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Abstract:

This study was conducted with the aim of analyzing the role of media 
literacy in the development of the principles of professional athletes ethics 
with a mixed approach. It’s an applied research with a sequential exploratory 
approach and data was collected through survey. In the qualitative part, the 
statistical population consisted of university professors, coaches, referees, 
journalists, spectators and professional athletes, and in the quantitative part, 
media and press experts and also professional athletes. Among the 384 
research samples, 362 correct questionnaires were analyzed and in order 
to analyze the data, coding was used in the qualitative part and structural 
equation method was used in the quantitative part. In the qualitative part of 
the research, categories were extracted in the form of 45 conceptual codes 
and 8 subcategories. The findings in the quantitative part showed that, 
information source, criteria for media selection and media analysis, honesty 
and truthfulness, responsibility, loyalty, compliance with social values and 
compliance with collective ethics were the components of media literacy 
and they were professional ethics.
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چکیده
پژوهلش حاضلر بلا هلدف تحلیلل نقلش سلواد رسلانه ای در توسلعه اصلول اخلالق 
حرفله ای ورزشلکاران حرفله ای بلا رویکرد ترکیبی انجام شلده اسلت. این پژوهلش به لحاظ 
هلدف، از نلوع کاربلردی، روش آن، آمیختله از نلوع اکتشلافی متواللی و شلیوه گلردآوری 
داده هلای آن پیمایشلی بلوده اسلت. جامعله آملاری در بخلش کیفلی، اسلتادان دانشلگاه، 
بخلش کملی،  در  و   ورزشلکاران حرفله ای  و  تماشلاچیان  داوران، خبرنلگاران،  مربیلان، 
 متخصصلان حلوزه رسلانه، مطبوعلات و همچنیلن ورزشلکاران حرفله ای تشلکل داده انلد.

 از بیلن 384 نمونله پژوهلش، 362 پرسشلنامه صحیلح ملورد تحلیلل قلرار گرفتله و 
به منظلور تجزیه وتحلیلل داده هلا، از کدگلذاری در بخلش کیفلی و از روش معلادالت 
سلاختاری در بخلش کملی اسلتفاده شلده اسلت. در بخلش کیفلی پژوهلش مقوله ها در 
قالب 45 کد مفهومی و 8 مقوله فرعی اسلتخراج شلده اند. در بخش کمی مشلخص شلد 
کله مؤلفه هلای، منبلع کسلب اطالعلات، ملالک انتخلاب رسلانه و تجزیه وتحلیل رسلانه، 
صداقلت و راسلتی، مسلئولیت پذیری، وفلاداری، رعایلت ارزش هلای اجتماعلی و رعایلت 

اخلالق جمعلی، از مؤلفه هلای سلواد رسلانه ای و اخلالق حرفله ای بوده انلد. 

کلیدواژه ها: پیام، سواد رسانه ای، اطالعات، ورزشکاران حرفه ای، اخالق
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مقدمه
املروزه رسلانه ها، به عنلوان یکلی از تأثیرگذارتریلن ابزارهلا، در زندگلی مخاطبان 
نقلش مهملی ایفلا می کننلد، چنان کله به تدریلج در حلال افزایلش نفلوذ خلود بلر 
و  سیاسلی  فرهنگلی،  اجتماعلی،  واقعیت هلای  از  آگاهلی  افلراد،  زندگلی  سلبک 
شلکل دادن بله ارزش هلای شلخصی هسلتند )برویلک1، 2019: 68(. باتوجه بله انواع 
مختللف رسلانه ها، سلواد رسلانه ای بله کملک مخاطبلان می آیلد؛ البتله نه بله لحاظ 
مصونیت بخشلی و حمایتگلری؛ بلکله به لحلاظ مجهلز و توانمنلد کلردن آنلان بلرای 
مواجهله بلا پیام هلای رسلانه ای و دسلت یافتن بله قلدرت گزینشلگری و انتخلاب 
گزینه هلا و پیشلنهادهای سلالم و نیلز ارتقلای مهارت هلای فلردی الزم برای تفسلیر 
و تحلیلل پیام هلای رسلانه ای. فراملوش نکنیلم هلدف از سلواد رسلانه ای حمایتگری 
نیسلت بلکله آماده سلازی و تدارک گلری اسلت تا مخاطبلان با قوه تشلخیص خود به 
معنایابلی و معناسلازی از پیام هلا دسلت یابنلد. روح حاکلم بر سلواد رسلانه ای، تفکر 
انتقلادی، حفلظ اسلتقالل فکلری و اجتنلاب از مواجهله انفعالی با پیام های رسلانه ای 

