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 چکیده
ي ایران بود. احرفهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران دهشکلي جمعی بر هارسانههدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش 

 ،کیفیمرحلۀ ها در داده يآورابزار جمع. بودی والها آمیخته از نوع اکتشافی متنحوة گردآوري داده با توجه بهپژوهش 
و  شناسان ورزشیشناسان و جامعهمدیران، روان، ، مربیانياورزشکاران حرفهنفر از  23با  افتهیساختار نیمه يهامصاحبه

ی انتخاب برفلهگلوي هدفمند و به شیوة ریگنمونهي ورزشی بود. نمونۀ پژوهش با استفاده از روش هارسانهمتخصصان 
شامل  هاافتهو ی لیوتحلهیتجز انتخابی و محوري باز، مرحلۀ سه در کدگذاري روش طریق ، ازهاداده. در مرحلۀ کیفی شدند

ي انتخابی به شدند. در مرحلۀ کدگذار يبندطبقهمفهوم  11 در کدگذاري محوري در قالب، باز کدگذاري در نشان 81
ي دارند، پرداخته اهحرفی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران دهشکلي در مؤثري جمعی که نقش هارسانهي هامؤلفهي مدلساز

، انتخاب شدند. ابزار شدهيبندطبقهتصادفی و  صورتبه که بود نفر 220است. در مرحلۀ کمی نمونۀ پژوهش شامل  شده
 20افزارنرمتفاده از ییدي با استأاز تحلیل عاملی اکتشافی و بود.  ساختهمحققپژوهش در مرحلۀ کمی تحقیق، پرسشنامۀ 

Sass  وAMOS با توجه به  نتایج آزمون مدل تحقیق نشان داد .تمنظور ارزیابی مدل پژوهش استفاده شده اسبه
ی دهشکل ي جمعی ورزشی، برهارسانهدر زمینۀ نقش  شدهنیتدومدل  GFI (924/0ي نیکویی برازش (هاشاخص
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 مقدمه
عمومی خاص  يهاتیاجتماعی است که جذاب يهاتیاجتماعی، ورزش از جمله فعال يهادهیمیان پددر 

دهاي ورزشی رویدا در زمینۀتمایل افکار عمومی جهـان بـه کسـب اخبـار و اطالعـات  ).1( خود را دارد

دیگر، سوي ز اارتباط جمعی جهانی  يهاوقـایع ورزشـی از طریـق رسانه ةسـو و انعکـاس گسـترد از یک

 ).2(د تر شوروز گستردهشده است کـه قلمـرو ورزش روزبه سبب

و  انداجتماعی در جوامع تبدیل شده يهاتیواقع يریگجمعی امروزه به منبع غالب شکل يهارسانه

باشد  تواندیبحثی مادعاي قابل  شکیقرار دارد، ب يارسانه يهاتیاین ادعا که دنیاي ما در محاصرة واقع

 ساخته شیریشه دارد که از پ يارسانه يهاامیاز نگرش ما به دنیا، در پ يادر واقع، بخش عمده). 3(

 جامعه دارند يهـايها و هنجـاراند. آنها به لحاظ دارا بودن دامنۀ نفوذ وسیع، اثر مستقیمی بر ارزششده

آنها تأثیر  مربـوط بـه جامعه و همچنین اصالح و تغییر ها قادرند در وضع قوانین و مقـرراترسانه ).4(

جمعی در جوامع امروزي گفته شد  يهاتوجـه بـه آنچـه در خـصوص اهمیت و جایگاه رسانه گذارند. باب

، )5( ندی و رفتارهاي افراداجتماع يهاتیواقع يریگو با اذعان به این نکته کـه آنهـا منبع غالب شکل

رسانۀ جمعی  .نقش مؤثري در رونق آن دارند و از ورزش هستند يریناپذییجدا بخش یجمع يهارسانه

در  ،تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آنورزشکاران و رفتار  ، فرهنگهایبا به تصویر کشیدن قهرمان

و صنعت ورزش تجارت بسیار بزرگی را در  ياعالوه بر این، ورزش حرفه). 6(د تقویت ورزش نقش دار

ها، ورزشکاران و تماشاچیان است. از آنجا شامل همکاري حامیان مالی، رسانه يا، ورزش حرفهردیگیمبر

افراد «هستند، توجه به مفهوم  ياورزش حرفه ةوکارها در حوزاز عناصر اصلی کسب ياکه ورزشکاران حرفه

مختلف  يهاتوجه بخشدر صنعت ورزش ضرورت پیدا کرده و مورد » رفتار ورزشکاران«و  »مشهور ورزشی

ها و حامیان مالی صنعت ورزش قرار گرفته است. افراد مشهور ورزشی، همچون اهرمی براي جذب رسانه

براي تشویق ي اجتماعی هاطیمحتوجه به رفتار ورزشکاران در ، سبب؛ به همین کنندیعمل م

ت ورزشکاران تنها به ). از سوي دیگر، امروزه موفقی7(است در صنعت ورزش ضروري  گذارانهیسرما

در سبک و داستان زندگی  بلکه در ارتباط با تمایزشان ،وضعیت آنها در داخل میدان مسابقه وابسته نیست

سرعت و در عصر رسانه و ارتباطات که فرهنگ رسانه به کندیبیان م 1کورتسن زمینه). در همین 8( است

در خارج از زمین مسابقه  به مسائل اخالقی کنبازی یتوجهیاتفاقات است، ب ةکنندطور کامل منعکسبه

ها رسانه). 9( نقشی حیاتی در فهمیدن و آگاهی از داستان و ماجراي شخصی ورزشکاران بازي کند تواندیم

                                                           
1. Cortsen 
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 توانندیم مثبت و مهمی که در امر ورزش دارند، در صورت استفادة نامناسب از آنها يهادر کنار نقش

 گروهی اخبار کذب، غیرواقعی و شایعات يهانقشی مخرب و منفی نیز داشته باشند. چنانچه رسانه

مندان به ورزش و مردم در بین مدیران، ورزشکاران، عالقه ینظمید، به آشوب و بنمنتشر کن زیبرانگچالش

 ها ازها و برداشتهنگا ،یادشده يهاو تعارض در بین گروه ياهیحاش يها. با شروع بحثشودیم منجر

و در مجموع انتقاد و تعریف و تمجید نابجا و غیرعادالنه، مانع توسعۀ  شودیعلمی دور م مباحث اصلی و

جامعه و انعکاس رویدادهاي ورزشی  در ورزش اهمیت و هاتیجذاب به توجه با ).10( شودیمطلوب ورزش م

 پیروي از رفتارهاي ورزشکاران ناآگاهانه یا آگاهانه ي جمعی، نوجوانانهارسانهو رفتار ورزشکاران توسط 

