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 چکیده 

بهخرافهپژوهشگران  امروزه   را  انحرافات  گرایی  از  یکی  بررسی    اجتماعیعنوان  و  نیز کردهنقد  و ورزش  اند 

  گرایی خرافهواج خرافات مصون نبوده است.  از ر  نشدنیبینیپیشعنوان یک پدیدة درخور توجه با ماهیت  به

امروزی  معضالت  از  یکی ورزش  در  هدفبنابراین  ؛شودمی  محسوب  رایج  با  پژوهش  این  ابعاد    ،  شناسایی 

شدگ  انجام  ایران  ورزش  در  خرافات  به  ک به  یاکتشاف  یکرد روبا    حاضر  پژوهش.  رایش  وصورت  روش   یفی 

 بر گرایش به خرافات  ثر مقدماتی عوامل مؤ  ای فهرست کتابخانه  مطالعة  شد. ابتدا با استفاده از   انجام   بنیاد داده

. آگاه از موضوع پژوهش اجرا شد   نفر از کارشناسان   15با    یافتهساختار های نیمه و سپس مصاحبه شد  ی  ی شناسا 

بعد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد.  روش استقرای منطقی در سه مرحلة کد ها از  برای تحلیل داده

در ورزش    یش به خرافاترا کد در گ   83شناسایی    دهندة با کارشناسان، نتایج در کدگذاری باز نشان   از مصاحبه

ند. درنهایت نیز سه مؤلفة بندی شد مفهوم طبقه   22ها در  محوری، نشان ایران بود. سپس در مرحلة کدگذاری  

انتخابی شامل مقولة حا شدة  شناسایی  نظر به   بندی شدند. طبقه  ای و رفتاری ساختاری، زمینه   صل از کدگذاری 

بر آموزش در هر سه سطح ر ورزش وجود ندارد و عالوه گری دابله با خرافه مق رسد یک راهبرد قطعی برای  می 

نهایت گیری از نمادهای غیرخرافی و در اجتماعی، ایجاد مطلوبیت و بهره   های به مکانیسم   ، میانی و خردکالن،  

  نیاز است.   های روانی و هیجانی ورزشکار خودسازی 
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 مقدمه 
  و   نوزدهم  قرونو    یافت  گسترش  هاانسان  اجتماعی  زندگی  در  عقالنیت  میالدی  یجدهمه  قرن  در

  با  مقابله  برای  فردی  هر  که  است  کارآمدی  ابزار  اندیشه.  ندشد  تبدیل  خردگرایی  قرن  به  بیستم
از  و   خرافی  نیروهای  به  آن  از  نکردنستفادها  صورت  در   و   گیردمی  بهره  آن  از  ناتوانی  تصور   فراتر 
)حریممی  متوسل افراد (.37،  2002پناهی،  شود  تمایل  به  توجه  و    با  رویدادها  با  مواجهه  در 
 خرافی  اعتقادات  جودواست.  توجه شده    عنوان یکی از راهکارهای بهگرای به خرافه  ،روزمره  هایتصمیم

  به  اعتقادات  از  برخی  است  ممکن  البته  ؛است  انکارناپذیر  واقعیتی  ایران  ازجمله  و   جهان  مردم  بین  در
 نیست  ها آن  کردناثبات  یا  دادنتوضیح  به  قادر  هنوز  علم  که  شوند   تلقی  خرافی  دلیل  این

،  1دامیچجمله  اند؛ ازرا ارائه کرده  خرافهاز  تعاریف گوناگونی    پژوهشگران  (. 103،  2009)شاهنوشی،  
موسویلر   و   تصور   کهند  ندامی  هاییروش  یا  غیرمنطقی  باورهایرا    خرافات(  2010)استوبروک 

حوادث  نتیجة  بر  شودمی و  تعریف  (1992)  2وماک   .گذارند می  ثیرتأ   رویدادها    عنوان به  خرافات  در 
غیر بهرفتارهای  فرد  که  تکراری  و  میمعمول  درنظر  را  آن  مثبت  اثری  اعمال  بیان    ،یردگمنظور 

کهکمی مثب  ند  ارتباط  نتیجةهیچ  و  رفتارها  آن  بین  منفی  یا  ندارد.  ت  وجود   3جاهودا  رویدادها 
می (  1970) که  بیان  پیشکند  و  اطمینان  نبود  محدودکردن  برای  تالشی  پیامدهای  بینی  خرافه 

ست ا  این در حالی  است که توان کاهش تنش دارند؛ کارهایی    دستورات و  محتمل از طریق جادو یا 
کوکو   فوسترکه   گسترده   را  خرافات(  2008)  4و  رفتارهاانواع  و  باورها  از  بر  دندانمی  ای  مبنای  که 

و  ها، اعتماد به سحر و جادلی ناشی از جهل، ترس از ناشناخته برخی فرایندهای نادرست علت و معلو
به نادرست  برداشتی  یا  شانس  مییا  می  .پیوندند قوع  خرافات  به  گوناگونیگرایش  علل    ؛باشد   تواند 

  جمعی   و  فردی  صورتبه  هاانسان  کهباشد    هاییترس  درتواند  می  خرافات  ایهریشه   اینکه  جملهاز

  انسان،  پیرامون  محیط  نشدنی بینیپیش  و   نشدنیتوصیف  نیروهای  از  ترس  .کنندمی   تجربه  را  ها آن 
برخی پژوهشگران معتقدند  (.  74،  1952  ،5)مکارتنی   کند می  نمایان  خرافی   باورهای  قالب  در  را  خود
درواقع عوامل و    دهندبه فرد میحوادث آینده  واقعی  غیرهای خرافی نوعی احساس کنترل  رفتارکه  

بهاسترس  برای  از طریق توسدستزا به تالش فرد  اوضاع  با  گرفتن کنترل  ل به خرافات در مواجهه 
موجود  اضطراب  میهای  مینا)ویلسون  شوندمنجر  استروسکی،  گریو،  یر ،  کی  و    ،6لتوسکی 

420،2013).  
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آید و ورزش نیز  می  پدید   نشدنی کنترل  یا   تصادفی  رویدادهای  به  نداشتناطمینان  نتیجة  خرافات در
پدیدهبه از  پیشعنوان یکی  نبوده است و    نشدنی بینیهای گستردة    خرافات از رواج خرافات مصون 

 تکراری،   که  شودگفته می  اعمالی  به  ورزش  در  خرافه.  ودشمی  محسوب  رایج در آن  معضالت  از  یکی

که    ند اشده  متداول  قدرآن   خرافی در ورزش  رفتارهای .  باشند  تکنیکی  عملکرد  از  دور  و   متوالی  منظم،
البته باید توجه    ؛(1998  ،1)بلک و فردریک  اندکرده  بررسی  و  بحثها  آن  دربارة   ها رسانه بسیاری از  
پژوهش    در(  2013)  2مارانیز  چناچه  ؛دارد  وجود  باریکی   مرز  مذهبی  عقاید   و  خرافات  بینداشت که  

بروچ و    .برند می  بهره  خرافات  از  بیشتر  مراتببه  مذهبی  های مراسم   از  ورزشکاران  که  داد  نشان  خود
ای برای وسیله عنوان  به را    ورزشکاران  مذهبی  های( نیز باورها، اعتقادات و ارزش 1420)  3کریستین 
با   ورزشیاضطراب مقابله  مسابقات  در  حضور  از  ناشی    به  گرایش  ورزشکاران  بیشتر  . دانستند  های 

