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 چکیده 

با هدف    پژوهش م  یبررسحاضر  الگوسازؤعوامل  بر  فضا  یثر  در  اجرا  مجاز  یورزشکاران  و  .  شدی طراحی 

خبرگان و اساتید  صورت میدانی انجام شد. همةبود که به یتوصیفی تحلیل هایپژوهش حاضر از نوع پژوهش

آماری این پژوهش را   جامعة  الگوسازی تخصص کافی را داشتند، ای و  ة مسائل رسانهکه در حوزدانشگاهی  

 یساخته با توجه به الگوپژوهشگر ةحاضر شامل پرسشنام  پژوهشابزار گردآوری اطالعات در  .تشکیل دادند

  یهاداده  لیتحلوتجزیهروند  تمامی  د.  عوامل از روش الکتره استفاده شبندی  رتبهمنظور  بهشاخگی بود.  سه

ثر  ؤعامل م  17،  شده های انجامپس از بررسی  پژوهشدر این    .دشانجام    الکترهافزار  با استفاده از نرم   پژوهش

بانک    جادیاکه  ی شناسایی شد. با توجه به نتایج مشخص شد  مجاز  یورزشکاران در فضا  یالگوساز  بهبودبر  

های تشویقی ایجاد برخی سیاست  ، 15با چیرگی    کشور  یو ارزش  یدر ارتباط با ورزشکاران اخالق  یاطالعات

برایبه ورزشکاران  ترغیب  با چیرگی    منظور  مجازی  فضای  در  برگزاری همایش  14الگوسازی  با و  ملی  های 

  یورزشکاران در فضا  یبر الگوساز  مؤثرعوامل  ترین  مهم،  13حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی با چیرگی  

بودندمجاز که؛.  ی  فضا  یالگوساز  بنابراین مشخص شد  در  مورد  مجاز  ی ورزشکاران  ویژه  به صورت  باید  ی 

 بررسی قرار گیرد. 

 

 . مجازی، ورزشکار، رسانه، فضایورزشکاران الگوسازی کلیدی: واژگان
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 مقدمه 
ترین  عنوان یکی از جذابمروزه ورزش به ابب شده است  های مربوط به آن سورزش و فعالیتگسترش  

های ورزشی موجب شده است  تنوع فعالیت  جهان مشخص شود.  سطحدر    شدههای پذیرفتهفعالیت

و مخاطب در حجم گسترده اجرایی ورزش و تماشاگر  غالب ورزشکاران، مربی، کادر  افراد در  از  ای 

و افراد  عظیم ایجاد کنند   یاجتماع اساس، ورزش توانسته است های ورزشی حضور یابند؛ براین فعالیت

سبب   . این امر(285،  2011،  1)هارتمن و کوائک  ن اجتماع به دور یکدیگر جمع کندرا در ای  متنوعی

-ظرفیته است  عبارتی این اجتماع توانستررهای مختلفی برای جوامع شده است؛ بهفواید و ض  ایجاد

رزش  وضعیت جوامع به بهبود وتواند ضمن ارتقای  میها  وجود آورد که مدیریت این ظرفیتههایی را ب

.  (55،  2010،  2)درانل  گیری تهدیدهایی برای جوامع شده استو از طرفی سبب شکل  نیز کمک کند

ش ورز  ،عبارتیاست؛ بهر مخاطبان خود  دتوانایی نفوذ  ،  در سطح جهانی  هم ورزشهای میکی از ظرفیت

وع ضیر بگذارد. این موثبر آنان تأ   ر مخاطبان خود توانسته است از منظر فرهنگی و اجتماعیدبا نفوذ  

ورزشکاران   است  شده  بسیسبب  ذهن  درخوردر  الگوهایی  ورزشی  مخاطبان  از   باشند اعتماد    اری 

 (. 32، 2016، 3مکینیس)

شود.  ل نمود یک فرد یا گروه شروع میهمواره با دیدن و دنباگیری الگو در میان افراد  شکلفرایند  

ی از افراد را در سرتاسر های بسیارمخاطبان خود همواره توانسته است گروه   رنفوذ د  دلیلورزش به 

از    میلیون نفر  357میلیارد و  تماشای سه    (. 28،  2016،  4)محمد، محمود و الموجی  جهان درگیر کند 

میلیون نفر از    120و همچنین تماشای یک میلیارد و    2018سیه در سال  مسابقات جام جهانی رو

( مسابقات  این  گوشه 346،  2019،  5ددوسنکوفینال  ورزش(  گستردگی  از  سطح    ای  در  آن  نفوذ  و 

از گستردگی، مسلم است.  المللی استبین این حجم  به  با  الگو  ورزشکارانی   رحطمدر ورزش  عنوان 

ر فوذ ورزشکاران د. پس از نگذارندیر میثعادی جامعه تأ   رفتارهای افراد  ها و گرشبر نکه    شوندمی

مهارت ورزشیمخاطبان،  جا های  ورزشی  ،  موفقیتیگاه  آنان سبب میو همچنین  ورزشی  شود های 

الگورزشکاران به  افراد جامعه مشخص شوند عنوان  ، 6)باردوسزبنسیک، بگوویچ و دوسزی   و در میان 

ران و جوامع نقش مهمی در  ایجاد پل ارتباطی میان ورزشکا  واسطةبین رسانه به. در این  (3،  2019

های ورزشی و رصد  پوشش فعالیتدلیل  ها بهرسانهالگوهای ورزشی دارد.    نشدنایجادایجادشدن یا  
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به  با  شوند  ابزار اطالعاتی و نمایشی سبب می  عنوان یکزندگی ورزشی و شخصی ورزشکاران  افراد 

یر و تنوع ها در سالیان اخرسانهرشد  و خصوصیات ورزشی و غیرورزشی آنان آشنا شوند.  ورزشکاران  

مختلف  هایورزشکاران در رشته کردنپوشش فضای ورزشی و همچنین نمایانآنان سبب شده است  

 (. 257، 2016، 1نه، شری و نیچولسن )اسبر برای عموم تسهیل شود

هایی با سرعت انتشار بسیار زیاد و گسترده و با ضریب نفوذ زیاد در میان  مشخصة عصر کنونی رسانه

زیاد   های جمعی سبب رشد آن در سطح جامعه و انتشار رسانهاقشار مختلف جامعه است. سرعت 

-یا ناخواسته شروع به جامعهها خواسته  رسانه  در جامعه شده است. در این میان نیزنفوذپذیری آن  

و  پذیر جوانان  می کردن  حالی نوجوانان  در  این  عهدة است    کنند؛  بر  اول  درجة  در  وظیفه  این    که 

نهادهای مذهبی استنهادهایی همچون خا مدتی است که در این ها نیز  و رسانه  نواده و مدرسه و 

 ی تمامبر    میصورت مستق هب  تواندیرسانه م   نکهیبا توجه به ا(.  84،  2012مهرابی،  اند )کرده  تالشزمینه  

