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 چکیده
ي ورزشی درنظر هاباشگاهیی توسط هامهیجرتنبیهات و  معموالًرفتار ناشایستی در خارج از زمین ورزش توسط افراد فعال در ورزش رخ دهد،  کهیهنگام

ن احتمال وجود مانند سازمان لیگ، کمیتۀ انضباطی یا کمیتۀ اخالق صادر شود، ای تریرسمحال، اگر آراي تنبیهی توسط نهادهاي  نیبا ا. شودیمگرفته 
هاي معتبر ورزشی جهان براي ي توسط لیگتررانهیسختگهاي اخیر، مقررات انضباطی . در سالشوندبه چالش کشیده  هارسانهدارد که این آرا توسط 

ها براي افراد متخلف، بیشتر شده است. این تنبیهات نظر گرفته شده و تعداد و شدت جریمهرفتارهاي ناشایست ورزشکاران در بیرون از حیطۀ ورزش در
فتارهاي درست، ي، آموزش عمومی راپشتیبانی از اخالق حرفه، عوامل ورزش میان تمامیارتباطات سالم  ۀتوسع، محیط ورزش يسازسالمبا اهدافی چون 

و اغلب فراتر از چارچوب  شوندیمزش، پیشگیري از زیان مالی لیگ و بهبود وجهۀ لیگ درنظر گرفته کنندگان ورارائۀ تصویر اخالقی مثبت از شرکت
نمایی رفتار نادرست بازیکنان، شده، اتکا به افکار عمومی در تنبیهات، بزرگحال، عواملی چون نبود فرایند دادرسی تعریف نیبا اقرارداد بازیکنان هستند. 
اي ورزشی در این زمینه هاي حرفهیگلصالحیت و اختیارات  در خصوصی سؤاالتهاي مختلف، سبب شده است تا بیهی در لیگو تفاوت زیاد بین آراي تن

 گونگی تنبیه رفتارهاي ناشایست و نامتعارفچبیاید. این مقاله به تحلیل و بررسی  وجودبههاي خارج از زمین آنان بدرفتاري در قبالبراي تنبیه بازیکنان 
پردازد و آن را با لیگ برتر ي ملی بیسبال، بسکتبال، هاکی و فوتبال) میهاگیلان در خارج از زمین ورزش در چهار لیگ اصلی ورزش آمریکا (ورزشکار

 .دهدیمط کمیتۀ اخالق فدراسیون فوتبال، مورد مقایسه و تطبیق قرار وفصل مسائل توسخاص، نحوة حل طوربهفوتبال ایران و 
 

 يدیکل يهاواژه
 تنبیه، رسیدگی قانونی، رفتار ناشایست، کمیتۀ اخالق، لیگ.
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 مقدمه

با گنجاندن در سراسر جهان  ي ورزشیهاباشگاه

هایی از زندگی شخصی در قرارداد بازیکنان، بخش ییبندها

 و موارد بسیاري وجود دارد که یک کنندآنها را کنترل می

دلیل رفتار یا پوشش نامتعارف جریمه بازیکن را به ،باشگاه

دربارة سازوکارهاي کنترل رفتار بازیکنان  . معموالًکندیم

یی که باشگاه براي هامهیجرو تنبیهات و  هاباشگاهتوسط 

چندانی وجود ندارد و  نظراختالف، ردیگیمبازیکنان درنظر 

، هرچند ستا ايحرفه ورزششده در پذیرفته این موضوعی

نظر هم گاه به مناقشه و اختالف ي،مانند هر قرارداد دیگر

با این حال، اگر آراي تنبیهی توسط نهادهاي  .نجامدامی

مانند سازمان لیگ، کمیتۀ انضباطی یا کمیتۀ  تریرسم

اخالق صادر شود، احتمال بیشتري وجود دارد که آرا توسط 

، حتی با اینکه نهاد کمیتۀ شوندبه چالش کشیده  هارسانه

ل و زیر نظر هیأت رئیسه و کنگرة فیفا تشکی دییتأاخالق، با 

 2004اکتبر  6در تاریخ » کمیتۀ اخالق«شده باشد. تشکیل 

منظور کنترل رفتارهاي فیفا به ۀرئیس تأهیتوسط 

ر سالمت ورزش فوتبال تأثیر بغیرمتعارفی که ممکن است 

 ةدر کنگر 2006آن در ژوئن  در پیو  گرفت انجامبگذارد، 

هاي انضباطی و فیفا تصمیم گرفته شد که بعد از کمیته

ی در یعنوان سومین نهاد قضااین کمیته به دنظر،تجدی

 فدراسیون فوتبال ایران در فوتبال به رسمیت شناخته شود.

 ۀاصالح اساسنام باو  1390از سال  هم کمیتۀ اخالق

 تأالبته پیش از آن نیز هی .فدراسیون فوتبال تشکیل شد

منشور اخالقی و رفتاري  ،فدراسیون فوتبال ایران ۀرئیس

 1387انضباطی در سال  ۀنامآیین را طی یکفوتبال ایران 

ی را براي انطباق مسائل هایکه دستور بودتصویب کرده 

رعایت  و دادارائه می رسمی کشورفوتبال ایران با فرهنگ 

فعال در حیطۀ مقررات این منشور براي تمامی افرادي 

ها، مقامات رسمی شگاههاي فوتبال، باتأفوتبال شامل هی

هر فرد و و ها، مقامات رسمی مسابقه، بازیکنان، داوران، تیم

سازمانی که از سوي فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ، 

هاي استانی و محلی براي تأاجرایی مسابقات، هی ۀکمیت

شده  برگزاري مسابقات جهت انجام مسئولیتی منصوب

ها و خبرنگاران مرتبط با باشد، تماشاگران و هواداران، رسانه

منشور اخالقی ابتدا در فصل بود. هاي فوتبال الزامی محیط

نامه لیگ برتر اجرا شد. اجراي این آیین 89-88

هاي فراوانی را در بین بازیکنان، مربیان، مدیران مخالفت

ها و حتی برخی مسئوالن فدراسیون فوتبال ها، رسانهباشگاه

منظور حفظ یکپارچگی و به 1390در سال  .برانگیخت

طور در حراست از خوشنامی فوتبال در کشور و همین

 ۀسازي و عمل به موازین و قوانین فیفا، کمیتراستاي یکسان

تا فدراسیون فوتبال ایجاد شد  ۀاخالق به استناد اساسنام

صورت مستقل فعالیت ی فدراسیون بهیرکن قضا عنوانبه

فات و رفتارهاي تخل تمامیند. این کمیته در خصوص ک

از  دور نادرست که ارتباط کمی با داخل زمین داشته یا به

اي در خارج زمین از سوي عوامل و اخالق حرفه ةمحدود

آید، تحقیق، رسیدگی و متصدیان فوتبال پدید می

  .)1( کندگیري میتصمیم

هاي کمیتۀ انضباطی و کمیتۀ اخالق نامهبراساس آیین

انضباطی  ۀاخالق و کمیت ۀوظایف کمیتفدراسیون فوتبال، 

در واقع هرگونه اتفاقی که . اندشدهتفکیک از یکدیگر  کامالً

دهد، تا خروج آنان رخ میاستادیوم  به هاتیم از زمان ورود

است و مسائل خارج از عرف  انضباطی ۀکمیتمربوط به 

براي  .شودمیاخالق مربوط  ۀبه کمیتبیرون از زمین ورزش، 

عنوان اقدام خارج از که به خالکوبیاردي مانند مثال، مو

و ورزشکار  افتدمیبیرون از ورزشگاه اتفاق در ، عرف کشور

بیرون از که تبانی شود؛ و یا میبعد از آن وارد ورزشگاه 

 کنند،میو داخل ورزشگاه آن را اجرا  افتدمیورزشگاه اتفاق 

اخالق  ۀکمیت ۀنامدر آیین .شودمربوط میاخالق  ۀکمیت به

تنها ناشایست تصریحی وجود ندارد و  رفتار مصادیق ةدربار

 استو همین موضوع سبب شده به مصادیق کلی اشاره شده 
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هاي کمیتۀ اخالق را دخالت در که بسیاري از افراد حکم

