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 مقدمه
امعه جدر  ربازیاز د یاجتماع یهابیمسئله مربوط به آس

ا بوده است. همزمان ب شمندانیمورد توجه اند یبشر
 ،هایازمندیو گسترش دامنه ن یگسترش انقالب صنعت

از عدم امکان برآورده شدن  یناش یهاتیمحروم
و  دیموجب گسترش شد یزندگ یازهایها و نهخواست
و  ی، دزدیان، سرگردی، تبهکارانی، عصدار فساددامنه

 )ابراهیمی، شده است هابیآس گریو د یانحراف جنس
 یرتکرا یانواع یچند اکثر مشکالت اجتماع هر(. 2016

ه مختلف هستند، اما چنانکه مشاهد یهادر طول نسل
 تیها اهمنسل یانواع در برخ نیاز ا یبرخ شودیم
 هابیآس نیانواع ا یبرخ یکرده است و حت دایپ یشتریب

 ییاز آنجا گرید یاند. از سوزاده شده یبعد یهادر نسل
وجود دارند که  امعهعلل غالب در هر ج یکسریکه 

 هابیدر بروز آس یشتریب تیعلل اهم رینسبت به سا
اما  رود،یسخن م هابیآس زیدارند، هر چند از انواع متما

)اکبری و  شودیم دهیها دآن نیب ییهایعمدتا همپوش
 (.2017هاشمی، 

خطرات مربوط به آسیب های جاتماعی سبب گردیده 
هایی در خصوص مدیریت آن در است تا امروزه تالش

به  یاجتماع یهابیآستمامی نقاط جهان انجام گردد. 
زنند یجامعه را به هم م یکه نظم عموم یعنوان امور
 اریدهند بسیآن را مورد تعرض قرار م یو هنجارها

 هایناهنجار شیباشند. چراکه افزایم تیاهم زیحا
شود و نظم یاز وجود بحران محسوب م یانشانه

-بیآس تیتوجه به اهم با .کندیم دیرا تهد یاجتماع
شک مداخله  یو روند رو به رشد آن ب یاجتماع یها

جامع دارد که  یبه تفکر ازین یاجتماع یهابیدر آس
مراقبت و  یریشگیآن در سطوح مختلف پ تیفعال
)رحمتی و احمدی،  باشد یریشگیقابل پ تیحما

خود، فرهنگ، رشد  طیهر جامعه متناسب با شرا(. 2016
از انحرافات و مشکالت  یو انحطاط خود با انواع

                                                           
 

دارد  یترق ندیفرآ یرو یمخرب راتیروبروست که تأث
حرکت جامعه را  ریتواند مسیم یعوامل نیشناخت چن

که عالوه  یو عامل هموار سازد به طور یترق ییبه سو
با ارائه راه  اخلاز تد یریبر درک عمل آنها و جلوگ

)آوی، لوتناس و  دیبه سالمت جامعه کمک نما ییحلها
ی اجتماعی دارای انواع هاآسیب(. 2009، 1جنسن

مورد مُدگرایی حاضر  پژوهشباشد که در مختلفی می
 بررسی قرار گرفت. 

 که در فضای امروزی در اجتماعیهای از آسیبیکی 
ر باشد. افراط دمیمُدگرایی باشد، میحال گسترش 

های اجتماعی گرایش به مد به عنوان یکی از آسیب
مُدگرایی واژه باشد. محیط های امروزی مشخص می

موقتى که براساس  اىقهیاست از روش و طر عبارت
له جامعه و سبک زندگى از جم کیافراد  قهیذوق و سل

و معاشرت و  ىیراینوع آداب پذ دن،یشکل لباس پوش
به مُدگرایی  کند.مى میو معمارى خانه و را تنظ نییتز
 کیاد برخى از افر ایناگهانى و مکرر همه  قهیسل رییتغ

به رفتارى  شیشود و منجر به گراجامعه اطالق مى
گرفتن  شیدر پ ایى، مصرف کاالى به خصوص ایخاص، 

)یعقوبی و  شودسبکى خاص در زندگى مى
-امها و پیتعامل ارزشمُدگرایی (. 2016میرمحمودی، 

که اغلب به صورت جمعی فهمیده  های فردی است
گرایی ز فرداکنند که مد تجلیلی شود. برخی ادعا میمی

است و برخی برای تبعیت کردن افراد از الگوهای 
ا یقه ها و مد آن راز جمله سلمشترک مصرف فرهنگی 

ز صورت مد شکلی ا ،دانند. بنابراینامری جمعی می
مصرف نمایشی است که افراد به کمک آن فردیت و 

ای دهمتن و زمینه جوامع شهری و تو یکتایی خود را در
 (.2010)بهار و زارع، گذارندمایش میمعاصر به ن

امروز به ای است که در دنیای پدیدهمُدگرایی مد و      
فراگرد  نحو چشمگیری گسترش یافته است. این

های اجتماعی سابقه در الیهاجتماعی به شکلی بی

1. Avey, Luthans & Jensen 
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که بسیاری  یطور جوامع نوین ریشه دوانیده است، به
دانند و یا حتی برخی به ناپذیر می آن را اجتناب

زندگی اجتماعی تأکید  کارکردهای مثبت آن برای
های تئوری در این راستا، (.2012 ،صبوری) اندورزیده