 بیشتر  ، (2012)  4، راندلویک و ساویک زیوانویک  از دیدگاه   چنانچه  دانند؛ می  ناپسند   امری  را  خرافات
تواند  میاعتقاد به خرافات    .ندارندتمایل    مألعام  در  آن  بارةدر  بحث  به  معتقد به خرافات  ورزشکاران

شکل کند؛ به  بروز  گوناگون  در  های  خرافی  انواع  بارةچنانچه    (2013)  همکاران  و  5وان  باورهای 

  تولید  شامل   برجسته  خرافات  دیگر  است و   خرافات  نوع  رینتبرجسته   پوشاک   در  خرافات   که  دریافتند 
  آداب  و  شانس   های حلقه  خاص،  فعالیتی نکردن  مشاهده  یا  مشاهده  نوشیدنی،  غذایی،  مواد  مصرف  آوا،

توسط   شدهاستفاده  هایراهبرد  تریناز محبوب   یکی  نوانع به  خرافی  رفتارهایهمچنین    .است  خرافی
ورزش  استرس  با  مبارزه  برای  ورزشکاران ورزشکاران  بسیاریچنانچه    است؛  مرتبط  با  معتقدند   از 

  آرامش  و  تمرکز  داشتن  در  هاآن  به  غذاهای مشابه روزانه  خوردن  ازجملهخاص    یک برنامة  از  استفاده
در  قبل (  2010)و همکاران    امیچ(. د4،  1996،  6و چاس   )مگیار  است  کرده  کمک  مسابقه  حین  و 

  ورزشکار  عملکرد  بهبود  به  واندتمی  هاموقعیتبرخی    در  خرافی  افکار  و  رفتار  وجود  اند اذعان کرده
ثر مثبت و منفی خرافات بر عملکرد  ا  اند کرده( بیان  2014)  7جاجمن و کالدولچند  ؛ هرشود  منجر
  د.ندانمیها را ناشی از عوامل گوناگون  که آن  مختلف تناقض زیادی داردهای  پژوهشهای  فتهدر یا 

در ؛  است  آن  بودنپذیرنابینیپیش  ورزش،  در  خرافات  به  گرایش  مهم  عوامل  از  یکی   چنانچه 
،  9النگر ؛  950،  1975  ،8روس   )النگر و  دارد  نقشبیشتر از مهارت    شانس   های ورزشی گاهی موقعیت
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و    هستندزیادی  ی  اطمینانبیة  دربردارند ورزشی  های رقابت  طبیعی  طوربههمچنین    .(190،  1977
-پیش  نتیجة  از  ناشی  اضطراب  از  حدیتا  که  ندنک  کمک  ورزشکاران  به  است  ممکن  خرافی  اعمال
این    (.150،  1975  ،1)بیکر  باشند  داشته  خود  وضعیت  بر  اندکی  کنترل  و  بکاهند  ناپذیربینی

میورزش تعیین  را  رقابت  نتیجة  خود  بازی  با  که  هستند  اطمینان اما    ،کنندکاران  نبود  و  اضطراب 
می واقعیتسبب  این  درنظرگرفتن  بدون  طرفداران  کنترل   شود  برای  را  خاصی  خرافی  رفتارهای 

دهند انجام  همکاران،  )ویلسون  نتیجه   است   ممکن  ورزشی  فضایهمچنین  (.  450،  2013  و 
که توسل به   شود  و تماشاچیان  مربیان  ورزشکاران،  در  اضطراب  افزایش  باعث  و   باشد  نشدنی کنترل 

میخرافات   گرفته  درنظر  اضطراب  این  کاهش  برای  عوامل  ا  .(216،  1994،  2ت)ماتیو  شودراهی  ز 
می خرافات  به  گرایش  نتایجدیگر  به  کرد(  2012)  3برگر پژوهش    توان  رفتارهای    اشاره  بیشتر  که 

درخور    نتیجة  را  خرافی و  معتبر  منبع  یک  از  والدین،  یادگیری  نظیر  رسانهاعتماد  یا  ها  دوستان 
ند  اها در زمینة خرافات اذعان کردهنقش رسانهبه    (2018نژاد )زارع و حیدری  همچنین  .ه استدانست

  کاهش  عمل و باور  د ابع ا  در  خرافی  رفتارهای  های جمعی رسانه  نقش  افزایش   با که    اند و بیان کرده

  در  خرافات   به  گرایش   بر   ثرمؤ  عوامل  بررسی( در  2017)  ، زارع و عمادیزارع  ،دیگرازسوی  یابد. می
 بازی  از اضطراب قبل و  بازی  نتایج اهمیت بازی، از اطمیناننبود  احساس ،ایران فوتبال  بازیکنان بین
آنهمچنان  . دانندمرتبط می  خرافات   به  گرایش   با را   از  پیش  و    ،که  نیز در  6200)  4النگ اسچیپر   )

نبود   اهمیتپژوهش خود  و  برشمرده  داشتناطمینان  از دالیل مهم  را    5موروج  و   هامرمن   .ندابازی 
کردند،  (  2015) هدفبیان  که  نتیجةزمانی  مانند  عملکردی  یادگیری    های  هدف  از  تر  مهمبازی 

ست  ا  این در حالی   شود؛یجه باعث بروز رفتارهای خرافی میدستیابی به نتاز    نداشتناطمینانباشد،  
و سابوکه دموتورو رویزبرگن    عوامل   قطعیت،  نبود  سطح  رقابت،  اهمیتکه  بیان کردند  (  2016)  6، 

ها معتقدند آن  . دندار  ورزش  در  خرافی  رفتارهای  بر  زیادی  تأثیر  جنسیت،  آموزش و  سطح  فرهنگی، 
اهمیت   ربارةد .است  متفاوت  ورزشی  نقش  و  ورزشکاران  ورزش،  نوع  به  توجه  با  خرافی  رفتارهای  که

نیلز   ،رقابت و  نویل  دن،  چنین 2011)  7بریورز،  بروز  باالتر  رقابتی  سطوح  در  که  دریافتند  نیز   )
است. مشهود  بیشتر  از    رفتارهایی  جامعه  نیز  پژوهشگرانگروهی  اجتماعی،  و  عوامل  شناختی 

خرافاتروان  پدیدة  به  گرایش  در  را  می  شناسی  عزیز  چنانچه  ؛ دانندمؤثر  اجتماعی،  بعد  ،  خانی از 
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آبتین و  گرایش  نوگرایی  بین  که  اندکردهبیان  (  2016)  ابراهیمی   و   معکوس  رابطة  خرافات  به  و 
میانگین  دارد   وجود  معنادار  افراد   از  بیشتر  یمعنادار  طوربه  ن شاغال  بین  در   خرافات  به   گرایش  و 

  با   مرتبط  به بررسی عوامل  شناختیجامعه  از بعد  (2010)  ، طیبی و عرفانیصفایی   .است  غیرشاغل

  خرافات به  گرایش  ازخودبیگانگی،  و نابرابری احساس با  که  ندرسید نتیجه  این به  و  پرداختند خرافات
همچنینمی  بیشتر   مشاغل  ودارند    خرافات  به  کمتری  گرایش  زبانانفارس  و  فکری  مشاغل  شود. 

