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Abstract  
Understanding and analyzing negative behaviors in sports teams could be useful in team 

management. The aim of this study was to design a model of cynicism in sports teams 

from a social perspective. The current study was conducted through a qualitative research 

method with a fundamental-exploratory nature. The data were collected through the 

snowball sampling method and based on in-depth interviews composed of experts. 

According to the grounded theory and Classic approach, data were analyzed after coding. 

The results showed that cynicism in sports teams had three levels including behavioral, 

emotional and cognitive levels. The factors and driving forces for the emergence of 

creating cynicism in sports teams are behavioral, structural and contextual. The 

consequences of cynicism in sports teams have both individual and collective levels. For 

the optimal management of sports teams, cynicism in sports teams must be well 

understood. Therefore, the factors and driving forces for the emergence of cynicism in 

sports teams, cynicism and its consequences need to be considered. Based on this 

understanding, important decisions are made and actions are taken. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  

Although cynicism is a new construct in managerial studies (1), there are different 

views regarding the conceptualization and measurement of it. For example, 

Anderson and Batman (1997) cynicism as a generic approach toward the fails, 

disappointment and frustration, as well as mistrust toward an individual, group, 

ideology, social tradition or institution (2). When there is cynicism in the 

organization, employees have a negative attitude towards the organization and 

look at the organization in despair (3). Moghadam and Mahmoodi-mimand (2018) 

showed that organizational pessimism has a positive and significant effect on 

attitudes toward employee deviant behaviors (4). Understanding and analyzing 

negative behaviors in sports teams could be useful in team management. The aim 

of this study was to design a model of cynicism in sports teams from a social 

perspective.  

 

Methods and Materials  
This qualitative study was conducted based on the Grounded Theory 

Method (GTM), which allows the researcher to systematically extract 

commonalities from vast amounts of data and theorize accordingly within the 

context of the research. The main objective of this approach was to explain a 

phenomenon via the specification of its key elements (concepts, categories, and 

propositions) and, then, the classification of the relations of these elements within 

the context and the process of that phenomenon. 

In this method, research questions were completely open and general rather than 

clearly hypothetical; and the resulting theory explained the phenomenon under 

study. Three overlapping processes were at play in the analysis of grounded 

theory, i.e. substantive coding (initial coding and selective coding) and theoretical 

coding (5). In conducting this research, data collection and analysis were 

performed knowingly at the same time. Initial data collection was 

done in the form of continuous data collection. This provided the researcher with 

opportunities to increase the competence level of appropriate categories. 

Purposive and snowball sampling techniques were applied to perform in-depth 

interviews. In this technique, an initial group was selected for an interview and, 

then, the subsequent groups were introduced by the initial group. Thereafter, 

sampling continued (15 in-depth interviews) until the research reached sufficient 

theoretical saturation. The raw data were inductively obtained out of in-depth 

interviews with elites and through the establishment of focus groups and were 

constructively analyzed. 
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Findings  
Since the process of qualitative research is non-linear in nature, the coding was 

repeated several times, until the concepts and categories were comprehensively 

created. The results showed that cynicism in sports teams encompassed three 

levels including behavioral, emotional and cognitive cynicism. The factors and 

driving forces for the emergence of cynicism in sports teams are behavioral, 

structural and contextual. The consequences of cynicism in sports teams have both 

individual and collective levels.  

The final model of the current study was that cynicism in sports teams had three 

levels of behavioral, emotional and cognitive cynicism through the application of 

the theoretical family of the level (5). The factors and driving forces for the 

emergence of cynicism in sports teams based on the application of the theoretical 

family of type (5) had three types of contextual, structural and behavioral factors. 

The consequences of cynicism in sports teams through the application of the 

theoretical family of the level (5) had both individual and collective levels. On the 

basis of using the theoretical family of the social arena (5), the components of the 

phenomenon of cynicism in sports teams included the driving forces, pivotal 

phenomenon and outcomes. Therefore, according to the theoretical family of 

factors, driving forces were the responsible and main reason for cynicism in sports 

teams. 

 

Conclusion  
After explaining the components of the cynicism model in sports teams, this 

should be concluded that the model components of the phenomenon of cynicism 

in sports teams include the perspective of social psychology based on using the 

family of the social arena. The results indicated that cynicism in sports teams has 

three levels of behavioral, emotional and cognitive cynicism. Studies suggest that 

the most important factor to consider in cynicism from the perspective of social 

psychology on cynicism is the change and reaction to it. Thus, due to the gradual 

changes in sports and sports teams, a comprehensive view of the phenomenon of 

cynicism in sports teams should be taken. Studies show that one of the causes of 

the lack of acceptance of change is cynicism towards these changes (6). The result 

represented that the driving forces for the emergence of cynicism in sports teams 

are behavioral, structural and contextual. Moreover, the consequences of cynicism 

in sports teams are individual and collective. For optimal management of sports 

teams, cynicism in sports teams must be well understood. This requires 

consideration of the factors and driving forces for the emergence of cynicism in 

sports teams, cynicism and its consequences. Based on this understanding, 

important decisions are made and actions are taken. 
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 مقالة پژوهشی

 ی ورزشی از دیدگاه اجتماعیهامیتی بدبینی در ریگشکلطراحی مدل 

 1)رویکردی کیفی(
 

 1حسینیرسول نوروزی سید

 

  . استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران1

 

 11/16/3112تاریخ پذیرش:                     31/13/3112تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

کمک خواهد کرد. هدف از  هامیتورزشی به مدیریت صحیح  یهامیتشناخت و تحلیل رفتارهای نامطلوب در 

 اجتماعی است. این دیدگاهورزشی از  یهامیتبدبینی در  یریگشکلطراحی مدل تحلیل و انجام این تحقیق، 

 ندِهدفمیری گنمونهبنیادی انجام شد. از طریق روش  -با روش تحقیق کیفی و با ماهیت اکتشافی تحقیق

نظریه داده بنیاد و با  بر اساسی شد. آورجمعی تحقیق هادادهی عمیق هامصاحبه بر اساسو  معیارمحور

 یهامیتبدبینی در  اد کهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دیهتجزمورد کدگذاری و  هاادهدکالسیک رویکرد 

به  یاهشرانهیپورزشی دارای سه سطح بدبینی رفتاری، بدبینی عاطفی و بدبینی شناختی است. عوامل و 

، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری هستند. یانهیزمورزشی شامل عوامل  یهامیتوجود آورنده بدبینی در 

ورزشی دارای دو سطح فردی و جمعی هستند. برای مدیریت بهینه  یهامیتپیامدهای بدبینی در  تیدرنها

ن، خود آ یهاشرانهیپورزشی باید شناخت مطلوبی از پدیده بدبینی وجود داشته باشد؛ یعنی عوامل و  یهامیت

شرایط موجود  بر اساسدر نظر گرفته شود و  نگرکلسیستمی و  صورتبهماهیت بدبینی و پیامدهای آن 

 دی گرفته و اقدامات الزم انجام شود.تصمیمات کلی

 

  گراندد تئوری، ربدبینی، پیشرانه، تیم ورزشی، گلیز :واژگان کلیدی
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 مقدمه

 ،هاتیموفق مواقع ياپارهدر  و هايریدرگ مختلف يهاسازمان در کارکنان و مدیران از بسیاري

گفته  .اندکرده تجربه است، بوده همراه ساختار و هاهیرو روش، تغییر با که را ییهایناکام و هاشکست

 به سطحی از و دیگر فرد به فردي ازنوین(  يهاطرح)یا  جدید هايبرنامه از استقبال سطح شودیم

 یا جالب يهاچالش عنوانبه را تغییرات سازمان باالي سطوحممکن است  .است متفاوت دیگر سطح

 ترنییپامقابل، سطوح د. درکنن مشاهده رقابتی وضعیت تغییر به موقعبه و مناسب يهاپاسخ عنوانبه

 (؛161 ،6112)مرادي و جلیلیان،  جدید را تهدید تلقی کنند يهاطرحسازمان ممکن است این 

سی اسا یچالش ، خودجدید یا ایجاد تغییرات يهاطرحبرخورد با  شیوۀگفت که  توانیماساس براین

مهم براي رویارویی با چنین اموري، بروز  يهاچالشز یکی ا رسدیمبه نظر  .هاستسازمانبراي 

د ندهنشان می هاپژوهشاین امر زمانی آشکار خواهد شد که است.  1رفتارهاي منفی از قبیل بدبینی

یی است که نیازمند تغییر هابرنامه هدف و ماهیت از افراد نبودنآگاه بدبینی، بروز که یکی از عوامل

 هنگام کارکنان (. اگر136 ،6112امیرخانی و امیرخانی، ؛ 6112، 6دانیلز)کیان و  در سازمان هستند

 گونهچیهو  باشند نداشته حضور د،نبا تغییر همراه باش دنتوانیمکه  ییهاطرح يزیربرنامه و تدوین

 افراد این اول، ۀوهلدر  نشود، داده افراد به سازمان احتمالی يهاتحول و تغییر بارۀدرخبر و اطالعاتی 

