تبعيض در 

ي ورزشي ها ميت
  .دارند

  توجه به
ي زباني ها مشابهت

و فرهنگي در 
  .ؤثر استتبعيض م

  در صورت استمرار
شرايط نابرابر، نوعي 

مقابله در اعضاي 
  .شود يمتيم ايجاد 

  نتيجه نگرفتن در
مقابله با شرايط 

نابرابر، به 
اعتمادي و عدم  بي

 تعلق به تيم منجر
  .شود يم

ي ورزشي ازهاميتكه مربيان در زماني
ورزشكاراني كه همزبان آنها بوده و 

ند، حمايت ا داراي تشابهات فرهنگي
، ساير ورزشكاران كنند يمبيشتري 

كه كمتر مورد  كنند يمتيم احساس 
توجه قرار گرفته و در نتيجه نوعي 

مقابله به مثل را در تيم ايجاد 
كه در  كنند يمآنها سعي . كنند يم

صورت استمرار اين شرايط جايگاه 
اصلي خود را در تيم از دست بدهند و 

لكرد همانند گذشته عم توانند ينم
رو آنها  ازاين. مطلوبي داشته باشند

كه  بايد به مقابله بپردازند و درصورتي
نتوانند اين شرايط را از بين ببرند، به 

اعتمادي و عدم  احتمال زياد حس بي
  .ديآ يموجود  تعلق به تيم در آنها به

 
شده در باال،  شناسي و همچنين نمونة كدگذاري ارائه شده در قسمت روش هاي مطرح يهروبراساس 

هاي ورزشي شش طبقه  يمتدر اين مدل براي تبيين پديدة تبعيض در . مدل نهايي به شرح زير است
در طبقة محوري اين مدل، خود پديدة تبعيض . تعيين شد كه هر يك از آنها ارتباطاتي با يكديگر دارند

وجود آمده، در  ت كه براي چارچوب يا طرح بهاين مقوله همان برچسب مفهومي اس. قرار گرفته است
با توجه به اينكه در اين پژوهش فرايند تبعيض مطالعه شده است، پس از گردآوري . نظر گرفته شد

شده، طبقة  هاي ارائه يژگيوو تحليل آنها در مرحلة كدگذاري باز، محوري و گزينشي، و بررسي  ها داده
اين شرايط موجب ايجاد و . طبقة بعدي شرايط علّي است. شدعنوان طبقة محوري انتخاب  به» تبعيض«

همراه  ي توليدشده، مسموميت فضاي تيم بهها طبقهاز بين . شوند يمتوسعة پديده يا طبقة محوري 
اين طبقه به . طبقة بعدي بستر حاكم است. عنوان شرايط علّي در نظر گرفته شد هاي آن به يژگيو

اين شرايط را . شود يمكنند، گفته  يمپديدة محوري را ايجاد شرايط خاصي كه بستر الزم براي 
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دهند كه در مدل تحت عنوان عدم سالمت  يماي تشكيل  ينهزمي از مفاهيم يا متغيرهاي ا مجموعه
طبقة بعدي . دهد يمو تعامالت را تحت تأثير قرار  ها كنشاين طبقه . اند شدهساختاري تيمي نامگذاري 

ي از متغيرهاي ميانجي و واسطه را تشكيل داده ا مجموعهاند كه  شرايط عامي گر است كه شرايط مداخله
تيمي  در مدل اين طبقه تحت عنوان عوامل درون. دهند يمو تعامالت را تحت تأثير قرار  ها كنشو طبقة 

اري ها و تعامالت هدفد يتفعالو تعامالت است كه بيانگر رفتارها،  ها كنشطبقة بعدي، . اند شدهنامگذاري 
در مدل . گيرند يمگر و بستر حاكم قرار  هستند كه در تبعات طبقة محوري و تحت تأثير شرايط مداخله

طبقة آخري كه در مدل قرار دارد، . ذاري شده است اين طبقه تحت عنوان ولنگاري مديريت تيم نام
بيانگر نتايج و اين طبقه . نامگذاري شده است» اهميتي نسبت به تيم بي«پيامدهاست كه تحت عنوان 