  و  ویلسونشناسی،  روان   جنبةاز    . دارند   خرافات  به  بیشتری  گرایش  لرزبانان  وزبانان  کرد  و  کشاورزی
 تجربه   را  یاطمینانبی  و  استرس  از  باالیی  سطح  که  طرفدارانی  کردند  اذعان(  2013)  همکاران

باشند؛  خرافی  رفتارهای  در  بیشتری  میزان  به  است  ممکن  ، کنندمی داشته  در    چنانچه  مشارکت 
 دانستند.  مثبت  خرافی  رفتارهای   با   را  استرس  رابطة  نیز(  2011)  همکاران  و   یید این مطلب بریورتأ 

و   نبود    (2013)  1جوهرهامرمن  مواقع  در  که  کردند  بیان  در  اطمینان  نیز  مسابقات  نتایج  از 
پدیدار میرویدادهای ورزشی   بیشتر  ( ذکر  2018)  2دویر، اسالویچ و گالک   شوند.رفتارهای خرافی 
تعصبات خود  ای برای کنترل عنوان وسیلهممکن است از خرافات بهدر ورزش نیز کردند که هواداران 

  کردند  ذکروفاداری    را  های خرافیشناسی مؤثر در رفتاریکی دیگر از عوامل روان   هاآن  استفاده کنند.
گونه این  مستقیم در ایجاد  طور مستقیم و غیربههای ورزشی،  ر بر احساسات هواداران تیمثیکه با تأ 
باورهمچنین    .ثرند مؤ  رفتارها پژوهشگران  به  برخی  را  باوهای خرافی  منفی  ردو گروه  و  مثبت  های 

کرده لیوالیاوفری  چنانچه  اند؛تقسیم  و  تود   کنترل   بین  ارتباط  بررسی  بهپژوهشی    در(  2017)  3، 
نشان دادند    هاپرداختند. آن  خرافی  باورهای  و  ثانویه  کنترل  اولیه،  کنترل  مقابله،  مکانیسم  شخصی،

 مثبت   و  منفی  خرافی  باورهای  ینیبپیش  در  کنترل  راهبردهای  و  مقابله  مکانیسم  شخصی،  کنترلکه  
( نشان  2013)  4فلنگان پژوهش  چنانچه    مرتبط است؛همچنین خرافات گاهی با نوع ورزش    .ندمؤثر

از ورزشکنندگان در ورزشداد که شرکت انفرادی دارای رفتارهای خرافی  های گروهی بیشتر  های 
پرکوز  هستند. کریستوپولوس ،  همچنین  و  رفتارهای  2013)  5بارکوکیز  و  جنسیتی  تفاوت  دربارة   )

از  مردان    ان رفتارهای خرافی بیشتری در مقایسه باممکن است زن  نشان دادند که  در ورزش  گوناگون
 دهند. خود بروز 

آن  سوء  آثار  و  خرافی  باورهای  گسترش  به  توجه  تیمبا  و  ورزشکاران  بر  حرفهها  اهمیت  های  ای، 
زمینةپژو در  این  هش  به  گرایش  دیگر  است.    علل  انکارناپذیر  رفتارها  روند در سالگونه  اخیر  های 

بهروبه پنصرشدی  گاهیورت  و  شده  دربارة    ایرسانهصورت  به  هان  شروع  ورزش  در  خرافات  رواج 

 
1. Hamerman & Johar 

2. Dwyer, Slavich & Gellock 

3. Ofori, Tod & Lavallee 

4. Flanagan 

5. Perkos, Barkoukis & Christopoulos 
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پژوهشگران از طرفی تاکنون    .اند به توسعه و رواج آن منجر شودتوآن مینکردن  یابیریشه است که  
ندادهرواج خرافه علل    پژوهش جامعی دربارة انجام  و بررسی  گری در حوزة ورزش  نکردن علمی  اند 

مو روبه  وعضاین  بحران  با  آینده  در  را  و    رو خواهد کرد. همچنینورزش  ایرانی  به فرهنگ  توجه  با 

با    مسلم است.  ندکجلوه میتر  سابقة تمایل به خرافات در بطن جامعه، پژوهش در این حوزه ضروری
این پژوهش  را برای کاهش این پدیده اتخاذ کرد.    توان راهکارهای گوناگونیشناخت این دالیل می

 ریزی برنامه  هنگام  تا   باشد   ورزشی  شناسانروان  و  مربیان  برای  مفیدی   اطالعات  حاوی   تواندمی
 که زآنجاا  ، عالوهبه.  بگیرند  درنظر  را  جوانبهمة    ورزشکاران  انتظارات  با   مقابله  و  گروهی  های فعالیت

مؤثرند  ورزشی  عملکرد   بر  خرافی  رفتارهای و    ورزشکاران  منظور به،  ( 2006،  1کریستنسن )بورک 
ایرانی در مسابقات داخلی و خارجی یافته بهبود وضعیت ورزشکاران  پژوهش ،  این  و شناسایی    های 

ه ارتقای ورزش و باشگاه کمک کند؛ بنابراین، تواند بمیبه پدیدة خرافات  دالیل گرایش ورزشکاران  
 به   ،در ورزش کشورعلل مرتبط با گرایش به خرافات  با شناسایی  در این پژوهش سعی بر آن است  

 . پرداخته شود و مقابله با آنشناخت بیشتر این پدیده 

 

   پژوهش روش

دادهاست   یفیک راهبرد، نوع نظر از پژوهش این نظریة  روش  به  انجام شدکه  استبنیاد  این  ه  در   .
داده پژوهش   تحلیل  رهها  در  ظاهرشوندة از  )گلیز  2یافت  کیفی  1992ر  پژوهش  شد.  گرفته  بهره   )

تب و  درک  پدیدهبرای  دادهیین  از  اجتماعی  مصاحبه   های حاصلهای  مشاهدهاز  مستندات،  و    هاها، 
می استفاده  مرحلة غیره  در  پژوهش    کند.  جمعپژوهش    ة پیشین  ةمطالع  بااول  اطالعات و  آوری 

فهرستکتابخانه شاخص  ای،  پیشمقدماتی  عنوان به مقدماتی  فهرست  . دشی  یشناسا  بینهای 

 گرفت. سپس راهنمای مصاحبه تدوین  قرار  مدنظر هاداده آوری جمع اولیة ابزار  و مصاحبه  هایسؤال 
برای  را راهنمای مصاحبه وع پژوهشضاز مو مصاحبه با هریک از نخبگان آگاهشد و پژوهشگر قبل از 

مرحلةآن در  کرد.  ارسال  مصاحبه  ها  از  15با   ساختارمندنیمه کیفی هایبعد   از آگاه نخبگان نفر 

 گیرینمونه  طرح نوعی نظری بود کهصورت  به گیری  نمونه  العهطمدر این  .  پژوهش اجرا شد موضوع

  ها تا حد مصاحبه  شود. اجرایمی استفاده آن از کیفی هایپژوهش در که غیرتصادفی هدفمند است
ادامه نظری  نظری    یافت.  اشباع  داده یعنی  اشباع  بدیگر  طبقاگونههها  که  نیست  و  ای  جدید  ت 

کند   ایجاد  را  ویژگییا  متفاوتی  ابه  در  بیفزاید.  موجود  طبقات  داده  نیهای  به    یاضاف   یهاحالت 
  رسند.ینظر م شابه بهمها  از آن پس نمونه  ند و نکی نمکمک    یگرید  ةردن مقولکو مشخص  لیتکم

مذهبی ،  ورزشکاران شامل شوندگانمصاحبه باشگاه کارشناسان  مدیران  ورزشی،  ،  شناسان روانهای 