 . خواهند شد بدبین تغییر پیشنهاددهندگان مقاصد و هاتین به

بروز  و منفی احساس داشتن ،ياعتقادیب یعنی بدبینیاست که  شده یانبدر مطالعات رفتار سازمانی 

 يهابرنامه شغل، شخص، به است بدبینی ممکن گاهی اوقاتاست.  منفی احساس و باور یا همسو رفتار

 زاییدۀ یا شخصیتی نوع صفت دارد احتمال بدبینی این دیگر، طرف باشد. از معطوف یا جامعه تغییر

 يریگشکل براي درک صحیح این پدیده باید ریشۀ (.41 ،6111)نجاري،  شود قلمداد محیطی وضعیت

 . آن بررسی شود

 یک مکتب فکري و سبک عنوانبهبدبینی از یونان باستان  است که ریشۀ شده یانب هایبررسدر 

ا امروزه ، امشدیمشناخته  رحمانهیبدر عهد باستان بدبینی انتقادهاي  ،درواقعاست.  آمده دیپدزندگی 

(. به تعبیر 131، 6112 زاده،)قنبري و عرفانی شودمیاعتماد شناخته مبتنی بر نبود  به معنی خصیصۀ

و ناپاکی  ياعتمادیب دربارۀ کلی نگرشی که ستا 3کلبیون ۀفلسف از یافتهبازتاب یشکل ، بدبینیدیگر

 احساس کلبیون است، بشري زندگی طبیعی یک واحد فرد اینکه به اعتقاد با ،درواقعدیگران است. 

 انديرضروریغ و یعیرطبیغ دولت و مانند دین مستحکم اجتماعی و پایدار نهادهاي حتی کردندیم

                                                 
1. Cynicism 
2. Qian & Daniels 
3. Cynics 
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 فلسفۀ يهاخچهیتار(. در بررسی متون و 1442، 1هاروادکارو  ، برندز)دین شوند تمسخر و تحقیر باید و

 يهاانانسکه کلبیون  شودمیدیده  وضوحبه( ی سگمنسوب به کَلب به عربی به معن) گريکلبی

 خودخدمتی فکر به هاانسان که باورند این بر و زنندیم تهمت دیگران به ،اندسرخورده و فکرکوته

 مدیرشان آنچه به حقیقت عمیقاً کار محیط در ،یژگی فکري هستندهستند. افرادي که داراي این و

 هاستآن از بردنو منفعت استثمار دنبالبه هاآن سازمان که باورند این بر و دارند شک دیگویم

 .(131 ،6112)امیرخانی و امیرخانی، 

 نظرهاي آن يریگاندازه و يسازمفهوم بارۀدر اما است، مطالعات مدیریتی در جدید ايسازه بدبینی،

 خاص و عام ینگرش صورتبه( بدبینی را 6112) 6و بتمن اندرسون ،مثالعنوانبه وجود دارد؛  متفاوتی

 گروه، ایدئولوژي، فرد، یک به ياعتمادیب نیز و سرخوردگی و ناکامی، نومیدي که دنکنیم تعریف

 است پایدار شخصیتی ویژگی نوعی نشانگر . بدبینی عاماست آن خصوصیات از نهاد یا اجتماعی رسم

 بدبینی ،گرید عبارت به نشانه بگیرد؛ چیزي هر يسوبه را خود منفی نگرش تواندیم فرد بدبین و

 در که دهندیم انجام غیراخالقی رفتارهاي دیگران که کرد تعریف باوري عنوانبه توانیم را عام

 موجب تواندیم دیگران غیراخالقی رفتارهاي بنابراین است؛ معمول و رایج رفتارها این نیز جامعه

 (.22 ،6112، )غریبی، جمالی قمی و ایزدي شود مشابه رفتاري نیات حتی و مشابه يهانگرشایجاد 

فردي  یا چیزي به شرایط برخی براساس فرد است؛ یعنی محوروضعیت حالتی خاص، بدبینی طرفی، از

تبادل  تعاریف از بدبینی برمبناي نظریۀ نیترجامعیکی از  (.41 ،6111)نجاري،  شودمی بدبین

اشتن داقت است، دبه سازمان، باور به اینکه سازمان فاقد صت که بدبینی نگرش منفی آن اس 3اجتماعی

 به سازمان استرهاي تحقیرآمیز و بدخواهانه رفتاداشتن به سازمان و گرایش به احساس منفی 

دبینی را ( ب1442) دین و همکاراناین، بر(. عالوه22 ،6112همکاران، ؛ غریبی و 6111، 1)آلبرچ

ازمان عاري از باور به اینکه س -1که شامل این موارد است:  کنندیمبه سازمان تعریف ی منفی نگرش

ه تحقیرکردن و داشتن رفتارهاي میل ب -3احساس منفی به سازمان و  -6صداقت و راستی است، 

بدبینی، نگرشی است که از بیان کرد  توانیماین مفاهیم  اساسبر .مان استانتقادي در برابر ساز

مرتبط  ياعتمادیببدبینی با تحقیر، نفرت و همچنین . ردیگیمناامیدي، ناکامی و سرخوردگی شکل 

ه اصول درستکاري، عدالت و صداقت، قربانی منفعت است. باور اصلی مرتبط با بدبینی این است ک

 رسدیمبه نظر  ،به این تعاریف با توجه (.126 ،6113، 2 ، پنگ، بنک، و لوملی)چیابوروشود شخص می

                                                 
1. Dean, Brandes & Dharwadkar,  
2. Andersson & Bateman 
3. Social Exchange Theory 
4. Albrecht 
5. Chiaburu, Peng, Bank & Lomeli, 



 3011 تیرو  خرداد، 66،  شماره 31مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             68

 ناامیدي و سأی با و دارند سازمان به منفی نگرش کارکنان ،که در سازمان بدبینی وجود دارد یزمان

 ات(تغییر ژهیوبهبیشتر امور ) به سازمان درون در افراد است ممکن بنابراین ؛کنندیم نگاه سازمان به

 يهاطیمحویژه به ؛اندشده بدبینی دچار ياندهیفزا طوربه افراد جدید عصر در .باشند بدبین

و  ، پنگ، آوچیابورو) است طلبانهفرصت رفتارهاي و ياعتمادیب رسوایی، از مملو بزرگ يهاسازمان

شدیدتر  دارد،نفعان متعدد نظیر ورزش که ذي يادهیپداحتماالً این حالت در (. 122 ،6113، 1لوملی

 باشد. 

تکاري درس ا بدبینی این است که اصول عدالت، صداقت وباور اصلی مرتبط ب ،که بیان شد گونههمان

لی و دلیل اص ابدییمنفوذ  هاسازمان. این نگرش منفی در بسیاري از شودمیقربانی منافع شخصی 

 ،گرید انیب به (؛22، 6112)مقدم و محمودي میمند،  اغلب پیامدهاي منفی و نامطلوب سازمان است

 تعهد و شغلی رضایت هستند، مولد کمتر بدبین کارکنان ،دندهیم نشان هاپژوهشکه  گونههمان

 همچنین و کنند همکاري سازمانی تغییر يهاتالش در که دارد احتمال کمتر دارند، کمتري سازمانی

سازمان  سود رفتنازدست و يوربهره کاهش به دنتوانیماین موارد  نهایتدر که دارند پایینی ۀروحی

؛ مرادي و 6112، 6، میگوئل، اولگا، تفیلوس، و ماریاوالري؛ 6113)چیابورو و همکاران،  منجر شوند

(. 6112، نیا، مرتضوي و شیرازيرحیم؛ میرزایی، 22 ،6112مقدم و محمودي میمند، ؛ 6112جلیلیان، 

 معینی سطح با اغلب سازمانی بدبینیبرداشت کرد که  توانیمشده بررسی مطالعات انجام اساسبر

 بدبینی منفی اثرهاي از رهایی براي باید هاسازمان ابراینبن همراه است؛ سازمانی طمحی در زوال از

)قنبري اقداماتی انجام دهند  ،يامروزمتغیر  يهاطیمحافزایش کارایی و اثربخشی خود در  و زمانسا

ن و ایجاد آ يریگشکل دربارۀ پدیدۀ بدبینی سازمانی، نحوۀ تأملدرخور  نکتۀ (.6112زاده، و عرفانی

رو و چیابو) دهندیمنشان  هاسازمانبدبینی در  يریگشکل ها نتایج متفاوتی را دربارۀاست. پژوهش

 ،بدبینی يریگشکلیل از دال هاآن . در برخی از(6112حمودي میمند، ؛ مقدم و م6113همکاران، 

 سازمان يهامقام و مدیران ورزيعدالت به کارمند کهیدرصورت. است سازمانی عدالت از افراد ادراک

 بدبین تغییر يهابرنامه به بداند، ورزيعدالت وخامت در جهت عاملی را وضعیت تغییر و کند شک

 يریگشکلدیگر دالیل  از (.6112)امیرخانی و امیرخانی،  کندیم مقاومت آن مقابل در و شودمی