جامعه   طر  تأثیراما    بگذارد،  تأثیرآحاد  از  آن  نهادها  یاثرگذار  قیمهم  است   ییبر  خانواده    چون 

 تواندمیبرخوردار است و  یسازبرنامه ةنیدر زم یگوناگون های. رسانه از ابزار(241، 2018 ،2)اسمارت 

در دو    توانیرسانه را م  یاثرگذار امدی. پ کند اطب عرضه  به مخ  ذابمتنوع و ج  یهارا در قالب  م یمفاه

پ  افزا  یامدهایقالب  آگاه  شیمثبت همچون  زم  یاعضا  ی سطح  از  یهانهیخانواده در  جمله مختلف 

ی در سطح جامعه  منف  یامدهایو پ   یو جمع  یو اصالح رفتار فرد  یروح  ،یموضوعات و مسائل جسم

 . (16، 2006)فخرالسادات،  کرد مشاهده 

. یکی از مسائل مهم در  ها را درگیر کندوزهتمامی ح  هاگسترش رسانهوع سبب شده است  ضین موا

الگوپذیری استجوامع امروزی که با گسترش رسان یافته است،    دوران   ةهمدر  الگوپذیری  .  ه بهبود 

با    دگیرالگوهای خاصی قرار می  ثیرأ تسنی تحت  ة اما در هر دور  ،خوردبه چشم می  ها زندگی انسان

دارده ویژگی بیشتری  آنان همخوانی  سنی  تحت  مثالً  ؛ای  که یک کودك  آنأ تالگوهایی  قرار   هاثیر 

و هریک   شوند، تفاوت داردعمل مطرح می عنوان راهنمایبا الگوهایی که برای یک جوان به  گیرد،می

میبر خود  سنی  نیاز  خواستنکوشحسب  این  به  دوردهند پاسخ    درونی  ةد  دوران   نینوجواة  .   از 

می محسوب  رشد  از  چهارم  که  شروع    12شود  تا  شود  میسالگی  دارد   18-20و  ادامه     سالگی 

 (. 85، 2012)مهرابی، 

فراوانی  رسانه قدرت  جامعها  الگوهای  ساخت  دارند؛  ة  در  ستارهستارهپیشرفته  و  برشدن  ای  سازی 

برای   شان متفاوت است؛فعالیت  ها و حوزةکه برای هریک از ستاره   مخاطبان دارای سازوکارهایی است
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شدن وی دارد. در آواز و  بسزایی در ستارهجذابیت ظاهری هنرمند نقش  یزیون  در سینما و تلو  مثال،

)پینتو،  بسیار حائز اهمیت هست  مخاطبان نیز به همین صورت؛ یعنی صدا و توجه به عالقة موسیقی

دورس  و  در  (،  380،  2016،  1باالنزوال  ستارهرزواما  و  محبوبیت  در  شش  ورزشکار  عملکرد  تابع  دن 

)قاسمی،    انی ورزشی برای کشور و مردمش استآفرینی ورزشکار و قهرم ورزشی و افتخارهای  میدان

های حساس  صحنه  ازدر مقابل مشکالت و فشارهای ناشی    ورزشکارآوردن  تاب  ،حقیقت(. در34،  2007

را به ستاره   ورزشیمسابقات   تبدیل می  هایوی  از قدرت عضالنی و    ورزشکارکند. همچنین  بزرگ 

ی در آرزوی جایگزینی با وی  اهر بیننده  ودـشاعث میـکه ب  ناسب برخوردار استـو متاندامی زیبا  

 (. 86، 2012)مهرابی،  باشد

و    ا هدر هر زمانی چهره  ورزشی.  گان قهرمانان و ستار  ویژه؛ بهداشته استوجود  ستاره  در هر عصری  

مدلی در میان  سبب ایجاد هو  اند شدهتبدیل  برای ملت خود  نمادیکه به  اندوجود داشته ها قهرمانی 

،  شبیه کنند  ه دارندعالقبه آن  اند خود را به قهرمانی که  سعی داشتههمواره  مردم  .  اندافراد جامعه شده

ورود   با  پدیده  رسانهاما  این  جدید  )اگسترههای  است  گرفته  خود  به  جهان  وسعت  به  ستیفلر، ای 

و نمایش ورشکاران در   هاگستردگی رسانه  و  شیافزا(.  775،  2015،  2و هدرشیت  بروکسسانفیلیپو،  

  . و صمیمی برای مخاطبان تبدیل شوندهای آشنا  ورزشکاران به چهرهشده است  سبب    ها غالب رسانه

  اند ها سبب شدهو ورود به زندگی خصوصی آن  ورزشکارانهای پنهانی شخصیت  الیهر  ها با نفوذ درسانه

   (.16، 2006،  3)بویل عنوان الگو مشخص شوندرزشکاران در میان افراد جامعه بهو

ت عمده در  . وجود مشکالاران نخبه، ضروری استسازی در سطح جامعه از طریق ورزشکلزوم فرهنگ

(. با  102،  2001،  4)کارینگتون  مناسب از طریق ورزش است   سازیلزوم فرهنگ  یانگرسطح جامعه ب

 تر عمیق  هایبه بررسیدر حوزة ورزش،    الگوسازی  ه نبود راهکارهای عملیاتی در زمینة توسعةتوجه ب

سطح  طرح بر  های ورزشی مورزشکاران و چهره  گذاری زیادتأثیر. توان  نیاز استدر این حوزه    رتو جامع

با توجه به   ،روتفاده از این قدرت است؛ ازاینلزوم اسنشانگر    خوبیبه  که  جامعه به حدی زیاد است

بر بهبود    مؤثرهای مطرح ورزشی، به بررسی عوامل  موجود در سطح جامعه و وجود چهره  مشکالت

ی  مار خود نقششهای بیقابلیت برخورداری از  دلیل ورزش به  ورزشی نیاز است.  هایالگوسازی از چهره

وعاتی است که ض. ورزش ازجمله مو کندی ایفا مو بهبود وضعیت اجتماعی کشورها  در افزایش  اساسی  

 (. 10، 2015)فورمن،  قدرت نفوذپذیری زیادی بر جوانان دارد
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عنوان یک  طی آن رفتار و چهرة یک فرد یا گروهی از افراد به شود که  به فرایندی گفته می  الگوسازی

  ، عبارتیبه  شود؛میها  از آن دیگران  د پیروی  گذارد و سبب ایجاثیر میانگیزشی بر افراد دیگر تأ وع  ضمو

.  وی دیگر افراد استها و وضعیت ظاهری یک فرد از سبه مفهوم پیروی از رفتارها، نگرشالگوسازی  

مداری و  اخالق   توسعةمنظور  ورزشی مطرح بههای  ی استفاده از چهرهنیز به معندر ورزش    الگوسازی

(. با الگوسازی می42،  2003،  1و بوکارنا   باسیلون،  ا)بر  رزشکاری در میان افراد جامعه استو  روحیة

ران کاـ. ورزشسطح جامعه کمک کردورزش در  توسعة به نیکوهای ورزشکاران به نحو از ظرفیت وانت