 
1. Broch & Kristiansen 

2. Emergent 
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جامعه هیئتشناسان  ورزشی،  اعضای  بهو  ورزشی  مدیریت  رشتة  موضوع علمی  با  آشنا  افراد  ویژه 
اجرای  بود  پژوهش  از  از روش    هاداده  لیتحلوه یتجزمصاحبه،  ند. پس  استفاده  انجام    1محور زمینهبا 

ویرایش اجرا از پس که صورت این به  ؛شد  مفهومی هایگروه در گوناگون نظرهای  ،هامصاحبه و 

و بندیطبقه و کدگذاری یکسان، این    تحلیل کیفی ورتصبه سپس شدند  در  کدگذاری  شدند. 
ازو محوری و انتخابی انجام شد. درنصورت باز  پژوهش به ها باز و محوری، مقوله  ةمرحل  هایت پس 

بندی شدند   شاخگی مدل سهمطابق   را  اهرنجانی    .طبقه  است کهاین مدل  ابتدا    پیشنهاد کرده  در 
نامبرای سازمان علت  و  زمینهها طراحی شد  رفتاری،  عوامل  بین  ارتباط  آن  و ساختاری  گذاری  ای 

بهاست نمیای گونه؛  سازمانی  رویداد  یا  پدیده  هیچ  تکه  از  خارج  صورت  تواند  شاخه  سه  این  عامل 
از مدل پدیده   شناسایی حل مشکل استهای  گیرد و درنتیجه یکی  امروزه در  این رویکرد  های  که 

  جاکه در عرصة آناز  اما تواند استفاده شود،تر فرض کنیم نیز میچنانچه مفاهیم را گسترده  اجتماعی
زمان  علو طول  انسانی  تعدیل  شدنیاصالحم  به و  کیفی  پژوهشگران  است،  واژهشدنی  های  جای 

کنند  پذیری و مقبولیت استفاده میهای دیگر مانند قابلیت انتقال، تأییداز واژه   «روایی»  « واعتبار»

از    پژوهش،   مقبولیتاحراز    جهت  سعی کردند   پژوهشگران(.  2009،  2)پیتنی و پارکر افراد نمونه را 
  جهتو  کنند یران و متخصصان ورزش انتخاب شناسی، مدمتنوع کارشناسان مذهبی، روانهای طیف

.  کثری و غیرتکراری مطالب بپردازندها و استخراج حدااحبهمرور متعدد مص هب ، پژوهش انتقال قابلیت 
کردن  شوندگان و لحاظهمچنین سعی شد با توجه به تخصص و جایگاه سازمانی هریک از مصاحبه

آن  انتخاب  در  موضوع  محیطاین  سایر  به  مفاهیم  انتقال  احتمال  برای ها،  شود.  داده  افزایش  ها 
دار را با دستگاه  های اجازهو مصاحبهکرد  تمام روند پژوهش را مکتوب    ، پژوهشگرپذیری نتایجدتأیی

به و همچنین  کرد  مکتوب شضبط صدا حفظ  مهم  نکات  نوشتاری    پژوهش در  د. همچنین  صورت 
.  ستا  هشد   دهستفاا  شده ماـنجا  یها مصاحبه  پایایی  محاسبة  ایبر  موضوعیدرون   فقاتواز روش    رضحا
عضو از    ،(بیاارز)  ارذـ کدگدو    موضوعیدرون  فقاتوروش    با   مصاحبه  پایایی محاسبة    ایبر یک 

  هشوپژدر    (ارهش )کدگذوپژ  رهمکا  انعنوبه  تا  شد  ستاخودر  مدیریت ورزشی  علمی رشتةهیئت
. در شدداده    ل نتقاا  وی  به  هامصاحبهاری  کدگذ  برای  زمال  یهاتکنیکو    ها زشموآ  .کند   کترمشا

  یکدهاو    فق«اتو»  انعنو  با  بودند،  هم  مشابه  رـنفدو    نظردر    که  کدهایی  ،هامصاحبهاز    امهرکد
  ، هش وپژ  رهمکا  ینا  اههمربه   پژوهشگر  سپس.  شدند  مشخص  فق«اتو  معد»  انعنو  اـب  رمشابهـغی

 دست آمد.  هببود، درصد  85 هـک  وعیـموضدرون فقاتو و درصد درـ ک اریکدگذرا  مصاحبه سه ادتعد

 

 
1. Field Oriented 

2. Pitney & Parker 
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 نتایج 
مصاح از  علل  نشان  ،کارشناسانبا    هببعد  از   گرایشهای  حاصل  ایرانی  ورزشکاران  در  خرافات  به 

اولیه   با کدگذاری  های غیرمرتبط یا  شناسایی شدند که بعد از حذف نشانمصاحبه و مبانی نظری 
در نشان  83نهایت  مشابه،  این  سپس  شد.  تأیید  در  نشان  طبقه   22ها  در  مقوله  که  شدند  بندی 

 .  اندشمارة سه گزارش شدهیک تا شمارة  های جدول

 
 و محوری(  گذاری بازبه خرافات در ورزشکاران )کد  ها و مفاهیم علل سوقنشان -1جدول 

Table 1- Cods and Concepts of Causes of Superstition in Athletes  

(Open and Axial Coding) 

 

 مقوله ها نشان

 بودن مسابقه و رویدادهای ورزشی ناپذیربینیپیش .1

 قهرمانی  هایبودن اتفاقات در ورزشناپذیرکنترل .2

 فضای ناپایدار مسابقات ورزشی   .3

 قطعیت  نبود

 مسابقات برای ورزشکاران  میزان اهمیت نتیجة .4

 اهمیت برد یا باخت برای تیم یا باشگاه   .5

 مسابقه برای کشور   اهمیت نتیجة .6

 اهمیت 

 ورزشکار  برای  علمیوجود مشاوران غیر .7

 پیروزی در مسابقه  منظوربهگرایش به تقلب  .8

 نبودن ورزشکار در روز مسابقه آماده .9

 ضعف ورزشکار 

 مسابقات برای هواداران  میزان اهمیت نتیجة .10

 میزان احساسات هواداران  .11

 میزان و سطح وفاداری هواداران  .12

 تعداد زیاد یا کم هواداران   .13

 هواداران 

 نداشتن کنترل شخصی روی رفتار خود   .14

 اضطراب ورزشکاران و هواداران  .15

 یا داوران    بدگمانی به رقیب .16

 به موفقیت  ورزشکار   میل شدید .17

 های پیش رو ه با مسابقهمواجه نفس در هبکمبود اعتماد .18

  احساس نابرابری در تیم .19

 های روانی ویژگی
 

 میزان وفاداری به تیم .20

 های خود  میزان تعصب به تیم .21
 عالقه 
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 و محوری(  ها و مفاهیم علل سوق به خرافات در ورزشکاران )کدگذاری بازنشان -1جدول ادامه 
The Rest of the Table 1- Cods and Concepts of Causes of Superstition in Athletes 

 (Open and Axial Coding) 

 

 