نقش مهمی ي ورزشی هارسانه .دهندیم قرار خود سرمشق را ورزشکاران سکنات و رفتار گفتار، و کنندیم

موضوع بر نوجوانان و جوانان از طریق ورزش دارند؛  رگذاریتأثالگوهاي و ساخت هدایت افکار عمومی  در

همواره مورد توجه محققان  ،داشته ي جامعهسازدلیل تأثیرات بسزایی که در فرهنگورزشی به يهارسانه

، هارسانهي ریگجهتبر  هارسانهمنابع مالی  نیتأم) نشان داد نحوة 1389. نتایج پژوهش علمدار (بوده است

شفاف ) در پژوهشی عنوان کرد سیاستی 1389قاسمی (). 11( است رگذاریتأث هارسانهمحتوا و مضامین 

ي امور هايریگمیتصمدر . ردوجود نداي جمعی هارسانهو روشن در امور مهم ورزشی و کالن ورزشی در 

) در زمینۀ رفتار 1390و همکاران ( پوریفروغ. نتایج پژوهش )12( دنامبهم و نامشخص ها،رویکردورزشی 

نتـایج خـوب رفتارهـاي اخالقـی، اسـتفاده از  اآشنا کردن قهرمانان بـ نشان داداخالقی ورزشکاران 

ي تخصصی و فرایند عادالنۀ انتخاب هاشیرفتـار اخالقـی و برگـزاري همـا ۀها در توسعرسانه مطبوعـات و

ي ملی، رفتار مناسب مربیان، مدیران و ... بیشترین اولویت را توسعۀ رفتارهاي اخالقی هامیتبازیکنان 

) در زمینۀ میزان جانبداري گزارشگران 1390نتایج پژوهش اسماعیلی و همکاران (). 13ورزشکاران دارند (

پیروزي  ي استقالل وهامیت بیشترین جانبداري در مورد مربیان و سرپرستانورزشی تهرانی نشان داد 

توقعات مردم را برآورده کنند  کنندیمسعی  و در رأس همه تلویزیوني جمعی هارسانهاتفاق افتاده است. 

استقالل و پیروزي طرفداران بیشتري نسبت به سایر ي هامیتدارند. امکان راضی نگاه و آنها را تا حد

ر مردم تا بیشتشی و برآوردن توقع بنابراین براي خوشایند بودن گزارش ورز ،دارندي لیگ برتر هامیت

نتایج پژوهش ). 14است ( پذیري استقالل و پیروزي توجیههامیجانبداري از مربیان و سرپرستان ت اياندازه

، فرهنگ و رفتار هایقهرماني جمعی با به تصویر کشیدن هارسانه) نشان داد 1392قاسمی و همکاران (

). 3و الگوسازي ورزشکاران در جامعه نقش بسزایی دارند ( ورزشکاران و تماشاگران در تقویت ورزش

منظور نظارت بر به نظام جامع اخالقی نبود) نشان داد 1392همچنین نتایج پژوهش حسینی و همکاران (
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موانع ، منابع انسانی موانع مرتبط با، منشور اخالقی چندوجهی در سازمان ، نبودورزشی يهاعملکرد رسانه

در  اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادي نسبت به مسائل اخالقیدر  ،ورزش به دولتوابستگی ، محیطی

) 1394ببران و همکاران (). 6( استي ورزشی هارسانهموانع رشد اخالق در  نیترمهمو... ، از ها رسانه

مل خود عوا از طریقکه  يمنشوررا بررسی کردند. نتایج نشان داد  هارسانهي در احرفهمنشور اخالق 

اجتماعی آنها ي هاها و عمل به رسالت، نقش مهمی در دستیابی به اهداف رسانهدشویم تنظیم يارسانه

 ياحرفهرعایت اخالق ) حاکی از آن بود که 1394). همچنین نتایج پژوهش بورقانی فراهانی (15( دارد

تعارض نکند و از سوي دیگر، سازمان از یک سو جامعه را دچار  ضروري است تا يارسانهي هاسازماندر 

). همچنین نتایج پژوهش 16( منافع بلندمدت خود را تضمین کند با اتخاذ تصمیمات منطقی و خردمندانه

اقتصادي، سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخالقی، فنی،  يهامؤلفه) نشان داد 1396نقوي و همکاران (

ی دهشکلبر  مؤثري هامؤلفهي شخصیتی) از هایژگیو( ورزشی و عوامل درونی تاجتماعی، قوانین و مقررا

حاکی  )1396). از سوي دیگر، نتایج پژوهش ایزدي و همکاران (17( استي ایران احرفهرفتار ورزشکاران 

 رگذاریتأثي ورزشکاران احرفهي، عدالت در رفتار، اخالق ریپذتیمسئولاز آن بود رعایت اخالق روي میزان 

ي ریگشکلي جمعی نقش چشمگیري در هارسانه) نشان داد، 2014(1فلرسکونتایج پژوهش  .)18( است

اعتماد بیشتري  هارسانهکه افراد جامعه به  استبر رفتار زمانی بیشتر  هارسانه راتیتأثرفتار افراد دارند و 

 اتریتأثي جمعی هارسانه) نشان داد، 2014و همکاران ( 2). نتایج پژوهش خالدي معراج20داشته باشند (

) نشان داد، 2016و همکاران ( 3منبوشنتایج پژوهش ). 21متفاوتی بر افراد، خانواده و جامعه دارند (

بر افراد ظریف است و  هارسانهي رگذاریتأثو  گذارندیم ریتأثي مختلفی بر رفتار افرا هاروشبه  هارسانه

. افراد این رفتارها را تقلید شوندیمبه تصویر کشیده  هارسانهنیست. رفتارها در  مشاهدهی قابل آسانبه

). با توجه 22( رندیگیمافراد این رفتارها را از طریق فرایند مشاهده یاد  بلندمدتو در نهایت در  کنندیم

ي هارسانهي رگذاریتأثنقش و میزان دقیق و مشخصی در خصوص  گرفته، اطالعاتي صورتهایبررسبه 

اغلب اطالعات موجود، خبري  طور رسمی گزارش نشده وبهی رفتار ورزشکاران دهشکلجمعی ورزشی در 

ي جمعی در هارسانهزمینۀ بررسی نقش توجه به خأل علمی که در  و بدون پشتوانۀ پژوهشی است. با

                                                           
1. Florescu 
2. Khalid Mehraj 
3. Bushman 
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در پی شناسایی و بررسی نقش و پژوهش حاضر  ،شودیوضوح احساس مبه ی رفتار ورزشکاراندهشکل

 ي ایران است.احرفه ی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاراندهشکلي در ارسانهي عوامل رگذاریتأثمیزان 

 

