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بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
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 .1استادیار مدیریت ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایران
 .2استادیارمدیریت ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران (نویسندة
مسئول)
 .3مربی مدیریت ورزشی ،گروه تربیتبدنی ،واحد بروجن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بروجن ،ایران
تاریخ دریافت1398/09/30 :

تاریخ پذیرش1399/03/31 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد.
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی تحلیلی بود که بهصورت میدانی انجام شد .همة خبرگان و اساتید
دانشگاهی که در حوزة مسائل رسانهای و الگوسازی تخصص کافی را داشتند ،جامعة آماری این پژوهش را
تشکیل دادند .ابزار گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر شامل پرسشنامة پژوهشگرساخته با توجه به الگوی
سهشاخگی بود .بهمنظور رتبهبندی عوامل از روش الکتره استفاده شد .تمامی روند تجزیهوتحلیل دادههای
پژوهش با استفاده از نرمافزار الکتره انجام شد .در این پژوهش پس از بررسیهای انجامشده 17 ،عامل مؤثر
بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی شناسایی شد .با توجه به نتایج مشخص شد که ایجاد بانک
اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور با چیرگی  ،15ایجاد برخی سیاستهای تشویقی
بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی  14و برگزاری همایشهای ملی با
حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی با چیرگی  ،13مهمترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای
مجازی بودند .بنابراین مشخص شد که؛ الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی باید به صورت ویژه مورد
بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :الگوسازی ورزشکاران ،رسانه ،فضایمجازی ،ورزشکار.