 مقوله ها نشان

 جغرافیایی  باورهای منطقة  .22

 بودن افکار و سبک زندگی سنتی .23

   های قومییشگرا .24

 های اجتماعی  ی در فرصتبروجود نابرا .25

 اجتماعی    هایمحرومیت .26

 قدمت تاریخی سرزمین ایران   .27

 پیرامون  جامعة

 ورزشکار بودن میزان شاخص .28

 ای میزان محبوبیت رسانه .29

 فرهنگ عمومی جامعه   .30

موقعیت  

 ورزشکار 

 .دهدگرایی سوق میسوی خرافهجنسیت، ورزشکار را به .31

 .شودبه خرافات کمتر می  سن تمایلبا افزایش  .32

 . دنکنگرایی ترغیب میها ورزشکار را به خرافهآناجتماعی پایگاه شغل هواداران و  .33

 .دهندسوی خرافات سوق میرا به  ورزشکارفی دوستان خرا .34

 درآمد ورزشکار و پایگاه اقتصادی وی   .35

 دموگرافی 

 ترس از شکست در ورزش  .36

 شدن توسط هواداران ترس از هو .37

  جامعه  افراد ترس از کاهش محبوبیت در بین  .38

 .ندارداطالع   هاها که ورزشکار از آنترس از ناشناخته .39

 ها ترس

 باشگاه یا ورزشکار تهدید هواداران  .40

 رقیب  باشگاه ها یا ورزشکاران   تهدید .41

 تهدید مربیان خود ورزشکار  .42

 تهدید 

 داشتن به استفاده از خرافه در ورزشعادت .43

 داشتن به نوع رفتار یا عمل خاصی در طول زندگی  عادت .44

 الطبیعه اعتماد به نیروهای ماوراء .45

 عادات 

 مربیان سطح سواد ورزشکار یا  .46

 قوانین طبیعیکمبود علم و آگاهی از  .47

 نوع برداشت از رویدادهای طبیعی .48

 اعتقاد به سحر و جادو  .49

 آگاهی
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 و محوری(  ها و مفاهیم علل سوق به خرافات در ورزشکاران )کدگذاری بازنشان -1جدول ادامه 
The Rest of the Table 1- Cods and Concepts of Causes of Superstition in Athletes 

 (Open and Axial Coding) 

 

 مقوله ها نشان

 تمایل ذاتی ورزشکار به دوری از ضرر   .50

 تمایل به جذب منفعت از جامعه و قوانین طبیعی .51

 های فراوان در ورزشکار  وجود تردید .52

 ذات 

 جذب موفقیت    رواج تقلیدهای کورکورانه برای .53

 محیط پیرامونی   رواج تقدیرگرایی در جامعه و .54

 خود تالش ورزشکار برای رواج فرهنگ خرافی جامعة  .55

 برند.های متفاوت میهای گوناگون از خرافات بهرهقومیت .56

 فرهنگ خرده

 ا باشگاه  رای ایجاد امنیت روانی در تیم ی تالش ب .57

 یا مربی   تالش برای نفوذ در قلب هوادار .58

 تالش برای ایجاد شانس در مسابقه  .59

 جذب موفقیت 

 امیدی در طول مسابقه  وجود نا .60

   ها رادگی و وادادگی ورزشکار در نتیجة اتفاقابی .61

 سطح مسابقه یا رقیب    داوری دربارةپیش .62

 نداشتن به مشیت الهی  تقاداع .63

 ناامیدی 

 میزان دینداری ورزشکار   .64

 بودن ورزشکار  نوگرابودن یا سنتی .65

 نوع مذهب ورزشکار   .66

 میزان پایبندی به اعتقادات رایج   .67

 اعتقادات مذهبی

 گرایش به خرافات در ورزشکاران مؤثرند.   عوامل ذهنی بر .68

 تجربیات قبلی ورزشکار  .69

 ورزشکارشدة یا شنیدهشده  تجربیات دیده .70

 مسابقه یا قبل از آن های ناخواسته در حین تجربه .71

 تجربه 

 ورزشی های جمعی ورزشی و غیرنشر موارد خرافی رسانه .72

 های ورزشی نشدن خرافهواکاوی .73

 ها ها به استفاده از جادوگر در تیمعان رسانهاذ .74

 کارشناسی مباحث ماورایی در ورزش بسط غیر .75

 رسانه 

 .اندرا به فرزند خود انتقال دادهگرا این حس والدین خرافه .76

 خواهر یا برادر از خرافات   استفادة .77

 ورزشکاران استفاده از وسایل خرافی در منزل  .78

 کید اعضای خانواده به خرافات  تأ .79

 خانواده 
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 و محوری(  ها و مفاهیم علل سوق به خرافات در ورزشکاران )کدگذاری بازنشان -1جدول ادامه 
The Rest of the Table 1- Cods and Concepts of Causes of Superstition in Athletes 

 (Open and Axial Coding) 

 

به کدگذاری گزینشی پرداخته شد. ازآنجاکه یکی از    بعد   ، در مرحلةگذاری باز و محوریبعد از کد

طبقه  پدیدهبهترین  سه بندی  مدل  بهها  و  است  شناساییشاخگی  مفاهیم  تطابق  در  دلیل  شده 

علمی  تاری استفاده شد که پنج عضو هیئتای، ساختاری و رفزمینه از سه محور    ،گذاری گزینشیکد

   بندی کردند.طبقه را به این سه محور مفاهیم 

 
 کد گذاری گزینشی علل گرایش به خرافات در ورزشکاران  -1 شکل

Figure 1- Selective Coding of The Causes of Superstition in Athletes 

 مقوله ها نشان

 یا باستانی های جدید ورزش .80

 بودن ورزش انفردی یا گروهی .81

 های وابسته به شانس ورزش .82

 گرایی در سطح باشگاه وجود جو خرافه .83

 ورزش  ساختار
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شکل  طورهمان در  میکه  مشاهده  یک  عادات،    آگاهی،  های مقوله  ،شودشمارة  ذات،  ناامیدی، 

روانی و ضعف ورها، عالقه، ویژگیتهدیدها، ترس از مدل سههای  شاخگی  زشکار در مفهوم رفتاری 

شدطبقه  مقولهبندی  همچنین  موفقیتهای  ند.  مذهبی،  اعتقادات  خردهتجربیات،  فرهنگ،  طلبی، 

،  نهایتبندی شد. درقه ای طبو اهمیت ورزش در مفهوم زمینه  ، موقعیت ورزشکاردموگرافی، جامعه

در مفهوم ساختاری گنجانده  و عدم قطعیت    ها، هوادارانساختار ورزش، خانواده، رسانهپنج مقولة  

 شدند. 

 

 گیریبحث و نتیجه 
کدگذاری   این مقوالت درمقوله طبقه شد.    22شد که در قالب  نشان شناسایی    83  نتایج مصاحبة

بندی شدند.  ای طبقه شاخگی در سه مفهوم ساختاری، رفتاری و زمینهگزینشی و با کمک مدل سه

زمینه  بهمفهوم  که  است  محیطی  مقوالت  شامل  نیز  اهمیصورت  ای  جامعه، مقوالت  ورزش،  ت 

 .  ند طلبی، اعتقادات مذهبی و تجربیات شناسایی شدفرهنگ، موفقیتدموگرافی، خرده

پژو این  بهدر  اهمیت ورزش  میزان  بر  هش،  را  تأثیر خود  با  خوبی  که  داد  نشان  به خرافات  گرایش 

اسچیپر1997)  1وایس (،  1994)  تماتیوهای  پژوهشنتایج   مک  (،  دموتورو6200)  2النگو    و   (، 

( اذعان داشت که  1997( همخوانی داشت. وایس )1955)  3( و مالینوسکی2016همکاران  میزان  ( 