و  زندگی بازیکنان بدانندزندگی شخصی و حریم خصوصی 

از در نتیجه، اجراي آن با جنجال مواجه شود (به نقل 

). 17/3/1396 ،اخالقیات قانونی یا عرفی روزنامۀ شهروند،

ي رسیدگی به رفتارهاي خارج از هانمونهراي مثال، برخی ب

 زمین بازیکنان، در لیگ برتر فوتبال ایران ارائه شده است:

کمیته اخالق فدراسیون  1396در خردادماه  •

ه ه مدت سبرا ي لیگ برتر هامیتیکی از  باندروازه، فوتبال

 يهارسانه .ماه از فعالیت رسمی در حوزه فوتبال محروم کرد

 ،با انتشار تصویر ابالغیه فدراسیون فوتبال رسمی کشور

در  اودلیل محرومیت را انتشار تصاویر و فعالیت همسر 

به جهت انتساب همسر وي «: فضاي مجازي عنوان کردند

 به اهالی فوتبال و شخص مشارالیه و انعکاس آن در فضاي

مجازي بدون رعایت شئونات اسالمی و اخالقی و سپس در 

سطح افکار عمومی موجب ورود لطمه به اعتبار فوتبال و 

 هذایحسن شهرت فدراسیون در افکار عمومی گردیده، عل

ت محرومی (به نقل از یورونیوز، تخلف وي محرز و مسلم است

هاي بان پیشین استقالل به دلیل فعالیتماهه دروازهسه

 مداخلۀبا  حکماین البته اجراي )». 25/3/2017 ،رشهمس

و دستور رسیدگی مجدد  متوقف فوتبال رئیس فدراسیون

  .به پرونده صادر شد

یکی از بان سابق دروازه 1395در خردادماه  •

در فضاي عکسی دلیل انتشار بههاي پرطرفدار لیگ برتر تیم

اه اخالق چند م ۀکمیتبا حکم  با شلوار غیرمتعارف، مجازي

(به نقل از ورزش سه،  از میادین ورزشی محروم شد

 ). 19/3/1395 شلوار زرد، سببسوشا بهۀ ماه 6محرومیت 

دو کشیدن قلیان پس از انتشار عکسچند روز  •

هاي در شبکه ي لیگ برتر فوتبالهامیتبازیکن یکی از 

از برخورد قاطع  ، کمیتۀ اخالق فدراسیون فوتبالاجتماعی

باره بیان  این این کمیته خبر داد و رئیس این کمیته در

رفتارهایی مانند کشیدن قلیان، استعمال دخانیات و « کرد:

اوباش، مجرمان و  و مواد مخدر، چاقوکشی که توسط اراذل

ن أش عنوان در هیچ به ،شودزندانیان خطرناك مشاهده می

(به نقل از  بال نیستاي فوتبازیکنان حرفه ةو زیبند

اخالق: قلیان،  ۀتهدید کمیت خبرگزاري فوتبال ایران،

وي سپس تأکید کرد )». 24/7/96 ،محرومیت سنگین دارد

گونه رفتارهاي خالف و این ةدر صورت مشاهدکه 

اخالق فدراسیون فوتبال بدون هرگونه  ۀاي، کمیتغیرحرفه

هاي شدت با خاطیان برخورد کرده و محرومیتمماشات، به

حال تعداد زیادي از  با اینسنگینی را اعمال خواهد کرد. 

ي را مورد انتقاد قرار رأي رسمی و کارشناسان، این هارسانه

دادند و آن را دخالت در زندگی خصوصی افراد قلمداد 

، ماجرا ها هم اظهار داشتند که در اینرسانهکردند. برخی 

موجه  اخالق ۀکمیتشکنی رخ نداده است که دخالت قانون

اخالق به سالمت  ۀکمیت ،اسپورتيآ(به نقل از  جلوه کند

 آنان مداخلۀ. )30/7/1396کن، فوتبال توجه کند نه بازی

مسئولیتش را خود  هاباشگاهکه  را اخالق در اموري ۀکمیت

 ۀکمیتنادرست دانستند و بیان داشتند که  ،بر عهده دارند

مسائلی چون فاقد صالحیت قانونی براي دخالت در  اخالق

 و سیگار قلیاننحوة پوشش بازیکنان، خالکوبی بدن و 

سیاست یک بام  (به نقل از خبرگزاري تسنیم، کشیدن است

 ).15/8/96اخالق،  ۀو دو هواي کمیت

در موضوع مربوط به خالکوبی دو نفر از ستارگان  •

 تیم ملی، کمیتۀ اخالق حکم محرومیت آنان را صادر کرد.

ورود  سرمربی تیم ملی فوتبال در دفاع از بازیکنان به ماجرا

أي ر جرايرئیس وقت فدراسیون فوتبال از اکرد و متعاقباً، 

 ۀاعضاي کمیتکرد و متعاقباً، همۀ اخالق جلوگیري  ۀکمیت

دلیل استعفا به (به نقل از افکارنیوز، اخالق استعفا کردند

  .)22/6/94 ،خالکوبی

از قدرت و  هاگیلي ایاالت متحده، احرفهدر ورزش 

اختیارات بسیار زیادي براي تنبیه ورزشکاران بابت تخلفات 

و رفتارهاي نامتعارف آنها در خارج از زمین برخوردارند. 

http://roozame.com/tags/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://roozame.com/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
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بر قراردادهاي شخصی عالوهي ورزش آمریکا هاگیلقدرت 

هایی است که امکان نامهبازیکنان، ناشی از مقررات و آیین

تنبیه ورزشکاران را بابت رفتارهاي آنان در خارج از زمین 

طور مشخص، مقررات و کند. بهورزش فراهم می

هایی وجود دارند تا در صورت انجام رفتارهایی که نامهآیین

، یا پیامدهاي کنندیمش شأن و اعتبار ورزش را مخدو

نسل جوان دارند،  ژهیوبهاجتماعی منفی براي جامعه و 

یی از رسیدگی هانمونهبازیکنان را تنبیه کنند. براي مثال، 

ي هاگیلبه رفتارهاي ناشایست خارج از زمین بازیکنان در 

 آمریکا ارائه شده است:

، بازیکن لیگ برتر بیسبال، 1در پروندة جان راکر •

با خبرنگار یک نشریه،  زیآمخصومتشاجرة وي در م

ي نژادپرستانه و تا حدودجمالتی را به زبان آورد که 

. نمایندة لیگ او را از شدندیممحسوب  زیبرانگتیحساس

دالر جریمه  20000بازي در یک فصل محروم و به پرداخت 

یا هر سازمان  پوستاننیرنگدر وجه مؤسسۀ ملی ترقی 

، کندیمدیگري که در زمینۀ ارتقاي تنوع بشري فعالیت 

محکوم کرد. همچنین مقرر شد که وي پس از پایان دورة 

ي هاکالسمحرومیت و پیش از حضور دوباره در لیگ، در 

 آموزشی مربوط به تنوع بشري شرکت کند.