 آن به که است استخدام بدو در خود اولیۀ تعهدهاي به سازمان پایبندنبودن ،سازمانی یتفاوتیب

 دربارۀ ییهاوعده استخدام بدو در هاسازمان معموالً. شودمی گفته 3«یشناختروان قرارداد نقض»

 را وعده این فرد مدتی از پس چنانچه. دهندیم کارکنان به... و آموزش ترفیع، مزایا، حقوق، افزایش

 شود، پیشنهاد وي وضعیت بهبود براي سازمان سوي از که يابرنامه هر کند، تلقی افتهینتحقق

                                                 
1. Chiaburu, Peng, Oh, Bank, & Lomeli 
2.Valerie, Miguel, Olga, Theophilus & Maria 
3. Psychological Contract 
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 بدبینی يریگشکلر اثرگذار ب عامل . دیگر(6112)امیرخانی و امیرخانی،  زاندیانگیبرم را وي بدگمانی

 محیطی شرایط معلول را بدگمانی پژوهشگران از بعضی ینکها با. است شخصیتی يهایژگیو ،سازمانی

)امیرخانی و  کنندیم عنوان پایدار و درونی حالتی را بدگمانی دیگر برخی ،دانندیم وضعیتی و

 دیگران يهازهیانگ و هایستگیشا به طور ذاتیبه افراد از بعضی منظر، این از. (6112امیرخانی، 

 . ندارند دیگران به اعتمادي هیچ و اندنیبدب

 و یشناسجامعه شناسی،روان مانند مختلف يهارشته در بدبینی موضوعمیالدي به  1441ۀ از ده

 یبررس بدبینی مرتبط با معانی و مفاهیم نهاي گوناگوپژوهش در. است شده بسیار توجه مدیریت

به این  ( در پژوهشی6111) 1سباتین و محمت ،مثالعنوانبه (؛6112)میرزایی و همکاران،  استشده 

والري ارد. د و مثبت دارامعناثر  یگانگیازخودبنتیجه رسیدند که اجزاي شناختی بدبینی سازمانی بر 

جر منبه بروز رفتارهاي غیراخالقی ه رسیدند که بدبینی اجتماعی به این نتیج( 6112) و همکاران

 ،کنندیممحرک بدگمانی سازمانی عمل  عنوانبهکه را عواملی  ( در پژوهشی6111) . نجاريشودمی

 يریگمیتصم، عدالت سازمانی و مشارکت در یشناختروان قراردادشامل شخصیت متخاصم، نقض 

رکیال، سواین چهار عامل تأثیر معناداري بر بدگمانی سازمانی دارند.  کندیم. همچنین وي بیان داندیم

ر ب تواندیمآموزان ورزشکار والدین از دانش زحداشیبانتظارات ( دریافتند 6112) 6آئنوال و ریبا

( 6112) سورکیال و همکاران ،اینبرعالوهآموزشی تأثیرگذار باشد.  يهاطیمحبدبینی به  يریگشکل

 يهافهدگرفتن د که درنظربه این نتیجه رسیدن ،قبلی بود در پژوهش دیگرشان که در ادامۀ پژوهش

در  تیفانبود کمعناداري با بدبینی و حس  رابطۀورزشی  يهاعرصهآموزان در بسیار سخت براي دانش

آموزان در ورزش ( براي دانشیکشبهره) اجرایی يهاهدفگرفتن ، درنظراینبرآموزان دارد. عالوهدانش

به این نتیجه ( 6112) 3کمپال و جیمسونبه مدرسه دارد. با حس بدبینی  يدارامعنمثبت  رابطۀ

قش نسیاسی  يهارسانهبدبینی در مخاطبان  یدهشکلدر  تواندیم هارسانه يهاچارچوبرسیدند که 

نحوي چارچوب ذهنی مخاطبان به تواندیماخبار  یدهشکل دریافتند شیوۀ هاآن. همچنین ایفا کند

 رمنج یاسیس يهارسانهبه اخبار  یتوجهیبو  یتفاوتیببه  ین بدبینیسمت بدبینی سوق دهد و ارا به

د ه این نتیجه رسیدنب کنندگانمصرفبدبینی  ( در پژوهشی دربارۀ6112) 1هلم، موالرد و ریچینزشود. 

د که معتقدن هاآنبه محصوالت و پیامدهاي مصرف آن است.  کنندگانمصرفنگرش ذهنی که بدبینی 

اي به بروز رفتاره تواندیم هاتیواقعنداشتن با دربارۀ بازار در صورت انطباق کنندگانمصرفباورهاي 

                                                 
1. Sebahattin & Mahmut 
2. Sorkkila, Aunola & Ryba 
3. Cappella & Jamieson 
4. Helm., Moulard & Richins 
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حمایت  قدرچهرند که دبه این نتیجه رسی ( در پژوهشی6112) 1شود. گوکیر و تورکگلومنجر بدبینانه 

واهد آموزان کمتر خدر دانش افتهیسازمان نانهیبدباز معلمان بیشتر باشد، نگرش  شدهادراکسازمانی 

بدبینی سازمانی را نبود عدالت  ۀدکننکیتحرعوامل  پژوهشی( در 6112) امیرخانی و امیرخانیبود. 

. کنندیمو شخصیت منفی بیان  یشناختروان، نقض قرارداد يریگمیتصمسازمانی، نقض مشارکت در 

ا ب یشناختروان ۀبه این نتیجه رسیدند که سرمای( در پژوهشی 6112) و ایزدي غریبی، جمالی قمی

دارد. همچنین بدبینی سازمانی و فرسودگی شغلی با بهزیستی  يدارامعنمنفی و  بدبینی سازمانی رابطۀ

و بهزیستی  یشناختروان دارند؛ یعنی با افزایش سرمایۀ يدارامعنو منفی  رابطۀ یشناختروان

مرادي و آن فرسودگی شغلی کاهش خواهد یافت.  تبعبهمیزان بدبینی سازمانی و  یشناختروان

 تبعبهو  شودمیسازمانی موجب بدبینی سازمانی  یعدالتیبند که به این نتیجه رسید( 6112) جلیلیان

ه به این نتیج هاآن زمان و کار اثر منفی دارد. همچنینآن بدبینی سازمانی بر نگرش مرتبط با سا

رسیدند که بدبینی سازمانی بر رفتارهاي غیراخالقی و خستگی هیجانی و همچنین تمایل به ترک 

 بدبینی کهبه این نتیجه رسیدند  پژوهشی( در 6112مقدم و محمودي میمند )دارد.  اثر مثبتخدمت 

در  توجهدرخور  رهاي انحرافی کارکنان دارد. نتیجۀبر گرایش به رفتا يدارامعنسازمانی اثر مثبت و 

فی حراسبک رهبري تبادلی بر اثرگذاري بدبینی و رفتارهاي ان یکنندگلیتعداثر  ها،پژوهش آن

در صورت بروز سبک رهبري تبادلی میزان رفتارهاي انحرافی کارکنان کاهش ؛ یعنی کارکنان بود

، یعدالتیببه این نتیجه رسیدند که عوامل شناختی نظیر ( 6112) میرزایی و همکارانخواهد یافت. 

امل عو تیدرنهازدگی و ۀ اجتماعی و سیاستجه، عوامل احساسی نظیر نداشتن ويبازیپارتریاکاري، 

صلی ا يهاهیمادروناز  نکردن،همراهیاز موعد، تمایل به انتقاد و  رفتاري تمایل به بازنشستگی پیش

 يهاسبک ( پژوهشی دربارۀ رابطۀ6112) 6سیرین، آیدین و بیلیربدبینی سازمانی در پرستاران هستند. 

د به این نتیجه رسیدن ها. آنندو ورزش انجام داد یبدنتیتربرهبري و ادراک بدبینی در بین معلمان 

 ، در مقایسه با معلمانی که نمرۀ بیشتريداشتند گراتحولسبک رهبري  معلمانی که نمرۀ بیشتري در

 ،اینرب. عالوهکردندیمداشتند، میزان متوسطی از بدبینی سازمانی را ادراک  گراعملرهبري سبک  در

ان زن و مرد میز یبدنتیتربنداشت و معلمان  يدارامعندرک میزان بدبینی در بین دو جنس تفاوت 

( در پژوهشی به این نتیجه 6112) زادهقنبري و عرفانی داشتند.درک بدبینی سازمانی یکسانی از 

که گونه؛ بدیناست دارامعنمنفی و اي ماد سازمانی و بدبینی سازمانی رابطهبین اعت رسیدند که رابطۀ

( در 6111) 3. ییلدیز و سیلیکايابدییمبا افزایش اعتماد سازمانی میزان بدبینی سازمانی کاهش 

پیامدهایی از قبیل کاهش آثار مثبت حمایت  تواندیمخود نشان داند که بدبینی سازمانی  پژوهش

                                                 
1. Gökyer & Türkoğlu 
2. Sirin, Aydin & Bilir 
3. Yıldız & Şaylıkay 



 65                                                      ..های.یمدر ت ینیبدب یریگمدل شکل یطراححسینی: سیدنوروزی