باعث   نتایج  روانیایجاد  اهمیت  روی  تنش  میو  خرافات  به  چراشودآوردن  تنش ؛  بهکه  گاهی    ها 

نادرست  گیریتصمیم استیصال می   و شوند  میمنجر  های  به  را  فرد  از   ،بنابراین  ند؛کشانگاهی  یکی 

می خرافات  به  گرایش  از  جلوگیری  روش راهبردهای  بحران،  آموزش  تصمیمتواند  در های  گیری 

 عنوان ابزار و نه وسیله باشد.  عیت سخت و القای ورزش بهضو

شناسایی مقوالت  دیگر  مذهباز  یا  دینداری  است شده  نتایج    گرایی  با  و  های  پژوهشکه  تالبورن 

پلتزر2001)  4هنسلی اروین2002)  5(،  همان1985)  6(،  دارد  همخوانی  همةط(  عنوان آن   ورکه  ها 

البته برداشت از دین و مذهب   ، گرایش به خرافات بیشتر است؛هرچه دینداری بیشتر باشد،  اندکرده

دگی  گرایی باشد که این امر به پیچیآگاه از دین گاهی در حکم خرافهتواند برای برخی افراد کممی

می اذع انجامد.  موضوع  ارزشباید  از  ورزشکاران  گاهی  که  کرد  با  ان  مقابله  برای  مذهبی  های 

 
1. Vyse 

2. Schippers & Van Lange 

3. Malinovski 

4. Thalbourne & Hensley 

5. Peltzer 

6. Irwin 
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( و حتی  2014گیرند )بروچ و کریستین،  های ناشی از حضور در مسابقات ورزشی بهره میاضطراب 

نتایج   طبق  زنیک، سکولیکگاهی  زوان،  لسنیک،  پژوهش  و  کاهش (  2017)  1کوبال  باعث  مذهب 

می دوپینگ  از  ورزشکاران  از  بسیاری  بهشوداستفادة  پس  نمی؛  برای  راحتی  عاملی  را  مذهب  توان 

عالوه دانست.  خرافات  به  دینداری  پژوهشنتایج  براساس  حتی    ،اینبرگرایش  کاهش  ها  عامل 

موقعیت در  استافسردگی  اوکان )  های سخت  و  ویلش  استورچ،  دلیل  2002،  2استورچ،  خود  که   )

است مذهب  که  دیگری  و  ورزشکاران  دینداری  برای  بهمزایای  گرایی  و  مواردارد  این  در خصوص  د 

افروزه، جوکار و افروزه )خوبی نمود دارد؛ چنانچه  ایران نیز به  ثیر مستقیم  ( نیز به تأ 2017دستوم، 

های  محیطرسد در  ظر مین، بهبنابراین  اند؛تعهد اخالق ورزشکاران صحه گذاشته معنویت و نیایش بر  

تمایز  پرستی به جای دینداری وجود دارداشتباه خرافه ورزشی به احتماالً    نتوانسته این دو مقوله    و 

از   ت بحث شود:متواند در دو قسمی  وعضمو  که ایناست درک شود   بحث اول به شناخت صحیح 

برمیامرتبط  دین   اعمال یک دین  و  ابعاد  به  به شناخت دیگران  و بحث دوم  طور بهگردد که  ست 

 دارد. پرستی منافات با خرافهحتم 

با مؤ  دموگرافی الفهاگر  درنظر گرفته شود، بهجمله جنسزهایی  از ، شغل دوم و درآمد  عنوان یکی 

استمقوالت بح  ی  آن  دربارة  پژوهشگران  از  بسیاری  مکرده  ثکه  با  و  آنطاند  همسوستالعات  ؛ ها 

)جمله  از رنر،  (1998)مونیکوت  (،  1997سپهر  و  بینگهام (2001)  3بلتزر  و  گریفتس  و  2005)  4،   )

یش یا ظرفیت دموگرافی فرد را با گراهای  لفههرکدام برخی مؤ  ،(2010)  عرفانی و    نیا ، طیبیصفایی

تواند  های دموگرافی می، پایگاه اجتماعی در نتیجة ظرفیتواقعدراند.  یید کردهگرایش به خرافات تأ

تصمیمتأثیرات   روش  بر  افراد  گیری شگرفی  )  ؛ گذاردبهای  همکاران  و  صفایی  در  2010چنانچه   )

جا کردهمعهبررسی  اشاره  جنسیت  تأثیر  به  خرافات  خرافیشناختی  را  زنان  و  مردان  تاند  از  ر 

پرکوز(  2016)  همکاران  و  دموتورواند.  دانسته  )  5و  همکاران  جنسیت (  2013و  نقش  به  نیز 

( 1998العة مونیکوت )ط مبا  البته نتایج این پژوهش    اند؛میل به خرافات اشاره داشته ان در  ورزشکار

همچنین برخی از  وجود ندارد.    ین جنس و گرایش به خرافات ارتباطبنی ندارد. به عقیدة وی،  همخوا

)(،  1997)  سپهرمانند    پژوهشگران بینگهام  و  همکارانو  (  2005گریفتس  و  به (  2010)  صفایی 

؛  اندثر دانستهو افزایش سن را در گرایش به آن مؤاند  ارتباط سن و گرایش به خرافات اشاره داشته

گرایش به خرافات را در نوجوانان بیشتر رایج دانسته است و پلتزر و (  1998مونیکوت )  کهدرحالی

 
1. Zvan, Zenic, Sekulic, Cubela & Lesnik 

2. Storch, Storch, Welsh & Okun 

3. Peltzer & Renner 

4. Griffiths & Bingham 

5. Perkos 



 1399، مهر و آبان 62،  شماره 12مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                              78
 

نتایج    ،اینبروهعالوجود ندارد.    ارتباطبین سن و گرایش به خرافات  اند که  ( اذعان داشته 2001رنر )

پژوهش فروغی و  ثر است که با نتایج  ر بر میزان گرایش وی به خرافات مؤنشان داد که درآمد ورزشکا

که ی ندارد؛ چراهمخوان(  1999)  زادهپژوهش عظیما نتایج  ی دارد و ب( همخوان2009مقدم )عسگری

کشور انگستان با وجود شهروندان متمول دارای بیشترین خرافه در بین کشورهای  زاده  عظیمبه زعم  

است.   میهباروپایی  بهویژگیرسد  نظر  شخص  هر  شخصیتی  کاتاع های  خرافات  نوان  به  میل  لیزور 

تواند بهبود  است که این امر جز با آموزش مستمر نمی  فرد  که گاهی خارج از مدیریت  کندعمل می

 یابد.  

شدة مؤثر در گرایش به  د شناساییراجزو مو  پژوهشفرهنگ نیز در این  هجامعه و در ذیل آن خرد

و   1بوخاریپژوهش  با نتایج  این امر  ها درنظر بگیریم،  فرهنگجزو خردهومیت را  قاگر  خرافات است.  