 2استیو هوه 1991در پروندة معروفی در سال  •

ش نوبت مقررات مربوط به استفاده از بازیکنی که قبالً ش

دلیل تالش براي خرید مواد مخدر را نقض کرده بود، به

کوکائین و حمل کوکائین محکوم شد، اگرچه او خود این 

 العمرمادام طوربهمحکومیت را نپذیرفت. نمایندة لیگ، او را 

. با این 3تعلیق و از بازي در لیگ برتر بیسبال محروم کرد

به تخفیف در رأي محرومیت » هوه«قضایی  حال پیگیري

العمر منجر شد. دادگاه، مجازات اولیۀ درنظر مادام

                                                           
1. John Rocker 
2. Steve Howe 
 
 

ویژه شده را متناسب با اقدامات هوه تشخیص نداد، بهگرفته

نوعی بیماري روانی با درنظر گرفتن این نکته که هوه به

مبتال بود. در نتیجه، رأي صادره تغییر کرد و وي به یک 

و همچنین شرکت در برنامۀ آموزشی مربوط سال محرومیت 

به پیشگیري از مصرف مواد مخدر محکوم شد. دادگاه در 

حالی چنین تصمیمی را گرفت که همگان از اهمیت مبارزه 

با مصرف مواد مخدر در لیگ برتر بیسبال آگاه بودند. البته 

توان ناشی از این بخشی از دالیل این تخفیف مجازات را می

هاي مربوط به ه بررسی و رسیدگی به پروندهامر دانست ک

نامه و استانداردهاي متفاوتی مصرف مواد مخدر، طبق آیین

 ).1گیرد (انجام می

در پروندة باشگاه بیسبال لیگ ملی آتالنتا علیه  •

مالک  5، آقاي کوهن نمایندة لیگ، آقاي تد ترنر4کوهن

یکی از دلیل مذاکرة پنهانی با را به 6باشگاه آتالنتا بریوز

به یک سال تعلیق  7بازیکنان تیم سانفرانسیسکو جیانتس

محکوم کرد. پس از قطعی شدن رأي، ترنر به دادگاه شکایت 

کرد و دادگاه با بررسی شواهد موجود، اقدام وي را نقض بند 

نامۀ لیگ تشخیص داد و رأي مربوط به بهترین بهره در آیین

 .  )2(صادره را تأیید کرد 

ی صدور برخی احکام کمیتۀ اخالق دربارة در پ

هاي رفتارهاي خارج از زمین بازیکنان فوتبال در ایران، بحث

زیادي دربارة چرایی صدور آن درگرفت و حتی برخی 

قرار دادند.  سؤال، مبناي حقوقی آن را مورد هارسانه

آید این است که در موارد پیش می گونهنیاپرسشی که در 

ي معتبر ورزشی جهان در این خصوص چگونه عمل هاگیل

شود؟ در این نوشتار، نقش مدیریت لیگ در کنترل رفتار می

؛ چگونگی رسیدگی به رفتارهاي شودیمورزشکاران بررسی 

از زمین بازیکنان در لیگ برتر فوتبال ایران  ناشایست خارج

4. Atlanta National League Baseball Club, Inc. v. Kuhn 
5. Ted Turner 
6. Atlanta Braves 
7. San Francisco Giants 
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ي ورزشی آمریکا احرفههاي در مقایسه با لیگ

شود. در نهایت راهکارهایی براي کاهش وتحلیل میتجزیه

مشکالت موجود در این زمینه براي لیگ برتر فوتبال ایران 

 .شودیمپیشنهاد 

 

 روش تحقیق 

ات کیفی ی در زمرة تحقیقشناسروشاین تحقیق ازنظر 

ي هاروشی کیفی شامل شناسروش. شودیمي بنددسته

. استمطالعۀ اسنادي، تحلیل محتوا و مطالعات تطبیقی 

اینکه نتایج پژوهش حاضر، قابلیت  نظر بههمچنین 

گفت که این  توانیمقانونگذاري در سطح ملی را داراست، 

ي کاربردي قرار هاپژوهشپژوهش از نظر هدف در حیطۀ 

دارد. تحقیق حاضر براساس ماهیت و روش گردآوري 

گردآوري  منظوربه. شودیم، توصیفی محسوب هاداده

ي و اکتابخانهو اطالعات الزم، از روش مطالعۀ  هاداده

تطبیق این پژوهش را  قلمرواسنادي استفاده شده است. 

 خاص، طوربهفدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران و 

کمیتۀ اخالق فدراسیون فوتبال، و همچنین چهار لیگ 

اصلی ورزشی ایاالت متحدة آمریکا شامل لیگ ملی بیسبال 

)MLB(1 لیگ ملی بسکتبال ،)NBA(2 لیگ ملی هاکی ،

)NHL(3  و لیگ ملی فوتبال)NFL(4  دهدیمتشکیل .

ي تحت هاگیلي انضباطی هانامهنییآمحقق با مراجعه با 

دگی و حدود و ثغور تنبیهات و بررسی، نحوة رسی

شده در هر لیگ را مقایسه ي درنظر گرفتههامجازات

ي مذکور، ذکر چند نکته هاگیلکند. در توجیه انتخاب می

 ضروري است:

ي هاگیلي فراوان ماهیت ادارة ورزش در هامشابهت. 1

که توسط  االجراالزمکشورهاي مختلف و قوانین باالدستی 

ی ورزش براي همۀ کشورها وضع المللنیبي هاسازمان

                                                           
1. Major League Baseball 
2. National Basketball Association 

ي مشابه هایژگیو، سبب شده است تا اشتراکات و شوندیم

ي ورزشی کشورهاي مختلف، قابل مشاهده هاگیلزیادي در 

 باشد؛

ي مورد مطالعه در این پژوهش همانند هاسازمان. 2

ارا سایر مطالعات تطبیقی، حد قابل قبولی از همانندي را د

 هستند؛

ا بي ورزشی آمریکا در مقایسه هاگیلانتخاب . دلیل 3

بال ي فوتبال کشورهاي اروپایی این بود که در فوتهاگیل

ی تیملاراي اروپا، تعداد زیادي از شاغالن را لژیونرها و افراد د

اه یی که گتا جا، دهندیمکشور میزبان تشکیل  تیملغیر از 

 ي موفق، اکثر قریب بههامیتدر برخی  شودیممشاهده 

طور اتفاق بازیکنان، متعلق به کشورهاي دیگر هستند. به

ان، ي فوتبال اروپایی مانند بوندس لیگاي آلمهاگیلکلی 

صرفاً متعلق به  توانینماللیگاي اسپانیا و سري آ ایتالیا را 

ي بر بازیکنان، براکشور میزبان دانست. این موضوع عالوه

ثال هم صادق است (براي م هاباشگاهسهامداران و مالکان 

یکایی مالکان باشگاه منچستریونایتد انگلستان، دو برادر آمر

ي معتبر هاگیلي فوتبال در هاباشگاههستند یا تعدادي از 

 فارسجیخلدنیا توسط شهروندان کشورهاي عربی حوزة 

ماهیت  هامیت). در واقع بیشتر این اندشدهخریداري 

، کنندیمشور میزبان فعالیت ی دارند، ولی در کالمللنیب

نوعی  رفتارهاي خارج از زمین بازیکنان، از طریق رونیازا

آن  توانیمکه  شودیماستاندارد رفتاري قراردادي کنترل 

 ي منفک از قوانین کشور میزبان دانست.تا حدودرا 

 

 هاافتهی

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی چگونگی تنبیه 

ن در خارج از زمین ورزش در رفتارهاي ناشایست ورزشکارا

چهار لیگ اصلی ورزش ایاالت متحدة آمریکا (شامل 

3. National Hockey League 
4. National Football League 
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پردازد ي ملی بیسبال، بسکتبال، هاکی و فوتبال) میهاگیل