تقویت بینش و  متعددی تدوین شده است که برای
روشنگر مُدگرایی مند جهت فهم مد و نگرش نظام
 .خواهند بود

و  های رایج اجتماعی معاصر مسأله مدکی از پدیدهی
ای باشد که با این گرایی است. شاید کمتر خانوادهمُد

 ریغ قتیحق کیبه عنوان مُدگرایی  پدیده درگیر نباشد.
 یاهدیامروزه از آن به عنوان پد یقابل انکار و بودن

 کنندیطبق آن رفتار م یاکه عده شودیم ادی یاجتماع
 شیآرا دن،یحرف زدن، لباس پوش ،یزندگ وهیو ش

ود کسب و کار خ یآن، حت لیخانه و وسا نیکردن، تزئ
 نیا سبادر لمُدگرایی که  دهندیم رییرا براساس آن تغ

 یو اگر از افراد شودیم دهیجوانان د نیدر ب شتریروزها ب
 نیخود را براساس آخر یهااند لباسکه عادت کرده

وم مفه شود که مثالً دهیکنند پرس میتنظ جیرا یمدها
 توانندینم ستیلباستان چ یآرم و کلمه حک شده رو

 یمدزدگ موضوع نیدهند که هم یاکنندهپاسخ قانع
 را به یو به طور حتم معضالت اجتماع شودیم یتلق

، )نریمانی، حیدری، اسماعیلی و غرالی دنبال دارد
2014.) 

سبب گردیده است تا مُدگرایی امروزه خطرات ناشی از 
وجود ناپذیری به جوامع انجام گردد. صدمات جبران

امروزه در حال مُدگرایی مشکالت جدی که در حوزه 
های گردیده است تا برنامهباشد، سبب شکل گرفتن می

اکبری و ) فرهنگی مختلفی در این حوزه اجرایی گردد
ن مساله سبب گردیده است تا . ای(2017هاشمی، 

و به طور مُدگرایی های بیشماری در ارتباط با رفع هزینه
ها صرف آسیب های اجتماعی از سوی سازمان کلی

ی مُدگرایبه رشد  روگردد. این در حالی است که روند 

                                                           
1. Du & Jonas 

ها با شکست دهد که این برنامهدر کشور نشان می
 (.2014مواجه شده است )نریمانی و همکاران، 

در ورزش و غیرورزش مُدگرایی مختلفی به  مطالعاتدر 
( اشاره 2016یعقوبی و میرمحمدی )پرداخته شده است. 

است و به عنوان  یرفتار یالگو یبه معنا مدداشتند که 
 یمختص جامعه و فرهنگ خاص یاجتماع یا دهیپد
 نشیو افول مد پنج مرحله شامل افر شیدایپ ستین

را  دیجد مد یانبوه و تقاضا دیمد تول غیمد تبل یمعرف
ها به انسان ازین یشناسروان دگاهیکند دردیم یط

و  سازدیم اهمرا فرمُدگرایی  نهیزم ییبایو ز ییخودنما
چون الگو و  یمقوالت یشناختجامعه دگاهید یمبنا بر

 یگاهآرهبران مد و بدن  یفرهنگ مصرف سبک زندگ
. نریمانی و شودیمطرح م به مد شیگرا نییدرتب

سبب مُدگرایی ( اشاره داشتند که 2014همکاران )
گردد. دیو و اری منفی بر سالمت روان افراد میثیرگذتأ

سبب افزایش مُدگرایی ( اشاره داشتند که 2014) 1جوناز
عتماد به نفس پایدار و گردد اما این امی اعتماد به نفس

عموزاده، پالیزبان، عموزاده و چترزرین باشد. دائمی نمی
ای هیز مشخص نمودند که دوستان و گروهن (2012)

در مُدگرایی گیری ثیر بر شکلاجتماعی بیشترین تأ
 میان افراد دارد.  

باشد که در ورزش نیز یکی از مسائلی میمُدگرایی 
 مورد مطالعه قرار گرفته است.همواره 

مجازی  ها و فضایهای ورزش و حضور رسانهژگیوی
سبب گردیده است تا امروزه تمایل ورزشکاران به 

افزایش یابد. این مساله شاید در نگاه اول مُدگرایی 
تواند ل نباشد، اما در صورت شیوع آن میدارای مشک

معه و طرفداران ورزش وارد های جدی به جاآسیب
در ورزش در مُدگرایی  (.2014، 2نماید )کیم و ساگاس

رخورداری و  ورزشکاران به علت ب باشدحال شیوع می
را تحت مُدگرایی اند به نوعی از جایگاه خود نتوانسته

کنترل خود درآورند. این مساله سبب گردیده است تا 

2. Kim & Sagas 
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به عنوان یک عارضه در سطح جامعه مشخص مُدگرایی 
در ورزش از مُدگرایی گسترش   (.2001، 1گردد )برونل

ها در ورزش ایجاد گردید. زمان حضور رسانه
های خود و جایگاهی که ناییورزشکاران با توجه به توا

مُدگرایی مایند، به سمت نبه واسطه ورزش کسب می
ن گردند. استفاده از ورزشکاران از جدیدتریمتمایل می