اسلت )ملرادی و گلردی تختلی، 1400: 59(.
در جهلان املروز رسلانه ها بیلش از هلر چیلز دیگلر، بله ذهنیلت  و افلکار ملردم 
شلکل می دهنلد. در چنیلن جهانلی کله رسلانه ها به عنلوان بازیگلران اصللی ایفلای 
نقلش می کننلد و به عنلوان نوعلی ابلزار در اختیلار همله ملردم قلرار گرفته اند، سلواد 
رسلانه کله آشلنایی بلا رسلانه ها و نلگاه انتقلادی بله آنهاسلت، اهمیلت مضاعفلی 
پیلدا می کنلد )اسلودورا1 ،2020 : 128(. املروزه کسلانی باسلواد هسلتند کله از نظلر 
شلناخت و کاربلرد رایانله، اینترنلت و دیگلر فناوری هلای نویلن ارتباطلی و اطالعاتی 
توانمنلد باشلند. اهمیلت روزافلزون سلواد رسلانه ای بله قلدری اسلت که یونسلکو در 
اقداملات خلود بلرای بسلط سلوادآموزی تنها بله روش های سلنتی سلوادآموزی اکتفا 
نکلرده و از ضلرورت توجله بله سلواد دیجیتاللی، سلواد رایانله ای، سلواد اطالعاتلی و 
سلواد آی.سلی.تی سلخن به میان آورده اسلت )حسلینی و قاسلمی، 1398(. ورزش 
به عنلوان یکلی از پدیده هلای مؤثلر بلر سلاخت فرهنلگ و اخلالق جامعله، می تللواند 
نقشلی کارسلاز در بالندگلی جوانلان، الگوسلازی و تفاخر مللی ایفا کنلد. کارکردهای 
اخالقلی رفتارهلای ورزشلی هملواره محلل تأملل بلوده اسلت؛ املا میلل بله موفقیت 
در ورزش هلای قهرمانلی، منجلر بله ایجلاد چالش هایلی در ایلن زمینله شلده  اسلت 
)هلادر3، 2020: 391(. حاکمیلت دیدگاه هایی با رویکرد نتیجه گرایی، عقد قراردادهای 
کالن، رقابلت باشلگاه ها در جلذب بازیکنلان شلاخص از نظلر فنلی بلدون توجله بله 