توسعه    ظرفیت زیادی برایدهد، از  که ورزش به آنان انتقال می  ییهابرخورداری از محبوبیت  دلیلبه

ازاینمداری دو بهبود اخالق   توانورزشکاران را می  رو، این ظرفیت زیاد ر سطح جامعه برخوردارند؛ 

کاری و  و سبب گسترش اخالق و فرهنگ ورزشتبدیل کرد    به فرصت  ایالگوسازی رسانهواسطة  به

 (. 90، 2012)مهرابی،  دپهلوانی در سطح جامعه ش 

پژوهشگرانی1992)  2وانل اولین  از  د  (  ورزش  نفوذ  بررسی  به  که  جامعه  بود  در  فرهنگی  مسائل  ر 

عنوان با  خود  کتاب  در  او  رسانهستاره  پرداخت.  ورزشیهای  است  3های  کرده  حضور   اشاره  که 

تغییرات فرهنگ در   مهمی درها نقش  رسانهبقات از  و پخش این مساورزشکاران در مسابقات ورزشی  

  های ورزشیهای رسانهستارهبا عنوان    2002د که در سال  سطح جامعه دارد. وی در کتاب معروف خو

ها  ورود ورزش و ورزشکاران به رسانه  ها و همچنینرسانه  ه بررسی روند تاریخی توسعة، بمنتشر کرد

.  خصوص در میان جوانان پرداختمعه و بهای در سطح جاب الگوهای رسانهر غالو تأثیرات عمیق آنان ب

ها  پژوهش ترین  رین و قدیمیتای در ورزش یکی از جامعالگوسازی رسانه  وانل در حوزة  هایپژوهش

،  همکارانون و  ا)بر  است   یشمندان این حوزه تعیین کردهعنوان یکی از انددر این حوزه است که وی را به

2003 ،43 .) 

ر  ها دهای ورزشکار و اهمیت آنخود به بررسی نقش ستاره  پژوهشدر  (  2001کارینگتون )  ،در ادامه

( سبب  2001( و کارینگتون )1992های وانل )نگی در سطح جامعه پرداختند. تالشهای فرهسیاست

نیز به    پژوهشگرانوع سبب شده است  ضموپیش به الگوسازی در ورزش توجه شود. این  ازشد بیش

-خص کرد که استفاده از ظرفیت( مش2015بررسی ابعاد مختلف الگوسازی در ورزش بپردازند. فینک )

ها بر مسائل اجتماعی جامعه  آن  ثیرگذاریتواند سبب تأهای جمعی میرسانهای ورزشکاران زن و  ه

وعی مهم است و  ضان در سطح جامعه موالگوسازی ورزشکار  ،(2011)  4میلر و الکسنیاك به باور   .شود

 
1. Brown, Basil & Bocarnea 

2. Whannel 

3. Sports Media Stars 

4. Miller & Laczbiak 
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صورت  ها بههای رسانهاز ظرفیتباید  و ایجاد الگوهای نامناسب میزمینه  جلوگیری از خطا در این    برای

شود استفاده  ).  مناسب  مناسب  کرداشاره  (  2016مکینیس  نمایش  در   که  ورزشکاران  استاندارد  و 

الگوسازیهای جمعی میرسانه ایجاد  باشد.  تواند در جهت  از ورزشکاران ثمربخش  به عقیدة    موفق 

های دیگر از سایر اخبار در حوزه  رزشی در مقایسه بااخبار و اطالعات و،  (2016)نه و همکاران  اسبر

سطح جامعه   مخاطبان ورزش در  دلیل دامنة گستردةوع به ضبیشتری برخوردارند که این مو  مخاطب

تواند آثار منفی نامناسبی را بر جامعه  مربوط به الگوسازی ورزشکاران می  به مسائل  یتوجهبی  .است

نگ و  رفتارها  برخی  ترویج  و  جامعه  افراد  سوی  از  نامناسب  رفتارهای  بروز  گذارد.  های  رشبرجای 

ازی الگوس  یارتقا  منظورمناسب ورزشکاران در سطح جامعه است. بهجمله آثار الگوسازی نانامناسب، از

کمک  سعی در    ته باشند و با معرفی افراد مناسبها عملکرد مناسبی داشرسانهنیاز است  ورزشکاران  

 (. 42، 1992وانل،  مناسب داشته باشند )تخاب یک الگوی ان به افراد جامعه برای

ها با پوشش برخی  رسانه  الگوسازی ورزشکاران پرداخته شده است.های متفاوتی به موضوع  در پژوهش 

که عوامل اخالقی    شوندفضاهای ورزشی و غیرورزشی سبب می  غیراخالقی ورزشکاران دررفتارهای  

رایج شود برواناستین  .بیشتری در بین جوانان  تخلفات    ( نشان دادند2016)  1مینکوفولی، کوائک و 

  ایجادشدة یک فرد با وی دچار معضل شود   یعاطف  یهایدلبستگشود  اخالقی ورزشکاران سبب می

نیز شود روحی  اختالالت  باعث  این موضوع ممکن هست  ( 2019)  همکارانو  باردوسزبنسیک    .که 

بلکه در سطح محلی   المللیتنها در سطح بیننه  ،منظور توسعه و صلحورزشکاران ستاره به   دریافتند

مناسبی  محبوب  باید  نیز   نفوذ  بتوانند  تا  باشند.  دباشند  داشته  جامعه  و  ر  باردوسزبنسیک  باور  به 

ها نقش مهمی در محبوبیت  در رسانه  ورزشکاران ستارههای رفتاری مناسب  جنبه  همکاران، بازگوکردن

( در پژوهش  2011نقش آنان در توسعه و صلح دارد. میلر و الکسنیاك )  یورزشکاران ستاره و ارتقا

اشاره   اخالقی ورزش  کردندخود  ارتقاکاران نقش  که مسائل    منظور ی وجهة ورزشکاران بهمهمی در 

اخالقی  تعهد ورزشکاران به مسائل    یارتقاها،  ازاریابی دارد. به باور آناستفاده از جایگاه آنان در مسائل ب 

( 2016)نه و همکاران  اسبر  وجود آورد.مناسبی را به  تواند از آنان الگوهایموجود در ورزش و جامعه می

کردند   ظرفیتاستفاذکر  تمامی  از  رده  بازگوهای  و  رسانه  و  عمومی  برخی   رفتارهای  کردنوابط 

الگو می الگوهای مناسب  شکل  موجبتواند  ورزشکاران مناسب و  ورزشکاران در سطح جامعه  گیری 

ارس جمله مدبا برخی مراکز از  تعامل میان ورزشکاران مشهور  بیان کرد( نیز  2016. مکینیس )شود

آنان    در بین   لوگیری از چاقی ج  منظورورزشکاران در میان نوجوانان بهتواند در الگوسازی مناسب  می

ر رفتارهای ا توجه به نفوذ ورزشکاران مشهور دب   ( اشاره کردند2016)باشد. محمد و همکاران    رثمؤ

 
1. Lee, Kwak & Braunstein-Minkove 
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و برخی رفتارهای نامناسب آنان   رفتارهای ورزشکاران مشهور ارزیابی شود  نیاز است  جوانان مصری

 کنترل شود.