 ی پژوهش شناسروش

روش  ابتدا روش کیفی و سپس(آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ش رو، روشبا توجه به پژوهش حاضر 

 با افراد متخصص) کمی) بود. براي ساخت مدل مفهومی پژوهش در ابتدا از تحلیل محتوا (مصاحبۀ کیفی

استفاده شد. طی مصاحبه با ورزشکاران  هاستفاده از مطالعۀ مقاالت، اسناد و مدارك و ابزار مصاحب و

ي ورزشی، هارسانهو متخصصان  شناسان ورزشیشناسان و جامعهمدیران ورزشی، روان ، مربیان،ياحرفه

 مؤثري ایران نقش احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلي که در ارسانهي عوامل بنددستهبه شناسایی و 

ي هدفمند و ریگنمونهنفر بود که به روش  23ۀ آماري در بخش کیفی شامل؛نمونشد.  پرداختهدارند، 

در تحقیق، بیشترین  شدهارائهارزیابی مدل  منظوربه کمی مرحلۀ . درشدندبرفی انتخاب تکنیک گلوله

به پیچیدگی مدل اختصاص یافته است. در مباحث مرتبط با توجه در مباحث مرتبط با حجم نمونه 

یا  هاسازه، تعداد هامعرفیا  شدهمشاهدهپیچیدگی مدل توجه اصلی، اغلب مربوط به تعداد متغیرهاي 

 در موجود هايشاخص تعداد به توجه با هاي آزاد براي برآورد است. در تحقیقو تعداد شاخص هاعامل

هاي ). تعداد نمونۀ تحقیق با توجه به تعداد شاخص22( شدانتخاب  نمونه 20شاخص  هر ازاي به مدل،

 شناسان ورزشیشناسان و جامعهمدیران ورزشی، روان ، مربیان،ياورزشکاران حرفهنفر شامل  220موجود

 ي موجود در جامعۀ آماري، از روشهاگروه. با توجه به متفاوت بودن استي ورزشی هارسانهو متخصصان 

 ).1ي تصادفی استفاده شد (جدول اطبقهي ریگهنمون

 آماري تحقیق در بخش کمی ۀ. نمون1جدول 
 درصد فراوانی گروه

 55 121 ياورزشکاران حرفه
 15 33 مربیان

 13 29 مدیران ورزشی
 7 15 شناسان ورزشیشناسان و جامعهروان

 10 22 ي ورزشیهارسانهمتخصصان 
 100 220 جمع

 
 مفاهیم بخش از ساخته برگرفتهمحقق پرسشنامۀ مرحلۀ کمی تحقیق، از در هادادهگردآوري  منظوربه

 (خیلی ارزشیپنج مقیاس از استفاده با که بودوزن هم يهاهیگوپرسشنامه شامل  این. شد استفاده کیفی
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ي هارسانهمتخصصان حوزة  پرسشنامه توسط محتوایی و صوري شده بود. روایی طراحی زیاد) خیلی تا کم

پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفاي  شد. تأیید ياحرفهشناسان و روان شناسانجامعهورزشی و مربیان، 

از تحلیل عاملی اکتشافی  تحقیق کمی مرحلۀ ) گزارش شد. درα=894/0(محاسبه و مقدار کرونباخ ارزیابی، 

منظور بررسی مدل ساختاري به AMOS افزارنرمو  Spss 20افزارنرمییدي با استفاده از تأو سپس 

 متغیرهاي پژوهش و ارزیابی مدل پژوهش استفاده شد.

 

 ي پژوهشهاافتهی

کدگذاري محوري و ، نیاد مبتنی بر سه مرحلۀ کدگذاري بازداده يپردازهیفرایند تحلیل اطالعات در نظر

استخراج و  هامصاحبه، نکات کلیدي لیوتحلهیتجز هامصاحبه. در کدگذاري باز کدگذاري انتخابی است

ي هارسانهنقش  ها و کدگذاري گزینشی براساسدوم به تحلیل مفاهیم، نشان ۀمرحلدر کدگذاري شدند و 

 مفهوم شامل 11 ها در قالبنشان. شده استي پرداخته احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلجمعی بر 

ي هارسانهي ورزشی، محیط فرهنگی هارسانه، مسائل اقتصادي هارسانهمحیط سیاسی 

، توجه به حقوق فردي ورزشکاران، عدالت، استقالل در هارسانهیی گراتیواقعیی و گراتینیعورزشی،

ی و تبلیغ، منابع انسانی رساناطالعي ورزشی، هارسانهي اجتماعی ریپذتیمسئولي ورزشی، هارسانه

 ).2شدند (جدول ي بندطبقهي ورزشی هابرنامهو محتواي  هارسانه

 
 )هامقوله(شناسایی مفاهیم و  . کدگذاري باز و محوري2جدول 
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 ي ورزشی  هاگزارشعدم سوگیري در ارائۀ 
 ي  هارسانهتوجهی به نفع شخصی یا گروهی در راستاي ارائۀ حقیقت در بی

 تفسیر اطالعات در راستاي نفع شخصی فرد و گروهی ي گزینشی وهاگزارشعدم ارائۀ 
 

ل 
قال

ست
ا

انه
رس

 يا

شدن آزادي  دارخدشهي ورزشی به سازمان یا نهاد خاصی که موجب هارسانهوابسته نبودن  
 .شودیمو استقالل رسانه 

 ي ورزشی ابزاري در دست صاحبان قدرتهارسانه
 ي دولتیهابودجهبه  هارسانهي ورزشی وابستگی هارسانهي در گریالب
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ي از رویدادها هاگزارشی و تبلیغ و رساناطالعو فرهنگ خاص در نتیجۀ  هاارزشبر ارائۀ  دیتأک
 یا رفتار ورزشکاران 

  هارسانهي از طریق الگوسازبر  دیتأک
 ي ورزشیهارسانهي هابرنامهتوجه به محتواي 

  هارسانهپوشش بسیاري از تخلفات اخالقی ورزشکاران توسط 
 الگوي رفتاري عنوانبهنقش آموزشی ورزشکاران 

 جذابیت رویدادهاي ورزشی براي جوانان

دي
صا

اقت
ل 

سائ
م

 

 ياحرفه يهاباشگاه يسازیخصوصعدم 
 دولتی يهابودجهبه  هارسانهوابستگی 

 يهارسانهي زیاد در ورزش و شرایط نامساعد مالی اصحاب هاهیسرماوجود 
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 ي اطاعات واقعی از ورزشکاران  آورجمع
 ارائۀ اطالعات درست از حواشی ورزشی به تماشاگران

 اولدستدستیابی اطالعات از منابع 
 ارائۀ معانی و تفسیرهاي صادقانه در پخش اخبار از ورزشکاران و رویدادهاي  