1. Breivik 2. Isidora 3. Hadder
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قابلیت های اخالقی، بهره برداری از ورزش به عنوان صنعت یا تبلیغات تجاری و از این رو،  
دور شلدن بازیکنلان شلاخص و قهرملان از اخلالق و معنویلت، منجلر به شلکل گیری 
نلوع جدیلدی از ورزشلکاران بی توجله بله اخلالق شلده اسلت، بااین حلال، رسلانه ها 
بلا تمجیلد از ورزشلکاران بااخلالق و نهلی رفتارهلای غیراخالقلی می تللوانند افزایش 
رفتارهلای اخالقلی را موجلب شلوند و ضملن ایفلای نقش اساسلی در اطالع رسلانی، 
به عنلوان یکلی از منابلع قابل دسلترس و باصرفله بلرای ورزش تملام جزییلات را بلا 
کیفیتلی مطللوب در اختیلار مخاطب قلرار  دهند، ازایلن رو، دریافت پیام های ورزشلی 
شایسلته و مطلوب خیل عظیم پیام ها، مسلتلزم برخورداری از سلواد رسلانه ای اسلت 
)نظرویسلی و هملکاران، 1399(. از دیگلر روش های تثبیت اخلالق در ورزش، نقش و 
جایلگاه رسانه هاسلت. رسلانه ها از سلویي، بلا معرفلي ورزشلکاران متخللف و بداخالق 
و بلا ارائله توصیه هلای الزم می تللوانند نقلش عملده ای در ایجاد سیاسلت هاي اعمال 
قانلون و ایجلاد نظلم ایفلا کننلد و از سلوي دیگلر، بلا بلزرگ و برجسلته کلردن یلک 
ورزشلکار، موجلب غلرور نابه جلا و کاذب وي شلوند و او را بله سمت وسلوی تفکلر 
اشلمیت2، 2020: 11(.  و  )هاگسلتزام1  اخلالق سلوق دهنلد  قهرمانلي منهلاي   در 
در نتیجله ، برخلورداری از اخالق ورزشلي که بلرای تمامي ورزشلکاران، امري ضروري 
اسلت ، در ورزشلکاراني که قصد شلرکت در مسلابقات ورزشي خارج از کشلور را دارند، 
بیشلتر نملود پیلدا می کنلد؛ زیلرا هنگامی کله ورزشلکاري قلدم بله عرصه مسلابقات 
بین الملللی می گلذارد، از نظرمیلیون هلا بیننلده و تماشلاگر به عنلوان نماینلده یلک 
مللت و سلفیر فرهنلگ و تملدن یلک کشلور، محسلوب می شلود )قشلمی و نصیری، 
1400(. به این ترتیلب، رسلانه ها بلا تمجیلد ورزشلکاران بلا اخلالق و نهلی رفتارهلای 
غیراخالقلی می تللوانند بله افزایلش رفتارهلای اخالقی کمک کننلد. در ایللن زمینه، 
سللواد رسلانه ای نیلز به عنلوان یکلي از مهم ترین پدیده های عصللر اطالعللات مطرح 
می شود تا مخاطب را در افزایش سللطح اطالعللات و کسللب بینللش و دانللش الزم 
بللرای تفسللیر پیام هلا یلاری دهلد. بلا این حال سلواد رسلانه ای ممکلن اسلت راهکاری 
مناسلب برای افزایش رفتارهای اخالقی ورزشکاران باشد )نظرویسلی و همکاران، 1399(.

 در حقیقلت می تللوان ادعلا کلرد؛ سلواد رسلانه ای مجموعله ای از توانمندی های 
رسلانه ای و ابلزاری اسلت کله فراگیلری آن در کنلار نگاه انتقلادی به رسلانه ها، فرد را 
در موضعلی فعلال قلرار می دهلد تلا بتوانلد بهتریلن بهلره  را از رسلانه ها کسلب کند. 
از سلوی دیگلر، رشلد روزافلزون ابزارهلای ارتباطلی و قابلیت هلای جدیلدی کله این 
ابزارهلا بلا خلود به هملراه آورده انلد، ابعاد سلواد رسلانه ای را گسلترده  تر و درعین حال 