ورزشکاران در سطح جامعه سبب شده است برخی الگوهای نامناسب ایجاد به الگوسازی  ی  توجهبی

شده مهای انجاپژوهشتمرکز عمدة  مشکالت اخالقی شده است.    وجودآمدنبه  موجب  شوند که این امر

،  1دوگالیچ و الزاراویچبازاریابی بوده است )  بر کاربردهای آن در حوزة  ،الگوسازی ورزشکاران  در زمینة

شک الگوسازی ورزشکاران نقش مهمی در پیشبرد  بدون(.  4،  2020،  2، مو، سو و ووژو؛  435،  2017

واند نقش مهمی در پیشبرد  تالگوسازی مناسب از ورزشکاران می  اهداف اخالقی، ارزشی و رفتاری دارد.

ارزشی   و  اخالقی  ااهداف  برعکس  و  باشد  ورزشکاران میداشته  از  نامناسب  بروز لگوسازی  به  تواند 

-ا توجه به نقش فضای مجازی در شکل. برفتاری در مخاطبان آنان منجر شوداخالقی و مشکالت  بی

در فضای مجازی  بهبود الگوسازی ورزشکاران  وسازی ورزشکاران، ابهامات دربارة نحوة  گیری فرایند الگ

ورزشکاران در فضای مجازی ر بهبود الگوسازی  بودن عوامل مؤثر بشود. نامشخصپیش درك میازبیش

های  ازی ورزشکاران با هنجارها و ارزشالگوس  کردن امروزه دغدغة الزم دربارة متناسبده است  سبب ش

باشد؛  م الگوسازی    ،عبارتیبهدنظر وجود نداشته  بهبود  ورزشکاران در فضای مجازی ابهام در مسیر 

برای  سبب شده است و معینی  از    یارتقا  سازوکار منظم  باشد.  الگوسازی ورزشکاران وجود نداشته 

است المللی سبب شده  ملی و بینرزشکاران مشهور در سطوح  طرفی برخی مشکالت اخالقی در میان و

در حوزة الگوسازی  گذاری  سرمایه، فقدان  عبارتیند؛ بهاشته باشثیرات احتمالی بر مخاطبان خود دتأ 

است  توجهبیو  ورزشکاران   موجب شده  حوزه  این  به  ایران  ی  در ورزش کشور  استانداردها،  امروزه 

اشته باشد؛ این  سازی ورزشکاران وجود ندمدیریت و کنترل الگوهای نظارتی برای  ها و فعالیتبرنامه

به   با توجهآثار منفی بر جامعه داشته باشد.    توانددر حالی است که اگر الگوسازی کنترل نشود، می

وجود در میان ورزشکاران مشهور  های م، برخی ناهنجاریفضای مجازیسرعت انتشار و انتقال گستردة  

پژوهش  اساس،  د؛ برایننداشته باشن آثار سوء  جمله نوجوانان و جواناهای پرخطر ازد بر گروهنتوانمی

طراحی و اجرا شد.   یمجاز  یورزشکاران در فضا  یالگوسازبهبود  ثر بر  ؤعوامل م  یبررسحاضر با هدف 

مدل  شد.  شاخگی کمک گرفته  سه ة  طراحی چارچوب مفهومی پژوهش از نظری  برای  ر پژوهش حاضرد

ساختار، محتوا و  که شامل    این مدل.  های منطقی استها از نوع مدلبندی مدلدر طبقه  شاخگیسه

سـاختار،    ةتواند در قالب سه شاخهای سازمانی را میرویدادها و پدیده  ،مفاهیم   ةهم  شود،میزمینه  

مبنای  شاخگی و بـرعبارتی، با معیار سههبکند؛  وتحلیل  محتوا یا رفتار و زمینه بررسی، مطالعه و تجزیه

 
1. Dugalić & Lazarević 
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  شودبندی  طبقه  تواند شده میحوزة مطالعهبهبود  از در  کارس  ا و متغیرهایهه لفؤمعیار، م  رویژگی ه

عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و  ة  ساختار هم  ةمنظور از شاخ  شود.اختصار ابعاد آن مرور میکـه به

مادی    ی و، قالب، پوسته، بدنه و شمای فیزیکمطالعـهقابل    ةکه با نظم و قاعداند  سانی سازمانانغیر

کلی جاری   ةتی که با ترکیب خاصی در بدنتمام منابع مادی، مالی و اطالعاسازند؛ نظیر  ازمان را میس

  مورد مطالعهبهبود  مربوط به  انی  رفتاری )محتوا( شامل مباحث انسان و روابط انس  ةخاشوند. شمی

  ةزنداند و محتوای اصلی و  هم پیوسته های خاصی بت که با هنجارهای رفتاری، ارتباطات و الگوهاس

زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی است  ة  دهند. منظور از شاخرا تشکیل می  هاسازمانیط درونی  مح

زاده و زاهدی،  نجفی)  د دهنرا تشکیل می  مورد مطالعه  بهبودم  بستر مه  دارند و  هحاطا  سازمانکه بر  

این استاصلی    اساس، سؤالبراین  ؛(61،  2017 بر  ؤعوامل م  که  پژوهش حاضر   ی الگوسازبهبود  ثر 

   ؟اندی کداممجاز یورزشکاران در فضا
 

 پژوهشروش 
نوع   پژوهش  از  مؤ.  است  یتحلیل-توصیفی  هایپژوهش  حاضر  عوامل  تحلیل  و  شناسایی  بر برای  ثر 

نفر    15اساس،  براین  گیری هدفمند استفاده شد؛الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی از روش نمونه

پژوهش مشخص شدند.   عنوان نمونةورزشی و غیرورزشی آگاه از حوزة رسانه و الگوسازی بهید از اسات

 ی پژوهش حاضر ارائه شده است.آمار در جدول شمارة یک نمونة
 

 های پژوهشنمونه  -1جدول 
Table 1- Research Samples 

 ردیف 
Row 

 سطح تحصیالت
Level of 

Education 

 شغلی سابقة
Work 

Experience 

 تحصیلی رشتة
Field of Study 

 1 خبرة
Master 1 

 دکتری
PHD 

 سال  25
25 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 2 خبرة

Master 2 

 دکتری

PHD 

 سال  30

30 Years 

 مدیریت  علوم پیشرفتة

Advanced Management Sciences 
 3 خبرة

Master 3 
 دکتری
PHD 

 سال  8
8 Years 

 ورزشی مدیریت 
Sport Managment 

 4 خبرة
Master 4 

 دکتری
PHD 

 سال  15
15 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 5 خبرة

Master 5 

 دکتری

PHD 

 سال  30

30 Years 

 مدیریت ورزشی 

Sport Managment 
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 های پژوهش نمونه -1جدول ادامة 
Table 1- Research Samples 