1. Email: Mojtabaahmadi171@gmail.com
2. Email: Mnodehi2006@yahoo.com
3. Email: alireza_tabrizian@yahoo.com
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مقدمه
گسترش ورزش و فعالیتهای مربوط به آن سبب شده است امروزه ورزش بهعنوان یکی از جذابترین
فعالیتهای پذیرفتهشده در سطح جهان مشخص شود .تنوع فعالیتهای ورزشی موجب شده است
حجم گسترده ای از افراد در غالب ورزشکاران ،مربی ،کادر اجرایی ورزش و تماشاگر و مخاطب در
فعالیتهای ورزشی حضور یابند؛ برایناساس ،ورزش توانسته است اجتماعی عظیم ایجاد کنند و افراد
متنوعی را در این اجتماع به دور یکدیگر جمع کند (هارتمن و کوائک .)285 ،2011 ،1این امر سبب
ایجاد فواید و ضررهای مختلفی برای جوامع شده است؛ بهعبارتی این اجتماع توانسته است ظرفیت-
هایی را بهوجود آورد که مدیریت این ظرفیتها میتواند ضمن ارتقای وضعیت جوامع به بهبود ورزش
نیز کمک کند و از طرفی سبب شکلگیری تهدیدهایی برای جوامع شده است (درانل.)55 ،2010 ،2
یکی از ظرفیتهای مهم ورزش در سطح جهانی ،توانایی نفوذ در مخاطبان خود است؛ بهعبارتی ،ورزش
با نفوذ در مخاطبان خود توانسته است از منظر فرهنگی و اجتماعی بر آنان تأثیر بگذارد .این موضوع
سبب شده است ورزشکاران در ذهن بسیاری از مخاطبان ورزشی الگوهایی درخور اعتماد باشند
(مکینیس.)32 ،2016 ،3
فرایند شکلگیری الگو در میان افراد همواره با دیدن و دنبال نمود یک فرد یا گروه شروع میشود.
ورزش بهدلیل نفوذ در مخاطبان خود همواره توانسته است گروههای بسیاری از افراد را در سرتاسر
جهان درگیر کند (محمد ،محمود و الموجی .)28 ،2016 ،4تماشای سه میلیارد و  357میلیون نفر از
مسابقات جام جهانی روسیه در سال  2018و همچنین تماشای یک میلیارد و  120میلیون نفر از
فینال این مسابقات (ددوسنکو )346 ،2019 ،5گوشهای از گستردگی ورزش و نفوذ آن در سطح
بینالمللی است .با این حجم از گستردگی ،مسلم است ورزشکارانی بهعنوان الگو در ورزش مطرح
میشوند که بر نگرشها و رفتارهای افراد عادی جامعه تأثیر میگذارند .پس از نفوذ ورزشکاران در
مخاطبان ،مهارتهای ورزشی ،جایگاه ورزشی و همچنین موفقیتهای ورزشی آنان سبب میشود
ورزشکاران بهعنوان الگو در میان افراد جامعه مشخص شوند (باردوسزبنسیک ،بگوویچ و دوسزی،6
 .)3 ،2019در این بین رسانه بهواسطة ایجاد پل ارتباطی میان ورزشکاران و جوامع نقش مهمی در
ایجادشدن یا ایجادنشدن الگوهای ورزشی دارد .رسانهها بهدلیل پوشش فعالیتهای ورزشی و رصد
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زندگی ورزشی و شخصی ورزشکاران بهعنوان یک ابزار اطالعاتی و نمایشی سبب میشوند افراد با
ورزشکاران و خصوصیات ورزشی و غیرورزشی آنان آشنا شوند .رشد رسانهها در سالیان اخیر و تنوع
آنان سبب شده است پوشش فضای ورزشی و همچنین نمایانکردن ورزشکاران در رشتههای مختلف
برای عموم تسهیل شود (اسبرنه ،شری و نیچولسن.)257 ،2016 ،1
مشخصة عصر کنونی رسانه هایی با سرعت انتشار بسیار زیاد و گسترده و با ضریب نفوذ زیاد در میان
اقشار مختلف جامعه است .سرعت زیاد انتشار رسانههای جمعی سبب رشد آن در سطح جامعه و
نفوذپذیری آن در جامعه شده است .در این میان نیز رسانهها خواسته یا ناخواسته شروع به جامعه-
پذیرکردن جوانان و نوجوانان میکنند؛ این در حالی است که این وظیفه در درجة اول بر عهدة
نهادهایی همچون خانواده و مدرسه و نهادهای مذهبی است و رسانهها نیز مدتی است که در این
زمینه تالش کردهاند (مهرابی .)84 ،2012 ،با توجه به اینکه رسانه میتواند بهصورت مستقیم بر تمامی
آحاد جامعه تأثیر بگذارد ،اما تأثیر مهم آن از طریق اثرگذاری بر نهادهایی چون خانواده است
(اسمارت .)241 ،2018 ،2رسانه از ابزارهای گوناگونی در زمینة برنامهسازی برخوردار است و میتواند
مفاهیم را در قالبهای متنوع و جذاب به مخاطب عرضه کند .پیامد اثرگذاری رسانه را میتوان در دو
قالب پیامدهای مثبت همچون افزایش سطح آگاهی اعضای خانواده در زمینههای مختلف ازجمله
موضوعات و مسائل جسمی ،روحی و اصالح رفتار فردی و جمعی و پیامدهای منفی در سطح جامعه
مشاهده کرد (فخرالسادات.)16 ،2006 ،
این موضوع سبب شده است گسترش رسانهها تمامی حوزهها را درگیر کند .یکی از مسائل مهم در
جوامع امروزی که با گسترش رسانه بهبود یافته است ،الگوپذیری است .الگوپذیری در همة دوران
زندگی انسانها به چشم میخورد ،اما در هر دورة سنی تحتتأثیر الگوهای خاصی قرار میگیرد با
ویژگیهای سنی آنان همخوانی بیشتری دارد؛ مثالً الگوهایی که یک کودك تحتتأثیر آنها قرار
میگیرد ،با الگوهایی که برای یک جوان بهعنوان راهنمای عمل مطرح میشوند ،تفاوت دارد و هریک
برحسب نیاز سنی خود میکوشند به این خواستة درونی پاسخ دهند .دورة نوجوانی از دوران
چهارم رشد محسوب میشود که از  12سالگی شروع میشود و تا  18-20سالگی ادامه دارد
(مهرابی.)85 ،2012 ،
رسانهها قدرت فراوانی در ساخت الگوهای جامعة پیشرفته دارند؛ ستارهشدن و ستارهسازی برای
مخاطبان دارای سازوکارهایی است که برای هریک از ستارهها و حوزة فعالیتشان متفاوت است؛ برای
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مثال ،در سینما و تلویزیون جذابیت ظاهری هنرمند نقش بسزایی در ستارهشدن وی دارد .در آواز و
موسیقی نیز به همین صورت؛ یعنی صدا و توجه به عالقة مخاطبان بسیار حائز اهمیت هست (پینتو،
باالنزوال و دورس ،)380 ،2016 ،1اما در ورزش محبوبیت و ستارهشدن تابع عملکرد ورزشکار در
میدانهای ورزشی و افتخارآفرینی ورزشکار و قهرمانی ورزشی برای کشور و مردمش است (قاسمی،
 .)34 ،2007درحقیقت ،تابآوردن ورزشکار در مقابل مشکالت و فشارهای ناشی از صحنههای حساس
مسابقات ورزشی وی را به ستارههای بزرگ تبدیل میکند .همچنین ورزشکار از قدرت عضالنی و
اندامی زیبا و متـناسب برخوردار است که بـاعث میشـود هر بینندهای در آرزوی جایگزینی با وی
باشد (مهرابی.)86 ،2012 ،
در هر عصری ستاره وجود داشته است؛ بهویژه قهرمانان و ستارگان ورزشی .در هر زمانی چهرهها و
قهرمانیها وجود داشتهاند که به نمادی برای ملت خود تبدیل شدهاند و سبب ایجاد همدلی در میان
افراد جامعه شدهاند .مردم همواره سعی داشتهاند خود را به قهرمانی که به آن عالقه دارند شبیه کنند،
اما با ورود رسانههای جدید این پدیده گسترهای به وسعت جهان به خود گرفته است (استیفلر،
سانفیلیپو ،بروکس و هدرشیت .)775 ،2015 ،2افزایش و گستردگی رسانهها و نمایش ورشکاران در
غالب رسانهها سبب شده است ورزشکاران به چهرههای آشنا و صمیمی برای مخاطبان تبدیل شوند.