 اعمال سلیقه و سوگیري شخصی در ارائۀ اطالعات  
ي ورزش برخی از  هاگزارشدر زمینۀ محتواي ارائۀ  هاارزشبه  هاارزشتبدیل شـــدن ضـــد 

   هارسانهخبرنگاران 
 خبر  تیواقعبر  دیتأکجاي بر جذابیت خبر، به دیتأک

 هارسانهایجاد حساسیت کاذب نسبت به برخی از رویدادهاي ورزشی در 
و انتشار   برقراري ارتباطات  یشایعات، رجزخوان  مانند زیبرانگجنجال يهاهیتن به حاش خپردا

 براساس توقعات و اصول اخالقیاطالعات 
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 تدر جهت گشودن واقعـیکه تالشی  نحـويبـهتفسیر گزارش و ارائه 
   هامصاحبهو  هاگزارشرعایت حریم خصوصی ورزشکاران در ارائۀ 

 توجه به شرافت و کرامت ورزشکاران و عدم استفادة ابزاري از ورزشکاران  
 ی ندارد  بار ارزشنپرداختن به حواشی رویدادها و زندگی ورزشکاران که 

ــرایطی که     ــابقه یا در ش ــکاران در حین خروج از میدان مس ــاحبه با ورزش خودداري از مص
 هیجان برد یا باخت مسابقات هستند.  ریتأثورزشکاران تحت 

 در انجام مصاحبهورزشکاران آزادي 
 توجه به حق مالکیت فکري ورزشکاران
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 آشنایی با دستور زبان فارسی
 شناخت قوانین و مقررات ورزشی و اطالعات عمومی ورزشی

 دانش داوري و دانش مربیگري، تسلط به گفتمان ورزشی
 دانش رسانه و آشنایی با پیام، خبر و نحوة تنظیم خبرهاي ورزشی

 غیرکالمی خوبارتباط 
 اظهارنظرو قدرت قضاوت و  لیوتحلهیتجزتوانایی 

 هاومیاستادمدیریت هیجانات داخل 
 اجتناب از قضاوت ذهنی و شخصی در ارائۀ اطالعات ورزشی
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 ي ورزشی باید مشوق آگاهی و درك روابط و رفتارهاي اجتماعی  هابرنامه
 بدون توجه به سوگیري   هابرنامهارائۀ محتواي 

 ی مشوق آگاهی و درك رفتارهاي اجتماعی  ورزشي هابرنامهمحتواي 
 عدم ارائۀ خشونت و مسائل جنسی

 هامیتبازیکنان یا مسئوالن فنی  زیبرانگتیحساسي هامصاحبهانجام 
شکاران در مورد نحوة برخورد با دواران و نپذیرفتن     ضوعات رفتاري ورز ي  رأپرداختن به مو

 داوري و توانایی ورزشکاران و کسب امتیاز از این طریق
   ي حاضر یا بازیکنانهامیتاشارة تلویحی به اجحاف داوري در حق یکی از 

 سفارشی   يهاتن برنامهخسا

 يسازبه بحث فرهنگ یتوجهبیسطحی و  يهاتن برنامهخسا
ی 

نگ
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ط ف
حی

م
انه

رس
ها

شی
ورز
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 در ورزش یرساناطالعنظام جامع  نبود
 هارسانهدر برخورد با  ياحرفهجامعه ورزش  ییگراياحرفهعدم 

 هارسانهو حقوقی در زمینۀ تخلفات  ضعف در اجراي قوانین اجتماعی
 ي ورزشی  هارسانهي مختلف هابخشوجود کارکنان غیرمتخصص در 

 به ورزشکاران   هارسانهي در احرفهفقدان آموزش کافی مسائل اخالق 
 ي ورزشهارسانهدر  هاارزششدن و رنگ عوض کردن  جاجابه

 )گرفتن منافع آتیندرنظر ي (احرفهاصحاب رسانه در ورزش مقطع گرایی 
 ورزشی يهارسانهنظام جامع و اخالقی نظارت بر عملکرد  نبود

 ي  هارسانه اخالقی، براي مسئولیت اجتماعی يگذارو هدف يزیربرنامه
 ي ورزشی  هارسانهآموزش و توانمندسازي اصحاب 

ي از احرفهوسعۀ فرهنگ بردگرایی در ورزش تي ورزشی به مخاطبان خودهارسانهتوجه 
 ي ورزشیهارسانهطریق 

ی
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ط 
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 به دولت   ي ورزشیهارسانهي و احرفه ورزش سیاسی وابستگی
 مختلف يهاها در برخورد منافع گروهرسانه درگیر شدن

 سیاسی يهاقهیتنها براساس سلها رش تنظیم اخبار و گزا
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 شود.  ی منجر مینظمیبعدم ارائۀ اخبار از رویدادهاي ورزشی که به خشونت و 
 ي نسبت به رویدادهاي بزرگ هارسانهعدم ایجاد حساسیت کاذب در 

 احترام به منافع عمومی
 شانیهاتیمسئولو  بر افکار هارسانهاصحاب  تمایالت شخصیي رگذاریتأث

 هاجهانی و متنوع فرهنگ يهااحترام به ارزشتوجه و 

 
 پردازدیمدر گام بعدي محقق براساس نتایج کدگذاري باز و محوري به کدگذاري انتخابی و ارائۀ نظریه 

رفتارهاي اجتماعی  یدهبر شکلي ورزشی هارسانهنقش در جامعه ورزش کنونی شناسایی ). 1(شکل 

فرایند  این در .طلبدیخاصی را م يهامیاکتشاف، فرایندها، ساختارها و پارادا ،ایران ياورزشکاران حرفه

حیط فرهنگی محیط سیاسی، مسائل اقتصادي، مي ورزشی شامل هارسانهمحیط کالن است به  يضرور

، هارسانهیی گراتیواقعیی و گراتینیع يهامقولهي ورزشی شامل هارسانهو محیط خرد  ي ورزشیهارسانه

ي ورزشی، استقالل، هارسانهي ورزشی، عدالت در هارسانهتوجه به حقوق فردي ورزشکاران در 

ي ورزشی، منابع انسانی هارسانهی و تبلیغات در رساناطالعي ورزشی، هارسانهي اجتماعی ریپذتیمسئول

 مختلف سیاسی،از ابعاد  ياحرفه ورزش .توجه ویژه شودي ورزشی هابرنامهي ورزشی و محتواي هارسانه

 يـریگشـکلجمعـی نقـش مـؤثري در  يهارسانه. ردیپذیم ریتأث ي هـر جامعـهقتصادا وفرهنگی 

دستیابی به رفتار مطلوب اجتماعی  منظوربه رونیازا. خصـوص در ورزش دارنـدهاجتماعی ب يهـاارزش