خاص، نحوة  طوربهو آن را با لیگ برتر فوتبال ایران و 

وفصل مسائل توسط کمیتۀ اخالق فدراسیون فوتبال، حل

. بر این اساس برآنیم تا دهدیممورد مقایسه و تطبیق قرار 

در این پژوهش در چند بخش به بررسی موضوع تحقیق 

بپردازیم. ابتدا رسیدگی به رفتارهاي خارج از زمین 

، شودیمبازیکنان، در چهار لیگ ورزش آمریکا بررسی 

سپس رسیدگی به رفتارهاي خارج از زمین بازیکنان، در 

یان، شود و در پالیگ برتر فوتبال ایران بررسی می

 .شودیمارائه  هاشنهادیپي و ریگجهینت

 چهار در کنان،یباز نیزم از خارج يرفتارها به یدگیرس

 کایآمر ورزش گیل

اي ورزش براي تنبیه ورزشکاران هاي حرفهقدرت لیگ

بابت تخلفات و رفتارهاي نامتعارف آنها در داخل یا خارج از 

چهار  برانگیز است. دري مشخص، ولی بحثتا حدودزمین، 

، )MLB(لیگ اصلی ورزشی آمریکا شامل لیگ ملی بیسبال 

و  )NHL(، لیگ ملی هاکی  )NBA(لیگ ملی بسکتبال 

نماینده و مقامات لیگ، قدرت  )NFL(لیگ ملی فوتبال 

). قدرت و 3وفصل مسائل لیگ دارند (زیادي در اداره و حل

اختیارات نمایندة لیگ بر مبناي این شروط، از لیگی به لیگ 

ویژه دیگر متفاوت است، ولی همه ماهیت مشابه دارند، به

در این زمینه که صالحیت تشخیص در موضوعات مختلف 

. این صالحیت )4(شده است به نمایندة لیگ واگذار 

رسد و همین امر نظر میتشخیص، البته بدون مرز به

. البته نمایندگان لیگ )5(ی داشته است در پانتقادهایی را 

توانند منابع قدرت اضافی هم دارند و از طریق آنها می

دلیل بدرفتاري تنبیه کنند. از جملۀ این ورزشکاران را به

منابع، قراردادهاي شخصی بازیکنان است. براي مثال 

شرط «داراي  NBA همۀ بازیکنان قرارداد استاندارد

                                                           
1. good moral character" clause 
2. NFL Players Personal Conduct Policy 

این شرط به تیم اجازه  .است» 1اخالقی پسندیده شخصیت

دهد که قرارداد بازیکن را خاتمه دهد، اگر رفتار و می

اقدامات وي با استاندارد اخالقی مناسب و رفتار مسئوالنۀ 

شهروندي مطابقت نداشته باشد، نمایندة لیگ از این شرط 

 .)6(کند براي تنبیه بازیکنان متخلف استفاده می

تري را اي شروط ویژههاي ورزش حرفهبرخی لیگ

دهد اند که این قدرت را به نمایندة لیگ میدرنظر گرفته

که بازیکنان را براي اقداماتی که در خارج از محدودة ورزش 

هنوز  MLBو  NBA. اگرچه )7(دهند، تنبیه کند انجام می

از آن  NHLو  NFLاند، نگرفته شیدر پاین سیاست را 

نوعی سیاست رفتار  2007در سال  NFLکنند. استفاده می

نامیده شد و  NFL PCP(2فردي جدید را وضع کرد که (

از جمله ورزشکاران  NFLبراساس آن، همۀ افراد مرتبط با 

فتاري که به انسجام و اعتماد از هرگونه ر« بایستمی

 )8( »عمومی لطمه بزند در لیگ فوتبال ملی اجتناب نمایند

دلیل ارتکاب این رفتارها تنبیه . هر بازیکن ممکن است به

شود (این رفتارها شامل خشونت خانوادگی، دزدي، توهین 

برداري، داشتن اسلحه در محل کار، غتشاش، کالهاجنسی، 

جرائم مربوط به استروئیدها و مواد ممنوعه، اقدام خطرناك 

موجب صدمه به شهرت  علیه ایمنی دیگران، و رفتاري که

NFL ك: رشوند. یم.NFL PLAYERS Ass'N, supra 

note 25, at 1. حتی اگر رفتارهایش به محکومیت قضایی ،(

این رویکرد در تضاد با سیاست رفتاري  3منجر نشده باشد.

ساخت که از را ملزم می NFLبود که نمایندة  NFLقبلی 

تنبیه بازیکن پرهیز کند، مگر اینکه بازیکن محکوم شده یا 

با تصویب  4اینکه شکلی از منازعه را انجام داده باشد.

تواند ورزشکار می NFLسیاست رفتار فردي جدید، نمایندة 

پس از اینکه لیگ بررسی و تحقیقات (را هر زمان که بخواهد 

تنبیه با درنظر گرفتن ماهیت «ند: ، تنبیه ک)را انجام داد

3. NFL PLAYERS Ass'N, supra note 25, at 1. 
4. Mahone, supra note 17, at 185. 
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کننده یا حادثه، خطر واقعی یا تهدید نسبت به شرکت

خواه با تنبیه همراه بوده (دیگران، سابقۀ بدرفتاري قبلی 

شود. این و سایر عوامل مرتبط تعیین می )باشد یا خیر

تواند شامل تعلیق، محکومیت به اقدامات تنبیهی می

). 5ی اخراج از لیگ باشد (خدمات اجتماعی، جریمه و حت

نظر از تنبیهی که تواند صرفبر این، نمایندة لیگ میافزون

هاي گیرد، ورزشکار خاطی را به شرکت در کالسدرنظر می

ورزشکار  1هاي آموزشی ملزم سازد.مشاوره یا سایر برنامه

نامه حق درخواست تجدیدنظر را براساس مقررات و آیین

NFL ) 8خواهد داشت.(  

NFL  همچنین سیاست مشابهی به نام برنامۀ سالمت

گرفته که براساس آن، نمایندة  شیدر پرا  BHP(2رفتاري (

تواند بازیکن داراي سابقۀ رفتار ناشایست را ملزم لیگ می

). نکتۀ 8سازد که در جلسات مشاورة اجباري حضور یابد (

گیري براي اجبار تنها در تصمیمجالب اینکه نمایندة لیگ نه

به شرکت در این جلسات مشاوره اختیار تام دارد، بلکه 

چ محکمه یا قاضی دیگري قابل بازبینی تصمیم او توسط هی

). برنامۀ سالمت رفتاري داراي چهار 8و تجدیدنظر نیست (

 مرحله است: 