 2مدل نهايي تحقيق در شكل . آيند يموجود  پيامدهايي است كه در اثر اتخاذ راهبردها و رفتارها به
 .نشان داده شده است

  

 ي ورزشيها مدل تبعيض در تيم .2شكل 
 

  گيري بحث و نتيجه
توان پديدة  يمي ارائه شد كه از طريق آن هاي ورزش يمتدر اين تحقيق مدلي براي تبيين تبعيض در 

 نحوة نظارت و كنترل در در اين مدل تفاوت. خوبي تفسير و تبيين كرد هاي ورزشي به يمتتبعيض را در 
 دستمزد، تفاوت و پاداش در حقوق، تفاوت در تيم، تفاوت در جايگاه ارتقاي در ورزشكاران، تفاوت
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. اند شدهي اصلي تبعيض شناسايي ها مؤلفهعنوان  به )تعامالت(د افرا با برخورد نحوة در و تفاوت ديدگاه
. تواند بيشتر به جلب توجه كندي نژادي، جنسيتي، مذهبي و زباني ميها تفاوتدر اين مدل 

نيز در تحقيقات خود ) 1383(و موسوي و رهور ) 2011(، هولمز )2010(كه برويليس و كين  گونه همان
وجود  توانند شرايطي را به يمي نژادي و جنسيتي ها تفاوت، در تبعيض )14، 22، 24( اند داشتهبيان 

، احساس تفاوت در جايگاه تيمي  آورند كه در آن شرايط ورزشكاراني با شرايط زباني و نژادي متفاوت
 هاي ورزشي، عواملي مانند عدم يمتدر مدل تبعيض در . دارند و از حقوق يكساني برخوردار نيستند

 در موقع نداشتن به حضورتيم،  با غيرهمنواخت همكاري ورزشي، ميزان محيط در اخالق حسن
 ها، برخورد نامناسب، عدم يميت هم به خود ندادن دانش ، انتقالتيمسئول احساس عدمتمرينات، 

 شرايط در مربي، تفاوت توسط ورزشكاران صحيح كنترل مسائل، عدم مورد در بودن پاسخگو و پيگيري
عنوان شرايط علّي و تحت عنوان  تيم به عرصة در خويشاوندي و دوستانه وابطر تمرين، و برتري

ي از اين شرايط مربوط به اقدامات و اعمال ورزشكاران ا پاره. اند شدهمسموميت فضاي تيم شناسايي 
  . است و برخي ديگر مربوط به مربي

حداقل هدفي بسيار مطلوب امري حياتي يا ) عنوان نوعي سازمان به(ها  از آنجا كه همكاري در تيم
تواند تا  يم، تالش در جهت همكاري مطلوب با تيم و انجام كارهاي صحيح از سوي ورزشكار )19(است 
سازماني كه از آنها  براساس مدل، از عوامل درون. بكاهد ورزشكار روي آميز تبعيض يطبار شرا از يحد
 مبناي بر تيم، تفاوت گزينش هنگام بازي يتوان به پارت يمشود،  يمگر ياد  عنوان شرايط مداخله به

 و تمرين با مرتبط روحي تيم، و شرايط اعضاي هاي ييتوانا وها  مهارت نبودن ظاهري، يكسان پوشش
اي  شود، خود جلوه كه ورزشكاري در تيم همواره در تركيب اصلي قرار داده مي زماني. مسابقه اشاره كرد

گر،  يكي از مباحث جالب در زمينة اين شرايط مداخله. است بازي هنگام گزينش اعضاي تيم از پارتي
برخي مربيان سنتي به نوع پوشش و ظواهر ورزشكاران . هاي ظاهري ورزشكاران است مسئلة ويژگي

سر  به يجوانان ينبه بعضاً در سن شود كه برخي ورزشكاران توجه ويژه دارند و اين مسئله سبب مي
صورت غيرمستقيم مورد تبعيض  بگيرند و آنها را به ناديده متفاوت و خاص ظواهر اين دليل بهرا  برند، مي