جهت  تالش آنان درهای پوشاکی روز در جهان و مدل
های جدید سبب گردیده است تا برخورداری از پوشاک

در ورزش به شدت گسترش یابد )ویلیامز و مُدگرایی به 
این مساله سبب گردیده است تتا (. 2018، 2شرمن

محققان و پژوهشگاران ورزشی به بررسی ابعاد مختلف 
( اشاره 2001برونل ) در ورزش بپردازند. مُدگرایی 

ر کشور چین به صورت شدید داشت که ورزشکاران د
روی آورده اند. کیم و ساگاس مُدگرایی به سمت 

چندان مُدگرایی خود پی بردند که  پژوهش( در 2014)
در ورزش رشد کرده است که تفاوتی میان زنان 
ورزشکاران و زنان مدلینگ وجود ندارد. اهمیت مدیریت 

و گسترش آن در میان ورزشکاران سبب مُدگرایی 
-ثر بر شکلنیاز به بررسی عوامل موُ گردیده است تا 

ای بررسی ورزشکاران حرفهدر میان مُدگرایی گیری 
( مشخص نمودند که 2016) 3و برونکیایر النگگردد. 

ثر بر از جمله عوامل اصلی موُ برخی عوامل فرهنگی
باشند. میدر میان ورزشکاران مُدگرایی ری گیشکل

اهمیت ( نیز ضمن اشاره به 2014) 4آرائی، کو و روس
عوامل فرهنگی، مشخص نمودند که عوامل مدیریتی و 

دارا مُدگرایی ش باشگاه ای نیز نقش اساسی در گستر
 5باشند. همچنین وازیلکیو، اماز، میوزی و پویرریرمی

ن ای به عنوااشاره داشتند که عوامل رسانه (2009)
در مُدگرایی گیری ی و زیرساختی در شکلعوامل اساس
مشکالت موجود در  باشند.مشخص می میان جامعه

بب گردیده است و لزوم توجه به آن سمُدگرایی حوزه 

                                                           
1. Brownell 

2. Williams & Sherman 

3. Langkiaer & Bruun 

هایی نه چندان قوی در خصوص این مساله تا تالش
( نیز مشخص 2018ویلیامز و شرمن ) ایجاد گردد.

مُدگرایی نمودند که عدم آگاهی ورزشکاران از خطرات 
آرای، می باشد. مُدگرایی یکی از مسائل مهم در بروز 

( نیز مشخص نمودند که عدم توجه 2014) 6کو و روس
و نبود قوانین مشخص و مُدگرایی ها به مساله باشگاه
گیرانه در این حوزه سبب گردیده است تا سخت

هر چند تحقیقات  ورزشکاران شدت یابد.مُدگرایی 
ن حوزه نتوانسته است تمامی شکل گرفته شده در ای

را پوشش دهد. از طرفی نیاز به مدیریت مُدگرایی ابعاد 
در ورزش سبب گردیده است تا ضرورت مُدگرایی 

در میان ورزشکاران مُدگرایی شناسایی عوامل موثر بر 
 مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.

گیری ثر بر شکلهامات در خصوص عوامل موُاب 
-پژوهشدر میان ورزشکاران وجود دارد. عدم مُدگرایی 

ر ایران و همچنین تفاوت جامع تخصصی در کشو های
موجود سبب گردیده  هایپژوهشهای اندک در یافته

جامع  هایپژوهشناشی از نبود  پژوهشیاست تا خال 
ورزشکاران مُدگرایی ثر بر موُ در خصوص بررسی عوامل

سبب گردیده  پژوهشیای ایجاد گردد. این خال حرفه
مُدگرایی است تا شواهد علمی کمی در خصوص 

ورزشکاران در دست باشد که این مساله سبب گردیده 
آن و استانداردسازی مُدگرایی است تا در جهت کنترل 

ت نگردد و هایی صوردر میان ورزشکاران، عمال تالش
ها، عمال به صورت کاربردی در صورت وجود این تالش

ژوهش پ فته شده را رفع نماید.نتوان معضل شکل گر
و شناسایی عوامل موثر بر گرایش به مُدگرایی در حوزه 

تواند ضمن تقویت شواهد علمی در این میمُدگرایی 
در ورزش را مُدگرایی حوزه بتواند مسیر توسعه مدیریت 

به خوبی هموار سازد. خال تحقیقاتی در این حوزه به 
خوبی ضرورت انجام تحقیق در خصوص عوامل موثر 

4. Arai, Ko & Ross 

5. Wasylkiw, Emms, Meuse & Poirier 

6. Arai, Ko & Ross 
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ای بهخصوص ورزشکاران حرفهمُدگرایی بر گرایش به 
این مساله سبب  دهد.در کشور ایران را نشان می

عوامل  یبررسحاضر با هدف  پژوهشگردیده است تا 
ای ایران حرفهورزشکاران مُدگرایی به  شیثر بر گراموُ

 پژوهشطراحی و اجرا گردد. از این رو سوال اصلی 
به  شیثر بر گراعوامل موُ حاضر این می باشد که 

 باشد؟چه میچه  ای ایرانحرفهورزشکاران مُدگرایی 

 

 پژوهش روش

توصیفی تحلیل  هایپژوهشحاضر از نوع،  پژوهش
 باشد که به صورت میدانی انجام گردید. می