1. Häggström 2. Schmidt
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پیچیده تلر سلاخته اسلت؛ به نحوی کله املروزه فلردی را می تللوان در زمینله رسلانه 
باسلواد تلقلی کلرد که نسلبت بله این ابزارهلا و کاربرد هر یلک از آنهلا، از توانمندی و 
مهلارت الزم برخوردار باشلد )بخشلعلی پور و هملکاران، 1399(. در ادامله، به برخی از 
ابعلاد سلواد رسلانه ای اشلاره خواهیم کرد. سلواد رسلانه ای مجموعله ای از مؤلفه هایی 
اسلت کله بله ملا کملک می کننلد خلود را در معلرض محتواهلای رسلانه قلرار دهیم 
و پیام هلای رسلانه ای را تحلیلل و تفسلیر کنیم. ایلن روز هلا کله در عصلر پلر از داده 
و تصویلر زندگلی می کنیلم و آگهی هلای بسلیاری بله ملا حملله ور می شلوند، سلواد 
رسلانه ای جایلگاه مهملی دارد و همله ایلن موارد با سلواد رسلانه ای کنترل می شلود. 
درواقلع، سلواد رسلانه ای بله دنبلال تحقلق بخشلیدن بله ادعلای رسانه هاسلت یعنی 
بله ملا یلاد می دهلد به گونله ای از رسلانه ها اسلتفاده کنیلم کله منافع ملا را بلرآورده 
کننلد و در خدمت ملان باشلند )فبریانلی1 و هملکاران، 2020(. همچنیلن بله ملا 
آملوزش می دهلد کله به گونله ای برنامه ریلزی کنیلم کله ایلن رسلانه ها در نیازهلای 
اطالعاتلی، اجتماعلی و ... برایمان خدمات رسلانی کنند. عالوه بر این، سلواد رسلانه ای 
مجموعله ای از چشلم اندازها اسلت کله بله ملا کملک می کنلد خلود را در معلرض 
محتواهلای رسلانه قلرار دهیلم و پیام هلای رسلانه ای را تحلیلل و تفسلیر کنیلم. ایلن 
 سلواد از سله بلوک سلاختارهای دانش، مهارت ها و طرح شلخصی سلاخته  شلده است 

)عزیزمرادی، 1400(.
اخلالق بلدون در نظلر گرفتلن انسلان و کنش هلای او بی معناسلت و قضلاوت 
اخالقلي، نوعي کنش انسلاني نسلبت به پیام هایی اسلت که فلرد از محیط پیرامونش 
کسلب می کنلد )کاتلز2 و کروگلر3، 2019(. زمانلي کله صحبلت از رسلانه می شلود، 
به زعلم نویسلنده؛ رسلانه و پیام را صرفاً به برخی رسلانه هاي خلاص مانند مطبوعات، 
کتلاب، رادیلو، تلویزیلون، ماهلواره، فضاي مجلازي و پیام هایشلان اطلالق نمی کنند؛ 
بلکله هلر آنچله در اطلراف ما وجلود دارد، می تللواند هماننلد یک رسلانه عمل کند، 
چنان کله هلر فلردي خلود می تللواند یلک رسلانه باشلد )پسلنده و تلاری، 2020(؛ 
بنابرایلن هلدف از پژوهلش حاضلر، بررسلي تحلیل نقش سلواد رسلانه ای در توسلعه 
اصلول اخلالق حرفه ای ورزشلکاران اسلت تلا بتوان با تحلیلل منطقي برخلي از زوایا، 
افق هلا و چالش هلای پیلش روي ایلن مفاهیلم را نشلان داد. بایلد در نظلر داشلت که 
مفهلوم اخلالق، فهم و دانش مسلئولیت اجتماعلي، را تحت عنلوان مفاهیم اخالقي و 
به عنلوان یکي از اضالع سلواد رسلانه ای )حوزه شلناختي، عاطفي، زیبایی شلناختی و 
اخالقي( می تللوان همسلطح با سلایر نیازهاي انسلان قرن بیسلت و یکم براي زندگي 

1. Febriani 2. Katz 3. Krueger
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فلرض کلرد؛ همان گونله کله اخالق به بعد شلخصي و فلردي تصمیملات و رفتارهاي 
ارتباطلي توجله دارد، مسلئولیت اجتماعلي بلا جنبه اجتماعي و مسلائل فرا شلخصی 
مرتبلط اسلت؛ و سلواد رسلانه ای در ایلن میلان بله هلر دو رویکلرد نیلاز دارد. در 
ایللن زمینه سللواد رسانه ای به عنوان یکي از مهم ترین پدیده های عصللر اطالعللات 
مطرح می شلود تا مخاطب را در افزایش سللطح اطالعللات و آگاهی ها و در کسللب 
بینللش و دانللش الزم بللرای تفسللیر پیام ها یاری دهد. بااین حال سلواد رسلانه ای 
ممکن اسلت راهکاری مناسلب در جهت افزایش رفتارهای اخالقی ورزشلکاران باشلد 
و به این ترتیلب، پرسلش اصللی پژوهلش حاضلر این اسلت که نقش سلواد رسلانه ای 