دليل وجود شرايط دوستانه و فارغ از اضطراب  ها به بر اين برخي ورزشكاران در تيم عالوه). 20(قرار دهند 
 دليل وجود عملكردي به تمرين بپردازند و عملكرد مطلوبي از خود نشان دهند؛ اما در شرايط مسابقه به

وجود آمدن جو پيشرفت و برد به هر قيمتي دچار نقصان  دليل به جو متفاوت تمريني و شايد هم به
گر بر گزينش نهايي اين ورزشكاران از  تواند عاملي مداخله وجود اين شرايط مي). 17(عملكردي شوند 
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ال گذار مربيگري، توان با احتمال و اطمينان بيشتري در بافت در ح اين پديده را مي. سوي مربيان باشد
وقتي مربيان در گزينش . وضوح مشاهده كرد از مربيگري سنتي به مربيگري مدرن در كشورمان به

كنند،  يمگيري خاص را اعمال  دهند و نوعي جهت اعضاي تيم براي مسابقات، انصاف را مالك قرار نمي
يلي به مشاركت مستمر نخواهند دهند و تما اند، انگيزة خود را از دست مي ورزشكاراني كه انتخاب نشده

همچنين از آنجا كه شرايط روحي ورزشكاران در شرايط تمرين و مسابقه يكسان نيست، لحاظ . داشت
  . آميز منجر شود تواند به بروز رفتار تبعيض يمي منفي رفتار در تمرين نيز ها جنبهكردن 

ان ولنگاري مديريت تيم ياد دهند و تحت عنو يمي كه در رابطه با تبعيض رخ تتعامالو  ها كنش
محوري،  ورزشكاران با بيشتر صميميت و گفتن سخن نحوة در يي مانند تفاوتها مؤلفهشوند، شامل  يم

 تسهيالت و مورد و پاداش خاص، دادن گروهي به منابع و امكانات باالتر، دادن مقامات به شدن وصل
ها توان گفت كه در برخي تيم ها مي هدر مورد اين مؤلف. جمعي است تعامالت در شدن واقع تصديق

راحتي با مديران و مقامات باالي تيم ارتباط برقرار كنند و مديران و مربيان  توانند به بعضي بازيكنان مي
ها هستند و  آنها همواره مورد پذيرش مديران كالن تيم. كنند اي را با آنها برقرار مي نيز رابطة حسنه

ها  موقع حقوق و مزايا، يا در اولويت قرار گرفتن پاداش يز مانند پرداخت بهگاهي امكانات و منابع خاصي ن
خوبي در بين بازيكنان برخي از  اين امر و روابط به. شوند مند مي در مقايسه با ساير بازيكنان بهره

خواه (بازيكناني كه از طبقات پايين . شود خوبي مشاهده مي هاي خاص مانند فوتبال در كشور به رشته
جامعه هستند و توانايي استيفاي حق خود را از تيم ندارند، با مواجه شدن با ) قتصادي يا اجتماعيا

كه رفتارهاي  صورت كلي در زماني به. كنند آميز درك مي چنين شرايطي جو حاكم بر تيم را تبعيض
اران دهد، مربي يا مدير تيم ممكن است كه در نحوة تعامالت خود با ورزشك يمآميز رخ  تبعيض

مندي ساير  شود كه رضايت يمكند و اين مسئله موجب  يممدنظرش، براي آنها تسهيالتي را فراهم 
كند، نقش تعامالت مربي در  يمبيان ) 1984(كه چالدوري  گونه همان. ورزشكاران تحت تأثير قرار گيرد

يقات نشان داده در تحق). 25(مندي ورزشكاران و احساس شرايط برابر بسيار مهم است  ميزان رضايت
 كه گونه همان). 15(تواند به كاهش تعهد نسبت به تيم منجر شود  شده است كه كاهش رضايت مي

ي مشاركت ها فرصتكنند، در تعهد ورزشي فشارهاي اجتماعي و  يمبيان ) 1993( و همكاران 1اسكانالن
ران خود داشته باشد، اين كه مربي نتواند تعامالت صحيح با ورزشكا ، درصورتي)31(نقش پررنگي دارند 