 شرکت کنندگان 
و  تمامی افراد خبرهحاضر شامل  پژوهش یآمار ةجامع

بودند.  و رفتارشناسی ورزشکارانمُدگرایی آگاه در حوزه 
-یمترخی اساتید دانشگاهی، مربیان این افراد شامل ب

 و ورزشکاران های ورزشیو باشگاه های ملی ایران
شور کهای و باشگاه های ملیدار تیمباتجربه و سابقه

فی تا حد گیری گلوله بر. با استفاده از روش نمونهبودند
 رسیدن به اشباع نظری در خصوص معرفی افراد آگاه

 وهشپژنفر به عنوان نمونه  68، تعداد پژوهشدر حوزه 
ن مشخص گردیدند. الزم به ذکر است در فرایند تعیی

م حاضر اعال پژوهش، برخی افراد نیز با پژوهشنمونه 
 همکاری ننمودند.  

 ابزار و شیوه های گردآوری

سوال  17با ساخته محقق یانامهپرسش پژوهشابزار 
مُدگرایی گرایش به ثر بر عامل موُ 17که شامل 

مطالعه جامع که بر اساس  بودای، ورزشکاران حرفه
منابع شناسایی گردیدند. در جهت شناسایی و تعیین 

اعضای استفاده گردید. دلفینهایی این عوامل، از روش 
های تحقیق تیم دلفی تحقیق، شامل تمامی نمونه

عامل در قالب  11بتدا تعداد بدین منظور در ابودند. 

                                                           
1. Content Validity Index (CVI  (  

شناسایی گردید و سپس  پژوهشبررسی مبانی نظری 
  6در مرحله اول، تعداد  با بررسی و انجام  روش دلفی

عامل دیگر از منظر خبرگان به عوامل شناسایی شده 
عامل از جمله عواملی می باشد که  6اضافه گردید. این 

های کشور از منظر خبرگان، مربوط به شرایط و ویژگی
  17 ایران می باشد. سپس در مرحله دوم روش دلفی،

عامل شناسایی شده، مورد اتفاق نظر خبرگان رسید و 
ثر بر عامل، به عنوان عوامل موُ  17در نهایت این 

 ایرانای ورزشکاران حرفهمُدگرایی گرایش به 
حاضر  پژوهشگردید. بنابراین روش دلفی در  ،مشخص

-د. بدین منظور در ابتدا پرسشدر دو مرحله انجام گردی

که شامل عوامل شناسایی شده بود،  پژوهشهای نامه
ها از دید نامهحی گردید و پس از بررسی پرسشطرا

ها برای خبرگان ارسال گردید نامهنوشتاری، این پرسش
نامه حاوی و پس از اعمال نظر آنان، در نهایت پرسش

ارسال عوامل شناسایی شده در مرحله دوم به خبرگان 
 هایی گردید.یید و نو این عوامل از نظر آنان تأ

نامه در نهایت عوامل شناسایی شده در قالب پرسش
ای، در جهت دسته بندی با استفاده از محقق ساخته

روش تحلیل عاملی اکتشافی، مورد استفاده قرار گرفت. 
 7 اتنظربا استفاده از  نامهشپرس نیا ییمحتوا ییوار

این  قرار گرفت. یمورد بررس یدانشگاه دیاساتتن از 
تعداد خارج از نمونه های تحقیق حاضر، مشخص 

با  زین یمحتو ییدر خصوص روا نیهمچن گردیدند.
 1شاخص روایی محتوا یسنج ییروا هایاستفاده از فرم

قرار  دییمورد تأ ییروا ؛2ضریب نسبی روایی محتواو 
با توجه به  ضریب نسبی روایی محتواگرفت. مقدار 

  شاخص روایی محتواو مقدار  99/0نفر(،  7) دیتعداد اسات
ابزار ما  یمحتو ییروا نیبه دست آمد. بنابرا 99/0، 

نامه همچنین روایی سازه پرسشقرار گرفت.  دییمورد تأ
با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی 

2. Content Validity Ratio (CVR  (  
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نامه نیز با استفاده از قرار گرفت. پایایی این پرسش
 مشخص گردید. 81/0محاسبه آلفای کرونباخ، میزان 

 هاروش پردازش داده
سازی ساختاری از روش مدل برای انجام این پژوهش

تفسیری استفاده شده است. این روش یک فرایند 
ای از عناصر یادگیری تعاملی است که در آن مجموعه

مند جامع مختلف و بهم مرتبط در یک مدل نظام
به ایجاد و جهت دادن  شوند. این روشساختاردهی می

-به روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم کمک می

ایجاد ماتریس شامل گام  ارچه یمدل دارا نینماید. ا
-به دست آوردن ماتریس دستساختاری،  تعاملیخود

مدل  لیتشکو  تعیین سطح و ماتریس استاندارد ،یابی
بدین جهت در جهت انجام  ی می باشد.ریتفس یساختار

روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی از نرم افزار 
د. در جهت بررسی و استفاده گردی 1اس.اس.پی.اس

 سازی ساختاری تفسیری از تحلیل روش مدل
 استفاده گردید. محاسبات دستی این روش

 

 هایافته

درصد  64حاضر نشان داد که  پژوهشنتایج توصیفی 
-درصد را زنان تشکیل می 36مردان و  پژوهشنمونه 