در توسلعه اصلول اخلالق حرفله ای ورزشلکاران حرفه ای چگونه اسلت؟

پیشینه پژوهش
عزیزمرادی )1400( در پژوهشلی با عنوان »سلواد رسلانه ای و نقش آن در زندگی 
حرفله ای ورزشلکاران« بله ایلن نتیجله دسلت  یافلت کله تولیلد اطالعلات در سلطح 
گسلترده از طریلق انلواع رسلانه ها به ویلژه رسلانه های مبتنلی بلر فناوری هلای نویلن 
اطالعاتلی و ارتباطلی، اهمیلت برخورداری از سلواد رسلانه ای را برای همه شلهروندان 
جامعله جهانلی دوچنلدان سلاخته اسلت زیرا آنلان بایلد بتواننلد از میان حجم فلراوان 
اطالعلات تولیدشلده، نیازهلای اطالعاتی خود را به بهترین شلکل ممکلن تأمین کنند. 
معملاری و هملکاران )1400( در پژوهشلی بله ایلن نتیجه دسلت یافتند که بین 
متخصصلان تربیت بدنلی با گرایش های مختلف، در سلواد رسلانه ای تفلاوت معناداری 
وجلود نلدارد. للزوم بهلره بردن از سلواد رسلانه باتوجه بله مقتضیات زمان حلال برای 
کلیله متخصصلان ضلروری اسلت و نوعلی مزیلت رقابتی و برند شلخصی بلرای آنان 

می شود.  محسلوب 
پوکزواردوسلکی1 و همکاران )2020( در پژوهشلی مرتبط بلا مربیان و قهرمانان، به 
ایلن نکتله اشلاره کردند که شلناخت مهارت های سلواد رسلانه ای افراد و اعملال  نفوذ بر 
آنان به منظور تحقق اهداف سلازمانی، موضوعی اساسلی در مطالعه رفتار انسلانی اسلت.

 اسلودورا )2020( پژوهشلی را با عنوان مدیریت عملکرد مؤثر از طریق مؤلفه های 
سلواد رسلانه ای، به منظور ایجاد هویت مشلترک به انجام رسلاند. یافته های او نشلان 
داد کله هلر دو هویلت مشلترک و غیرمشلترک می تللوانند بله مؤلفه هلای رسلانه ای 
بهتلر در سلازمان منجلر شلوند. همچنان که شلکل گیری هملکاری درون سلازمانی و 

کار مشلارکتی قلادر اسلت عملکلرد و کارایی سلازمان را ارتقا دهد.

1. Poczwardowski
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چارچوب نظری پژوهش
تعاریف نظری سواد رسانه ای

سلواد رسلانه ای، نوعلی تکنیلک عمللی و مهارت بسلیار ویژه اسلت کله در عصر 
حاضلر یکلی از مهم تریلن آموزش هلا در جهلان تلقلی می شلود. سلواد رسلانه ای بله 
فلرد ایلن توانایلی را می دهلد که به تحلیل مناسلبی از مطالب منتشلر شلده در انواع 