رسانهها با نفوذ در الیههای پنهانی شخصیت ورزشکاران و ورود به زندگی خصوصی آنها سبب شدهاند
ورزشکاران در میان افراد جامعه بهعنوان الگو مشخص شوند (بویل.)16 ،2006 ،3
لزوم فرهنگسازی در سطح جامعه از طریق ورزشکاران نخبه ،ضروری است .وجود مشکالت عمده در
سطح جامعه بیانگر لزوم فرهنگسازی مناسب از طریق ورزش است (کارینگتون .)102 ،2001 ،4با
توجه به نبود راهکارهای عملیاتی در زمینة توسعة الگوسازی در حوزة ورزش ،به بررسیهای عمیقتر
و جامعتر در این حوزه نیاز است .توان تأثیرگذاری زیاد ورزشکاران و چهرههای ورزشی مطرح بر سطح
جامعه به حدی زیاد است که بهخوبی نشانگر لزوم استفاده از این قدرت است؛ ازاینرو ،با توجه به
مشکالت موجود در سطح جامعه و وجود چهرههای مطرح ورزشی ،به بررسی عوامل مؤثر بر بهبود
الگوسازی از چهرههای ورزشی نیاز است .ورزش بهدلیل برخورداری از قابلیتهای بیشمار خود نقشی
اساسی در افزایش و بهبود وضعیت اجتماعی کشورها ایفا میکند .ورزش ازجمله موضوعاتی است که
قدرت نفوذپذیری زیادی بر جوانان دارد (فورمن.)10 ،2015 ،
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الگوسازی به فرایندی گفته میشود که طی آن رفتار و چهرة یک فرد یا گروهی از افراد بهعنوان یک
موضوع انگیزشی بر افراد دیگر تأثیر میگذارد و سبب ایجاد پیروی دیگران از آنها میشود؛ بهعبارتی،
الگوسازی به مفهوم پیروی از رفتارها ،نگرشها و وضعیت ظاهری یک فرد از سوی دیگر افراد است.
الگوسازی در ورزش نیز به معنی استفاده از چهرههای ورزشی مطرح بهمنظور توسعة اخالقمداری و
روحیة ورزشکاری در میان افراد جامعه است (براون ،باسیل و بوکارنا .)42 ،2003 ،1با الگوسازی می
توان از ظرفیتهای ورزشکاران به نحو نیکو به توسعة ورزش در سطح جامعه کمک کرد .ورزشـکاران
بهدلیل برخورداری از محبوبیتهایی که ورزش به آنان انتقال میدهد ،از ظرفیت زیادی برای توسعه
و بهبود اخالقمداری در سطح جامعه برخوردارند؛ ازاینرو ،این ظرفیت زیاد ورزشکاران را میتوان
بهواسطة الگوسازی رسانهای به فرصت تبدیل کرد و سبب گسترش اخالق و فرهنگ ورزشکاری و
پهلوانی در سطح جامعه شد (مهرابی.)90 ،2012 ،
وانل )1992( 2از اولین پژوهشگرانی بود که به بررسی نفوذ ورزش در مسائل فرهنگی در جامعه
پرداخت .او در کتاب خود با عنوان ستارههای رسانههای ورزشی 3اشاره کرده است که حضور
ورزشکاران در مسابقات ورزشی و پخش این مسابقات از رسانهها نقش مهمی در تغییرات فرهنگ در
سطح جامعه دارد .وی در کتاب معروف خود که در سال  2002با عنوان ستارههای رسانههای ورزشی
منتشر کرد ،به بررسی روند تاریخی توسعة رسانهها و همچنین ورود ورزش و ورزشکاران به رسانهها
و تأثیرات عمیق آنان بر غالب الگوهای رسانهای در سطح جامعه و بهخصوص در میان جوانان پرداخت.
پژوهشهای وانل در حوزة الگوسازی رسانهای در ورزش یکی از جامعترین و قدیمیترین پژوهشها
در این حوزه است که وی را بهعنوان یکی از اندیشمندان این حوزه تعیین کرده است (براون و همکاران،
.)43 ،2003
در ادامه ،کارینگتون ( )2001در پژوهش خود به بررسی نقش ستارههای ورزشکار و اهمیت آنها در
سیاستهای فرهنگی در سطح جامعه پرداختند .تالشهای وانل ( )1992و کارینگتون ( )2001سبب
شد بیشازپیش به الگوسازی در ورزش توجه شود .این موضوع سبب شده است پژوهشگران نیز به
بررسی ابعاد مختلف الگوسازی در ورزش بپردازند .فینک ( )2015مشخص کرد که استفاده از ظرفیت-
های ورزشکاران زن و رسانههای جمعی میتواند سبب تأثیرگذاری آنها بر مسائل اجتماعی جامعه
شود .به باور میلر و الکسنیاك ،)2011( 4الگوسازی ورزشکاران در سطح جامعه موضوعی مهم است و
1. Brown, Basil & Bocarnea
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برای جلوگیری از خطا در این زمینه و ایجاد الگوهای نامناسب میباید از ظرفیتهای رسانهها بهصورت
مناسب استفاده شود .مکینیس ( )2016اشاره کرد که نمایش مناسب و استاندارد ورزشکاران در
رسانههای جمعی میتواند در جهت ایجاد الگوسازی موفق از ورزشکاران ثمربخش باشد .به عقیدة
اسبرنه و همکاران ( ،)2016اخبار و اطالعات ورزشی در مقایسه با سایر اخبار در حوزههای دیگر از
مخاطب بیشتری برخوردارند که این موضوع بهدلیل دامنة گستردة مخاطبان ورزش در سطح جامعه
است .بیتوجهی به مسائل مربوط به الگوسازی ورزشکاران میتواند آثار منفی نامناسبی را بر جامعه
برجای گذارد .بروز رفتارهای نامناسب از سوی افراد جامعه و ترویج برخی رفتارها و نگرشهای
نامناسب ،ازجمله آثار الگوسازی نامناسب ورزشکاران در سطح جامعه است .بهمنظور ارتقای الگوسازی
ورزشکاران نیاز است رسانهها عملکرد مناسبی داشته باشند و با معرفی افراد مناسب سعی در کمک
به افراد جامعه برای انتخاب یک الگوی مناسب داشته باشند (وانل.)42 ،1992 ،
در پژوهشهای متفاوتی به موضوع الگوسازی ورزشکاران پرداخته شده است .رسانهها با پوشش برخی
رفتارهای غیراخالقی ورزشکاران در فضاهای ورزشی و غیرورزشی سبب میشوند که عوامل اخالقی
بیشتری در بین جوانان رایج شود .لی ،کوائک و برواناستینمینکوفو )2016( 1نشان دادند تخلفات
اخالقی ورزشکاران سبب میشود دلبستگیهای عاطفی ایجادشدة یک فرد با وی دچار معضل شود
که این موضوع ممکن هست باعث اختالالت روحی نیز شود .باردوسزبنسیک و همکاران ()2019
دریافتند ورزشکاران ستاره بهمنظور توسعه و صلح ،نهتنها در سطح بینالمللی بلکه در سطح محلی
نیز باید محبوب باشند تا بتوانند نفوذ مناسبی در جامعه داشته باشند .به باور باردوسزبنسیک و
همکاران ،بازگوکردن جنبههای رفتاری مناسب ورزشکاران ستاره در رسانهها نقش مهمی در محبوبیت
ورزشکاران ستاره و ارتقای نقش آنان در توسعه و صلح دارد .میلر و الکسنیاك ( )2011در پژوهش
خود اشاره کردند که مسائل اخالقی ورزشکاران نقش مهمی در ارتقای وجهة ورزشکاران بهمنظور
استفاده از جایگاه آنان در مسائل بازاریابی دارد .به باور آنها ،ارتقای تعهد ورزشکاران به مسائل اخالقی
موجود در ورزش و جامعه میتواند از آنان الگوهای مناسبی را بهوجود آورد .اسبرنه و همکاران ()2016
ذکر کردند استفاده از تمامی ظرفیتهای روابط عمومی و رسانه و بازگوکردن رفتارهای برخی
ورزشکاران مناسب و الگو میتواند موجب شکلگیری الگوهای مناسب ورزشکاران در سطح جامعه
شود .مکینیس ( )2016نیز بیان کرد تعامل میان ورزشکاران مشهور با برخی مراکز ازجمله مدارس
میتواند در الگوسازی مناسب ورزشکاران در میان نوجوانان بهمنظور جلوگیری از چاقی در بین آنان
مؤثر باشد .محمد و همکاران ( )2016اشاره کردند با توجه به نفوذ ورزشکاران مشهور در رفتارهای