در  اوتی  تف  های گوناگوناند که بین قومیتکردهها اشاره  ؛ زیرا، آن( ناهمخوان است 2002)  همکاران

های  ات در قومیتمیزان خراف  ( دربارة2010چند صفایی و همکاران )هر  میزان خرافات وجود ندارد؛

از قومیت را دارایرانی برخی  بیشتر به خرافات دانسته ها  بای تمایل  باشگاهنظر میهاند.  باید  رسد  ها 

ها  آن ل هواداری به فرهنگ خرافی  بر دقت به مسائها عالوهورزشکاران از قومیتگیری از  دربارة بهره

 نیابد. باشگاه تسری  دیگر و بدنة به ورزشکاران نیز توجه داشته باشند تا گاهی 

است.  ، موفقیت شدهاز دیگر مقوالت شناسایی به خرافات  تجربیات موفق گرایش  نیز  و  با طلبی  که 

ه میزان گرایش ب  حس و میل به موفقیت برثیر  تأاذعان به  با    ها . آن استهمسو  (  1977النگر )  نتایج

دادخرافات   ورزشکاری  ند نشان  دارد  هر  موفقیت  به  دستیابی  تجربة  موفقیت   که  به  میل شدید  یا 

درواقع همیشه ورزشکار مبتدی به خرافات   ، بنابراین  ؛از خرافات نیز استفاده کند  دارد کهامکان  ،دارد

و   است نیز وجود داردای که طعم موفقیت را چشیده  تمایل ندارد و این امکان برای ورزشکار حرفه

از یک روش خرافی موجب   تجربة درست یا اشتباهبه زعم ورزشکار  گاهی    ،در موارد دیگر استفاده 

تفادة مکرر از آن همین تجربه وی را در اسکه    (2010،  چ)دامی  شودمی  وی  ا بهبود عملکردیموفقیت  

پیشنهاد میبنابراین  ؛کندترغیب می از    شود،  بر نوع تحلیل فردی ورزشکار  بیشتری  مربیان نظارت 

 ربط ندهد.   به موارد خرافی احتمالی موفقیت یا شکست داشته باشند تا ورزشکار آن را

ویژگی است که جزو  مواردی  یا محتوایی شامل  رفتاری  ورزشکار  مفهوم  فردی  ارتباط های  و  است 

جامعه   با  سازماکمتری  شاملیا  مفهوم  این  دارد.  تهدیدها،    ن  عادات،  ذات،  ناامیدی،  مقولة  هشت 

 .های روانی و ضعف ورزشکار استه، ویژگیها، عالقترس 

شده در مفهوم رفتاری است که با نتایج پژوهش داویدیان و  شناساییجزو مقوالت    ناامیدی و ترس

( دارد1965ساعدی  همخوانی  از(  به  .  را  فرد  شکست  از  ترس  آنان  غیرنظر  موارد  و  سمت  عقالنی 

 
1. Bukhari 
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می سوق  خرافات  مانند  بهاینبرعالوهدهد.  ماورایی  می،  بینظر  و  رسد  تالش  قدرت  نبود  و  ارادگی 

عسگری و  )فروغی  میدان2009،  مقدممبارزه  در  که  نیز  می  های(  اتفاق  بسیار  بتواند  ورزشی  افتد، 

بهره  به  را  از خرافات سوق دهد.  ورزشکار  باشدترس میگیری  موارد متعددی  ازجمله  تواند شامل  ؛ 

به باور چنانچه    ؛برخورد با آن را نداشته است  ترس از آینده یا آنچه فرد از آن آگاهی ندارد یا تجربة

( محیط  نشدنیینیبپیش  و  نشدنیتوصیف   نیروهای  از  ترس(،  1952مکارتنی   انسان،   پیرامون  در 

خصوص در اولین های ورزش به ن امر در میدانکه ای  کندمی  نمایان  خرافی  باورهای  قالب  در  را  خود

یا مسابقاتی که در شهر و کشورهای غیرخودی، مسابقات جدید، مسابقات با قوانین جدید و  ها  مبارزه

تواند اتفاق  اند، میشکار و تیم ورزشی هستند یا ناشناختهبرای ورزاولین برخورد  خیلی از مواردی که  

 افتد.  

  نیافتنسوق های  لفهمؤترین  یکی از مهم  ورزشکار  های شخصیکنترلفقدان    رسدنظر می، بهبنابراین

است ورزشی  مختلف  شرایط  در  ایجاد  ورزشکار  موجب  کنترل  فقدان  زیرا،  تهدیدهای  ؛  و  اضطراب 

می ورزش  در  اضطراب    شودرایج  این  خرافی  گیری  شکلبه  درنهایت  و    شود میمنجر  رفتارهای 

ای روی دهد  لحظهتواند در هر  می به خرافات  گرایش    .(2005،  1برگر و لین؛  1996ماجیار و چیس،  )

نترل اوضاع و  های خرافی با القای ذهنی و توهم ککه رفتارصورتی ؛ بهآن را کنترل کندورزشکار  یا  

در مسابقه،  آن  شرایط  در  را  ورزشکار  اضطراب  و  استرس  عوامل  می   عیتضوواقع  مهار  ند  کنمهم 

)پژوهش  نتایج    (.2013)ویلسون،   همکاران  و  م(  2017زارع  نتایج  حاطبا  مبنیضالعة  تأ ر  ثیر  بر 

روانی  فشارهای  و  میل    اضطراب  بر  بازی  از  پژوهشورزشکار  قبل  نتایج  اما    به خرافات همسوست، 

از های قبل  اضطرابوی معتقد است    ؛ زیرا،نداردر همخوانی  ضالعة حاطنتایج مبا  (  1998مونیکوت )

  . او نیستارهای خرافی مرتبط  به رفتورزشکار  وجه در گرایش  هیچمسابقات و رویدادهای ورزشی به

  برای خرافه  توسل به  نیاز از  داند و خود را بیای را دارای کنترل عاطفی و هیجانی میورزشکار حرفه

روانی اوضاع  بر  را  روانی    های رسد شدت هیجاننظر میهداند. بمی  اشتسلط  فشار    زیرکه ورزشکار 

باش مؤثر  امر  این  در  )  ؛د قرار دهند،  و همکاران  زیوانویک  میزان اذعان کرده(  2012چنانچه   اند که 

 .  ها به خرافات شودتواند باعث گرایش آنورزش می فشارهای روانی ورزشکاران در زمین

سا و  نهادها  وضعیت  بررسی  به  که  ساختاری  پدیدة مفهوم  و  ورزشکار  با  مرتبط  ورزش   ختارهای 

 ها، هواداران و عدم قطعیت شناسایی شد.  ساختار ورزش، خانواده، رسانهپردازد، با پنج مقولة می

 بودن پذیرنابینی، به عدم قطعیت و پیششده در مفهوم ساختاریترین مقوالت شناسایییکی از مهم

و گاهی برای    باشدداشته    تواند گاهی برای یک ورزشکار جذابیتدر ورزش اشاره دارد که می  نتایج

  چند این مقوله خود سرآغاز مقوالت دیگری ازجمله استرس و اضطراب ناشی ازچالش باشد. هروی  

 
1. Burger & Lynn 
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( همخوانی دارد.  2016همکاران )  و دموتوروپژوهش بودن محیط ورزشی است که با نتایج  غیر کنترل

زمینه   این  )در  است1975بیکر  کرده  ذکر  مسابقه  (  هیچ  پیشبهای  که  کامل  شدنی  بینیصورت 

در  و  اضطراب  موجب  امر  این  و  آن  نیست  میپی  ورزش  کنشگران  توسط  خرافی  .  شودرفتارهای 

)چاس همکاران  و  به2006پیر  اطمینان  نبود  به  نیز  خرا(  به  گرایش  موارد  از  یکی  در  عنوان  فات 

کرده اشاره  درواقع،  ورزشکاران  )مهاورزشاید  اند.  ثابت  قسمت  دو  در  )داوران،  ش  غیرثابت  و  رت( 