 56سال با فراوانی  50-40دادند. همچنین گروه سنی 
درصد بیشترین فراوانی را دارا بود.  در جهت استفاده از 

 یبررس، جهت در ابتداروش تحلیل عاملی اکتشافی؛ 
نمونه  تیاز آزمون کفا یبردارحجم نمونه تیکفا

 نیا زانیاستفاده شد که م 2نیالک -ری یم-زریک یبردار
گر مناسب بودن بدست آمد که نشان 879/0آزمون 

مشخص شود  نکهیا یاست. سپس برا میزان این آماره
 ست،ین رمواد آزمون در جامعه برابر صف نیب یهمبستگ

 نیا جیاستفاده شد که نتا 3بارتلت تیاز آزمون کرو
نتایج  دار شد.یمعن نانیدرصد اطم 99آزمون در سطح 

عامل  پنجتحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که در کل 
ای و )عوامل فرهنگی، اجتماعی، شخصی، رسانه

درصد از واریانس کل سواالت را  043/81باشگاهی( 
عاملی مربوط به هر نتایج بار 1در بر گرفت. جدول 

 دهد.را نشان می عواملبندی گویه، و دسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS 

2. KMO 

3. Bartlett 
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 آزمون تحلیل عاملی اکتشافینتایج . 1 جدول

نه فرهنگی گویه ها ردیف
سا

ر
ی

ا
ی 

اع
تم

اج
ی 

ص
خ

ش
ی 

اه
شگ

با
 

1 
عدم وجود محتوای فرهنگی غنی در خصوص 

 در ورزش کشورمُدگرایی 
874/0     

2 
سازی مناسب در ورزش کشور به وسیله عدم فرهنگ

 مدیران ارشد
817/0     

3 
عدم وجود محتوای فرهنگی غنی در خصوص 

 در ورزش کشورمُدگرایی 
759/0     

4 
های فرهنگی در خصوص ها و همایشنبود برنامه

 ورزشکارانمُدگرایی مشکالت ناشی از 
723/0     

5 
عدم وجود محتوای فرهنگی غنی در خصوص 

 در ورزش کشورمُدگرایی 
701/0     

6 
ها و محتوای رسانه در خصوص ضعف در برنامه

 ورزشکارانمُدگرایی 
 863/0    

    823/0  ورزشکارانمُدگرایی های به دامن زدن رسانه 7

8 
های اجتماعی و فضای مجازی در گسترش شبکه

 سطح جامعه
 742/0    

9 
المللی در های بینگذاری برخی رسانهتوجه و سیاست
 در ورزشکاران داخلیمُدگرایی ترویج 

 721/0    

10 
های های محبوب حوزهدر چهرهمُدگرایی رشد 

 مختلف کشور
  817/0   

   754/0   از ورزشکارانهای مختلفی سنی حمایت گروه 11

12 
در مُدگرایی تغییر نگرش جامعه و حرکت به سوی 

 های مختلف جامعهگروه
  639/0   

13 
مُدگرایی آگاهی پایین ورزشکاران نسبت به خطرات 

 آنان در سطح جامعه
   839/0  

  793/0    تحصیالت پایین برخی ورزشکاران  14

  697/0    های جامعهعدم پایبندی ورزشکاران به ارزش 15

16 
در مُدگرایی نبود قوانین مشخص در خصوص کنترل 

 هاباشگاه
    798/0 

 630/0     ورزشکارانمُدگرایی عدم توجه مدیریت باشگاه ها به  17

 

همان طور که نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد، تعداد 
ورزشکاران وجود مُدگرایی عامل در جهت گرایش به  5

دارد. در این بین عدم وجود محتوای فرهنگی غنی در 

 874/0در ورزش کشور با بار عاملی مُدگرایی خصوص 
ها و گویه عامل فرهنگی، ضعف در برنامهمهمترین 

ورزشکاران با بار مُدگرایی محتوای رسانه در خصوص 
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ای، رشد مهمترین گویه عامل رسانه 863/0عاملی 
های مختلف های محبوب حوزهدر چهرهمُدگرایی 

مهمترین گویه عامل  817/0 عاملیکشور با بار 
اجتماعی، آگاهی پایین ورزشکاران نسبت به خطرات 

 839/0آنان در سطح جامعه با بار عاملی مُدگرایی 
مهمترین گویه عامل شخصی و نبود قوانین مشخص 

بار عاملی در باشگاه ها با مُدگرایی در خصوص کنترل 
مهمترین گویه عامل باشگاهی مشخص  798/0

زی ساختاری تفسیری در سا-از روش مدل گردید.

گرایش به ثر بر دهی به  عوامل موُجهت ساختار
ای استفاده گردید. در این ورزشکاران حرفهمُدگرایی 

عامل شناسایی شده شامل عوامل فرهنگی،  5 پژوهش
به عنوان ای، باشگاهی، شخصی و اجتماعی رسانه

سازی معیارها و عناصر مد نظر در مرحله اول روش مدل
در ادامه  ساختاری تفسیری مورد استفاده قرار گرفت.

سازی ساختاری در جهت انجام روش مدل پژوهش
تفسیری، از ایجاد ماتریس خود تعاملی ساختاری 

 استفاده گردید.