در مرحلۀ اول بازیکن در جلسات مشاوره حضور  •

اقدام تنبیهی دیگري قرار  گونهچیه در معرضیابد، ولی می

 ندارد؛ 

در مرحلۀ دوم به شرکت در جلسات برنامۀ  •

تواند وي را می NFLدهد، ولی ه میسالمت رفتاري ادام

 بدون حقوق و دستمزد تعلیق کند؛

طور خودکار بازیکن را به NHLدر مرحلۀ سوم  •

 ؛کندیمبه مدت شش ماه تعلیق 

                                                           
1. NFL PLAYERS Ass'N, supra note 25, at 2. 
2. Behavioral Health Program 

بازیکن را به مدت یک سال  NFLدر مرحلۀ آخر  •

کند، بدون اینکه ضمانتی بدون حقوق و دستمزد تعلیق می

 ).9( براي بازگشت مجدد وجود داشته باشد

از ورزش، با همین  »3بهترین بهره«شرط موسوم به 

هدف در چهار لیگ بزرگ بیسبال ورزش آمریکا گنجانده 

شده است. این شرط در لیگ بزرگ بیسبال، به نمایندة لیگ 

ورزشکارانی را که رفتارشان به بهترین حالت  دهدیماجازه 

، تنبیه کنند. طبق این زندیمبهره بردن از بیسبال آسیب 

شرط، در لیگ ملی هاکی هم به نمایندة لیگ این اختیار 

داده شده تا اگر بازیکنی در داخل یا خارج از زمین مرتکب 

رفتار ناشایستی شود، یا علیه خوشنامی لیگ یا بازي هاکی 

اقدامی انجام دهد، او را تنبیه کنند. چنین شرطی در لیگ 

د دارد و براساس آن، نمایندة ملی فوتبال آمریکا هم وجو

ورزشکاري را که رفتار او براي لیگ فوتبال  تواندیملیگ 

باشد، تنبیه کند. نمایندة لیگ ملی بسکتبال هم  بخشانیز

اختیار قانونی دارد که هر بازیکنی را که براساس نظر و 

عقیدة او (نمایندة لیگ) خطایی انجام داده یا رفتارش 

 ).10راي لیگ مضر است، تنبیه کند (ي بوده که باگونهبه

که تنبیهی براي ورزشکار توسط یکی از چهار هنگامی

لیگ اصلی ورزش آمریکا درنظر گرفته شود، بسته به نوع 

تواند تقاضاي تجدیدنظر کند و آن را به داور لیگ او می

طرف، نمایندة لیگ یا سیستم قضایی تقدیم کند، بی

حال، ی شده باشد. با این مشروط بر اینکه رأي صادره قطع

رأي صادرة نمایندة لیگ در موضوعات انضباطی، قطعی و 

هایی از تخفیف مجازات ). با اینکه مثال11غیرمقید است (

وجود داند، ولی معموالً قدرت و اختیارات نمایندگان 

اي ورزش در آمریکا چنان زیاد است که هاي حرفهلیگ

شود ندرت نقض می، بهتصمیمات آنان براي تنبیه بازیکنان

3.best interest 
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کننده و تجدیدنظر، تأیید و معموالً توسط نهادهاي رسیدگی

 شود.قرار می

 گیل در کنان،یباز نیزم از خارج يرفتارها به یدگیرس

 رانیا فوتبال برتر

اخالق فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی در  ۀکمیت

 ۀاساسنام بهراستاي عمل به قوانین فیفا و با استناد 

 1393آن در سال  ۀنامآیین و فدراسیون فوتبال ایجاد

 يسازاخالق سالم ۀهدف از تشکیل کمیت. شد تشکیل

کمک به سالمت مسابقات و اطمینان  ،محیط ورزش فوتبال

متصدیان  یتالش در جهت خوشنام ،از سالم بودن نتایج

عوامل ورزش تمامی ارتباطات سالم  ۀتوسع ر،فوتبال کشو

ه شدعنوان فوتبال  ياانی از اخالق حرفهپشتیب و فوتبال

وري ۀ اخالق فدراسیون فوتبال جمهنامنییآ 2(مادة  است

ۀ نامنییآحوزة اجرایی  3به موجب مادة  اسالمی ایران).

 ۀکمیت اخالق فدراسیون فوتبال جمهوري اسالمی ایران،

 ةاشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوز تواندیاخالق م

که اعتبار فوتبال کشور را  یارهایفوتبال در خصوص رفت

رت و در صوهند مورد بازخواست قرار د ،کنندمی دارخدشه

ز اخالق مرکب ا ۀکمیت. احکام مناسب را صادر کنند ،لزوم

 و هر دیوانکمیت است حدیوان تحقیق و یک دیوان یک 

است که ترکیب  نفر یک و معاون یک رئیس، یک داراي

رئیسه  تأهی دییاعضا به پیشنهاد رئیس فدراسیون و تأ

نباید  واین اعضا باید کامالً مستقل باشند  .ندشویتعیین م

به  کانون انجمن ۀپارتمان اتحادی ۀهمزمان در باشگاه کمیت

ۀ نامنییآ 17(مادة ت فوتبال عضویت داشته باشند أهی

 می ایران). اخالق فدراسیون فوتبال جمهوري اسال

کاري و موازيدر خصوص  ییهابحثاگرچه همواره 

اخالق فدراسیون  ۀانضباطی و کمیت ۀتداخل وظایف کمیت

 ةکه در مادگونههمان، ولی ها وجود داشتهفوتبال در رسانه

انضباطی به تخلفات درون ۀ کمیت ،شده ریحنامه تصآیین 19

فوتبال اخالق به تخلفات خارج از زمین  ۀکمیت ، وزمین

 تخلفیتشخیص داده شود  کهیدرصورتو  نندکیرسیدگی م

جاي  يااخالق حرفه ةانضباطی و هم در حوز ةدر حوز هم

خواهد بود.  انضباطی ۀکمیت با اولویت رسیدگی ،ردیگیم

 ،مخدوش کردن عل واگرچه پرداختن به مواردي چون ج

، اللید ،هوپیشنهاد یا دریافت رش ،قبول هدایا ،تعارض منافع

مسابقات  یحفاظت از شخصیت افراد و درستعدم تبعیض، 

ۀ اخالق را شامل نامنییآ 16تا  8که مواد  هاو رقابت

این صالحیت را دارد که طبق  اخالق ۀکمیت، ولی شوندیم

ی و الگوسازي نامناسب براي فرهنگقانون، در مسائل 

 4و  1کند. به موجب بندهاي هم ورود  نوجوانان و جوانان

اخالق صالحیت دارد تا به  ۀکمیت ،نامهآیین 20 ةادم

 غیرمتعارف که به غیراخالقی، غیراصولی و رفتارهاي

 .دکنرسیدگی  ،کنندیوارد م لطمه اعتبار فوتبال تمامیت و

که قبالً  رفتار افراديبه  تواندیم اخالق ۀهمچنین کمیت

اما رفتار  ،فوتبال بودند ولی فعالً فعالیتی ندارند ةجزو خانواد

 نزد فدراسیون شهرت و تصویر و به تمامیتو عملکرد آنها 

. دکنرسیدگی  ،رساندمی جدي آسیب عمومی افکار

 کهیدرصورت، نامهنییآ 20مادة  5همچنین، طبق بند 

 ،هامانند باشگاه مرتبط تشکیالت ورزشیو  هاسازمان

 سازمان لیگ و فدراسیون در رسیدگی به تخلفات

یا از پیگیري قصور  ،کوتاهی کنند نامهنییآر شده دتصریح

دعاوي  ۀاخالق حق تحقیق و قضاوت در زمین ۀکمیتکنند، 

 23 ةماد . به موجبفوتبال را خواهد داشت ةداخلی حوز

تنهایی خود به تواندیاخالق م ۀرئیس دیوان حکمیت کمیت

محرومیت از  ،احکامی چون تعلیق فردي تا سه مسابقه

 5جریمه تا  ،فوتبال تا یک ماه با فعالیت رسمی مرتبط

اقدامات موقتی را  یا صدور دستور موقت ،میلیون تومان

 تصریح شده است: نامهنییآ. حتی در بخشی از دکنصادر 

رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اسالمی سایر «

خالق ا ۀنامتخلفات ارتکابی توسط افراد مشمول آیین

اما اگر  ،فدراسیون فوتبال در صالحیت مراجع قضایی است
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موضوعی در اثر انعکاس در افکار عمومی آسیب زدن به 

اعتبار فوتبال یا حسن شهرت فدراسیون در افکار عمومی 

اخالق این صالحیت را دارد که به این موضوع  ۀشود کمیت

 رسیدگی نماید و تنبیهات انضباطی متناسب را براي متخلف

ۀ اخالق فدراسیون فوتبال نامنییآ 28(مادة » درنظر بگیرد

 جمهوري اسالمی ایران).