1. Lee, Kwak & Braunstein-Minkove
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جوانان مصری نیاز است رفتارهای ورزشکاران مشهور ارزیابی شود و برخی رفتارهای نامناسب آنان
کنترل شود.
بیتوجهی به الگوسازی ورزشکاران در سطح جامعه سبب شده است برخی الگوهای نامناسب ایجاد
شوند که این امر موجب بهوجودآمدن مشکالت اخالقی شده است .تمرکز عمدة پژوهشهای انجامشده
در زمینة الگوسازی ورزشکاران ،بر کاربردهای آن در حوزة بازاریابی بوده است (دوگالیچ و الزاراویچ،1
435 ،2017؛ ژو ،مو ،سو و وو .)4 ،2020 ،2بدونشک الگوسازی ورزشکاران نقش مهمی در پیشبرد
اهداف اخالقی ،ارزشی و رفتاری دارد .الگوسازی مناسب از ورزشکاران میتواند نقش مهمی در پیشبرد
اهداف اخالقی و ارزشی داشته باشد و برعکس الگوسازی نامناسب از ورزشکاران میتواند به بروز
بیاخالقی و مشکالت رفتاری در مخاطبان آنان منجر شود .با توجه به نقش فضای مجازی در شکل-
گیری فرایند الگوسازی ورزشکاران ،ابهامات دربارة نحوة بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
بیشازپیش درك میشود .نامشخصبودن عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
سبب شده است امروزه دغدغة الزم دربارة متناسبکردن الگوسازی ورزشکاران با هنجارها و ارزشهای
مدنظر وجود نداشته باشد؛ بهعبارتی ،ابهام در مسیر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
سبب شده است سازوکار منظم و معینی برای ارتقای الگوسازی ورزشکاران وجود نداشته باشد .از
طرفی برخی مشکالت اخالقی در میان ورزشکاران مشهور در سطوح ملی و بینالمللی سبب شده است
تأثیرات احتمالی بر مخاطبان خود داشته باشند؛ بهعبارتی ،فقدان سرمایهگذاری در حوزة الگوسازی
ورزشکاران و بیتوجهی به این حوزه موجب شده است امروزه در ورزش کشور ایران استانداردها،
برنامهها و فعالیتهای نظارتی برای مدیریت و کنترل الگوسازی ورزشکاران وجود نداشته باشد؛ این
در حالی است که اگر الگوسازی کنترل نشود ،میتواند آثار منفی بر جامعه داشته باشد .با توجه به
سرعت انتشار و انتقال گستردة فضای مجازی ،برخی ناهنجاریهای موجود در میان ورزشکاران مشهور
میتوانند بر گروههای پرخطر ازجمله نوجوانان و جوانان آثار سوء داشته باشند؛ برایناساس ،پژوهش
حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی طراحی و اجرا شد.
در پژوهش حاضر برای طراحی چارچوب مفهومی پژوهش از نظریة سهشاخگی کمک گرفته شد .مدل
سهشاخگی در طبقهبندی مدلها از نوع مدلهای منطقی است .این مدل که شامل ساختار ،محتوا و
زمینه میشود ،همة مفاهیم ،رویدادها و پدیدههای سازمانی را میتواند در قالب سه شاخة سـاختار،
محتوا یا رفتار و زمینه بررسی ،مطالعه و تجزیهوتحلیل کند؛ بهعبارتی ،با معیار سهشاخگی و بـرمبنای
1. Dugalić & Lazarević
2. Zhou, Mou, Su & Wu
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ویژگی هر معیار ،مؤلفهها و متغیرهای کارساز در بهبود حوزة مطالعهشده میتواند طبقهبندی شود
کـه بهاختصار ابعاد آن مرور میشود .منظور از شاخة ساختار همة عناصر ،عوامل و شرایط فیزیکی و
غیرانسانی سازماناند که با نظم و قاعدة قابل مطالعـه ،قالب ،پوسته ،بدنه و شمای فیزیکی و مادی
سازمان را میسازند؛ نظیر تمام منابع مادی ،مالی و اطالعاتی که با ترکیب خاصی در بدنة کلی جاری
میشوند .شاخة رفتاری (محتوا) شامل مباحث انسان و روابط انسانی مربوط به بهبود مورد مطالعه
است که با هنجارهای رفتاری ،ارتباطات و الگوهای خاصی بههم پیوستهاند و محتوای اصلی و زندة
محیط درونی سازمانها را تشکیل میدهند .منظور از شاخة زمینه ،تمام شرایط و عوامل محیطی است
که بر سازمان احاطه دارند و بستر مهم بهبود مورد مطالعه را تشکیل میدهند (نجفیزاده و زاهدی،
)61 ،2017؛ برایناساس ،سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که عوامل مؤثر بر بهبود الگوسازی
ورزشکاران در فضای مجازی کداماند؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی-تحلیلی است .برای شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر
الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد؛ برایناساس 15 ،نفر
از اساتید ورزشی و غیرورزشی آگاه از حوزة رسانه و الگوسازی بهعنوان نمونة پژوهش مشخص شدند.
در جدول شمارة یک نمونة آماری پژوهش حاضر ارائه شده است.