. استي ورزشی ضروري هارسانهي، توجه به محیط اقتصادي، فرهنگی و سیاسی احرفهورزشکاران 

 و ، آمـوزشیرسـاناطـالعبزارهاي اساسی براي بررسی مسـائل اجتمـاعی، ي ورزشی از اهارسانه

ي ورزشی از طریق تبلیغ رفتارهاي هارسانه. رودیم شماراجتماعی به و رفتار هاارزش يـریگشـکل

بر عملکرد  يمؤثراجتماعی مطلوب و نامطلوب، ارائۀ اطالعات و پخش رویدادهاي ورزشی و مسابقات نقش 

 و تبلیغات ورزشی يهابرنامهاز طریق ساخت  هارسانه ي دارند.احرفه ورزشکارانی رفتار دهشکلو 

مثبت و مهمی که براي  يهانقش درکناریورزشـ يهابرنامه. سـازندیمـ و قهرمـان کننـدیمالگوسازي 

تأثیري مخـرب و منفـی در پـی داشـته باشـند. در  توانندیمنامناسب  ةورزش دارنـد، در صـورت اسـتفاد

ي ورزشی، از ضروریات برجسته در فرایند هارسانهي احرفهلزوم توجه به اصول اخالق چنـین شـرایطی، 

تالقی عمل رسانه  محل، ياحرفهرسانه، اخالق  ةدر حوز. استي ایران احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکل
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ي هارسـانهورزش نقـش غالـب محتـواي  ةاین مهم در حوز. علم اخالق است و وسایل ارتبـاط جمعـی بـا

باشند،  و اخالق واقعیت ها مبتنی برورزشی در رسانه يهاامی، و چنانچه محتواي پبرداردرا در ورزشی 

ی رفتار ورزشکاران دهشکلي در اـژهیواز اهمیـت و  دنبال خواهد داشتاعتماد ورزشکاران و جامعه را نیز به

و نقش  شوندیممنابع سازمانی محسوب  نیترمهماست. همچنین منابع انسانی از برخوردار ي ایران احرفه

ي هامهارتو  هاییتواناي و احرفهي هاتیصالحمجموعۀ  سازمان هر کلیدي در موفقیت سازمانی دارند. در

در نتیجه  .شودمی انسانی منابع سامانۀ عملکرد يسازکپارچهبراي ی الگویی ي مورد نیاز سبب ارائۀاحرفه

 مؤثري هانهیزم تواندیمي احرفهو  شغلی مختلف يهایستگیشا ي ورزشی ازهارسانهاصحاب  برخورداري

 ی فراهم آورد. و اجتماعي احرفهی رفتارهاي دهشکلي ورزشی در راستاي هانهرسارا در 

 

 
 

 

 اقتصادي محیط محیط سیاسی  فرهنگیمحیط 

 ي ورزشی ورزشیهارسانهي در احرفهاصول اخالق 
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ایران ياحرفهرفتارهاي اجتماعی ورزشکاران   

 يهارسانهمحیط کالن 
 

 

 ي ایراناحرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلي ورزشی در هارسانه. نقش 1شکل 
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ورزشکاران ي تهیه و توسط اپرسشنامهاز مرحلۀ کیفی،  آمدهدستبهدر خصوص بررسی نتایج کمی 

ي ورزشی هارسانهو متخصصان  شناسان ورزشیشناسان و جامعهمدیران ورزشی، روانو  ، مربیانياحرفه

با توجه ي استفاده شد. دییتأي روایی سازة پرسشنامه از روش تحلیل عاملی ریگاندازهبراي تکمیل شد و 

. است 96/1 قدر مطلقاز  تربزرگو آمارة آنها  3/0باالتر از  سؤاالتي بار عاملی تمامی هاشاخصبه نتایج، 

ي، از احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکل در مؤثري ارسانهي مربوط به عوامل هاشاخصبنابراین تمامی 

  ). 3(جدول  اندي مناسبیهاشاخصی مورد قبولی برخوردارند و براي سنجش این متغیر بار عاملو  tمقادیر 

ی رفتار دهشکلي مؤثر بر ارسانه. نتایج تحلیل عاملی تأییدي (روایی سازه) پرسشنامۀ عوامل 3 جدول
ي ایراناحرفهورزشکاران   
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q22 704/0  447/4  
q2 619/0  185/4  q23 770/0  617/4  
q3 766/0  606/4  q24 789/0  660/4  
q4 616/0  174/4  q25 854/0  796/4  
q5 810/0  707/4  q26 770/0  617/4  
q6 849/0  788/4  q27 743/0  549/4  
q7 800/0  685/4  q28 722/0  494/4  
q8 748/0  563/4  q29 853/0  796/4  
q9 896/0  876/4  q30 841/0  772/4  
q10 763/0  600/4  q31 640/0  254/4  
q11 597/0  109/4  q32 800/0  686/4  
q12 782/0  644/4  q33 622/0  194/4  
q13 743/0  550/4  q34 560/0  967/3  
q14 757/0  586/4  q35 797/0  678/4  
q15 833/0  755/4  q36 759/0  590/4  
q16 764/0  602/4  q37 855/0  798/4  
q17 637/0  245/4  q38 848/0  785/4  

 q18 832/0  753/4   q39 817/0  722/4  
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ی دهشکلي مؤثر بر ارسانه. نتایج تحلیل عاملی تأییدي (روایی سازه) پرسشنامۀ عوامل 3 جدولادامۀ 
 ي ایراناحرفهرفتار ورزشکاران 

 
از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. به همین دلیل پیش از انجام تحلیل  ي ایراناحرفهورزشکاران 

) و براي تعیین KMO( 1اولکین -ریِیم -از معیار کایرز نمونهاطمینان از کافی بودن تعداد  منظوربهعاملی، 

 ). 4(جدول شداستفاده  2از آزمون بارتلت هاهیگوهمبستگی بین 

 KMO. نتایج آزمون بارتلت و 4جدول 

 مقدار 
759/0 (کفایت حجم نمونه) می یر و اوکلین –کایرز مقدار   

 آزمون کرویت بارتلت
2χ( 97/1559مقدار کاي اسکوآر (  

 351 درجۀ آزادي
001/0 سطح معناداري  

 
. این مقدار بیانگر این موضوع است 759/0 آمدهدستبه KMOمقدار  4ي جدول هاافتهبا توجه به ی

ي هادادهو انجام تحلیل عاملی براي  کندیمتحلیل عاملی کفایت  منظوربهي تحقیق هانمونهاست که تعداد 

نتایج ي پنهان تقلیل داد. همچنین هاعاملرا به یک سري  هاداده توانیماست و  ریپذامکان موردنظر

همبستگی باالیی وجود دارد،  هاهیگوبین  دهدیم) نشان Sig ،97/1559=χ2=001/0آزمون بارتلت (

 ياحرفهی رفتار ورزشکاران دهشکل بر مؤثري ارسانهاستفاده از تحلیل عاملی براي شناسایی عوامل  رونیازا

در تحقیق که قابل  موردنظرگویۀ  45براساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی که از ترکیب مناسب است. 