( 6112) بیسهرا و نقدي پروري،داشته باشد.  کارکنان را به همراه یگانگیازخودبمدیریت و افزایش 

ت، احساس عضوی شاملآن  ۀگانسهو ابعاد  یسازمان تیهوبه این نتیجه رسیدند که بین  در پژوهشی

 شدهمطرحبا توجه به مباحث وجود دارد.  دارامعنمنفی و  و مشابهت با بدبینی سازمانی رابطۀوفاداري 

 سازمان سیستمی اجتماعی استکه  بینی باید به این نکته اشاره کردبد و روندهاي مطالعاتی دربارۀ

 آن وابسته است ۀدهندلیتشککه حیات و پایداري آن به وجود پیوندي قوي بین اجزا و عناصر 

هاي ورزشی کامالً تطابق . این تعریف از سازمان با تعریف تیم(6111 ، فراحی و طاهري،)سیدجوادین

و در جهت رسیدن به هدف مشترک  از افراد است که هویت مشترک دارنداي دارد؛ زیرا تیم مجموعه

و  ینترمهم عنوانبه)بازیکنان و ورزشکاران(  با یکدیگر مشارکت و همکاري دارند. نیروي انسانی

مینتن،  ،ولسی) شودیمترین منبع قلمداد یابکمین مزیت رقابتی و ترمهماجزاي هر تیم،  نیترباارزش

ورزشی جلوگیري از بروز رفتارهاي منفی در  يهاسازماندر مدیریت  رونیازا (؛614 ،6111 ،1آبرامز

 يهامیتدر  هارشدترین پدیدهو روبه نیترمهمشاید یکی از برخوردار است.  زیادياز اهمیت  هاآنبین 

فتارهاي بدبینی یکی از ر ،درواقع. هاستآندر  گرفتهشکل بدبینی که بررسی علمی نشده است، ورزشی

ه م داشته باشد. ذکر این نکتمخربی بر عملکرد تی اثرهاي تواندیمورزشی است که  يهامیتمنفی در 

ود یا موردي به این توجه محد ۀدهندنشانمطالعات داخل و خارج از کشور اهمیت دارد که بررسی 

درآوردن آن فهموجه به این پدیده و تالش براي بهت رونیازا پدیده در عرصۀ مطالعات ورزشی است؛

رۀ آینده دربا يهاتالشآن کمک کنند و مبنایی براي  به بسط دانش دربارۀ تواندیمورزش  صۀدر عر

 اجزا و ابعاد آن و تعامالت بین تواندیماین پدیده  نگرکلشرح سیستمی و  ،اینبرآن فراهم آورد. عالوه

هاي اجتماعی و رفتار مطالعاتی و علمی در زمینۀ يخألها تواندیمرا نشان دهد که این خود  هاآن

را پوشش دهد. با توجه به این مطالب ذکرشده، در این پژوهش تالش ورزشی  يهامیتسازمانی در 

و  ورزشی يهامیتآن در  يریگشکل نگرانه پدیدۀ بدبینی و نحوۀی عمیق و کلنگاهشده است با 

 ائه شود. و در این راستا مدلی براي تشریح و فهم آن ار طالعه شودمهمچنین پیامدهاي آن 
 

 پژوهش روش

 هايتیمبدبینی در  بسط دانش و شناخت موجود دربارۀ هدف بابا ماهیت اکتشافی و  این پژوهش

ي تعاریف، آورجمعاکتشافی، روشنگري مفاهیم،  هايدادن پژوهشانجام شد. هدف از انجام ورزشی

 ها، دارايجوي دادهومبناي جستپژوهش برهاست. همچنین این یدهاکسب بینش، تصحیح مسائل و 

                                                 
1. Wolsey, Minten, & Abrams 
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 استفاده شد. 6بنیادنظریۀ داده رویکرددر این پژوهش از  .(6111، 1پدرسناندرو و ) ماهیت کیفی است

 از که است هم به مربوط يهاهیفرض از يامجموعه قالب در نظریه یک تولید بنیاد،داده نظریۀ هدف

 نظریۀ روش در(. 1446 ،3گلیزر) است انتزاعی بسیار و آمدهدستبه هاداده مستمر مقایسۀ طریق

 شودیم استفاده نظریه ایجاد براي هاداده از نظریه، آزمون براي هاداده از استفاده يجابه بنیادداده

 يهاتفاوت اما ؛افتی گسترش بنیادداده نظریۀ روش از استفاده گذشته، دهۀ در (.32 ،1442)گلیزر، 

: است شده منجر آن از متفاوت شیوۀ دو يریگشکل به بنیادداده نظریۀ گذارانیبن دو بین موجود

 معموالً( 1422 ،1)گلیز و استراوس آغازین بنیادداده نظریۀ روش به وي وفاداري دلیلبه که گلیزر روش

 بنیادداده نظریۀ» معموالً که استراوس روش و شودمی یاد «کالسیک بنیادداده نظریۀ» عنوانبه آن از

در پژوهش اصلی  دغدغۀ دلیلبه. (6111، ، کروبی و صادق وزیري)فرهنگی شودمی نامیده «استراوسی

 يهاهشیر بهماندن ورزشی بود و همچنین وفادار هايتیمکه فهم بیشتر و تبیین بدبینی در  حاضر

ن یک پدیده فارغ از درنظرگرفتن یک الگوي ازقبل بنیاد که در آن تشریح و تبییاصلی نظریۀ داده

 ،قعدروا)رویکرد گلیزري( استفاده شد.  بنیاد، از رویکرد کالسیک دادهشودمیدنبال شده تعیین

 از شدۀ پژوهش، سعی شديکدگذاري هادادههاي برخاسته از شماتیک از یافته یمدلارائۀ  منظوربه

استفاده شود.  ( ارائه کرده است،1446) گلیزربنیاد که ۀ دادهدر نظری )پدیدارشونده(کالسیکرویکرد 

)که  2بنیادياز: کدگذاري  اندعبارتوجود دارد که پوش در تحلیل مفرایند ه دودر این رویکرد 

امیري و نوروزي ) 2و کدگذاري نظري است( 2و کدگذاري انتخابی 2خود شامل کدگذاري باز

صورت بهآگاهانه  طوربهها آوري و تحلیل دادهجمع، در اجراي پژوهش(. 6113حسینی، سید

 هايتحلیل و مقایسهگیري روند شکل منظوربههاي اولیه دادهگردآوري انجام شد و  زمانهم

قولۀ م کفایتهایی فراهم شد تا میزان . با این کار براي پژوهشگر فرصتانجام گرفتها مداوم داده

 زمانهمتحلیل  و یهتجزي و آورجمع)، رویۀ اجراي پژوهش کلی صورتبهرا افزایش دهد.  محوري

 است.ها( به شرح شکل شمارۀ یک داده

                                                 
1. Andrew, Pedersen & McEvoy 
2. Grounded Theory 
3. Glaser 
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 ها از طریق رویکرد کالسیکداده زمانهمتحلیل  و آوری و تجزیهمراحل جمع - 3 شکل

Figure 1-Simultaneous Collection and Analysis Steps in Classic GTM 
 

هاي( فرایند یهال) صورت خالصه پیازهاي مختلفی است، بهیهالداراي  پژوهش ایند اینکه فرازآنجا

 ( در شکل شمارۀ دو ارائه شده است. 6111، فردییدانا) پژوهش

 

 
 پیاز فرایند پژوهشهای الیه -8شکل 

Figure 2-Onion Layers of Research Process  
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هم از عمیق سعی شد  هايمصاحبه منظور اجرايدر پژوهش به 1کنندگانمشارکت در انتخاب

ورزش  عرصۀ در تجربهعلمی( و هم از افراد داراي یئته)اعضاي  یدانشگاهافراد داراي تحصیالت 

ورزشی،  علوم علمی رشتۀیئتهاعضاي  در این پژوهش، کنندگانمشارکت جامعۀاستفاده شود. 

اراي افراد د همۀ و یورزش يهاونیفدراسشناسی، مدیران عالی و عملیاتی مدیریت منابع انسانی، جامعه

 .ندبودورزش  مربیان، سرپرستان و... در حوزۀ از قبیل داوران، تجربه

و  6گیري هدفمندهاي عمیق از روش نمونهمصاحبه براي اجراي کنندگانمشارکتانتخاب  براي

که با هدف پژوهش از خبرگان و متخصصان  یفهرستابتدا  این کاربراي استفاده شد.  معیارمحور

ي هاشاخص اساسبر، بودند به پژوهشگرنظري  مفاهیم به ارائۀنظري قادر  لحاظ ازو  مرتبط بودند

 رواقعدعمیق برگزار شد.  مصاحبۀ هاآنو سپس با شد تهیه  کنندگانمشارکتشده در انتخاب یینتع

 کنندگان و سپسرت بدون ساختار در نخستین مشارکتصو)به چهرهبهچهره مصاحبۀ طریق از هاداده

پس از اي براساس رویکرد ارجاع زنجیرهشد.  يآورجمع (مبتنی بر راهنماي مصاحبه ساختاریافتهنیمه

 شوندگان خواسته شد سایر خبرگان را به پژوهش معرفی کنند.مصاحبهاتمام هر مصاحبه از هریک از 

 نجاما، مصاحبه و متخصصان شده از سوي خبرگانیمعرفی ادامه یافت که با تمام افراد تا زماناین کار 

 گیري تا جایی تداوم یافتنمونه ،درواقع مصاحبه با خبرگان و متخصصان انجام شد. 12 درمجموع. شد

مارۀ شدر جدول  پژوهشدر  کنندگانمشارکت يهایژگیوکه پژوهش به اشباع نظري و کفایت رسید. 