هرگونه نمایش «: نامهنییآ 28مادة  6بند طبق 

 يسازغیرمتعارف بازیکنان از حیث پوشش یا چهره

نمایش خالکوبی در طول مسابقات رسمی  و یاغیرمرسوم 

د نماید وار لطمه تواند به فرهنگ مرسوم در جامعهمی که

اخالق بوده و در تمرینات و مسابقات  ۀکمیت ةبه عهد

 کهیدرصورت. غیررسمی به عهده باشگاه مربوطه خواهد بود

 ۀکمیت ،شودنهاي باشگاه در این مورد مؤثر واقع تالش

ر د ،رفتاري يهايناهنجار ۀدلیل اشاعبه توانندیاخالق م

تمرینات و مسابقات غیررسمی نیز به موضوع رسیدگی 

اردي چون مو )،30(مادة  نامهنییآ اقدامات تنبیهی». نمایند

 ،نقدي ۀجریم ،توبیخ کتبی و درج در پرونده ،تذکر کتبی

تعلیق یک  ،قهرمانی يهااسترداد مقام جوایز و نشان

 نیمکت یا محرومیت از حضور در مسابقه در رختکن ،مسابقه

الیت محرومیت از فع ،محرومیت ورود به ورزشگاه ،هارهیذخ

و الزام شخص حقیقی به انجام ، رسمی مرتبط با فوتبال

در . ردیگیفوتبال را در برم ةنوعی فعالیت اجتماعی در حوز

 به فعالیت به انجامالزام شخص حقیقی « ،خصوص مورد آخر

مل شا تواندیم »فوتبالحوزة فعالیت اجتماعی در  نوعی

 ةآموزش تعداد مشخصی از بازیکنان رد بهمحکوم کردن 

 ۀدر خصوص ادل 49 ةماد . در نهایت، به موجبپایه باشد

عضاي ا« تصریح شده است که: ،اخالق ۀقبول کمیت مورد

اخالق در مورد دالیل تخلفات بر مبناي اقناع  ۀکمیت

ق اخال ۀکمیت ».ندینمایگیري مشخصی قضاوت و تصمیم

شده داراي ارزیابی قبول یا رد دالیل ارائه ۀهمچنین در زمین

 ).5و  3(بندهاي  اختیار است

 يریگجهینت

بابت رفتارهاي  هاگیلشده توسط تنبیهات اعمال

مکملی  عنوانبهتوان ناشایست خارج از زمین ورزش را می

تواند هاي قانونی بررسی کرد. لیگ میبراي مجازات

ها استناد نامهي خود، به آیینهايریگمیتصماي سادگی بربه

هاي شده توسط لیگنظر گرفتهحال تنبیهات درکند. با این 

فردي دارند، از جمله آگاهی هاي منحصربهورزشی ویژگی

ه بعمومی از ماهیت اقدامات تنبیهی، و لزوم پاسخگو بودن 

اي که باید درنظر تماشاگران، در خصوص ویژگی اول، نکته

شده گرفته شود این است که اقدامات تنبیهی درنظر گرفته

ها، جنبۀ عمومی دلیل توجه فراوان رسانهها بهتوسط لیگ

هاي فراوانی را در مورد چگونگی و متناسب دارند و بحث

اندازند. این امر به این دلیل است بودن تنبیهات به راه می

ب خود جلها را به اي معموالً توجه رسانهکه ورزش حرفه

کند و رفتارهاي نادرست بازیکنان، توجه و نگاه عموم را می

ناپذیر است. انگیزد و این توجه عمومی تقریباً اجتناببرمی

شده توسط پاسخگو بودن، ویژگی دوم تنبیهات درنظر گرفته

ها یا هاي ورزشی در مقایسه با دادگاههاست. لیگلیگ

 یمات خود پاسخگوسیاستمداران، باید بیشتر در قبال تصم

طور معموالً به استمداریسباشند. نمایندة لیگ همانند یک 

 مداوم کنفرانس خبري برگزار کرده و همواره جمالت رسمی

کند تا به مخاطبان اطمینان دهد که رفتارهاي را ادا می

شود و پیامدهاي این شدت مجازات میخالف بازیکنان به

تکب بازیکنان هرگز مر تنبیه چنان ناگوار است که بهتر است

 آن نشوند.

طور هاي ورزشی بهسؤال این است که چرا لیگ

اي تمایل به تنبیه بازیکنان براي رفتارهاي ناشایست فزاینده

در خارج از زمین ورزش دارند؟ دالیل زیادي براي پاسخ به 

این پرسش وجود دارد. یکی از دالیل اصلی در این زمینه 

بازیکن لیگ رفتار ناشایستی  که یکاین است که هنگامی

دهد، وجهه و تصویر را در خارج از زمین ورزش انجام می
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طور چشمگیري آسیب لیگ و نیز میزان سودبخشی آن به

که بازیکنان رفتار اند هنگامیبیند. تحقیقات نشان دادهمی

دهند، تماشاگران ممکن است ناشایستی را از خود بروز می

را خریداري کنند و درآمد حاصل  ها و کاالهاي کمتريبلیت

خواهند یابد، زیرا اسپانسرها نمیاز تبلیغات نیز کاهش می

به حمایت از چنین رفتارهایی منتسب شوند 

که احساس تحسین ). در واقع هنگامی1،2007(بوکوفسکی

در بین تماشاگران با احساس تنفر از بازیکن خاصی 

الت البته جایگزین شود، کل لیگ لطمه خواهد دید. مشک

ها به رفتارهاي ناشایست در اثر توجه فزایندة رسانه

در چنین  2شود.توسط بازیکنان تشدید می گرفتهانجام

، تنبیهات بیشتر و هاگیلدرك است که چرا  شرایطی قابل

قبول شدیدتري را براي رفتارهاي ناشایست و غیرقابل 

ی منفی هم تأثیرات تبلیغ خواهندیمگیرند؛ آنها درنظر می

 این رفتارها را کاهش دهند و هم مانع از زیان مالی شوند. 

ي ایاالت متحده، منابع تنبیه رفتارهاي هاگیلدر 

ناشایست خارج از زمین بازیکنان، فراتر از اشکال قراردادي 

، »انسجام«، »اعتماد عمومی«است و مواردي چون 

در را  »بازي جوانمردانه«و  »استانداردهاي اخالقی«

هاي ورزشی در تنبیهات خود در . در واقع لیگردیگیبرم

پی آموزش عمومی رفتارهاي درست هستند و تهدیدهاي 

اخالقی مربوط به رفتارهاي ناشایست بازیکنان در اجتماع 

نمایندة  3که راجل گودلگیرند. هنگامیرا هم درنظر می

NFL دلیل انجام را به 4بازیکن معروف میشائیل ویک

اي در یک مبارزة سگ تعلیق و محروم کرد، نامهبندي شرط

براي توجیه تصمیم خود منتشر ساخت. او در این نامه، رفتار 

رحمانه و شایستۀ سرزنش دانست که ویک را غیرقانونی، بی

 اش، ویک راداراي تأثیرات مخربی است. گودل در نامه

                                                           
1. Bukowski 
2. Robinson, supra note 4, at 1323-25 
3. Roger Goodell 
4. Michael Vick 

از آنکه پس  2007خواند. در سال  »الگوي مشوش رفتاري« 

رانندگی  نیدر ح فیلپلیمبازیکن تیم تورنتو  5بلمارك 

در حال مستی با رهگذري تصادف کرد و گریخت، متعاقب 

اظهار  6گري بتمن NHLبازي، نمایندة  15محرومیت از 

بازي در لیگ ملی هاکی یک مزیت و حق ویژه «داشت که 

در ». همراه داردهاي رفتاري را بهاست که با خود مسئولیت

بازیکن بسکتبال  7که رابین پاترسونگامیهن 2001سال 

دلیل تالش براي آزار جنسی به NBAتوسط نمایندة لیگ 

بازي محروم شد، رئیس تیم سیاتل سونیکس اظهار  5

در  NBAلیگ یک پیام ارسال کرد، بازیکنان لیگ «داشت: 