ردیف
Row
خبرة 1
Master 1
خبرة 2
Master 2
خبرة 3
Master 3
خبرة 4
Master 4
خبرة 5
Master 5

جدول  -1نمونههای پژوهش
Table 1- Research Samples
سابقة شغلی
سطح تحصیالت
رشتة تحصیلی
Work
Level of
Field of Study
Experience
Education
مدیریت ورزشی
 25سال
دکتری
Sport Managment
25 Years
PHD
علوم پیشرفتة مدیریت
 30سال
دکتری
Advanced Management Sciences
30 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 8سال
دکتری
Sport Managment
8 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 15سال
دکتری
Sport Managment
15 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 30سال
دکتری
Sport Managment
30 Years
PHD
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ردیف
Row
خبرة 13
Master 13
خبرة 14
Master 14
خبرة 15
Master 15
خبرة 6
Master 6
خبرة 7
Master 7
خبرة 8
Master 8
خبرة 9
Master 9
خبرة 10
Master 10
خبرة 11
Master 11
خبرة 12
Master 12
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ادامة جدول  -1نمونههای پژوهش
Table 1- Research Samples
سابقة شغلی
سطح تحصیالت
رشتة تحصیلی
Work
Level of
Field of Study
Experience
Education
رسانه
 22سال
دکتری
Media
22 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 30سال
دکتری
Sport Managment
30 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 15سال
دکتری
Sport Managment
15 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 15سال
دکتری
Sport Managment
15 Years
PHD
رسانه
 20سال
دکتری
Media
20 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 15سال
دکتری
Sport Managment
15 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 20سال
دکتری
Sport Managment
20 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 25سال
دکتری
Sport Managment
25 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 8سال
دکتری
Sport Managment
8 Years
PHD
مدیریت ورزشی
 25سال
دکتری
Sport Managment
25 Years
PHD

ابزار پژوهش پرسشنامهای پژوهشگرساخته با  17سؤال مشتمل بر  17عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی
ورزشکاران در فضای مجازی بود .برای شناسایی این عوامل از مبانی نظری پژوهش و همچنین از نظر
خبرگان در قالب روش دلفی استفاده شد .بدینمنظور ابتدا  11عامل در قالب بررسی مبانی نظری
پژوهش شناسایی شد و سپس با بررسی و انجامدادن روش دلفی در مرحلة اول ،شش عامل دیگر از
منظر خبرگان به عوامل شناساییشده اضافه شد .این شش عامل ازجمله عواملیاند که از منظر خبرگان
به شرایط و ویژگیهای کشور ایران مربوطاند .سپس در مرحلة دوم روش دلفی 17 ،عامل
شناساییشده ،به تأیید نظر خبرگان رسید و درنهایت این  17عامل بهعنوان عوامل مؤثر بر بهبود
الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی مشخص شدند؛ پس از پایان روش دلفی ،پرسشنامة پژوهش
مطابق با روش الکتره طراحی شد .پس از طراحی پرسشنامه ،برای تعیین روایی محتوایی از ضریب
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نسبی روایی محتوا 1و شاخص روایی محتوا 2با بررسی دیدگاه هفت نفر از خبرگان خارج از بخش دلفی
استفاده شد .با توجه به اینکه تعداد افراد برای فرایند اعتبارسنجی بهتر است بین پنج تا  40نفر باشد
(الوشه ،)568 ،1975 ،3در این پژوهش تعداد افراد برای فرایند اعتبارسنجی هفت نفر تعیین شد.
مقدار ضریب نسبی روایی محتوا با توجه به تعداد اساتید (هفت نفر) برابر با  0/99و مقدار شاخص
روایی محتوا برابر با  0/99برای پرسشنامه بهدست آمد؛ بنابراین ،روایی محتوایی پرسشنامة پژوهش
تأیید شد .برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد .مطابق با نظر افسانورهان،)2013( 4
زمانی که دادههای پژوهش غیرنرمال و حجم نمونه کمتر از  200نفر باشد ،میباید از روش معادالت
ساختاری با رویکرد حداقات مربعات جزئی استفاده شود؛ ازاینرو ،با توجه به حجم نمونههای پژوهش
که کمتر از  200نفر است و همچنین نرمالنبودن دادههای پژوهش ،برای بررسی تحلیل عاملی از
روش معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد .در جدول شمارة دو نتایج مربوط
به روایی سازة عوامل شناساییشده نشان داده شده است.
جدول  -2میزان تی و بار عاملی عوامل شناساییشده
Table 2 - The Amount of T and Load Factor of the Identified Factors
تی
بارعاملی
ردیف عامل
1
2
3
4
5
6

استفاده از تبلیغات محیطی بهمنظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوة پوشش
ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه
بیتوجهی ورزشکار به حاشیههای موجود در فضاهای رسانهای

0/494

5/627

0/569

8/813

بهبود تعهد ورزشکاران به رفتارهای منعکسکنندة ارزشهای اخالقی آنان

0/785

20/862

بهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با مردم در تمامی
لحظات
بهرهگیری و حضور فعال و مستمر ورزشکاران اخالقی و ارزشی در فضای
مجازی
ایجاد برخی قوانین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة پوشش و رفتار
ورزشکاران در جامعه