شلبکه های رسلانه ای بپردازد.
روزانله مطاللب بسلیاری در حوزه هلای اجتماعلی، سیاسلی، فرهنگلی و یلا حتی 
خبرهلای گوناگونلی دربلاره افلراد مشلهور و بازیگلران انتشلار می یابلد کله برخلی از 
آنهلا شلایعات فاحشلی هسلتند و واقعیلت ندارنلد. در سلال های اخیلر به وفور شلاهد 
ایلن موضلوع بوده ایلم کله بسلیاری از صحبت هلای افلراد در شلبکه های رسلانه ای 
دچلار تحریلف می شلوند و بلا کم وزیلاد یلا منقطع کلردن این سلخنان، مفهلوم کلی 
مطللب و خبلر را بله طلور کاملل علوض می کننلد. رسلانه ایلن قلدرت را دارد که در 
کوتاه تریلن زملان ممکلن و بلا باالتریلن کیفیلت، اخبلار و مطالبلی را منتشلر کند و 
ایلن هنلر و تشلخیص مخاطب اسلت که بتوانلد واقعیت را از شلایعه تشلخیص دهد. 
درواقع رسلانه تیغ دولبه ای اسلت که می تللواند در یک چشلم برهم زدن شلایعه ای را 
در قاللب واقعیلت بیان کند و برعکس. در سلال های اخیر سو ء اسلتفاده های بسلیار از 
رسلانه موجلب شلده  اسلت که حتی بسلیاری از افلراد، جلان و امنیت خلود را نیز در 

ایلن راه از دسلت بدهند )حسلینی و قاسلمی، 1398(.

مهارت های اولیه برای سواد رسانه ای
 مرحله اول

افزایلش آگاهلی از رژیم رسلانه ای، در این بخش باید به صلورت انتخابی برنامه ریزی 
داشلته باشلیم و زملان خاصلی را بلرای اختصلاص دادن به تلویزیلون، فیللم، بازی های 

الکترونیکلی اینترنلت و رسلانه های چاپلی، برای خلود و خانلواده در نظر بگیریم.

 مرحله دوم
آموختلن انلواع مهارت هلای تفکلر انتقلادی و چندبعلدی، در ایلن مرحلله بایلد 
بیاموزیلم کله چه طلور بله تجزیه وتحلیلل فعاالنله بپردازیلم. ما بایلد به ایلن موضوع 
فکلر کنیلم کله چه چیلزی در متلن پیام نهفته اسلت؟ سلاختار پیلام چگونله ایجاد 

شلده و احتملال حلذف شلدن چله ملواردی در آن وجلود دارد؟
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مرحله سوم
در ایلن بخلش بایلد بسلیار عمیلق و فراتلر از املور واضلح فکلر کنیلم. یکلی از 
گام هلای بسلیار مهلم در سلواد رسلانه، قلدرت تحلیلل و تجزیله پیام هایی اسلت که 
در عطلف پیلام نهلان شلده اند. بایلد بررسلی کنیلم کله چله کسلی ایلن پیلام را در 
رسلانه منتشلر کرده اسلت؟ هدف از انتشلار آن از رسلانه چیسلت؟ چه فرد یا افرادی 
می تللوانند ذی نفلع باشلند؟ در ایلن نلوع رسلانه چله کسلی تصمیم گیرنلده اسلت؟ 
هلدف آن حمایلت از کلدام گروه، جذب یا سیاسلت اسلت؟ رقبای این رسلانه چگونه 

خبلر را منتشلر می کننلد؟ )ملرادی و گردی تختلی، 1400(.

روش شناسی پژوهش
پژوهلش حاضلر از لحلاظ هلدف کاربلردی و از لحاظ رویکلرد پژوهلش، آمیخته 
از نلوع اکتشلافی متواللی )کیفلی ل کملی( بلوده اسلت. در بخلش کیفی، بله تحلیل 
تلم )مضملون( پرداختله شلده و در بخلش کمی، رویکلرد توصیفی ل تحلیلی داشلته 
اسلت. ابزار مورد اسلتفاده نیز شلامل مصاحبه و پرسشلنامه هست. سلؤاالت مصاحبه 
شلامل 8 سلؤال بلاز و سلؤاالت پرسشلنامه شلامل 45 گویله، در قاللب دو مؤلفله 
اصللی سلواد رسلانه ای و اخلالق حرفله ای، به صورت طیف پنلج گزینله ای لیکرت )از 
کاملاًل موافقلم، 5 امتیلاز تلا کاملاًل مخالفلم، 1 امتیلاز( تدوین شلده اسلت. در بخش 
اول )کیفلی( بلرای انجلام مصاحبله میدانلی، مشلارکت کنندگان از میلان اسلتادان، 
مربیلان، داوران، خبرنلگاران، تماشلاچیان و ورزشلکاران حرفله ای، باتوجه به ویژگی ها 
و شلاخص هایي کله در پلي خواهلد آمد، انتخلاب شلده اند. نمونه پژوهش نیلز از بین 
افلراد جامعه آماری انتخاب شلد. شلاخص هاي پژوهشلگر بلرای نمونه گیلري از میان 