 ارائه شده است.یک 
 

 پژوهش( شوندگانمصاحبهکنندگان )مشارکت یهایژگیو -3 جدول

in Research )sntervieweeCharacteristics of Participants (I -Table 1 

 ردیف

Row 
 سمت
kind 

 تحصیلیرشتة 

Educational 

field 

 تحصیالت

Education 

 فعالیت حوزۀ

Areas of Activity 
 اجرایی

Executive 
 دانشگاهی

Academic 
  * کارشناسی مدیریت ورزشی ورزشکار 1

  * ارشدکارشناسی علوم ورزشی ورزشکار 6

  * ارشدکارشناسی علوم ورزشی مربی 3

  * کارشناسی یشناسجامعه مربی 1

  * کارشناسی مدیریت بازرگانی مربی 2

 *  استاد علوم ورزشی دانشگاه علمیهیئت عضو 2

 
 

 
    

                                                 
1. Participants 
2. Purposive 
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 پژوهش( شوندگانمصاحبهکنندگان )مشارکت یهایژگیو -3 جدولادامة 

in Research )sntervieweeCharacteristics of Participants (I -Table 1 

 ردیف

Row 
 سمت
kind 

 رشتة تحصیلی

Educational 

field 

 تحصیالت

Education 

 حوزۀ فعالیت

Areas of Activity 
 اجرایی

Executive 
 دانشگاهی

Academic 
 *  استاد علوم ورزشی دانشگاه علمیهیئت عضو 2

 *  دانشیار علوم ورزشی دانشگاه علمیهیئت عضو 2

 *  دانشیار علوم ورزشی علمی دانشگاهعضو هیئت 4

 دانشگاه علمیهیئت عضو 11
مدیریت منابع 

 انسانی
 *  دانشیار

 *  دانشیار علوم ورزشی دانشگاه علمیهیئت عضو 11

 *  دانشیار یشناسجامعه دانشگاه علمیهیئت عضو 16

  * کارشناسی علوم سیاسی مدیر ورزشی 13

  * دکتري بدنییتترب داور 11

  * ارشدکارشناسی علوم اقتصادي مدیر ورزشی 12

 

 ،. در رویکرد کالسیکشد یادداشت هامصاحبه کلیدي نکات ،شدهضبط يهامصاحبه شنیدن از پس

انتقال داده  مفهوم باالتر سطح یک به 1هاواقعه . سپسشودمی محسوب واقعه یک کلیدي نکتۀ هر

 یا نکتۀ واقعه یک از تنهابعضی  و ندیآیم به دست واقعه چند ترکیب از مفاهیم شدند. بعضی از

 برگه هر مفاهیم براي مجموع . درنهایت،دنیآیم به دست آن بودنانتزاعی سطح افزودن با کلیدي

 یک نام درواقع کدگذاري، هر برگۀ باالي شد. نام نوشته برگه باالي در که شد انتخاب نام یک

 باز کدهاي از یکی کدگذاري انتخابی، در مرحلۀ (.126 ،6111)فرهنگی و همکاران،  است مقوله

 سایر و -بود به تیم بدبینی محوري که در این پژوهش مقولۀ- شد انتخاب محوري مقولۀ عنوانبه

 محوري صرفاً براي مقولۀ کدگذاري مرحله، این مرتبط شدند. در محوري با مقولۀ هاي اصلیمقوله

 ي از روشانمونه .نشدند گرفته نظر در نامرتبط يهاداده دیگر و گرفت صورت مرتبط يهامقوله و

 شده است.شمارۀ دو ارائه ها در جدول لیل دادهتح و تجزیه
 
 
 
 
 

                                                 
1. Indecent 
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 )کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی(  بنیادیی از کدگذاری انمونه - 8جدول 

Table 2- An Example of Substantive Coding (Open and Selective Coding) 

 کدگذاری باز

Open coding 
 متن مصاحبه

Interview Text 
ی هامقوله

 اصلی

Primary 
categories 

 یهامقوله

 فرعی

Secondary 
categories 

 مفاهیم

Concepts 
 واقعه

Incident 

 مبه تیبدبینی 
Cynicism 

toward 
Team 

بدبینی 

 رفتاري
Behavioral 
Cynicism 

 فریبکاري 

 Fraud 

 يکارپنهان 

 Secrecy 

  همکاري در

 خرابکاري

 Co - 
operation 

in 
vandalism 

  میل به

 تمسخر

 Ridiculing 

  انزواي

 عاطفی

 Emotional 
isolation 

  نبود اعتماد

متقابل بین 

 ورزشکار و مربی

 در  يکارپنهان

 اظهارنظر

  بروز رفتارهاي

 منفی و نابهنجار

 تمسخر دیگران 

 از  يریگکناره

 تیم

  رفتار ریاکارانه و

 فریبکاري

  هیدوسوبدبینی 

ورزشی اعتماد  هايتیموقتی در 

متقابل بین مربی و ورزشکار 

ه باشد، ورزشکاران در وجود نداشت

 يکارپنهانخود به  ابراز نظرهاي

و در برخی موارد  آورندیمرو 

از طریق بروز  کنندیمسعی 

هنجار به رفتارهاي منفی و ناب

 ،اینبراهداف خود برسند. عالوه

در چنین جوي مربیان سعی 

سطح  کاران باورزش کنندیم

مهارت پایین را تمسخر کنند و 

گیري ورزشکاران هبه کناراین امر 

جر منشدنشان ریگگوشهاز تیم و 

وجود چنین شرایطی جو شود. می

سمت بروز رفتارهاي تیم را به

و این امر  ددهیمفریبکارانه سوق 

به فریبکاري مربیان و ورزشکاران 

بدبینی متقابل  يریگشکلو 

 شود. منجر می

 

 کدهاينهایی کدگذاري یعنی کدگذاري نظري انجام شد.  بعد از مرحلۀ کدگذاري بنیادي، مرحلۀ

 زمان در معموالً نظري اري. کدگذکنندیم يسازمفهوم را یکدیگر با هامقوله ارتباط چگونگی نظري

 ،يبنددسته به انتخابی و باز کدگذاري. افتدیم اتفاق 1هاادنوشتی کردنیکپارچه وکردن مرتب

 نظري، کدهاي طریق از و مرحله این در اما ،پردازدیم هاداده کردنتکهتکه درواقع و يبندطبقه

 پیشنهادي کدهاي با هاادداشتی و هالیتحل ،هاداده مقایسۀ با. میدهیم ارتباط یکدیگر به را مفاهیم

                                                 
1. Memos 

https://targoman.ir/d/fa/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8/#fraud
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 3یعل   ، خانوادۀ6خانواده سطح ،1نوع خانوادۀ نظري کد چهار که شد مشخص (6112 ،1442) گلیزر

 این کدهاي نظري ،گرید عبارت به دارند؛ تناسب پژوهش يهاافتهی با 1اجتماعی ۀو خانوادۀ عرص

و  هاخانوادهاین  يریکارگبهاز طریق . کنندیم يسازمفهوم و تبیین مناسبی طوربه را هاداده شکل

 ارائه شد.  پژوهشمدل نهایی  هاآن کنار هم گذاشتن

استفاده شد. در  پژوهشگرتوسط  2از دو روش بازکدگذاري هانتایج و یافته 2بودنبراي تعیین موثق

پس از یک ماه بار دیگر توسط پژوهشگر کدگذاري  شدهيکدگذار مصاحبۀ یک ،روش بازکدگذاري

، ايیسهمقا شیوۀان کدگذاري باز به در جری ،اینبرعالوه(. 6113حسینی، امیري و نوروزي سید)شد

رایند ف ،اینبرعالوهپدیدارشده پرداخت.  يهامقولههمواره به تطابق همگونی بین اطالعات و  پژوهشگر

 انتخابی صورت پذیرفت و پژوهشگر در کدگذاري هامقولهنسبت به  هادادهمشابهی از بازبینی 

. وجو کردرا جست هامقولهمفاهیم، رویدادها و  آن از پسو  مطرح کرد هامقوله هایی را دربارۀسؤال

یسه با فرایندهاي موجود در پیشینۀ شده را از طریق مقا، پژوهشگر فرایند نمایانپس از تکوین مدل

 بنیاد کالسیک، نظریۀ دادهچهارگانه جی کرد. از طریق این امور ممیزانۀسنموضوعی پژوهش اعتبار

( تا حد 6112)گلیزر،  یريپذاصالحیی، قابلیت انتقال و کارابراي مدل نهایی پژوهش یعنی تناسب، 

 قبولی تأمین شد. قابل

 

 نتایج
ها ها بارها و بارفرایند کدگذاريدر این پژوهش یرخطی دارد، غکیفی ماهیتی ازآنجاکه فرایند پژوهش 

 مصاحبه، تکتک اتمام از پس د.هاي مانع و جامعی ایجاد شقولهیت طبقات و مدرنهاتکرار شد که 

 يهاداده عنوانبهنیز  هامصاحبهمحقق از  يهاادنوشتیعالوه بر این،  شد. آغاز باز کدگذاري فرایند

 يهایژگیو و هامقوله) بنیادي کدهاي باز، کدگذاري مرحلۀ خروجی خام مورد تحلیل قرار گرفت.