0/754

17/340

0/749

15/715

0/676

14/610

1. CVR
2. CVI
3. Lavsheh
4. Afthanorhan
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ادامة جدول  -2میزان تی و بار عاملی عوامل شناساییشده
Table 2 - The Amount of T and Load Factor of the Identified Factors
تی
بارعاملی
ردیف عامل
ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور
ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی
در فضای مجازی
افزایش تعامالت بین ورزشکاران اخالقی و ارزشی با برخی سازمانها ازجمله
مدارس و دانشگاهها
برگزاری همایشهای ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی
ایجاد کمیتههای تخصصی در باشگاهها و سازمانهای ورزشی بهمنظور تدوین
سیاستهای رسانهای در راستای توسعه و ترویج الگوسازی
بهبود و ارتقای اخالق حرفهای ورزشکاران در محیط ورزش

0/773

18/507

7

0/669

9/566

0/708

10/312

0/474

4/685

0/827

23/263

0/766

14/801

13

ایجاد سیاستهای تنبیهی برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی

0/745

12/727

14

بهبود رفتار ورزشکاران با اصحاب رسانه در تمامی لحظات

0/723

11/855

15

پوشش رسانهای ورزشکاران اخالقمدار و ارزشی از رسانههای عمومی
گسترش شبکههای اجتماعی قانونی در راستای الگوسازی رسانهای در فضای
ورزش کشور
افزایش آگاهی رسانهها دربارة ویژگیهای منحصربهفرد و ارزشی برخی
ورزشکاران اخالقی کشور

0/544

5/533

0/719

9/932

0/698

9/818

8
9
10
11
12

16
17

براساس نتایج روایی سازه ،تمامی بارهای عاملی مربوط به عوامل شناساییشده در این پژوهش ،بیش
از  0/4است .نتایج مربوط به شاخصهای برازش مدل پژوهش نشان داد که میزان پایایی ترکیبی
 ،0/82میزان روایی همگرا  ،0/62میزان ضریب تبیین  0/97است .همچنین نتایج مربوط به شاخص
کلی برازش نشان داد که میزان آن  0/53است .با توجه به شاخصهای برازش ،مشخص شد این
شاخصها در یافتههای پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردارند؛ برایناساس ،روایی سازه
پرسشنامة پژوهش بررسی و تأیید شد .پایایی این پرسشنامه با استفاده از محاسبة آلفای کرونباخ به
میزان  0/83تأیید شد .بهمنظور رتبهبندی عوامل از روش الکتره استفاده شد .تمامی روند تجزیهو-
تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرمافزارهای اس.پی.اس.اس ،1.پی.ال.اس 2.و الکتره سالور 3انجام
شد.
1. SPSS
2. PLS
3. Electre Solver
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نتایج
در این پژوهش پس از بررسیها 17 ،عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
عبارت بودند از :استفاده از تبلیغات محیطی بهمنظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوة پوشش
ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه (عامل شمارة یک) ،بیتوجهی ورزشکار به حاشیههای
موجود در فضاهای رسانهای (عامل شمارة دو) ،بهبود تعهد ورزشکاران به رفتارهای منعکسکنندة
ارزشهای اخالقی آنان (عامل شمارة سه) ،بهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با
مردم در تمامی لحظات (عامل شمارة چهار) ،بهرهگیری و حضور فعال و مستمر ورزشکاران اخالقی و
ارزشی در فضای مجازی (عامل شمارة پنج) ،ایجاد برخی قوانین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة
پوشش و رفتار ورزشکاران در جامعه (عامل شمارة شش) ،ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران
اخالقی و ارزشی کشور (عامل شمارة هفت) ،ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب
ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی (عامل شمارة هشت) ،افزایش تعامالت بین ورزشکاران
اخالقی و ارزشی با برخی سازمانها ازجمله مدارس و دانشگاهها (عامل شمارة نُه) ،برگزاری همایشهای
ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی (عامل شمارة  ،)10ایجاد کمیتههای تخصصی در باشگاهها
و سازمانهای ورزشی بهمنظور تدوین سیاستهای رسانهای در راستای توسعه و ترویج الگوسازی
(عامل شمارة  ،)11بهبود و ارتقای اخالق حرفهای ورزشکاران در محیط ورزش (عامل شمارة ،)12
ایجاد سیاستهای تنبیهی برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی (عامل شمارة  ،)13بهبود رفتار
ورزشکاران با اصحاب رسانه در تمامی لحظات (عامل شمارة  ،)14پوشش رسانهای ورزشکاران اخالق-
مدار و ارزشی از رسانههای عمومی (عامل شمارة  ،)15گسترش شبکههای اجتماعی قانونی در راستای
الگوسازی رسانهای در فضای ورزش کشور (عامل شمارة  )16و افزایش آگاهی رسانهها دربارة ویژگی-
های منحصربهفرد و ارزشی برخی ورزشکاران اخالقی کشور (عامل شمارة  .)17برای رتبهبندی این
عوامل از روش الکتره استفاده شد .این روش دارای نُه گام شامل ایجاد ماتریس تصمیمگیری ،نرمال-
سازی یا بیمقیاسکردن ماتریس ،وزندهی به ماتریس نرمالشده ،تشکیل مجموعة هماهنگی ،تشکیل
مجموعة ناهماهنگی ،تشکیل ماتریس بولینی هماهنگی ،تشکیل ماتریس بولینی ناهماهنگی ،تشکیل
ماتریس چیرگی نهایی و محاسبة تعداد چیرگی است .در جدول شمارة سه ماتریس تصمیمگیری ارائه
شده است.
مطابق با ماتریس تصمیمگیری فرایند الکتره انجام شد .این امر به تعیین چیرگی نهایی در مقایسههای
زوجی بین عوامل منجر شد .در جدول شمارة چهار نتایج مربوط به ماتریس چیرگی نهایی نشان داده
شده است .با توجه به نتایج جدول شمارة چهار ،تعداد چیرگی هریک از عوامل مشخص شد.
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جدول  -3ایجاد ماتریس تصمیمگیری
Table 3- Creating A Decision Matrix
زمینه
ماتریس
استفاده از تبلیغات محیطی بهمنظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوة
پوشش ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعهu
بیتوجهی ورزشکار به حاشیههای موجود در فضاهای رسانهای
بهبود تعهد ورزشکاران به رفتارهای منعکسکنندة ارزشهای اخالقی
آنان
بهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با مردم در تمامی
لحظات
بهرهگیری و حضور فعال و مستمر ورزشکاران اخالقی و ارزشی در فضای
مجازی
ایجاد برخی قوانین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة پوشش و رفتار
ورزشکاران در جامعه
ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور
ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای
الگوسازی در فضای مجازی
افزایش تعامالت بین ورزشکاران اخالقی و ارزشی با برخی سازمانها
ازجمله مدارس و دانشگاهها
برگزاری همایشهای ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی
ایجاد کمیتههای تخصصی در باشگاهها و سازمانهای ورزشی بهمنظور
تدوین سیاستهای رسانهای در راستای توسعه و ترویج الگوسازی
بهبود و ارتقای اخالق حرفهای ورزشکاران در محیط ورزش
ایجاد سیاستهای تنبیهای برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی
بهبود رفتار ورزشکاران با اصحاب رسانه در تمامی لحظات
پوشش رسانهای ورزشکاران اخالقمدار و ارزشی از رسانههای عمومی
گسترش شبکههای اجتماعی قانونی در راستای الگوسازی رسانهای در
فضای ورزش کشور
افزایش آگاهی رسانهها دربارة ویژگیهای منحصربهفرد و ارزشی برخی
ورزشکاران اخالقی کشور
نوع شاخص
وزن شاخص