بازی و به خرافات  رقیب( شکل گرفته    شرایط  و    هایدر حوزهاست که گرایش  ورزشکار  استیصال 

 (.  2011،   ، دان، ناول و نیلز1کند )بروربخش غیرثابت بروز می

شناسایی مقوالت  دیگر  استاز  ورزش  ساختار  که   شده  است  مرتبط  ورزش  موقعیت  و  نوع  به  که 

( و پرکوس  2013یس )رانما  هایپژوهش  با نتایج   ثر باشد. این یافتهگرایی مؤتواند در رواج خرافهمی

بازیکن و حتی    موقعیت یکتقدند موقعیت یک تیم و  ها مع( همخوانی دارد. آن2013و همکاران )

خرافه در  ورزش  بهنوع  است؛  مؤثر  در  صورتیگرایی  به  ورزشکه  احتماالً  انفرادی  ایجاد    علت های 

بهفشارهای   او  میل  و  میزان  ورزشکار،  بر  البته  روانی  بود؛  خواهد  بیشتر  گرایی  لین خرافه  و  برگر 

ندارند؛ 2005) اعتقاد  رویکردی  به چنین  تفاوتی  چر  (  ورزشاکه  ورزشدر  میزان میل  و  به ها  کاران 

 اند.  خرافات نیافته

نقش    رسد کمتر پژوهشگریمینظر  هثر شناسایی شد که بعنوان دیگر بنیان مؤمقولة خانواده نیز به

اند و شیوع خرافات را مرتبط با  ( نیز به آن اشاره داشته1997شود. سپهر و همکاران )میآن را منکر  

از عوامل تأثیرگذار بر گرایش  همچنین نوع و سبک زندگی خانواده    اند.وضعیت خانوادة افراد دانسته

به خانواده  است.  خرافات  بنیانپایهعنوان  به  میگذار  ورزشکار  فکری  در  های  مهمی  نقش  تواند 

ایفا کند گرایش ها و  ارزشناشی از سطح فرهنگ و تحصیالت،  امر  این  و    های فکری وی در آینده 

همکاران  ؛  است  خانوادهباورهای   و  بوخاری  مؤ2002)چنانچه  را  خانواده  تحصیالت  سطح  ثر  ( 

)دانسته  رنر  و  پلتزر  مؤ2001اند.  ارتباط  خانواده(  تحصیالت  بین  خرافه  ثری  رفتارهای  گری و 

شاهنوشی  اند،نیافته سواد(  2010)  ولی  سطح  معنا  گسترش  کاهش  به  را  جامعه  و  دار  خانواده 

اذعان کرده ه  ؛داند میمرتبط  رفتارهای خرافی   بااین  رچند  پیشرفته است،  نیز  حال حتی  افراد  ترین 

 گاهی در دام خرافات خواهند افتاد.  

شناساییرسانه دیگر  مقوالت  از  بودها  خرافات  بروز  در  پژوهششده  نتایج  با  که  قاسمی  های  ند 

اسمیتو    (2007) و  دار1974)  2اینکلس  همخوانی  می(  منظر  چند  از  و  آن  د  به  پرداخت. توان 

افرادیمی کرد  اذعان  ارتباط  توان  وسایل  درمعرض  بیشتر  خرافات  که  دچار  کمتر  هستند،  جمعی 
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و  می )اینکلس  رسانه(1974،  اسمیتشوند  زیرا،  می؛  صحیح  رویکردی  با  جمعی   در توانند  های 

خرافه ارزش  از  دور  به  و  منطقی  و  درست  رفتارهای  و  مؤها  ورزشکاران  باشگری  )زارع  نثر  و د 

کردی و گاهی مروج خرافات  ها دچار کژکارصورت خود رسانه  در غیر این  (؛ 15،  2017نژاد،  حیدری 

رسانه، بهبود محیط   کارکردهایاز  د آورد.  ل جدیدی را به وجود خواهنضشوند و معگری میو خرافه 

رسانی  اطالعتر،  های جمعی نقش هشداردهندگی و افشاکنندگی و از همه مهمرسانه   ی است وورزش

 د. نعهده دارشفاف بر
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 گری در ورزش مدل راهبردی کاهش خرافه -1شکل 
Figure 2- Strategic Model for Reduce Superstition in Sport 

 

به  درنهایت می توجه  با  زمینه توان گفت  و  رفتاری  ساختاری،  خرافه بسترهای  رواج  در  در ای  گری 

.  (دوها ارائه کرد )شکل شمارة  از یافته   صورت راهبردهای پیشنهادی منتجبه  توان مدلی راورزش می

این راهبردهای کلی شامل آموزش است که در سطوح کالن و    ،در شکل مشخص است  ورکهطهمان

برمی   ءجز در  را  ورزشکار  خود  تا  باشگاه  و  خانواده  میجامعه،  پیشنهاد  جامعه گیرد.  قوانین  شود 

شناخت ذات و هدف اساسی    سمتبهین جامعه  و همچنسمت نمادگرایی ضدخرافات حرکت کند  به

های  های آن ازجمله عدم قطعیت گام بردارد. در زمینة راهبردهای رفتاری نیز کنترلورزش و مؤلفه 

معمو هیجانی  و  راهتوامی  الشخصی  به    گشای نند  گرایش  ازجمله  ورزش  در  انحرافات  از  بسیاری 

در شوخرافات  گرفته  روانننظر  حضور  با  که  به  ا  ی  شناسد  یابد.  مراجعه  بهبود  مراجعه  فرهنگ 

 مکانیسم اجتماعی

 مطلوبیت اجتماعی
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مطلوبیتمکانیسم و  اجتماعی  زمینه های  محور  حول  نیز  راها  ورزشکار  و   ای  خود  به  اتکا  به 

، مبارزه با  حالهرند کرد. بهر موهومات رها خواهاز توکل باو را  و  دهند  های واقعی سوق میقابلیت

گرایی در فرهنگ کشور به یک سازمان یا وزارت حل کرد؛ زیرا، خرافه   توان با اتکاگرایی را نمیخرافه 

   تر کنند. های واقعی را اخالقید پدیده و محیطنتوانای دیرینه دارد و این راهبردها میسابقه
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Abstract 

Today, superstition has been criticized by researchers as one of the social deviations, and 

sport has not been immune from the propagation of superstition as an important social 

phenomenon with an unpredictable nature. Since superstition is one of the most common 

problems in modern sport, the purpose of this study was to identify the dimensions of 

tendency toward superstitions in Iranian sport. The exploratory approach was conducted 

qualitatively and grounded theory method was used. Firstly, by identifying the effective 

factors in the library of the Preliminary List, semi-structured interviews were conducted 

with 15 knowledgeable experts. For data analysis, logic inductive method was used during 

three open, axial and selective coding stages. After interviewing the experts, the results in 

open coding indicate that 83 codes were identified in superstitions in Iranian sports. Then 

at the axial coding stage, the tags were categorized in 22 concepts. Finally, 3 identified 

components derived from selective coding including structural, contextual, and behavioral 

categories were classified. It seems that there is no definite strategy for communicating 

with superstitions in sport, and in addition to training at all three levels of macro, middle, 

and wisdom, there is a need for social mechanisms, the creation of desirability and the use 

of non-homogeneous symbols and ultimately self-development Athlete's mental and 

emotional aspects. 

 

Keywords: Behavioral, Contextual, Sport, Structural, Superstition. 
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