 ردیف 
Row 

 تحصیالتسطح 
Level of 

Education 

 سابقة شغلی
Work 

Experience 

 رشتة تحصیلی
Field of Study 

 13 خبرة
Master 13 

 دکتری
PHD 

 سال  22
22 Years 

 رسانه 
Media 

 14 خبرة
Master 14 

 دکتری
PHD 

 سال  30
30 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 15خبرة 

Master 15 

 دکتری

PHD 

 سال  15

15 Years 

 مدیریت ورزشی 

Sport Managment 
 6خبرة 

Master 6 
 دکتری
PHD 

 سال  15
15 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 7خبرة 
Master 7 

 دکتری
PHD 

 سال  20
20 Years 

 رسانه 
Media 

 8 خبرة

Master 8 

 دکتری

PHD 

 سال  15

15 Years 

 مدیریت ورزشی 

Sport Managment 
 9خبرة 

Master 9 
 دکتری
PHD 

 سال  20
20 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 10خبرة 
Master 10 

 دکتری
PHD 

 سال  25
25 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 11خبرة 

Master 11 

 دکتری

PHD 

 سال  8

8 Years 

 مدیریت ورزشی 

Sport Managment 
 12خبرة 

Master 12 
 دکتری
PHD 

 سال  25
25 Years 

 مدیریت ورزشی 
Sport Managment 

 

  ی الگوساز   بر بهبود  مؤثرل  عام  17مشتمل بر   سؤال  17با  ساخته  پژوهشگر  یاپرسشنامه  پژوهشابزار  

از نظر  انی نظری پژوهش و همچنین  شناسایی این عوامل از مب  برایی بود.  مجاز  یورزشکاران در فضا

عامل در قالب بررسی مبانی نظری    11  منظور ابتدا بدین  د. ان در قالب روش دلفی استفاده شخبرگ

عامل دیگر از  اول، شش    ةدر مرحل  روش دلفی دادن  و سپس با بررسی و انجامشناسایی شد    پژوهش 

اند که از منظر خبرگان شده اضافه شد. این شش عامل ازجمله عواملیشناسایی  عواملخبرگان به  منظر  

ویژگی و  شرایط  ایران  به  کشور  دلفی،  مربوط های  روش  دوم  مرحلة  در  سپس  عامل    17اند. 

تأییدشده،  شناسایی این    به  به  17نظر خبرگان رسید و درنهایت  بهبود   مؤثرعنوان عوامل  عامل    بر 

 پژوهش پرسشنامة    روش دلفی،پس از پایان    شدند؛ی مشخص  مجاز  یورزشکاران در فضا  یالگوساز

ضریب  تعیین روایی محتوایی از    شد. پس از طراحی پرسشنامه، برای  مطابق با روش الکتره طراحی
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هفت نفر از خبرگان خارج از بخش دلفی  دیدگاه    بررسی   با   2امحتوو شاخص روایی   1نسبی روایی محتوا

نفر باشد    40رایند اعتبارسنجی بهتر است بین پنج تا  ف  ه اینکه تعداد افراد برایبا توجه ب  استفاده شد. 

افراد  568،  1975،  3)الوشه پژوهش تعداد  اعتبا  برای(، در این    . شد   تعییننفر  رسنجی هفت  فرایند 

شاخص  و مقدار    99/0  برابر با   نفر(  هفت)   د یاساتبا توجه به تعداد   ضریب نسبی روایی محتوامقدار  

  پژوهش  پرسشنامة  یایمحتو  ییروا  ،نیبنابرا  ؛ دست آمدبه  برای پرسشنامه  99/0ا برابر با  روایی محتو

، (2013) 4مطابق با نظر افسانورهان  بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد.  شد. برای  دییأ ت

از روش معادالت    باید نفر باشد، می  200نمونه کمتر از    و حجم   نرمالهای پژوهش غیرزمانی که داده

  پژوهش های با توجه به حجم نمونه  رو،ازاین  حداقات مربعات جزئی استفاده شود؛ ساختاری با رویکرد  

بررسی تحلیل عاملی از   ، برایوهشپژهای  داده  نبودننرمالنفر است و همچنین    200که کمتر از  

جدول شمارة دو نتایج مربوط  در  روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد.  

   شده نشان داده شده است.به روایی سازة عوامل شناسایی
 

 شده ان تی و بار عاملی عوامل شناسایی میز -2جدول  
Table 2 - The Amount of T and Load Factor of the Identified Factors 

 تی بارعاملی عامل ردیف 

1 
پوشش  از رفتارها و نحوة افزایش آگاهی   منظوربهاستفاده از تبلیغات محیطی  

 ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه 
494/0 627/5 

 813/8 569/0 ی ارسانه  یموجود در فضاها ی هاهیورزشکار به حاش یتوجهبی 2

 862/20 785/0 آنان  یاخالق یهاارزش ةکنندمنعکس یبهبود تعهد ورزشکاران به رفتارها 3

4 
  یمردم در تمامبهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با 

 لحظات 
754/0 340/17 

5 
  ی فضا در  ان اخالقی و ارزشیفعال و مستمر ورزشکار حضورگیری و بهره

 ی مجاز
749/0 715/15 

6 
پوشش و رفتار   نین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة ایجاد برخی قوا 

 ورزشکاران در جامعه 
676/0 610/14 

    
 

1. CVR 

2. CVI 

3. Lavsheh 

4. Afthanorhan 
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 شدهمیزان تی و بار عاملی عوامل شناسایی -2جدول ادامة 
Table 2 - The Amount of T and Load Factor of the Identified Factors 

 تی بارعاملی عامل ردیف 

 507/18 773/0 ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور  7

8 
الگوسازی   برایمنظور ترغیب ورزشکاران  های تشویقی بهایجاد برخی سیاست

 در فضای مجازی 
669/0 566/9 

9 
جمله  ها ازافزایش تعامالت بین ورزشکاران اخالقی و ارزشی با برخی سازمان

 ها دانشگاهمدارس و 
708/0 312/10 

 685/4 474/0 های ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی برگزاری همایش 10

11 
تدوین   منظور بههای ورزشی  ها و سازمانهای تخصصی در باشگاهایجاد کمیته

 توسعه و ترویج الگوسازی  ای در راستایهای رسانه سیاست
827/0 263/23 

 801/14 766/0 ورزش  طیدر محورزشکاران  ی ااخالق حرفه  ارتقایبهبود و  12

 727/12 745/0 الگوسازی  ی برای ورزشکاران متخلف در عرصةهای تنبیهایجاد سیاست 13

 855/11 723/0 لحظات   یبا اصحاب رسانه در تمامبهبود رفتار ورزشکاران  14

 533/5 544/0 های عمومی رسانهمدار و ارزشی از ای ورزشکاران اخالقپوشش رسانه 15

16 
ای در فضای  الگوسازی رسانه های اجتماعی قانونی در راستایگسترش شبکه

 ورزش کشور 
719/0 932/9 

17 
فرد و ارزشی برخی  های منحصربهویژگی ها دربارةافزایش آگاهی رسانه

 ورزشکاران اخالقی کشور 
698/0 818/9 

 