ی دهشکل بر مؤثري ارسانهعوامل  عنوانبهگفت که یازده عامل  توانیماست،  تقلیل به یازده عامل بوده

 واریانسصد دربراساس مجموع  عواملی این یتوان پیشگو شناسایی شدند. ي ایراناحرفهرفتار ورزشکاران 

ی دهشکل بر مؤثري ارسانهبنابراین براي طراحی مدل عوامل درصد است؛  619/84ها برابر با عامل تجمعی

                                                           
1. Kaiser- Meyer-Oklin measure of sampling adequacy (KMO) 
2. Bartlett’ Test of Sphericity 
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 q19 773/0  622/4   q40 720/0  489/4  

 q20 801/0  687/4   q41 776/0  630/4  

 q21 871/0  830/4      



 195               ي ایراناحرفهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران دهشکلي جمعی ورزشی بر هارسانهبررسی نقش  
 

 

محیط درصد)،  22/14(ورزشی  يهارسانهفرهنگی محیط  یازده عامل ي ایراناحرفهرفتار ورزشکاران 

عینیت و درصد)،  45/9( ورزشیي هارسانهمحیط اقتصادي درصد)،  07/17( ي ورزشیهارسانهسیاسی 

مسئولیت درصد)،  388/6( ي ورزشیهارسانهاستقالل درصد)،  14/11( ي ورزشیهارسانهیی در گراواقع

ي ورزشی هارسانهتوجه به حقوق فردي ورزشکاران در درصد)،  365/7( ي ورزشیهارسانهاجتماعی 

ي هارسانهمدیریت منابع انسانی در ، درصد) 516/3( ي ورزشیهارسانهتوجه به عدالت در )، 047/6(

ي هارسانهی رساناطالعتبلیغات و درصد)،  817/3(ي ورزشی هارسانهي هابرنامهمحتواي )، 106/2ورزشی (

 ). 5درصد) شناسایی شدند (جدول  50/3( یورزش
 

 ياحرفهرفتار ورزشکاران  یدهشکلمؤثر بر  يارسانه. نتایج بررسی سهم واریانس عوامل 5جدول 
 ایران

 آلفاي کرونباخ درصد واریانس عامل عامل
 914/0 22/14 ي ورزشی هارسانهمحیط فرهنگی 

 927/0 07/17 ي ورزشیهارسانهمحیط سیاسی 
 821/0 45/9 ي ورزشیهارسانهمحیط اقتصادي 

 862/0 14/11 ي ورزشیهارسانهیی در گراواقععینیت و 
 919/0 388/6 ي ورزشیهارسانهاستقالل 

 917/0 365/7 ي ورزشیهارسانهمسئولیت اجتماعی 
 852/0 047/6 ي هارسانهتوجه به حقوق فردي ورزشکاران در 

 923/0 516/3 ي ورزشیهارسانهتوجه به عدالت در 
 811/0 106/2 ي ورزشیهارسانهمدیریت منابع انسانی در 

 786/0 817/3 ي ورزشیهارسانهي هابرنامهمحتواي 
 756/0 50/3 ي ورزشی هارسانهی رساناطالعتبلیغات و 

 

ي از برازش احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلبر  مؤثري ارسانهعوامل براي آزمون اینکه آیا مدل 

یابی معادالت ساختاري با تأکید بر ي برازش استفاده شد. در مدلهاشاخصمناسبی برخوردار است، از 

باید براي تعیین برازش مدل از سه شاخص برازش مطلق، تطبیقی و مقتصد استفاده کرد.  AMOS افزارنرم

 602/2برابر با  219به درجۀ آزادي  539/2440) برابر با χ2براساس نتایج، مقدار نسبت آمارة کاي اسکوآر (

) GFI(1زش. شاخص نیکویی برااستة تأیید مدل دهندنشانقرار دارد که  3تا  1است. این مقدار بین 

ة قابل قبول بودن این میزان براي برازش مطلوب مدل است. مقدار ریشۀ دهندنشاناست که  924/0

                                                           
1. Goodness Fit Index 
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که با  است 068/0که شاخص دیگر نیکویی برازش است نیز  RMSEA(1میانگین مربعات خطاي برآورد (

ي هاشاخصدیگر  .استة تأیید مدل پژوهش دهندنشاناست، قابل قبول و  08/0توجه به اینکه کمتر از 

 BBI(3بونت ( -، شاخص برازش بنتلر2 911/0)TLIلویس( -نیکویی برازش شامل مقدار شاخص توکر

، PNFI(5656/0و شاخص برازش مقتصد هنجارشده CFI(4 935/0 )، شاخص برازش تطبیقی (94/0

ي احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلبر  مؤثري ارسانهعوامل ة برازش مطلوب و تأیید مدل دهندنشانهمگی 

 ).6(جدول  استایران 

 

 ی رفتار ورزشکاران دهشکلي مؤثر بر ارسانههاي برازش مدل عوامل . شاخص6جدول
 تفسیر مالك میزان شاخص برازش 

 مطلق

 - - χ2( 539/244کاي اسکوآر (

 - - df( 219درجۀ آزادي (

نسبت کاي اسکوآر به درجۀ آزادي 
)χ2/df( 

تا  1بین  602/2
3 

 برازش مطلوب

بیش  GFI( 924/0شاخص نیکویی برازش (
 90/0از

 برازش مطلوب

 تطبیقی

بیش  TLI( 911/0ویس (ل -شاخص توکر
 90/0از

 برازش مطلوب

بیش  BBI( 94/0ونت (ب -شاخص برازش بنتلر
 90/0از

 برازش مطلوب

بیش  CFI( 935/0شاخص برازش تطبیقی(
 90/0از

 برازش مطلوب

 
 مقتصد

ریشۀ میانگین مربعات خطاي برآورد 
)RMSEA( 

کمتر  068/0
08/0 

 برازش مطلوب

شاخص برازش مقتصد هنجارشده 
)PNFI( 

بیشتر  641/0
 05/0از

 برازش مطلوب

 
  

                                                           
1. Root Mean Squared Error of Approximation 
2. Tucker- Lewis Index 
3. Bentler- Bonett Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Parsimonious Normed Fit Index 
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 يریگجهینتبحث و 

 ورزشی يهادانیم در خود چه دارند؛ گرایش آن به مردم غالب که فردمنحصربهاست  يادهیورزش پد

محلی، ملی  زشیور يهادانیم در آن ناب يهالحظه تماشاگر چه و باشند يارحرفهیغ یا ياصورت حرفهبه