 

 ساختاری خودتعاملی ماتریس .2جدول 

 5 4 3 2 1 عوامل

 A O 4 4  (1 ةعوامل باشگاهی )شمار

 V O X   (2 ةشمارعوامل شخصی )

 A O    (3 ةشمارعوامل اجتماعی )

 V     (4 ةشمارعوامل فرهنگی )

      (5 ةشمارای )عوامل رسانه

 
ماتریس دسترسی نهایی مطابق با  پژوهشدر ادامه 

سازی ساختاری تفسیری بدست آمد. نتایج روش مدل
این   .به نمایش گذاشته است 3این ماتریس در جدول 

ماتریس مطابق با  فرایند  رذوش مدلسازی ساختاری 
به صورت کدهای صفر و یک بر  اساس  تفسیری 

مشخص گردید. 2خروجی جدول 
 

 ماتریس دسترسی نهایی. 3جدول 

 نفوذ 5 4 3 2 1 عوامل

1 1 0 0 0 0 1 
2 1 1 1 0 1 4 
3 1 0 1 0 0 2 
4 1 1 1 1 1 5 
5 1 0 1 0 1 3 

  3 1 4 2 5 وابستگی
 

 

دهد. در این نهایی را نشان میماتریس  3جدول 
 عواملپس از نوع روابط میان  1و  0ماتریس عالئم 

تببین گردید و پس از اصالحات انجام شده بر اساس 
روش مدل سازی ساختاری تفسیری، برخی از این اعداد 

مشخص  1تغییر یافت که این مساله با عالمت *
را  عواملسطح مروبط به هر یک از  5گردید. جدول 

های انجام شده بر اساس دهد که سطح بندینشان می
باشد.های انجام شده میها و ورودیخروجی
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 شناسایی شده عواملتعیین سطح  -4جدول 

 سطح مجموعه اشتراکها مجموعه مقدماتی مجموعه دریافتی عامل

1 1 1-2-3-4-5 1 1 
2 2 2 2 4 
3 3 2-3-4-5 3 2 
4 2-4 2-4 4 4 
5 5 2-4-5 5 3 

 
سطح  4، مشخص گردید که 4با توجه به نتایج جدول 

کلی، در  پژوهش حاضر وجود دارد که این سطوج در 

این به نمایش گذاشته است.  1قالب مدل در شکل 

سطح بندی  بر اساس مجموعه دریافتی ها و 

مجموعه مقدماتی انجام گردید. نکته مه م در این 

، جدو ل مجموعه اشتراک ها می باشد. بدین جهت

در صورتی که مجموعه دریافتی و مجموعه 

اشتراک ها برابر با هم باشد، به عنوان اولین سطح 

از جدول خارج و همین روند در جهت تعیین 

سطوح دیگر عوامل انجام می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشکاران حرفه ایمُدگرایی گرایش به ثر بر عوامل موُمدل ساختاری تفسیری  -1شکل 

 

نشان می دهد، عوامل  پژوهشهمان طور که مدل 
ورزشکاران حرفه ای در مُدگرایی گرایش به ثر بر موُ

سطح تقسیم بندی گردید. سطح اول این مدل که  چهار
 د به باشنمل عوامل فرهنگی و عوامل شخصی میشا

-باشند که سبب میمیعنوان سطح زیربنایی مشخص 

گردند تا سایر عوامل ایجاد گردد. بدین منظور نتایج 
دهد که در ثر نشان میندی مربوط به عوامل موُسطح ب

نیازمند توجه ویژه و ضروری مُدگرایی مدیریت و کنترل 
 باشد.فرهنگی می  به عوامل شخصی و

 عوامل فرهنگی

 عوامل باشگاهی

 عوامل اجتماعی

 ایعوامل رسانه

 عوامل شخصی
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 بحث و نتیجه گیری 
گرایش حاضر مشخص نمود که در مسیر  پژوهشنتایج 

مله جای برخی عوامل از ورزشکاران حرفهمُدگرایی به 
ای و عوامل فرهنگی، شخصی، اجتماعی، رسانه

حاضر مشخص  پژوهشباشد. ثیرگذار میباشگاهی تأ
گی نمود که در میان عوامل،  عدم وجود محتوای فرهن

در ورزش کشور، مهمترین مُدگرایی غنی در خصوص 
گویه عامل فرهنگی؛ ضعف در برنامه ها و محتوای 

یه ورزشکاران، مهمترین گومُدگرایی رسانه در خصوص 
ب در چهره های محبومُدگرایی  ای؛ رشدعامل رسانه

های مختلف کشور، مهمترین گویه عامل حوزه
 اجتماعی؛ آگاهی پایین ورزشکاران نسبت به خطرات

مل در سطح جامعه،  مهمترین گویه عا آنانمُدگرایی 
در خصوص کنترل شخصی و نبود قوانین مشخص 

گاهی ها، مهمترین گویه عامل باشدر باشگاهمُدگرایی 
 مشخص گردید. 