این پژوهش، بیش  شده در املی مربوط به عوامل شناساییتمامی بارهای ع براساس نتایج روایی سازه،  

نتایج مربوط به شاخص  4/0از   پژوهشاست.  برازش مدل  پایایی ترکیبی    های  نشان داد که میزان 

. همچنین نتایج مربوط به شاخص  است  97/0، میزان ضریب تبیین  62/0، میزان روایی همگرا  82/0

میزان   داد که  نشان  برازش  به شاخص  است.  53/0  آنکلی  توجه  این با  برازش، مشخص شد  های 

یافتههشاخص در  پژوهش ا  ا  های  برخوردارند؛حاضر  مناسبی  برازش  سازه  براین  ز  روایی  اساس، 

ه  کرونباخ بآلفای    ین پرسشنامه با استفاده از محاسبةپایایی ا  .پرسشنامة پژوهش بررسی و تأیید شد

-وتجزیهروند    تمامی د.  عوامل از روش الکتره استفاده شبندی  رتبهمنظور  به  . تأیید شد  0/ 83میزان  

انجام    3الکتره سالور  و  2، پی.ال.اس.1اس.پی.اس.اس.  هایافزاربا استفاده از نرم  پژوهش   یهاداده  لیحلت

 . دش

 
1. SPSS 

2. PLS 

3. Electre Solver    
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 نتایج 
این   بررسی  پژوهش در  از  ی  مجاز  یورزشکاران در فضا  یالگوساز  بهبودبر    مؤثرعامل    17ها،  پس 

از: بودند  به  عبارت  محیطی  تبلیغات  از  ازاستفاده  آگاهی  افزایش  ن  منظور  و  پوشش    حوةرفتارها 

  ی هاه یورزشکار به حاش  یتوجهبی،  اخالقی در سطح جامعه )عامل شمارة یک(  ورزشکاران ارزشی و

بهبود  ی )عامل شمارة دو ارسانه  یموجود در فضاها رفتارهاورزشکاران    تعهد (،    ة کنندمنعکس  یبه 

(، بهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با  آنان )عامل شمارة سه  یاخالق  یهاارزش

ان اخالقی و  فعال و مستمر ورزشکار حضورگیری و (، بهره)عامل شمارة چهار لحظات ی مردم در تمام

  ة ین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحو(، ایجاد برخی قوانی )عامل شمارة پنجمجاز  یفضا  در  ارزشی

ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران    (، شش  ر ورزشکاران در جامعه )عامل شمارةپوشش و رفتا

کشور ارزشی  و  هفت)  اخالقی  شمارة  سیاستعامل  برخی  ایجاد  به(،  تشویقی  ترغیب  های  منظور 

ن  ورزشکارا (، افزایش تعامالت بین  گوسازی در فضای مجازی )عامل شمارة هشتال  ورزشکاران برای

های  (، برگزاری همایش ا )عامل شمارة نُهه مدارس و دانشگاه  ها ازجملهاخالقی و ارزشی با برخی سازمان

ها  های تخصصی در باشگاه ته(، ایجاد کمی10 کاران اخالقی و ارزشی )عامل شمارة ملی با حضور ورزش

سازمان ورزشی  و  سیاست  منظوربههای  رسانهتدوین  راستایهای  در  الگوسازی  تو  ای  ترویج  و  سعه 

(،  12مارة  )عامل ش  ورزش  طیدر محورزشکاران    یااخالق حرفه  (، بهبود و ارتقای11  )عامل شمارة

بهبود رفتار    (،13  ی برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی )عامل شمارةهای تنبیهایجاد سیاست

-ای ورزشکاران اخالق (، پوشش رسانه14  )عامل شمارة  لحظات  یبا اصحاب رسانه در تمامورزشکاران  

 عی قانونی در راستای های اجتما(، گسترش شبکه15  شمارة   های عمومی )عاملدار و ارزشی از رسانهم

-ویژگی   ها دربارة فزایش آگاهی رسانه( و ا16  ای در فضای ورزش کشور )عامل شمارةالگوسازی رسانه

بندی این رتبهبرای  (.  17  شمارة  )عامل  رزشکاران اخالقی کشورفرد و ارزشی برخی وای منحصربهه

-نرمال گیری، شامل ایجاد ماتریس تصمیم گامه شد. این روش دارای نُه عوامل از روش الکتره استفاد

  لیتشکی،  هماهنگ  ةمجموع   لیتشک،  شدهنرمال  سیبه ماتر  یدهوزن ،  سیکردن ماتراسیمقیب  ای  یساز

  لیتشکی،  ناهماهنگ  ینیبول  سیماتر   لیتشکی،  هماهنگ  ینیبول  سی ماتر  لیتشکی،  ناهماهنگ   ةمجموع 

گیری ارائه  ماتریس تصمیم  سه  در جدول شمارة.  ی استرگیتعداد چة  محاسبیی و  نها  یرگیچ  سیماتر

 شده است. 

های  تعیین چیرگی نهایی در مقایسه  فرایند الکتره انجام شد. این امر به  گیریمطابق با ماتریس تصمیم

چیرگی نهایی نشان داده  به ماتریس  نتایج مربوط  چهار    در جدول شمارةد. منجر شزوجی بین عوامل 

 د. ل مشخص شیک از عوامشمارة چهار، تعداد چیرگی هربا توجه به نتایج جدول  .شده است
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 گیریایجاد ماتریس تصمیم -3جدول 
Table 3- Creating A Decision Matrix 

 س یماتر زمینه محتوا  ساختار

5 5 2 
  منظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوةبهاستفاده از تبلیغات محیطی  

 uپوشش ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه

 ی ارسانه  یموجود در فضاها ی هاهیورزشکار به حاش یتوجهبی 2 5 3

3 2 3 
به رفتارها ورزشکاران  تعهد    ی اخالق  ی هاارزش  ةکنندمنعکس  ی بهبود 

 آنان 

5 3 6 
  یمردم در تمامبهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با  

 لحظات 

4 3 5 
  ی فضا  در  ان اخالقی و ارزشیفعال و مستمر ورزشکار  حضور گیری و  بهره

 ی مجاز

8 5 4 
پوشش و رفتار    نین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة ایجاد برخی قوا