 بود ممکن که هاداده از قسمت هر بهو  خوانده شد خطبهخط مطالب مرحله، این در. است( هامقوله

 یک توانیم را هاداده از تکه اینشد.  داده اختصاص برچسب یک ،باشند پاراگراف یا خط کلمه، یک

 نیز(. چند مفهوم 11 ،1442)گلیزر،  دهندیم شکل را مفهوم یک واقعه چندین. گرفت در نظر واقعه

فرعی و اصلی در نظر  يهامقولهسطوح  ،متعدد يهامقولهدلیل وجود . بهدهندیمرا شکل  2یک مقوله

                                                 
1. Kind Family 
2. Level Family 
3. Casual Family 
4. Social Arena Family 
5. Trustworthiness 
6. Re-Coding 
7. Category 
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هاي یهرواساس بر .شد اجرا نیز 1مستمر مقایسۀ ،شدندیم يآورجمع هاداده که گرفته شد. همچنان

شناسایی شدند. در  ي فرعی و اصلیهاهدر باال، مقول شدهارائهکدگذاري  و همچنین نمونۀ شدهمطرح

 6يمقولۀ محور عنوانبهبدبینی به تیم  کنندگانشرکتبراساس دغدغۀ اصلی  کدگذاري انتخابی

 .ه شدپرداخت هامقولهبا سایر  ارتباطشو در تمام مقایسات مستمر به پاالیش این مقوله و  انتخاب شد

 .اندهشمارۀ سه ارائه شدجدول در  هاي اصلی و محوريمقوله
 

  محوریو  اصلیی هاهقولم -1 جدول

Table 3- Primary Categories and Core Category 
 

 ی اصلیهاهقولم

Primary 

Categories 

 مفاهیم

Concepts 

 فرعیی هاهقولم

Secondary 
Categories 

، همکاري در خرابکاري، میل به يکارپنهانفریبکاري، 

 ، تجربیات ناخوشایندهاهیروتمسخر، انزواي عاطفی، نقض 

 بدبینی رفتاري

Behavioral Cynicism 

ۀ )مقولبه تیمبدبینی 

 محوري(

Cynicism toward 

Team(Core 

Category) 

 يهاسوءتفاهمناکامی و نفرت، احساس منفی به تیم، 

 ، نیات شوم، انزواي عاطفی، انگارۀمتعدد، سرخوردگی

 منفی

 بدبینی عاطفی

Emotional Cynicism 

مقاومت منفی به تغییر، باور به نبود درستکاري، نقض 

ه ب ياعتقادیب، باور به نبود صداقت، یشناختروانقرارداد 

اهداف تیم، تعمیم شکست به دیگران، وجود جو 

 انتقادناپذیر

 بدبینی شناختی

Cognitive Cynicism 

 یعدالتیببه تیم،  یتفاوتیب، يکاریاسیس
 يانهیزمعوامل 

Contextual Factors مؤثرو عوامل  هاشرانیپ 

 بدبینی در

Causes and driver 

forces in Cynicism 

 ازحدشیبمالی، ناسازگاري تعهدات، ثبات  يهايروکج

 ساختار تیم

 عوامل ساختاري

Structural Factors 

 عوامل رفتاري ، تضاد نقشیپراکنعهیشاتبعیض، 

Behavioral Factors 
ی ، خستگیگانگیازخودبفرسودگی شخصیتی، افزایش 

تیمی، کاهش رضایتمندي،  خاطرتعلقهیجانات، کاهش 

 کاهش وفاداري

 پیامدهاي فردي

Individual 

Consequences پیامدهاي بدبینی 

Consequences of 

cynicism 
تیم، بروز  ياعتباریبکاهش کیفیت عملکرد تیمی، 

بروز  تیم، به آیندۀرفتارهاي منفی سیستماتیک، ناامیدي 

 انحرافات رفتار جمعی

 پیامدهاي جمعی

Collective 

Consequences 

 

                                                 
1. Constant Comparison 
2. Core Category 
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 ۀانوادخ يریکارگبهاز طریق ورزشی  هايتیمبدبینی در  صورت ارائه شد کهینبد پژوهشمدل نهایی 

نظري سطح، داراي سه سطح بدبینی رفتاري، بدبینی عاطفی و بدبینی شناختی است. عوامل و 

 نوع   داراي سهنوع،  خانوادۀ يریکارگبه اساسبرورزشی  هايتیمبدبینی در  وجودآورندۀبه يهاشرانهیپ

ورزشی با  هايتیمپیامدهاي بدبینی در  رفتاري هستند. عواملساختاري و  عوامل، يانهیزم عوامل

 از خانوادۀ يریگبهره اساسبرسطح، داراي دو سطح فردي و جمعی هستند.  از خانوادۀ يریگبهره

، هاشرانهیپشامل  ورزشی هايتیمدر  بدبینی عرصۀ اجتماعی، اجزاي عرصۀ اجتماعی پدیدۀ

در بروز بدبینی در  عل یعوامل  ،هاشرانهیپی، عل   خانوادۀ اساسبرو پیامدها هستند.  محوريپدیده

پیامدهاي فردي و جمعی در  عل ی عاملورزشی نیز  هايتیمورزشی هستند و بدبینی در  هايتیم

 است. ارائه شدهشمارۀ سه . این مدل در شکل عرصۀ ورزش است
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 ورزشی هایتیممدل بدبینی در  -1شکل 

Figure 3- Model of Cynicism in Sports Teams 
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 افتدیماتفاق  زمانی هامیتبدبینی نسبت به  در ورزشاست که  صورتنیبدبه تیم روایت نظریه بدبینی 

را  اهمیتتغییراتی ایجاد شود. این تغییرات نظم موجود در  هامیتکه در تعامالت اجتماعی موجود در 

 يریگشکل . درکنندیم. بدبینی به سه شکل رفتاري، عاطفی و شناختی نمود و بروز پیدا زنندیمبر هم 

 کلشورزشی نیز سه دسته عوامل کالن، میانی و خرد تأثیرگذارند که به ترتیب به  يهامیتبدبینی در 

ر گیري بدبینی دي بسترساز شکلانهیزمعوامل . شوندیمساختاري و رفتاري دیده  ،يانهیزمعوامل 

 پیامدهایی را هم به شکل فردي و هم به شکل تواندیم، بدبینی نسبت به تیم تیدرنهاها هستند. تیم

و پیامدهاي جمعی  دهندیمجمعی ایجاد کند. پیامدهاي فردي کیفیت عملکرد ورزشکاران را کاهش 

ده گیري به شکل مبسوط انجام شتشریح این نظریه در قسمت بحث و نتیجه کیفیت عملکرد تیم را.

 است.
 

 یریگجهینتبحث و 

ورزشی و همچنین  هايتیمآن در  يریگشکل پدیدۀ بدبینی و نحوۀ تفهیم این پژوهش با هدف

انجام شد. از طریق روش پژوهش ورزشی  هايتیم در عرصۀمدلی براي تشریح آن  و ارائۀپیامدهاي آن 

 لیتحل و هیتجزسپس و  يآورجمع هاداده ،کالسیک بنیاد با نسخۀکیفی و با کاربرد راهبرد نظریۀ داده

ن در نظر گرفته شد. ای محوري مقولۀ عنوانبهبود که بدبینی  صورتنیبدپژوهش مدل نهایی شدند. 