 آن به بیشتري توجه هم گروهی يهارسانه فزایش محبوبیت ورزش در جامعه،ا با ی باشند،المللنییا ب

 . )24( کنندیم کمک محبوبیت این افزایش به واند داده نشان

ی رفتارهاي اجتماعی دهشکلي ورزشی که در هارسانهبا توجه به نتایج پژوهش محیط کالن 

ند شامل عوامل اقتصادي، فرهنگی و سیاسی است. نتایج پژوهش با نتایج مؤثري ایران احرفهورزشکاران 

ي رمؤثي ورزشی که نقش هارسانه). در مسائل اقتصادي 17( ست) همسو1396پژوهش نقوي و همکاران (

وابستگی ي، احرفه يهاباشگاه يسازیخصوصعدم ي دارند، شامل احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلدر 

ي و شرایط نامساعد مالی اصحاب احرفهي هنگفت در ورزش هاهیسرماوجود ، دولتی يهابودجهبه  هارسانه

). با توجه به 11( ست) همسو1389. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش علمداري (استي ورزشی هارسانه

منابع مالی  نیتأمة نحووجود دارد.  هارسانهي دوسویه بین اقتصاد و ارابطهگرفته، ي صورتهایبررس

  .دارد هارسانهي محتوایی و مضمونی هايریگجهتعظیمی بر  راتیتأثو مسائل اقتصادي  هارسانه

 جنگ، جایگزین عنوانبه ورزش اجتماعی، دگرگونی محملی براي ،بخشوحدت عاملی عنوانبه ورزش

 کردن قانع مردم، انرژي هیجانی تخلیۀ ،است نیغرورآفر و بخشيشاد عاملی سیاستمداران، تبلیغی ابزار

است  ورزش کارکردهاي دیگر از اجتماعی موقعیت از مردم توجه موجود، انحراف نظم بودن عادالنه به مردم

 است. داشته براي سیاستمداران خاصی جاذبۀ همواره ورزش گفت، توانیم کلی يبندجمعدر  ).23(

 استفاده ابزاري آنها از گاهی که بوده استمدارانیس و هادولت توجه همواره مورد ورزشکاران و ورزش رونیازا

ان ورزش، استگذاریسدر راستاي تحقق اهداف  هارسانهي ورزش و قدرت هاتیجذاباست. با توجه به  شده

، به دولت ي ورزشیهارسانهي و احرفه ورزش سیاسی وابستگیي ورزشی، هارسانهي هاچالش نیترمهم

 يهاقهیها تنها براساس سلتنظیم اخبار و گزارش، مختلف يهاها در برخورد منافع گروهرسانه درگیر شدن

). محیط 12) همخوانی دارد (1389. نتایج پژوهش با نتایج پژوهش قاسمی و همکاران (است سیاسی

عدم ، در ورزش یرساناطالعنظام جامع  فقدانی رفتار ورزشکاران شامل دهشکلبر  مؤثرفرهنگی 

و حقوقی در  ضعف در اجراي قوانین اجتماعی، هارسانهدر برخورد با  ياحرفهورزش  ۀجامع ییگراياحرفه

گرایی مقطع، ي ورزشیهارسانهدر  هاارزششدن و رنگ عوض کردن  جاجابه، هارسانهزمینۀ تخلفات 

و توسعۀ فرهنگ بردگرایی  ي ورزشی به مخاطبان خودهارسانهتوجه  ي،احرفهاصحاب رسانه در ورزش 
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 هارسانه. استي رفتار ورزشکاران ریگشکلاز عوامل مهم و ...  ي ورزشیهارسانهي توسط احرفهدر ورزش 

ي از جامعه و اثرگذاري ریرپذیتأثدلیل به هارسانهي متفاوتی در جامعه دارند. در تمامی این موارد هانقش

بر جامعه، با فرهنگ جامعه تعامالت گستردة مثبت و منفی دارد. فرهنگ حاکم بر مخاطبان نقش کلیدي 

 ). 24د (در نحوة اثرگذاري رسانه بر جامعه دار

ي احرفهی رفتارهاي ورزشکاران دهشکلدر  مؤثري ورزشی که هارسانهنتایج نشان داد محیط خرد در 

ي ورزشی، هارسانهي ورزشی، مدیریت منابع انسانی در هارسانهي در احرفهاصول اخالق ، شامل استایران 

. اصول اخالق استي ورزشی هارسانهی در رساناطالعي ورزشی و تبلیغات و هارسانهي هابرنامهمحتواي 

ي ورزشی، هارسانهي ورزشی، استقالل هارسانهیی در گراواقعي دربرگیرندة مفاهیم، عینیت و احرفه

ي ورزشی و توجه به هارسانهي ورزشی، توجه به حقوق فردي ورزشکاران در هارسانهمسئولیت اجتماعی 

)، 1390و همکاران ( پوریفروغپژوهش با نتایج پژوهش . همچنین نتایج استي ورزشی هارسانهعدالت در 

) و ایزدي و 1394)، ببران و همکاران (1394)، بورقانی فراهانی و همکاران (1392حسینی و همکاران (

 روزروزبهزندگی بشرند و  ریناپذییجدا، جزء هارسانه). 6، 13، 15، 16، 18( ست) همسو1396همکاران (

ي هاسازمان. اخالق نقشی انکارناپذیر در جامعه دارد و این نقش در شودیمآنها افزوده  بر تنوع و تعدد

چشم و گوش مخاطبان خود هستند و براي تودة  هارسانهزیرا  ،با حساسیت زیاد اعمال شود باید يارسانه

و ارتباط جمعی نقطۀ تالقی علم اخالق  يارسانهاخالق ). 15( کنندیممخاطبان برنامه تولید  انبوهی از

ی رفتارهاي ورزشکاران دهشکلي ورزشی در هارسانهبه هر حال، با توجه به شرایط حساس کنونی . است

کنند را رعایت  يارسانهخود امانت و اخالق  در انتشار اخبار و مطالب هارسانه رودیمانتظار ي ایران احرفه

ند و به این ورز خودداري کاران و رویدادهاي ورزشیورزش و از تفسیر به رأي یا اعمال سالیق در نقل اخبار

راستگو و عادل و  و انعکاس و تفسیر اطالعات و وقایع يآورجمعنکته پایبند باشند که خبرنگاران باید در 

 يهارسانهو  نگارانروزنامه شجاع باشند و خطاهاي خود را بپذیرید و آنها را اصالح و خطاهاي غیراخالقی

و از آنها استفاده کنند و تقوا و  خبري را منتشر کنند و در عین حال نکات مثبت آنها را نیز درنظر بگیرند