. »اقداماتشان در خارج از زمین پاسخگو باشند خصوص

دهند که نبیهی نشان میاشارات اخالقی این تصمیمات ت

ارتقا و  عنوان شکلی از حکمرانی، در پیهاي ورزشی بهلیگ

اند و چیزي بیش از سود و زیان هاي اجتماعیتقویت ارزش

مالیِ صرف، در وراي اقدامات تنبیهی لیگ قرار دارد. اساساً 

فقط سرگرم کردن تماشاگران، بلکه وظیفۀ لیگ، نه

کنندگان ز ورزش و شرکتدهی تصویر اخالقی مثبت اشکل

). به همین سبب مواردي چون پیشینۀ اخالقی 12آن است (

ي ورزش هاگیلبازیکنان و حتی طرز پوشش آنها توسط 

گیرد تا وجهۀ مناسبی از ورزش را براي مدنظر قرار می

معنا نیست که ). البته این بدان13محیط جامعه ارائه کند(

نان دخالت کنند یا ها مجازند در زندگی شخصی بازیکلیگ

ي آموزشی شوند. مسئله این است که هاسازمانجایگزین 

در سطح ورزش قهرمانی و نخبه، ورزشکاران طبق قوانین 

بازي قادرند حد مشخصی از تهاجم و خشونت را اعمال کنند 

. گاهی اوقات این تهاجم و خشونت، به زندگی شخصی )14(

یا  زیآمخشونتو آنان مرتکب رفتارهاي  شودیمآنان وارد 

ها این . لیگشوندیمآزارهاي جنسی در سطح اجتماع 

5. Mark Bell 
6. Gary Bettman 
7. Ruben Patterson 
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کنند تا پیامی را به ورزشکاران و افراد بازیکنان را تنبیه می

قبول است جامعه ارسال کنند که چنین رفتارهایی غیرقابل 

بایست احساس قدرت و برتري خود در و ورزشکاران می

 آن را با خود به زمین ورزش را کنترل و کانالیزه کنند و

آنها همچنین از ورزشکاران  زندگی شخصی نیاورند.

خواهند از اشتباهات خود درس بگیرند. به همین سبب می

ي ورزشی ایاالت متحده، جلسات اجباري هاگیلنمایندگان 

عنوان یک شیوة تنبیه براي بازیکنان درنظر مشاوره را به

رهاي ناشایست اند تا آنها را از ارتکاب مجدد رفتاگرفته

این موضوع را خوب بدانیم یا بد، باید بپذیریم  ).15بازدارند (

ها کودك و نوجوان هستند که ورزشکاران الگوي میلیون

توانند درستکاري و رفتار شایسته را به آنها و می )16(

ابراین اجازه دادن به آنان براي ارتکاب رفتارهاي بیاموزند، بن

ناشایست و کسب درآمدهاي میلیونی، بدون آنکه قانون 

بتواند مانع از این رفتارها شود، برخالف اصول عدالت و 

است و پیام نادرستی را به  )خصوصی و عمومی(اخالق 

نشینند کودکان و نوجوانانی که مشتاقانه به تماشاي آنان می

 کند. کنند، مخابره میرشان را دنبال میو اخبا

توانند نقش مفید و مؤثري در ارتقاي می ها اگرچهلیگ

هایی ها و نگرانیهاي اجتماعی ایفا کنند، ولی چالشارزش

هاي تردید حفظ و احیاي ارزشدر این زمینه وجود دارد. بی

هاي مهم اخالقی مهم است، ولی نباید در این راه ارزش

در اعمال تنبیهات مغفول واقع  ند برابري و عدالتدیگري مان

شود. در چهار لیگ ورزشی آمریکا که در پژوهش حاضر 

طور گیري براي تنبیه و مقدار آن، بهبررسی شدند، تصمیم

عالوه، فقدان آیین کامل در اختیار نمایندة لیگ است. به

شده براي هاي تدویندادرسی هماهنگ یا دستورالعمل

شود که نظر شخصی نمایندة لیگ بسیار می تنبیه، سبب

نافذ باشد و در نتیجه، تفاوت زیادي بین آراي تنبیهی در 

تر، وجود بیاید. شاید چالش بزرگهاي مختلف بهلیگ

هاي ورزشی هاي تنبیه بازیکنان متخلف باشد. لیگشیوه

شیوه و ابزار مستقلی براي تشخیص رفتارهاي ناشایست 

هایی که به هاي رسانهاغلب به گزارشورزشکاران ندارند و 

هاي . گزارشکنندیمپردازند، اتکا برخی حوادث می

اي معموالً به واکنش شدید افکار عمومی منجر رسانه

شود که البته خود این واکنش، ابزار بسیار مناسبی در می

کاهش وقوع رفتارهاي ناشایست ورزشکاران است. با این 

ها به شکل شود که لیگبب میحال، فشار افکار عمومی س

سریع و شدیدتري واکنش نشان دهند. به بیان دیگر، 

شود که احساس پاسخگو بودن به افکار عمومی سبب می

تر و شدیدتري درنظر گرفته شود. حتی در تنبیهات بزرگ

مواقعی که ورزشکاري توسط سیستم قضایی مجازات 

نیز  هاگیلتماشاگران ورزش عقیده دارند که  شود هم،می

هاي درنظر ، زیرا مجازات)17(باید او را تنبیه کنند 

اندازة تنبیهات شده توسط سیستم قضایی به گرفته

). 18شده توسط سیستم ورزش، بازدارندگی ندارند (اعمال

یکی از مشکالت اتکا به افکار عمومی در اعمال تنبیهات این 

است که علل اصلی و بنیادین رفتارهاي ناشایست و تخلفات 

آورندة آن رفتار نادیده  وجودبهو همچنین، بستر فرهنگی 

. در نهایت، فشار افکار عمومی گاه رفتاري را شودیم گرفته

و آن را بیش از استحقاق آن نشان  کندیمنمایی بزرگ

در لیگ ملی  الذکرسابقدهد. براي مثال، در پروندة می

دلیل انجام فوتبال آمریکا، بازیکن نامبرده (میشائیل ویک) به

بندي در یک مبارزة سگ با تعلیق و محرومیت شرط

ي هاپروندهآنکه بررسی اجمالی نی مواجه شد، حال سنگی

که بسیاري از بازیکنان پس از بدرفتاري  دهدیمدیگر نشان 

با همسرانشان و حتی کتک زدن آنان، با مجازات چندانی 

 ).19( اندنشدهمواجه 

ي هاافتهگرفته براساس یي صورتهایبررسبا توجه به 

ائه است (در مجموع کاربردي قابل ار شنهادیپتحقیق، چند 

هاي شود که ورود لیگپیشنهاد). اول، پیشنهاد می 9

شده و ورزشی به مبحث تنبیه بازیکنان، به شکل تعریف
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ساختارمند صورت پذیرد و ضمن توجه و اهتمام به عامل 