دبینی بسطح در ي، بدبینی عاطفی و بدبینی شناختی است. مفهوم داراي سه سطح بدبینی رفتار

، همکاري در خرابکاري، يکارپنهانورزشی شاهد رفتارهایی از قبیل فریبکاري،  هايتیمرفتاري در 

، و تجربیات ناخوشایند هستیم. در بدبینی عاطفی که هاهیرومیل به تمسخر، انزواي عاطفی، نقض 

مواردي از قبیل ناکامی و نفرت، احساس منفی به  ،پدیده است اینشده از مشتقاحساسات  درواقع

 تیدرنهامتعدد، سرخوردگی، نیات شوم، انزواي عاطفی، و انگاره منفی وجود دارد.  يهاسوءتفاهمتیم، 

در بدبینی شناختی که حاوي باورها و اعتقادات به این پدیده است، باورهایی از قبیل مقاومت منفی 

به  ياداعتقیب، باور به نبود صداقت، یشناختروانبه نبود درستکاري، نقض قرارداد به تغییر، باور 

 .شودمیورزشی مشاهده  هايتیمو وجود جو انتقادناپذیر در  اهداف تیم، تعمیم شکست به دیگران

 هاآنبدبینی سازمانی است.  ( دربارۀ6112) 1کارترایت و هولمز این یافتۀ پژوهش حاضر مؤید نظرهاي

باور به اینکه سازمان فاقد صداقت است و  ؛دانندیمبدبینی را شامل سه بعد باورها، احساس و رفتار 

نبود اصولی مثل عدالت، صداقت و صمیمیت است. بدبینی از  ۀدهندنشان سازمانشاناینکه اقدامات 

شامل  دتوانیمبلکه  دربارۀ سازمان نیست؛ طرفانهیبشود و قضاوت طریق احساس و شناخت تجربه می

ي عاطفی قوي باشد. همچنین بدبینی گرایش به رفتار منفی و اغلب بدخواهانه است؛ هاواکنش

                                                 
1. Cartwright & Holmes 
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. این سازمان  درستینبود صداقت و  کردن دربارۀ نبودکردن از سازمان و صحبتانتقادرفتارهایی مثل 

مفهوم بدبینی  بارۀدر شدهاستخراجي هامؤلفه( شامل سطوح و 6112) ي کارترایت و هولمزبنددسته

یاد، بنبودن نتایج نظریۀ دادهسنجش موثق امور مربوط بهیکی از  کهاازآنج است.هاي ورزشی تیمدر 

زشی( هاي ور)بدبینی در تیم محوري در پدیدۀ شدهییشناسا، اجزاي ستپیشینۀ پژوهش امقایسه با 

ی در )بدبین محوري اجزاي پدیدۀ بهگوناگون  . در مطالعاتپیشین است يهاپژوهش با نتایج راستاهم

 نجاري(، 6111سباتین و محمت ) هاي، در پژوهشگرید عبارت به ورزشی( اشاره شده است؛ هايتیم

 مرادي (،6112) امیرخانی و امیرخانی(، 6112والري و همکاران )(، 6112هلم و همکاران ) (،6111)

کمپال و جیمسون (، 6112 و همکاران )سورکیال(، 6112) غریبی و همکاران(، 6112و جلیلیان )

زشی( ور هايتیم)بدبینی در  محوري پدیدۀبرخی از اجزاي ( به 6112( و میرزایی و همکاران )6112)

رداشت ب گونهنیا توانیمورزشی  هايتیمبدبینی در  از پدیدۀ يبنددستهاین  دربارۀ. ه استاشاره شد

 سطوح شناختی، عاطفی؛ یعنی هاستسازمانورزشی همانند بدبینی در  هايتیمکرد که بدبینی در 

پیشگامان  عنوانبه(  1442و دین و همکاران ) (1442) و رفتاري بدبینی در مطالعات اندرسون و بتمن

که کیان و  گونههمان ،اینبرعالوه. شودمیدیده  وضوحبه هاسازمانعلمی بدبینی در ساحت  مطالعۀ

است  وجه سه بر و مشتمل است سازمان به منفی نگرش سازمانی بدبینی ،اعتقاد دارند (6112) دانیلز

 داللت تغییر براي مدیران آشکار و ضمنی به دالیل ناباوري بر که شناختی از: وجه اندعبارتکه 

 وجهکند؛ می توصیف تغییر را يهاتالش بارۀدر ناکامی و بدبینی احساس که وجه هیجانی کند؛می

  .کندیمبیان  را خاص سازمانی تغییربا  نامرتبط و زیآماهانترفتارهاي  بروز که رفتاري

سه وجهی است که  ايپدیدهورزشی  هايتیمادعا کرد که بدبینی در  توانیمبا توجه به این امور، 

 زشیور هايتیمبدبینی در  از پدیدۀ يبنددستهو رفتاري است. این  عاطفیح شناختی، وشامل سط

ه ک شودمیبیان  ورزش اصول و مبانی اصول و مبانی ورزش بازگردیم. درکه به  شودمیزمانی معنادار 

حرکتی است. این سه حوزه در مدل -داراي سه حوزۀ شناختی، عاطفی و روانی یبدنتیتربورزش و 

یین گفت که تب توانیم رونیازا است؛ شده مشخص یخوببهورزشی  هايتیمبدبینی در  يریگشکل

 نجشس يهاروشورزشی صورت گرفته است؛ زیرا یکی دیگر از  هايتیمبدبینی در  مطلوبی از پدیدۀ

ه کالن است ک يهاهینظربا  پژوهشمدل برخاسته از  ییراستاهمبنیاد، بودن اعتبار نظریۀ دادهموثق

 هايتیمکه بدبینی در ذکر این نکته مهم است محقق شده است.  یخوببه پژوهشاین امر در این 

ورزشی را نباید فقط در امور رفتاري دید؛ زیرا رفتار بدبینانه خروجی  نگرش و عواطف بدبینانه است 

 بدبین همگان به که گفت ورزشکارانی توانیم دیگر به تعبیري قرار دارد؛که در بستر و زیربناي آن 

 احتماالً و دانندیمشکست  به محکوم را يزیهر چ ،دانندمی ناپذیراعتمادو  بازحقه را دیگران ،هستند

 هابرنامه اجراي مسئولکه  کسانی شاننظر بهاول اینکه زیرا  ؛شوندیم بدبین نیز تیم يهابرنامه به
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 در وندارند  را هابرنامه لیاقت اجراي دوم اینکه ؛دیگران منافع نهاند، شخصی منافع دنبالبه هستند،

منجر به بروز رفتار و عواطف ممکن است  هانگرشاین  .کرد اعتماد توانینم کسچیه به کلمه، یک

این امر باید به این نکات  تشریحد و فقط در ساحت شناخت و عاطفه باقی بمانند. در نشون

 اشاره کرد: ۀ شمارۀ دوي پژوهش حاضرکنندمشارکت
 چینش تیم در مسابقات به مربی برايماد کاملی اعت توانینم کنمیمبه تیم دارم. احساس من احساس بدي » 

ازي ب من بتونم براش مفید بازي کنم به من کنه و هر موقع کهمنافعش عمل می اساسبرداشته باشم؛ چراکه 

 .«و کاري به عملکرد تیمم ندارم کنمیمبه خاطر همین من فقط تمرینمو  ده؛می

منطقی  نظر از. ل شرح داده شودیح شد، باید سایر اجزاي مدمحوري مدل تشر پدیدۀ آنکه از پس

شان ن هادادهعوامل است. نتایج تحلیل اي ورزشی تابع مجموعه هايتیمبدبینی در  يریگشکل نحوۀ

، عوامل يانهیزمورزشی شامل عوامل  هايتیمبدبینی در  وجودآورندۀبه يهاشرانهیپداد که عوامل و 

 یعدالتیب به تیم و یتفاوتیب، يکاریاسیسشامل  يانهیزمعوامل  ساختاري و عوامل رفتاري هستند.

ساختار تیم و  حد از شیبمالی، ناسازگاري تعهدات، ثبات  يهايروکجاست. عوامل ساختاري شامل 

د بدبینی در ایجا شدهییشناساعوامل به و تضاد نقش است.  یپراکنعهیشاعوامل رفتاري شامل تبعیض، 

مرادي  (،6112) امیرخانی و امیرخانی، (6111) ییلدیز و سیلیکاي هايورزشی در پژوهش هايتیمدر 

 میرزایی و همکاران(، 6112) غریبی و همکاران ،(6112) زادهقنبري و عرفانی(، 6112) و جلیلیان

بیان  در پژوهشی شدهيبنددستهاما به شکل  ( اشاره شده است،6112)سیرین و همکاران  ( و6112)

در  بدبینی ۀجادکنندیا يهاشرانهیپعوامل و  يبنددستهمنطق حاکم براي  در این پژوهش. اندنشده

مل استه عودبرحسب سه  هادهیپد ،اساس این مدلی است. برشاخگسه تحلیلل مدورزشی،  هايتیم

 يهامدلدر تبیین ( 1421) 1که آلدرفر گونههمان. شوندمی سیربر يانهیزمري و ساختا، محتوایی

، ساختاري و محتوایی در رابطه با یک يانهیزماین سه دسته عوامل  کهیدرصورت، کندیمعلمی بیان 

در  بدبینی يهاشرانهیپکه در اینجا عوامل و -پدیده مدنظر قرار گیرند، شناخت جامعی از یک پدیده

 یشاخگسهاساس مدل درواقع بر. (124 ،1421)آلدرفر،  به دست خواهد آمد -ورزشی است هايتیم

ورزشی  ايهتیمدر  یعدالتیبو  یتفاوتیب ،يکاریاسیسنظیر  يانهیزمعوامل  ،زمینه و محتوا( )ساختار،