  . نيز از بين خواهد رفت ها فرصت
                                                           

1 . Scanlan  



 )بنياد با استفاده از نظرية داده(هاي ورزشي  يمتطراحي مدل تبعيض در  
  

 

507

يي ها مؤلفه، شامل اند شدهاهميتي نسبت به تيم ياد  پيامدها و نتايج مدل تبعيض كه تحت عنوان بي
 اثربخشي و كارايي ورزشكاران، كاهش شدن نااميد و انگيزگي، دلسرد اعتمادي، بي بي حس مانند ايجاد

 ورزشكاران، عدم براي تيم مسائل نبودن عملكردي، مهم تعصب تيم، عدم در نبود اضافي تيم، احساس
كفايتي  بي و حقارت ضوابط، هنجارشكني، احساس بر روابط ها، تقدم يخودغير طرف از تيمي اعتماد
تفاوتي نسبت به تيم را تقويت كرده و آثار مخرب و زيانباري بر  توانند بي ها مي تمامي اين مؤلفه. است
در . حدي واضح و روشن است كه به تبيين بيشتر نياز ندارند اين مؤلفه خود به. اي ورشي وارد كننده تيم

كفايتي خود  تفاوت نسبت به تيم و عدم اعتماد و بعضاً هنجارشكني و احساس بي واقع وجود حس بي
بيشتر  ها در يك تيم هرچه اين مؤلفه. مؤيد تأثيرات منفي براي هر تيم ورزشي در هر سطحي است

تواند به  اش جدا شده است و ديگر نمي توان گفت كه تيم از ماهيت اصلي باشد، به احتمال بسيار زياد مي
صورت كلي اگر بخواهيم حاصل اين تحقيق را كه با ماهيت  به. شده، دست يابد اهداف در نظر گرفته

ي ورزشي فرايندي است كه ها اكتشافي انجام گرفته است، بيان كنيم، بايد بگوييم كه تبعيض در تيم
هاي گوناگوني است كه همگي آنها در نهايت به كاركرد نامطلوب براي تيم منجر  حاصل برايند مؤلفه

هاي ورزشي فرايندي است كه بر اثر مسموميت فضاي حاكم بر  عبارت ديگر، تبعيض در تيم به. شود مي
شود و در پي آن ولنگاري  يجاد ميتيم و همراهي و مشايعت عدم سالمت ساختاري و عوامل دروني ا

  .اهميتي نسبت به تيم است آيد و پيامد آن بي وجود مي مديريت تيم به
 شده ارائه رسد مدل يم نظر به نفعان، ذي تغيير انتظارات و بشري جامعة روزافزون تغييرات به توجه با

مربيان و  و ي را فراهم كردههاي ورزش يمتتبيين تبعيض در  منظور به را زمينه است قادر پژوهش اين در
 بهبود اقدامات و هاطرح از نحوة مديريت تيم، جامع شناسي آسيب ضمن تا سازد قادر را اندركاران دست

 مدل .كنند ارزيابي ورزشكاران توسعه و توانمندسازي فرايند در را خود موقعيت و كرده استخراج را

 نگر كل گيريجهت داراي و جامع، سيستمي تارساخ يك ضمن برخورداري از پژوهش اين در شده ارائه

تعادل  ايجاد در و پيشرفت، رشد و تعالي تيم را هاي ورزشي است در تبيين پديدة تبعيض در عرصة تيم
. كند يموري تيم فراهم  بهره ارتقاي منظور به )ها يمتورزشكاران، مربيان، مديران (نفعان  ذي منافع پايدار
كند و در  ارزيابي را هاي ورزشي يمتعملكرد مربيان و مديران  تواندمي هشپژو اين در شده ارائه مدل

با وجود اين، هر كار  .هاي ورزشي كمك خواهد كرد ايجاد فضايي عادالنه و به دور از تبعيض در تيم
شود كه محققان  يمرو توصيه  ازاين. نظري بديعي خالي از خلل نبوده و نيازمند نقد و ارزيابي مجدد است
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هاي مختلف نقد  ي مختلف اين مدل را براساس رويكردهاي كيفي و كمي ارزيابي و از جنبهها جنبهي آت
  .كرده و آن را پااليش كنند
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