اندکی به این مساله اشاره شده است.  هایپژوهشدر 
( مشخص نمودند که ارتقا 2005) 1بورنزپارک و داویس

جمله کتب و نشریات فرهنگی از -برخی محتوای علمی
هش تواند به تغییر نگرش ورزشکاران در خصوص کامی

رسد فقر فرهنگی منجر گردد. به نظر میمُدگرایی 
در کشور ایران و عدم توجه مُدگرایی موجود در زمینه 

ها و مدیران مربوطه این مساله سبب گردیده سازمان
محتوایی در حوزه فرهنگی در خصوص  است تا خال

ایجاد گردد که این مساله سبب تشدید مُدگرایی 
-در میان ورزشکاران شده است. فام، والتیمُدگرایی 

( مشخص نمود که رسانه 2018) 2فلورنس و ویگنرئون
و یا تشدید مُدگرایی ل و محتوای آن سبب کنتر

-شود. آنان اشاره داشتند که رسانه با برنامهمیمُدگرایی 

رل د سبب کنتتوانمیمُدگرایی های مناسب در حوزه 
ود سبب گی خبرنامهگردد و از طرفی با بیمُدگرایی 

                                                           
1. Park & Davis Burns 

2. Pham, Valette‐ Florence & Vigneron 

گردد. کارکردهای رساننه در کشور مُدگرایی تشدید 
ده است تا محتوای آن ایران و جامعیت آن سبب گردی

مُدگرایی ثیرگذاری بر برخی جنبه های نقش مهم و تأ
داشته باشد.  همچنین رسانه با عدم پوشش و توجه به 

تواند به نوعی ضرروت کنترل میمُدگرایی ه مسال
این مساله سبب  را در کشور کاهش دهد کهمُدگرایی 

های جمعی با توجه به رسانهگردد. میمُدگرایی تشدید 
پتانسیل خود نتوانسته است در کشور نقش فرهنگی در 

اعمال نماید و این مساله سبب مُدگرایی جهت مدیریت 
به نوعی بر شیوع  هایخود رسانهگردیده است تا 

در ورزش دامن زده و این عارضه را تقویت مُدگرایی 
گردد تا رویه مناسب نمایند. از این رو پیشنهاد می

های جمعی در خصوص فرهنگی و مدیریتی در رسانه
مُدگرایی ای کشور از پدیده سازی ورزش حرفهپاک

توانند با های جمعی میایجاد گردد. در این بین رسانه
-های فکر در این خصوص و مدیریت برنامهاتاق ایجاد

در ورزش مبارزه مُدگرایی های پخش شده، به نوعی با 
 نمایند. 

( مشخص نمود که آگاهی پایین افراد 2018) 3نیلمک
یکی از مسائل مهمی مُدگرایی ات در خصوص خطر

های ناشی از گردد؛ افراد از آسیبباشد که سبب میمی
سطح جامعه آگاه نباشد. آگاهی مدگرا بودن خود در 

سبب مُدگرایی ان در خصوص خطرات پایین ورزشکار
گردد تا آن مدگرا بودن خود را مناسب و سالم تلقی می

نمایند و از آسیب های آن در سطح جامعه باخبر نباشند. 
این مساله سبب گردیده است تا ورزشکاران نه تنها در 

که مدگرا بودن اقدام نکنند، بلمُدگرایی مسیر کنترل 
خود را یک مساله مناسب جلوه دهند و در جهت تشدید 

-آن تمام نیروی خود را متمرکز نمایند. فام، والتی

د که گسترش ( اشاره داشتن2018فلورنس و ویگنرئون )
گردد تا افراد های ملی سبب میدر برخی چهرهمُدگرایی 

3. McNeill 
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ام داقمُدگرایی جامعه نیز به تقلید از این افراد در جهت 
های ملی سینمایی و نمایند. در این بین برخی چهره

گردد تا ی کشور با مدگرا بودن خود سبب میورزش
های مختلف ورزشکاران نیز در جهت مدگرا بودن گروه

( اشاره دارد 2014ترغیب نمایند.  آرائی، کو و روس )
المللی نی در قوانین و مقررات ملی و بینکه خال قانو

دون هیچ گونه تا مدگرایان بسبب گردیده است 
های خود اقدام نمایند. عدم محدودیتی به فعالیت

ن در خصوص کنترل فشارهای قانونی به ورزشکارا
گردد تا آنان محدودیتی در مدگرا مدگرایی، سبب می

بودن خود نداشته باشند. ایجاد آزادی عمل تام به 
گردد تا سبب میمُدگرایی رزشکاران در خصوص و

گردد دید یابد.  در این رو پیشنهاد میآنان تش مُدگرایی
تا ضمن وضع قوانین انگیزشی و تنبیه در خصوص 

مُدگرایی در ورزش، به استانداردسازی فضای مُدگرایی 
ها ود. همچنین با توجه به نقش رسانهورزش کمک نم

ای و های رسانهگردد تا با ایجاد برنامهپیشنهاد می
های برخی چهره معرفیپخش آن از رسانه ملی و 

ورزشکاران مُدگرایی اخالقی ورزش کشور به کنترل 
-گردد تا تدارک برنامهپیشنهاد میاقدام نمود. همچنین 

سازی های آموزشی به فرهنگهای فرهنگی و همایش
در میان مُدگرایی های مختلف در خصوص جنبه

های اخالقی کشور به چهره ورزشکاران اقدام نمود.
بایستی های ورزشی و فرهنگی کشور میعنوان نماد

ها قرار گیرند. افزایش آگاهی بیشتر مورد توجه رسانه
های ورزشی کشور خصایص اخالقی و رفتاری چهره

تواند به عنوان یک راهکار عملیاتی فضای حاکم بر می
ای کشور را پاک نماید. با افزایش آگاهی ورزش حرفه

ی ورزشی و  هادر خصوص نحوه پوشش و رفتار چهره
اخالقی کشور، ورزشکاران نیز با الگو قرار دادن این 
افراد به نوعی بر نحوه پوشش و رفتار خود بازنگری 

 خواهند نمود.