اختاري عوامل س .کنندیم)ضمنی یا آشکار( پیشرانه در بروز بدبینی را فراهم  بستر ایجاد ساختارهاي

 ورزشی هستند که هايتیمساختار  حد از شیبمالی، ناسازگاري تعهدات و ثبات  يهايروکجاز قبیل 

. آورندیمو در برخی موارد تضاد نقش را به وجود  یپراکنعهیشارفتارهایی از قبیل تبعیض،  سازنهیزم

عامل اصلی ایجاد  تواندینمباید به این امر اشاره کرد که یک عامل خاص  يبنددستهاین  اساسبر

 هايتیمار هم قرار گیرند که در ورزشی باشد؛ بلکه عوامل متعددي باید در کن هايتیمبدبینی در 

                                                 
1. Alderfer 
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نگریسته شود، شاید عوامل رفتاري از قضیه به سطحی صورت ورزشی بدبینی ایجاد شود، اما اگر به

 ترقیعم پنهان و يهاهیالاما  ند،از سایر عوامل باش ترپررنگ هجادکنندیاو تبعیض یپراکنعهیشاقبیل 

در  بدبینی موجب ایجاد تواندیمکه خود  شوندیمجر منورزشی  هايتیمبه بروز چنین رفتارهایی در 

 :شودمی( اشاره )شمارۀ هشت کنندگانمشارکتشود. در راستاي این امر به نکات یکی از  هاآن
 ت. اگر مربی یا مدیر باشگاه به بازیکنان شرایط متفاوتبه سازمان اس بدگرفتن حس عامل اصلی شکل ضیتبع»

ما باید ا ،شودمیتبعیض رفتار  با هاآنبا  کنندیمبازیکنان احساس  ناخواهخواه، مختلفی ایجاد کند يهانگاهو 

نایی ورزشی عامل زیرب يهاباشگاهو  هامیتزدگی در ابعاد مدیریتی به قضیه نگاه کرد. سیاست ترقیعماندکی 

 .«تبعیض است ۀدهندشکل

 ،رزشیو هايتیمبدبینی در  ۀجادکنندیا يهاشرانهیپاصلی و شناسایی عوامل و  پس از بررسی پدیدۀ

 ،اهلیتحل اساسبرورزشی پرداخت.  هايتیمباید به آخرین جزء مدل یعنی پیامدهاي بدبینی در 

سطح، داراي دو سطح  کدگذاري نظري از خانوادۀ يریگبهرهورزشی با  هايتیمپیامدهاي بدبینی در 

ورزشی شامل فرسودگی  هايتیمدر سطح فردي پیامدهاي وجود بدبینی در فردي و جمعی هستند. 

و  تیمی، کاهش رضایتمندي، خاطرتعلق، کاهش ها، خستگی هیجانیگانگیازخودبشخصیتی، افزایش 

 ياعتباریبکاهش وفاداري است. در سطح جمعی نیز پیامدها شامل کاهش کیفیت عملکرد تیمی، 

. شودیمتیم، بروز رفتارهاي منفی سیستماتیک، ناامیدي به آینده تیم، و بروز انحرافات رفتار جمعی 

والري و همکاران  (،6111اي )ییلدیز و سیلیک (،6113) چیابورو و همکاران هايپژوهشاین نتایج در به 

مقدم  ،(6112) پال و جیمسونکم (،6112)سورکیال و همکاران (، 6112) مرادي و جلیلیان (،6112)

 استنباطکه  گونههمان. ه شده استاشار( 6112میرزایی و همکاران، ) ( و6112)و محمودي میمند 

م تیو هم خود ورزشکاران و هم  استورزشی بسیار نامطلوب  هايتیمپیامدهاي بدبینی در  ،شودمی

ت کرد برداش گونهنیابتوان  يبنددستهشاید در تشریح این . کندیمو اجزاي مرتبط با آن را درگیر 

 نیز و حس درماندگی بیزاري، سرخوردگی، که است پایدار نگرش نوعی بدبینی فردي، از منظرکه 

 زاییدۀ بدبینی از منظر جمعی، اما ،روندیم به شمار آن يهایژگیو از دیگران به ياعتمادیب و تحقیر

ال این شرایط جمعی در صورت است. ح ناپذیرتغییر و نشدنیکنترل و است شرایط و محیط

اگر از منظر  درواقعهم پیامدهاي فردي و هم پیامدهاي جمعی را ایجاد کند.  تواندیمنشدن کنترل

یامدهاي پ -ده استکه در بدبینی تیمی لحاظ ش گونههمانیعنی -پدیدۀ بدبینی نگاه شود  جمعی به

 اثرات منفی بیشتري توانندیم ترکالنه در سطح جمع پیامدهاي فردي هستند ک جمعی خود زاییدۀ

در . شوندیممتضرر  فردي و هم از منظر جمعی نظر ازهم  هامیت. درواقع به بار آورند هامیترا براي 

 :شودمی( اشاره )شمارۀ یک کنندگانمشارکتراستاي تفهیم این امر به نکات یکی از 
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کردن براي تیمم رو ی دیگه خسته شدم و حس و حال تالششخصیت نظر از. من به تیم احساس خوبی ندارم»

 .«شه تیمم عملکردش پایین بیاد، اما برام مهم نیست دیگهالبته می دونم که این باعث می مثل قبل ندارم؛

ر کرد که از منظ يریگجهینت گونهنیاورزشی باید  هايتیمپس از تشریح اجزاي مدل بدبینی در 

بدبینی در پدیدۀ  مدلاجتماعی، اجزاي  از خانوادۀ عرصۀ يریگبهره اساسبرشناسی اجتماعی روان

 اساسبرمحوري و پیامدها هستند که  ، پدیدۀهاشرانهیپو  جادکنندهیاعوامل ورزشی شامل  هايتیم

 هايیمتورزشی هستند و بدبینی در  هايتیمعوامل عل ی در بروز بدبینی در  هاشرانهیپ ،یعل  خانوادۀ

که  دندهیمنشان  هایبررس. ل ی پیامدهاي فردي و جمعی در عرصۀ ورزش استز عامل عورزشی نی

یرات و ، تغیشودمی مطالعهبدبینی  ناسی اجتماعی دربارۀ پدیدۀشعاملی که از منظر روان نیتریاصل

 (؛6112مرادي و جلیلیان، ؛ 6113 ؛ چیابورو و همکاران،6112دانیلز، کیان و ) هاستآنواکنش به 

 به پدیدۀ ورزشی باید نگاه جامعی هايتیمورزش و  توجه به تغییرات فزاینده در عرصۀ با رونیازا

نکردن افراد از استقبالها، یکی از علل پژوهش اساسبر چراکهورزشی شود؛  هايتیمبدبینی در 

کرد  رنشانخاطباید (. 6113 )چیابورو و همکاران، به تغییرات و پیامدهاي آن استتغییرات، بدبینی 

، د هستندمرد موفقیت احتمال بارۀدر شکاک افراد. است متفاوت تردید و شکبا  تغییر به بدبینی که

 تغییر برابر در مقاومت از بدبینی، همچنین. هستند امیدوار مثبت تغییر به منطقی شکلی به هنوز اما

 براي کم ذاتی تحمل و سوءتفاهم خودشیفتگی، ۀنتیج تغییر برابر در مقاومت چراکه ؛است متفاوت

رزشی و هايتیم ، براي مدیریت بهینۀبا توجه به این امور (.161 ،6112)مرادي و جلیلیان،  است تغییر

آن، خود آن و پیامدهاي آن  يهاشرانهیپباشد؛ یعنی عوامل و باید شناخت مطلوبی از پدیدۀ بدبینی 

شود و اقدامات الزم انجام کلیدي گرفته  هايشرایط موجود تصمیم اساسبرد و ندر نظر گرفته شو

 وقوع، هنگام در اشتباهات پذیرش با توانیم راورزشی  هايتیمدر  بدبینیبر این اساس  شود؛

 ارتباطات. همچنین رساند حداقل به سرعتبه مناسب اصالحی اقدامات دادنانجام و عذرخواهی

 و پیشنهادي يهاطرحو  تغییرات از ورزشکاران ادراکات ازو مربیان  مدیران آن موجب به که دوطرفه

. مدیریت است حیاتی موفقیت به دستیابی منظوربه ،شوندیم آگاه آن بارۀدر احساساتشان همچنین

اقدام کنند. در جهت کسب اعتماد  از تیم و افرادشحمایت با  توانندیمورزشی همچنین  هايتیم

 در يریگمیتصمدر  ورزشی هايتیمنفعان ذيمشارکت بیشتر  يهانهیزمالزم است  ،اینبرعالوه

  شود. که مستعد ایجاد بدبینی است، فراهم ییهاحوزه
 

 تشکر و قدردانی
اند کمال ند که از تمامی افرادي که ایشان را در مراحل پژوهش یاري کردهدانویسنده بر خود الزم می

 تشکر و امتنان را داشته باشد.
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