محتوا

ساختار

2

5

5

2

5

3

3

2

3

6

3

5

5

3

4

4

5

8

8

8

7

8

7

5

8

5

2

7

5

5

7

5

3

3
3
3
3

3
3
5
4

3
1
2
3

3

4

5

5

6

3

مثبت

مثبت

مثبت

0/442461

0/213521

0/344018
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در جدول شمارة پنج نتایج نهایی مربوط به تعداد چیرگیها نشان داده شده است.
جدول  -5محاسبة تعداد چیرگی
Table 5 - Calculation of the Number of Dominance
نتیجه
ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور
ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی
برگزاری همایشهای ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی
ایجاد برخی قوا نین و مقررات مدون و شفاف دربارة نحوة پوشش و رفتار ورزشکاران در جامعه
بهبود رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با مردم در تمامی لحظات
ایجاد کمیتههای تخصصی در باشگاهها و سازمانهای ورزشی بهمنظور تدوین سیاستهای
رسانهای در راستای توسعه و ترویج الگوسازی
بهرهگیری و حضور فعال و مستمر ورزشکاران اخالقی و ارزشی در فضای مجازی
افزایش آگاهی رسانهها دربارة ویژگیهای منحصربهفرد و ارزشی برخی ورزشکاران اخالقی کشور
گسترش شبکههای اجتماعی قانونی در راستای الگوسازی رسانهای در فضای ورزش کشور
پوشش رسانهای ورزشکاران اخالقمدار و ارزشی از رسانههای عمومی
افزایش تعامالت بین ورزشکاران اخالقی و ارزشی با برخی سازمانها ازجمله مدارس و
دانشگاهها
استفاده از تبلیغات محیطی بهمنظور افزایش آگاهی از رفتارها و نحوة پوشش ورزشکاران ارزشی
و اخالقی در سطح جامعه
بیتوجهی ورزشکار به حاشیههای موجود در فضاهای رسانهای
بهبود و ارتقای اخالق حرفهای ورزشکاران در محیط ورزش
بهبود تعهد ورزشکاران به رفتارهای منعکسکنندة ارزشهای اخالقی آنان
بهبود رفتار ورزشکاران با اصحاب رسانه در تمامی لحظات
ایجاد سیاستهای تنبیهی برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی

تعداد چیرگی
15
14
13
12
9
8
7
7
6
4
3
2
2
2
1
1
0

با توجه به نتایج روش الکتره مشخص شد که ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و
ارزشی کشور با چیرگی  ،15مهمترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازیاند.
همچنین نتایج مشخص کرد که ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای
الگوسازی در فضای مجازی با چیرگی  14و برگزاری همایشهای ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و
ارزشی با چیرگی  ،13مهمترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی هستند.
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همچنین نتایج نشان داد ایجاد سیاستهای تنبیهی برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی با
چیرگی صفر ،کماهمیتترین عوامل مؤثر بر الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازیاند.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش پس از بررسیها 17 ،عامل مؤثر بر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
شناسایی شد که عبارت بودند از :استفاده از تبلیغات محیطی بهمنظور افزایش آگاهی از رفتارها و
نحوة پوشش ورزشکاران ارزشی و اخالقی در سطح جامعه ،بیتوجهی ورزشکار به حاشیههای موجود
در فضاهای رسانهای ،بهبود تعهد ورزشکاران به رفتارهای منعکسکنندة ارزشهای اخالقی آنان ،بهبود
رفتارهای اجتماعی ورزشکاران ارزشی و اخالقی با مردم در تمامی لحظات ،بهرهگیری و حضور فعال
و مستمر ورزشکاران اخالقی و ارزشی در فضای مجازی ،ایجاد برخی قوانین و مقررات مدون و شفاف
دربارة نحوة پوشش و رفتار ورزشکاران در جامعه ،ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی
و ارزشی کشور ،ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در
فضای مجازی ،افزایش تعامالت بین ورزشکاران اخالقی و ارزشی با برخی سازمانها ازجمله مدارس و
دانشگاهها ،برگزاری همایشهای ملی با حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی ،ایجاد کمیتههای تخصصی
در باشگاهها و سازمانهای ورزشی بهمنظور تدوین سیاستهای رسانهای در راستای توسعه و ترویج
الگوسازی ،بهبود و ارتقای اخالق حرفهای ورزشکاران در محیط ورزش ،ایجاد سیاستهای تنبیهی
برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی ،بهبود رفتار ورزشکاران با اصحاب رسانه در تمامی
لحظات ،پوشش رسانهای ورزشکاران اخالقمدار و ارزشی از رسانههای عمومی ،گسترش شبکههای
اجتماعی قانونی در راستای الگوسازی رسانهای در فضای ورزش کشور و افزایش آگاهی رسانهها دربارة
ویژگیهای منحصربهفرد و ارزشی برخی ورزشکاران اخالقی کشور .ماهیت عوامل شناسایی شده نشان
میدهد که برای الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی به توجه به همة حیطهها نیاز است .این
موضوع نشاندهندة تالشهای منظم و جامع در راستای الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی است.
از طرفی عوامل شناساییشده ضعفهای موجود در این حوزه را که ضعفهای ساختاری است ،نشان
میدهد.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد در میان عوامل شناساییشده ،ایجاد بانک اطالعاتی در ارتباط
با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور مهمترین عامل در الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی است.
کواکلی و دونینگ )2000( 1در پژوهش خود پی بردند که برای الگوسازی ورزشکاران در جوامع ،نیاز
است ورزشکاران مستعد و بااهمیت در این حوزه شناسایی شوند .بهنظر میرسد ایجاد بانکهای
1. Coakley & Dunning
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اطالعاتی در ارتباط با ورزشکاران اخالقی و ارزشی کشور سبب میشود در مرحلة اول ،این بانک خود
بهعنوان دادهای مهم در برنامهریزی استفاده شود .این موضوع میتواند میزان خطا در انتخاب
ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی را کاهش دهد .از طرفی این بانک خود میتواند بهعنوان
ابزاری نظارتی رفتارهای ورزشکاران را زیرنظر داشته باشد و اطالعات مفیدی را در این حوزه ارائه
دهد.
پینتو و همکاران ( )2016و اسمارت ( )2018در پژوهشهای خود مشخص کردند که ایجاد سوابق
اطالعاتی دربارة ورزشکاران و استفاده از تجارب و کارکردهای آنان در عرصة الگوسازی میتواند به
بهبود وضعیت فرهنگ و ارزشی حاکم بر ورزش منجر شود .در مسیر بهبود الگوسازی از ورزشکاران
حرفهای نیاز است شرایط برای حضور ورزشکاران مستعد ایجاد شود .بانکهای اطالعاتی در این زمینه،
درصورتیکه بهصورت استاندارد و حقیقی طراحی شده باشند و حاوی اطالعات دقیقی باشند ،میتوانند
در مسیر بهبود الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی چارهساز باشند.
نتایج پژوهش حاضر مشخص کرد ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای
الگوسازی در فضای مجازی بهعنوان دیگر عامل مهم در راستای الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی
است .ورزشکاران بهعنوان ارکان مهم الگوسازی در سطح جامعه ،نیازمند برخورداری از انگیزش مناسب
برای انجامدادن و اجرای اهداف مدنظر از الگوسازی هستند .این موضوع سبب شده است در پژوهش
حاضر ایجاد برخی سیاستهای تشویقی بهمنظور ترغیب ورزشکاران برای الگوسازی در فضای مجازی
بهعنوان عاملی مهم در راستای الگوسازی ورزشکاران در فضای مجازی مشخص شود .شالر)2016( 1
اشاره کرده است که ورزشکاران برای انجامدادن وظایف محولشده به آنها ،در مسیر الگوسازی نیازمند
برخورداری از انگیزش مناسباند .چونگ )2003( 2نیز بیان کرد ورزشکاران حاضر در فرایند الگوسازی
در سطح جامعه ،بهدلیل برخورداری از انگیزش مناسب در این فعالیتها شرکت میکنند و حضور
فعال دارند .بهنظر میرسد افزایش انگیزش ورزشکاران سبب میشود آنان شرایط ذهنی برای الگوسازی
در فضای مجازی داشته باشند .ایجاد سیاستهای تشویقی و انگیزشی در این زمینه سبب میشود
آنان با انگیزة بیشتری بهمنظور مدیریت رفتارها و حرکات خود در سطح جامعه سعی کنند و چهرهای
مناسب از خود در فضای مجازی ارائه دهند.
همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در میان عوامل شناساییشده ،ایجاد سیاستهای تنبیهی
برای ورزشکاران متخلف در عرصة الگوسازی کماهمیتترین عامل در الگوسازی ورزشکاران در فضای

1. Shaller
2. Chung
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) در پژوهش خود پی برد که برای بهبود رفتارهای ورزشکاران و معرفی2015(  فورمن.مجازی است
 بهنظر میرسد بهواسطة سیستمهای اعمال تنبیه.آنان به جوامع به سیستمهای تشویقی نیاز است
 سیاستهای اعمال،رسانهها نمی توانند تحوالت فرهنگی و ارزشی در میان ورزشکاران ایجاد کنند؛ زیرا
.تنبیه توانایی تغییر رفتارهای افراد را ندارد
با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود باشگاهها و سازمانهای ورزشی با افزایش آگاهی و
شناخت دربارة ورزشکاران و رفتارهای آنان و همچنین ایجاد بانک اطالعاتی از ورزشکاران مستعد و
. به ایجاد بانکهای اطالعاتی در این حوزه اقدام کنند،دارای ظرفیت برای الگوسازی فضای مجازی
 آنها را بهسمت،پیشنهاد میشود با وضع و اجرای سیاستهای انگیزشی و تشویقی برای ورزشکاران
 پیشنهاد میشود برگزاری همایشهای ملی با، عالوهبراین.الگوسازی در فضای مجازی متمایل کرد
حضور ورزشکاران اخالقی و ارزشی به بهبود فعالیتها و برنامهریزیها در زمینة ارتقای الگوسازی
.ورزشکاران در فضای مجازی اقدام شود
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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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