 است، رعایت کنند  یرساناطالعاصول  نیترمهمصداقت را، که 

 مدیریت منابع انسانی ي،احرفهی رفتارهاي اجتماعی ورزشکاران دهشکلدر  مؤثریکی دیگر از عوامل 

ي هارسانهي اصحاب احرفهي هاتیصالحو  هایستگیشاکه شامل مفاهیم  است ي ورزشیاهرسانهدر 

ي اطالعاتی و هايفناوري جامعه، آشنایی با هاارزشورزشی، دانش تخصصی ورزشی، شناخت فرهنگ و 

ی، شناخت قوانین و مقررات المللنیبي هازبانارتباطی، توانایی شناسایی مخاطبان ورزشی، تسلط به 
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ورزشی، دانش داوري و دانش مربیگري، دانش رسانه، آشنایی با پیام، خبر و نحوة تنظیم خبرهاي ورزشی، 

، اجتناب از قضاوت هاومیاستاد، مدیریت هیجانات داخل اظهارنظر،قدرت قضاوت و لیوتحلهیتجزتوانایی 

ج پژوهش اسماعیلی و همکاران با نتای آمدهدستبه. نتایج استذهنی و شخصی در ارائۀ اطالعات ورزشی و... 

آموزش و  ي ورزشیهارسانه در مجرب و متخصص انسانی نیروي نیتأم. )14( ) همخوانی دارد1391(

 توانایی به سازمان اهداف به . رسیدنشودیمي محسوب ارسانهي هاسازمانمنابع انسانی از ضروریات بقاي 

 نیروي بهسازي و آموزش اجراي بستگی دارد. متغیر محیط با انطباق و محوله وظایف انجام در کارکنان

 را شانیهاتیفعال مؤثر طوربه محیطی، و سازمانی تغییرات با متناسب بتوانند افراد تا شودیم سبب انسانی

ي اشدهيزیربرنامه و مداوم کوشش بهسازي، و آموزش بنابراین ).25بیفزایند ( خود ییبر کارا دهند و ادامه

ورزشکاران، مربیان، کارگزاران و... با هدف بهبود  شایستگی سطوح بهبود براي مدیریت ۀلیوسبه است که

 برآوردن ي ورزشیهاسازمان در اصحاب رسانه آموزش از اصلی هدف). 26( ردیگیمصورت  آنهارفتار 

که ضرورت آن با توجه به نتایج پژوهشی در  آنهاستاجتماعی  و ياحرفه آموزشی، فردي، نیازهاي

 ي ورزشی وجود داد. هارسانه

ي ایران است. احرفهی رفتار ورزشکاران دهشکلدر  مؤثري ورزشی  از دیگر عوامل هارسانهمحتواي 

ي هایژگیودلیل به هارسانه). 21( ست) همسو2016و همکاران ( منبوشنتایج پژوهش با نتایج پژوهش 

ذاتی، اقتضائاتی که دارد توجه به محتواي آن براي ایجاد رضایت در مخاطب و دسترسی به اهدافی که 

ي محتوا و مفاد وسوسمت، سبب تعیین هارسانه تیمأمور. استبراي رسانه تعریف شده است، ضروري 

ي هارسانه گرفته در محتوايي صورتهایبررسبا توجه به ). 27( شودیمي و حوزة پخش آن ارسانه

و مانند خـود  دهندیمبازتاب  ، رفتارهاي غیراخالقی ورزشـکاران راياندهیفزا صورتبه هارسانه ،ورزشی

از تصادفات رانندگی در حین  هارسانههستند.  توجهیب ، بـه پیامـدهاي منفـی ناشـی از آنسـازانهیحاشـ

 ۀشـبان يهایپارتبست، کریستین رونالدو و غیره، گرفته تا حضور آنان در  جـرج مانندمستی ورزشکارانی 

کشیده  مسابقه نیز ياهنیزمجامعه را که از محافل خصوصی به  يهاارزشبه  یتفاوتیب خصوصـی و

آب دهان و فحاشی  پاي اریک کانتونا، پرتـاب ۀ. همچنین مواردي مانند ضربدهندیم، پوشش شودیم

تیم ملی ایران با یکدیگر در مقابل  بازیکنـان ةرفداران تیم کریستال پاالس، برخورد زنندعلیه یکی از ط

سرشناس علیه یکدیگر، فحاشی تماشاچیان ناراضی  مربیـان ةزننـد يهـاـهیانیبدوربـین تلویزیـونی،  هاده

وضعیتی است که نیاز به توجه  ةدهندنشان این موارد ۀهم). 28است ( بـه داوران، ورزشـکاران و مربیـان

. همچنین کندیمرا ایجاب در ورزش  و الگوسازي جامعه اخالق در ترویج هارسانهنقش محتوا و  بیشتر به
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ی رفتار دهشکلکه در  استي ورزشی هارسانهي ورزشی  از دیگر ابعاد هارسانهی رساناطالعو تبلیغات 

یغات ورزشی در نهایت با هدف انتقال اطالعات و تغییر در ورزشکاران نقش کلیدي دارند. از آنجا که تبل

رفتار مخاطب قصد دارند موجبات افزایش مصرف کاالیی خاص را پدید آورند یا باورهاي مشخصی را دربارة 

ي تبلیغاتی ضروري هاامیپرو توجه به محتواي کاالها یا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهند، ازاین

شده منتشري تبلیغاتی ورزشی هاامیپیگر، این مهم که موضوعات عمدة مورد توجه در است. به بیان د

 کنندیمي تبلیغاتی چه سبک زندگی از ورزشکاران را به ورزشکاران در جامعه معرفی هاامیپچیست و این 

 ي هستند.  احرفهي فرهنگی در بین ورزشکاران هاارزشو مروج چه 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the role of mass media on social 
behaviors formation in Iranian professional athletes. The research used a 
mixed exploratory sequence for data collection. In the qualitative stage, semi-
structured interviews with 23 professional athletes, coaches, managers, 
psychologists and sport sociologists and sport media specialists were used to 
collect data. The research sample was selected by purposive sampling method 
and snowball technique. In the qualitative stage, the data were analyzed 
through coding method in three stages: open, axial and selective, and the 
findings included 81 tokens in open coding which were classified in the form 
of 11 concepts in axial coding. In the selective coding stage, mass media 
components which played an effective role in forming the social behaviors of 
professional athletes were modeled. In the quantitative stage, the sample 
consisted of 220 subjects who were selected by stratified random sampling 
method. A researcher-made questionnaire was used in the quantitative stage. 
Exploratory and confirmatory factor analyses by the SPSS20 and AMOS were 
used to evaluate the research model. The results of the research model test 
showed that according to the goodness fitness index (GFI)=0.924, the model 
of the role of sport mass media in forming the social behaviors of professional 
athletes in Iran had a good fit.  
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