 ورزشکاران در جامعه 

 ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور  8 8 7

5 7 8 
سیاست برخی  بهایجاد  تشویقی  ترغیهای  برای منظور  ورزشکاران    ب 

 الگوسازی در فضای مجازی 

2 5 8 
برخی   با  ارزشی  و  اخالقی  ورزشکاران  بین  تعامالت    ها سازمانافزایش 

 ها جمله مدارس و دانشگاهاز

 های ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی برگزاری همایش 7 5 5

3 5 7 
  منظور بههای ورزشی  ها و سازمانهای تخصصی در باشگاهایجاد کمیته

 توسعه و ترویج الگوسازی راستایای در های رسانهتدوین سیاست

 ورزش  طیدر محورزشکاران  ی ااخالق حرفه  بهبود و ارتقای 3 3 3

 الگوسازی   ای برای ورزشکاران متخلف در عرصة های تنبیهایجاد سیاست 3 3 1

 لحظات   یبا اصحاب رسانه در تمامبهبود رفتار ورزشکاران  3 5 2

 های عمومی مدار و ارزشی از رسانهران اخالقای ورزشکا پوشش رسانه 3 4 3

5 4 3 
ای در  الگوسازی رسانه  عی قانونی در راستایهای اجتماشبکهگسترش  

 فضای ورزش کشور 

3 6 5 
برخی  فرد و ارزشی  های منحصربهویژگی  دربارةها  افزایش آگاهی رسانه

 ورزشکاران اخالقی کشور 

 نوع شاخص  مثبت مثبت مثبت

 وزن شاخص  442461/0 213521/0 344018/0
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   ها نشان داده شده است.نتایج نهایی مربوط به تعداد چیرگی در جدول شمارة پنج 
 

 تعداد چیرگی  محاسبة -5جدول 
Table 5 - Calculation of the Number of Dominance 

 جهینت ی رگ یتعداد چ 

 ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور  15

 الگوسازی در فضای مجازی  برایمنظور ترغیب ورزشکاران  بههای تشویقی  ایجاد برخی سیاست 14

 های ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی برگزاری همایش 13

 پوشش و رفتار ورزشکاران در جامعه  نین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة ایجاد برخی قوا  12

 لحظات  یمردم در تمامبهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با  9

8 
کمیته باشگاهایجاد  در  تخصصی  سازمانهای  و  ورزشی  ها  سیاست  منظور بههای  های  تدوین 

 توسعه و ترویج الگوسازی ای در راستای رسانه

 ی مجاز ی فضا در  ارزشیان اخالقی و فعال و مستمر ورزشکار حضورگیری و بهره 7

 فرد و ارزشی برخی ورزشکاران اخالقی کشور های منحصربهویژگی دربارة هاافزایش آگاهی رسانه 7

 ای در فضای ورزش کشور الگوسازی رسانه عی قانونی در راستایهای اجتماگسترش شبکه 6

   عمومیهای مدار و ارزشی از رسانهای ورزشکاران اخالقپوشش رسانه 4

3 
سازمان برخی  با  ارزشی  و  اخالقی  ورزشکاران  بین  تعامالت  واز  ها افزایش  مدارس   جمله 

 ها دانشگاه

2 
پوشش ورزشکاران ارزشی    منظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوةبهاستفاده از تبلیغات محیطی  

 و اخالقی در سطح جامعه 

 ی ارسانه  یموجود در فضاها ی هاهیورزشکار به حاش یتوجهبی 2

 ورزش  طیدر محورزشکاران  ی ااخالق حرفه  بهبود و ارتقای 2

 آنان  یاخالق یهاارزش ةندکنمنعکس یبه رفتارهاورزشکاران  تعهدبهبود  1

 لحظات   یبا اصحاب رسانه در تمامبهبود رفتار ورزشکاران  1

 الگوسازی  عرصةی برای ورزشکاران متخلف در های تنبیهایجاد سیاست 0
 

 

و    یدر ارتباط با ورزشکاران اخالق  یبانک اطالعات  جادیاکه  به نتایج روش الکتره مشخص شد  با توجه  

الگوساز  مؤثرعوامل  ترین  مهم،  15چیرگی    با  کشور  یارزش فضا  یبر  در    .اندیمجاز  یورزشکاران 

 منظور ترغیب ورزشکاران برای بههای تشویقی  ایجاد برخی سیاست   کهمشخص کرد  نتایج  همچنین  

های ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و  و برگزاری همایش  14الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی  

چیرگی   با  الگوسازترین  مهم،  13ارزشی  بر  مؤثر  فضا  یعوامل  در  .  هستند  ی مجاز  ی ورزشکاران 
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ی با  الگوساز  ةورزشکاران متخلف در عرص  یبرا  ی هیتنب  یهااستیس   جاد یانشان داد  نتایج  همچنین  

 . اندیمجاز یورزشکاران در فضا یبر الگوساز مؤثرعوامل ترین اهمیتچیرگی صفر، کم

 

 گیری بحث و نتیجه
این   بررسی  پژوهش در  از    یمجاز  یورزشکاران در فضا  یالگوساز  بهبودبر    مؤثرعامل    17ها،  پس 

از:   از تبلیغات محیطی  شناسایی شد که عبارت بودند  از  منظوربهاستفاده  رفتارها و    افزایش آگاهی 

موجود   یهاهی ورزشکار به حاش  یتوجهبیپوشش ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه،    ةنحو

آنان، بهبود   یاخالق  یهاارزش  ةکنندمنعکس  یبه رفتارهاورزشکاران    تعهدی، بهبود  ارسانه  یدر فضاها

فعال    حضورگیری و  ، بهرهلحظات  ی مردم در تمامرفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با  

ین و مقررات مدون و شفاف ی، ایجاد برخی قوانمجاز یفضادر  ان اخالقی و ارزشیو مستمر ورزشکار

 ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی  پوشش و رفتار ورزشکاران در جامعه،  دربارة نحوة

سیاست برخی  ایجاد  ارزشی کشور،  بهو  تشویقی  ورزشکاهای  ترغیب  برایمنظور  در   ران  الگوسازی 

  جمله مدارس و ها ازن اخالقی و ارزشی با برخی سازمان، افزایش تعامالت بین ورزشکارا فضای مجازی

تخصصی    هایران اخالقی و ارزشی، ایجاد کمیتههای ملی با حضور ورزشکاها، برگزاری همایش دانشگاه

توسعه و ترویج   راستایای در  رسانه  هایتدوین سیاست  منظوربههای ورزشی  و سازمان  هادر باشگاه

ارتقای ی  تنبیه  هایسیاست، ایجاد  ورزش  طیدر محورزشکاران    یااخالق حرفه  الگوسازی، بهبود و 

عرصة در  متخلف  ورزشکاران  ورزشکاران    الگوسازی،  برای  رفتار  تمامبهبود  در  رسانه  اصحاب   یبا 

های عمومی، گسترش شبکه  هایمدار و ارزشی از رسانهق ای ورزشکاران اخال، پوشش رسانهلحظات

دربارة    ها آگاهی رسانه  ورزش کشور و افزایش  ای در فضای الگوسازی رسانه  راستایعی قانونی در  اجتما

ماهیت عوامل شناسایی شده نشان    .شکاران اخالقی کشورفرد و ارزشی برخی ورزهای منحصربه ویژگی

برایمی که  فضای    دهد  در  ورزشکاران  به همةالگوسازی  توجه  به  این حیطه  مجازی  است.  نیاز  ها 