ي هانامهنییآبازدارندگی، تمهیداتی مانند شفافیت 

منظور به شده،انضباطی و اخالقی، و فرایند دادرسی تعریف

کاهش برخی تخلفات و رفتارهاي ناشایست ورزشکاران 

و  هامقاومتمدنظر قرار گیرد. دوم، از آنجا که بخشی از 

انتقادهایی که به احکام صادره توسط کمیتۀ اخالق صورت 

و آن را مداخلۀ غیرقانونی و خودسر این کمیته در  ردیگیم

ع ناکافی از ، ناشی از اطالدانندیمزندگی شخصی بازیکنان 

وظایف و اختیارات کمیتۀ اخالق است، تفکیک وظایف 

رسیدگی به رفتارهایی  در خصوصو کمیتۀ اخالق  هاباشگاه

 دیتأکبه فرهنگ جامعه آسیب وارد سازد، مورد  تواندیمکه 

ی کافی دربارة آن انجام گیرد. در این رساناطالعقرار گیرد و 

مادة  6ي بر تبیین بند اژهیوزمینه ضروري است تا تمرکز 

ۀ کمیتۀ اخالق صورت پذیرد. سوم، با توجه به نامنییآ 28

محور است و اینکه ورزش اساساً نهادي اجتماعی و مخاطب

در آن اهمیت زیادي دارند، ضروري  هارسانهبه همین سبب، 

لزوم و اهمیت مداخلۀ کمیتۀ اخالق در  در خصوصاست تا 

الزم به مسئوالن  یآگاهنان، رفتارهاي خارج از زمین بازیک

و خبرنگاران ورزشی داده شود. چهارم، بررسی  هارسانه

ي ورزشی آمریکا هاگیلي مورد رسیدگی در هاپروندهنمونه 

حاکی از آن است که آراي تنبیهی صادره توسط نمایندة 

یا افراد یا نهادهاي دیگر  شوندیملیگ، کمتر دچار تغییر 

ي مربوط به فدراسیون هایرسبر. کنندیمدر آن ورود 

که از زمان تشکیل کمیتۀ  دهدیمفوتبال در کشور ما نشان 

اخالق تاکنون، بخش زیادي از آراي کمیتۀ اخالق با 

و  هارسانهفشار  در اثر، یا هاگروهپادرمیانی سایر افراد و 

. اندشدهافکار عمومی، بالاثر شده، یا دچار تخفیف 

ي مورد بررسی در پژوهش هانهنموکه در برخی گونههمان

حاضر آورده شده، توقف اجراي آراي کمیتۀ اخالق، حتی به 

ی اعضاي کمیته اخالق هم منجر شده جمعدستهاستعفاي 

اخالق استعفا  ۀاعضاي کمیت است (به نقل از روزنامۀ شرق،

سبب  مدتیطوالن). این موضوع در 17/10/96 ،دادند

مثبت و  راتیتأثو از  شودیمتضعیف جایگاه کمیتۀ اخالق 

. با توجه به اینکه نهاد کمیتۀ کاهدیمقدرت بازدارندگی آن 

منظور بهو زیر نظر هیأت رئیسه و کنگرة فیفا  دییتأاخالق با 

تشکیل شده است، ضروري  کنترل رفتارهاي غیرمتعارف

است تا فدراسیون فوتبال ضمن رعایت جایگاه حقوقی و 

شکلی عمل نماید که آراي اجتماعی کمیتۀ اخالق، به 

االتباع باشد. پنجم، و الزم االجراالزمصادره آن براي همگان 

به اینکه گاهی اوقات بین آراي تنبیهی صادره براي  با توجه

، شودیماند، تفاوت زیادي مشاهده تخلفاتی که تقریباً مشابه

ۀ نامنییآۀ اجرایی براي ناموهیشکه یک  شودیمپیشنهاد 

ین و ابالغ شود. ششم، در آغاز فصل و هنگام عقد اخالق تدو

ي الزم دربارة اهمیت و لزوم هاآموزشقرارداد با بازیکنان، 

ۀ اخالق به بازیکنان و مربیان و نامنییآپایبندي به 

یی در هادورهو  هاکارگاهسرپرستان گوشزد شود. همچنین، 

طول فصل در این زمینه برگزار شود. هفتم، با عنایت به 

 شودیمباالي فوتبال در جامعه، پیشنهاد  ریتأثفوذ و ضریب ن

بیشتري بر  دیتأککه کمیتۀ اخالق در اقدامات تنبیهی خود 

ي اجتماعی هاتیفعالسوق دادن بازیکنان متخلف به انجام 

ۀ کمیتۀ نامنییآ 30داشته باشد. البته این موضوع در مادة 

اجتماعی در ي هاتیفعالاخالق تصریح شده، ولی محدود به 

حوزة فوتبال است و حتی با وجود این نیز در میدان عمل 

الزام که  دشویم، بنابراین پیشنهاد شودیممغفول واقع 

در زمرة  شخص حقیقی به انجام نوعی فعالیت اجتماعی

 ةماد اقدامات تنبیهی مدنظر قرار گیرد. هشتم، به موجب

انضباطی به تخلفات  ۀکمیت ۀ کمیتۀ اخالق،نامآیین 19

اخالق به تخلفات خارج از زمین فوتبال  ۀکمیت و درون زمین

 ةدر حوز تخلفاتی که هم در خصوصو  نندکیرسیدگی م

، دنریگیمجاي  يااخالق حرفه ةانضباطی و هم در حوز

باشد.  انضباطی ۀکمیت با اولویت رسیدگیمقرر شده است تا 

پیشگیري از موازي منظوربهبا این حال، ضروري است که 
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اخالق  ۀانضباطی و کمیت ۀکاري و تداخل وظایف کمیت

مشخص  طوربه، رفتارها و تخلفاتی که فدراسیون فوتبال

ي و بنددستهباید توسط کمیتۀ اخالق رسیدگی شوند، 

بندي مشخص و تعیین مصادیق مشخص شود. نهم، دسته

ناد به است غیرمتعارف که غیراخالقی و رفتارهايروشن براي 

آسیب وارد  اعتبار فوتبال تمامیت و به« نامه،آیین 20مادة 

تواند نقش مؤثري ، ضروري است. انجام این کار می»کندمی

در افزایش مقبولیت آراي کمیتۀ اخالق در جامعۀ ورزشی و 

ي و در نتیجه، کاهش مشکالت موجود در این زمینه ارسانه

 داشته باشد.
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Abstract 
When misconducts outside the playing field occur by stakeholders of sport, penalties 
and fines are usually intended by sports clubs. However, if punitive actions were 
imposed by more formal entities such as the League organization or the Disciplinary 
Committee, it is likely that these votes will be challenged by the media. In recent 
years, more stringent disciplinary regulations have been introduced by the world's 
most prestigious sports leagues for the inappropriate behavior of athletes outside the 
field of sports and the number and severity of fines for offenders have increased. 
These punishments are considered with goals such as keeping a healthy environment, 
the development of healthy communication among sport stakeholders, support for 
professional ethics, educating good behaviors, providing a positive moral image of 
sports stakeholders, preventing league losses, and improving the reputation of the 
league and often beyond the framework of the players' contracts. However, factors 
such as the lack of defined hearing procedures, the reliance on public opinion in 
punishment, the magnitude of the misconduct of players, and the large difference in 
penalties in different leagues have raised questions about the competence and 
authority of professional sports leagues to punish players for abuse.This article 
analyzes how to punish misconducts of athletes outside the field of sports in the four 
major US sports leagues (including National Basketball, Basketball, Hockey, and 
Soccer), and with the Iran’s Premier Football league and in particular , The way things 
are solved by the Football Federation's Ethics Committee is being compared and 
adapted. 
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