                                                           
 

حاضر مشخص نمود که در میان عوامل پژوهش 
و شخصی نقش اساسی  شناسایی شده، عوامل فرهنگی

با گیری سایر عوامل دارد. به عبارتی و مهمی در شکل
توان از تشدید عوامل شخصی و فرهنگی میکنترل 

ورزشکاران مُدگرایی گرایش به ثر بر سایر عوامل موُ
ای جلوگیری نمود. این مساله سبب گردیده است حرفه

توجه به عوامل فرهنگی و شخصی مُدگرایی تا در زمینه 
زه مشخص گردد. از طرفی با یکی از ضروریات این حو

نگی و شخصی در خصوص عوامل فره ریزیبرنامه
توان بسیاری از مشکالت موجود در این حوزه را می

( اشاره 2016) 1تحت کنترل درآورد. النگکیایر و برون
ثیرگذاری خود سبب گی به علت تأدارد که عوامل فرهن

افزایش مُدگرایی گردد تا شرایط در خصوص رواج می
دند که ( نیز مشخص نمو2014یابد. آرائی، کو و روس )

-میمُدگرایی های مهم نگی یکی از جنبهمسائل فره

رسد های عمیق دارد. به نظر میباشد که نیازمند بررسی
عوامل فرهنگی در مرحله اول شرایط ورزش کشور در 

را فراهم آورده است. به عبارتی عوامل مُدگرایی جهت 
سبب گردیده است تا مُدگرایی فرهنگی با ایجاد بستر 

کار این عارضه برخی تشدید یابد و در مُدگرایی 
مشکالت دیگر در این حوزه از جمله برخی مشکالت 

جاد نماید. از این رو ای و باشگاهی را ایاجتماعی، رسانه
های گذاریگردد تا با ایجاد سیاستپیشنهاد می

ش کشور و در ورزمُدگرایی فرهنگی کالن در حوزه 
و محتوای فرهنگی به ها همچنین غنی سازی برنامه

 اقدام نمود. مُدگرایی سازی در حوزه فرهنگ ارتقای

حاضر همچنین مشخص نمود که عوامل  پژوهش
مُدگرایی به ثر بر گرایش شخصی دیگر عامل مهم موُ

باشد که سبب گردیده است تا ای میورزشکاران حرفه
در میان مُدگرایی ثیرگذار نوان یک عامل تأبه ع

( 2018نیل )ورزشکاران حرفه ای را گسترش دهد. مک
مشخص نمودند که آگاهی پایین ورزشکاران نسبت به 

1. Lan 
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مُدگرایی سبب گردیده است تا آنان مُدگرایی خطرات 
 مداد کنند. را یک عمل مناسب قل

آگاهی عدم مُدگرایی یکی از مسائل مهم در حوزه 
ودن بهای احتمالی مدگرا ورزشکاران از خطرات و آسیب

های میان گروه آنان در سطح جامعه و به خصوص در
 باشد. اینطر از جمله نوجوانان و جوانان میخ

ه د بورزشکاران در سطح جامعه و در میان هواداران خو
باشند و عدم عنوان الگوهای اجتماعی مشخص می

اشی نهای اجتماعی تواند بحرانبه این مساله میتوجه 
تا این  نیاز استرا افزایش دهد. از این رو مُدگرایی از 
 ا از و آنان ر ها و ورزشکاران منتقلرات به باشگاهخط
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از این رو خود ورزشکاران با ها آگاه نمود. این بحران
های خود و افزایش علم در خصوص تقویت آگاهی

توانند نقش مهم و اساسی در جهت مبارزه میمُدگرایی 
از این رو ای ایفا نمایند. در ورزش حرفهمُدگرایی با 

های آموزشی تا در قالب کارگاهگردد پیشنهاد می
بازیکنان و مربیان را از خطرات موجود در سطح جامعه 

اه سازند. همچنین با انجام آگمُدگرایی ناشی از 
های موردی ویژه ورزشکاران سازی و آموزشفرهنگ

به استانداردسازی فضای مُدگرایی حرفه ای مستعد 
 اقدام نمایند.مُدگرایی ورزشی کشور در خصوص 
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate the factors affecting 

the tendency towards fashion among professional athletes. The present 

study was a descriptive-analytical study. The statistical population 

included all knowledgeable and experienced people in the field of 

modelism and athletic behaviorism. These individuals included some 

university professors, national team and sports clubs coaches, and 

experienced athletes from national teams and clubs in Iran. The 

questionnaire developed by the researcher was used to collect data. The 

results of this study showed that the factors affecting the tendency 

towards fashion among professional athletes were divided into four 

levels. Regarding the results of this study, cultural and personal factors 

are the key factors in the formation of modelism.  
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