ورزشکاران در فضای مجازی است. سازی  الگو  های منظم و جامع در راستایتالشدهندة  نشان  وعضمو

ن  نشا  ساختاری است،  هایکه ضعفرا  موجود در این حوزه    هایشده ضعفاز طرفی عوامل شناسایی

 دهد. می

ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط  شده،  نشان داد در میان عوامل شناساییحاضر    پژوهشنتایج  همچنین  

. سازی ورزشکاران در فضای مجازی استعامل در الگوترین با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور مهم

گوسازی ورزشکاران در جوامع، نیاز  ال خود پی بردند که برای پژوهش ( در  2000) 1کواکلی و دونینگ

و  است   مستعد  شوندبااهمیت  ورزشکاران  شناسایی  حوزه  این  میبه.  در  بانک  رسدنظر  های  ایجاد 

 
1. Coakley & Dunning 
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اول، این بانک خود  شود در مرحلةشی کشور سبب میقی و ارزاطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخال

دادهبه در  ایعنوان  مو  ریزیبرنامه  مهم  این  شود.  ممی  وعضاستفاده  انتخاب تواند  در  خطا  یزان 

عنوان تواند بههش دهد. از طرفی این بانک خود میالگوسازی در فضای مجازی را کا ورزشکاران برای

ارائه رفتارهای ورزشکاران را زیر  ابزاری نظارتی نظر داشته باشد و اطالعات مفیدی را در این حوزه 

 دهد.  

خود مشخص کردند که ایجاد سوابق    هایپژوهشدر  (  2018اسمارت )و  (  2016پینتو و همکاران )

  تواند بهالگوسازی می   کردهای آنان در عرصةورزشکاران و استفاده از تجارب و کار  اطالعاتی دربارة

هبود الگوسازی از ورزشکاران . در مسیر بگ و ارزشی حاکم بر ورزش منجر شودبهبود وضعیت فرهن

های اطالعاتی در این زمینه،  . بانکرزشکاران مستعد ایجاد شودحضور و  ای نیاز است شرایط برایحرفه

ند  نتواو حاوی اطالعات دقیقی باشند، می  صورت استاندارد و حقیقی طراحی شده باشندکه بهدرصورتی 

 د.  ناز باشسی چارهمجاز یورزشکاران در فضا یالگوسازدر مسیر بهبود 

منظور ترغیب ورزشکاران برای  های تشویقی بهایجاد برخی سیاستکرد ر مشخص  حاض  پژوهشنتایج  

ی مجاز  یکاران در فضاورزشالگوسازی    عنوان دیگر عامل مهم در راستایالگوسازی در فضای مجازی به

برخورداری از انگیزش مناسب عنوان ارکان مهم الگوسازی در سطح جامعه، نیازمند  است. ورزشکاران به 

  پژوهشدر  شده است  سبب    وعضمو . این  جرای اهداف مدنظر از الگوسازی هستندو ا  دادنانجام  برای

ی مجاز  یدر فضا  یالگوساز  برایورزشکاران    بیمنظور ترغ به  یقیتشو  یهااست یس  یبرخ  جادیاحاضر  

(  2016)  1ی مشخص شود. شالر مجاز   ی ورزشکاران در فضاالگوسازی    عنوان عاملی مهم در راستایبه

ند  در مسیر الگوسازی نیازم  ،ها شده به آن دادن وظایف محولانجام  اشاره کرده است که ورزشکاران برای

ند الگوسازی ورزشکاران حاضر در فرای  ( نیز بیان کرد2003)  2اند. چونگ برخورداری از انگیزش مناسب 

انگیزش مناسب در این فعالیتبرخوردار   دلیلدر سطح جامعه، به از  کنند و حضور میکت  ها شری 

الگوسازی شود آنان شرایط ذهنی برای  افزایش انگیزش ورزشکاران سبب می  رسدنظر میفعال دارند. به

شود ی سبب م  زمینه های تشویقی و انگیزشی در این  باشند. ایجاد سیاستداشته  ازی  در فضای مج

ای و چهره  سعی کنندت خود در سطح جامعه  رفتارها و حرکامدیریت    منظورآنان با انگیزة بیشتری به 

 مناسب از خود در فضای مجازی ارائه دهند.  

ی تنبیه های ایجاد سیاست ، شدهن عوامل شناساییحاضر نشان داد که در میا پژوهش نتایج همچنین

سازی ورزشکاران در فضای  ترین عامل در الگواهمیتمالگوسازی ک  صة برای ورزشکاران متخلف در عر

 
1. Shaller 

2. Chung 
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رفی  بهبود رفتارهای ورزشکاران و مع  خود پی برد که برای  پژوهش( در  2015)  فورمن.  مجازی است

 اعمال تنبیه   هایسیستمواسطة  به  رسدنظر میتشویقی نیاز است. به  هایبه سیستمآنان به جوامع  

های اعمال سیاست  کنند؛ زیرا،  توانند تحوالت فرهنگی و ارزشی در میان ورزشکاران ایجادنمی   هارسانه

   .داردتنبیه توانایی تغییر رفتارهای افراد را ن

با افزایش آگاهی و    های ورزشیو سازمان  ها باشگاه شود  حاضر پیشنهاد می  پژوهش با توجه به نتایج  

مستعد و ی از ورزشکاران  ایجاد بانک اطالعاتهمچنین  ورزشکاران و رفتارهای آنان و    شناخت دربارة

کنند.  اقدام  های اطالعاتی در این حوزه  سازی فضای مجازی، به ایجاد بانکالگو  دارای ظرفیت برای

سمت به  ها رای برای ورزشکاران، آن های انگیزشی و تشویقبا وضع و اجرای سیاست  شودپیشنهاد می

با    یمل  یهاشیهما  یبرگزار   شودپیشنهاد میبراین،  عالوه.  کردمتمایل    الگوسازی در فضای مجازی

اخالق ورزشکاران  ارزش  یحضور  فعالیتو  بهبود  به  برنامه  های  زمینة  ریزیو  الگوسازی   یارتقاها در 

 .  زشکاران در فضای مجازی اقدام شودور
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the factors affecting the modeling of athletes 

in cyberspace. The present study is a descriptive analytical study that was conducted field 

experiment. The statistical community comprised all of the experts and academic staff 

who had expertise in the field of media issues and modeling. The data gathering tool in 

this study was a researcher-made questionnaire based on the three-dimensional model. 

Electricity method was used to rank the factors. All data analysis process was performed 

using Electre SoLver software. In this research, the number of 17 factors influencing the 

improvement of athlete modeling in cyberspace was identified. According to the results, 

it has been found that the establishment of a database on the country's moral and value 

athletes with dominance 15, the creation of some incentive policies to encourage athletes 

to model in virtual dominance and the holding of national conferences in the presence of 

moral and value athletes. The 13 most important factors affecting the modeling of athletes 

in cyberspace. So, it turned out that; Athletes' role models in cyberspace need to be 

specifically considered.  
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