جامعله آملاري عبلارت بوده اند از:

استادان دانشگاهی حوزه رسانه و ورزش، مربیان شاغل در لیگ های برتر،  •
داوران شلاغل در لیگ هلای برتلر، خبرنلگاران فعال حلوزه ورزش، تماشلاچیان  •

اخالق ملدار بلا سلابقه در مسلابقات فوتبال کله کارت هلواداری و حضلور مداومی در 
تماشلای مسلابقات )و سلابقه اعمال خشلونت در هیچ زمینه ای ندارند(. و ورزشکاران 
حرفله ای شلاغل در تیم هلای لیلگ برتلر رشلته های ورزشلی انفلرادی و تیملی کله 

دارای شلخصیت اخالق مداری هسلتند.
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بلا اسلتفاده از روش نمونه گیلری هدفمنلد در بخلش کیفلی، فراینلد گزینلش 
نمونه هلا ادامله پیلدا کلرد تلا هنگامی کله در جریلان کسلب اطالعلات، هیلچ داده 
جدیلدی پدیلدار نشلد، به عبارتلی، داده ها در 20 مصاحبه به اشلباع رسلیدند و ادامه 
مصاحبه هلا صرفلاً بلرای اطمینلان از یافته هلا انجلام گرفلت. در ایلن پژوهلش 23 

مصاحبله بلا 23 نفلر از مطلعلان و خبلرگان انجلام پذیرفتله اسلت.
جامعله آماری بخش کملی پژوهش، شامل متخصصان حوزه رسلانه و مطبوعات، 
همچنیلن ورزشلکاران حرفله ای بوده که به دلیلل اینکه آمار دقیقی از آنها در دسلت 
نیسلت باتوجه بله جلدول ملورگان به صلورت تصادفلی 384 نفلر در نظر گرفته شلده 
اسلت. در هلر گلروه ورزشلکاران و متخصصلان، 200 پرسشلنامه به صلورت تصادفلی 
توزیلع شلد )تعلداد بیشلتر به منظلور احتملال ریلزش پرسشلنامه ها بلود(. در گلروه 
متخصصلان، 187 پرسشلنامه، در گلروه ورزشلکاران 175 پرسشلنامه و به این ترتیب، 

در مجملوع تعلداد 362 پرسشلنامه به صلورت صحیح عودت داده شلد.
و مقلدار 0/74 کله  را می سلنجد  نمونه گیلری  آزملون KMO، کفایلت  شلاخص 
بلرای ایلن آزملون بله دسلت آملده، نشلان از کفایلت مناسلب نمونه هلا دارد. در بخش 
کیفلی پژوهلش، به منظور بررسلی روایلی، از قابلیت باورپذیلری )اعتبلار(، انتقال پذیری 
و تأییدپذیلری اسلتفاده شلده اسلت. به این ترتیلب، پژوهشلگر بلرای بررسلی قابلیلت 
باورپذیلری، از تأییلد فراینلد پژوهلش از طریلق هشلت متخصص و همچنین اسلتفاده 
از دو کدگلذار در کدگلذاری چنلد نمونله مصاحبله جهلت کسلب اطمینان از یکسلانی 
دیلدگاه کدگلذاران اسلتفاده کلرده اسلت. همچنیلن به منظلور بررسلی انتقال پذیلری ، 
سله متخصلص کله در پژوهش مشلارکت نداشلتند در ملورد یافته های پژوهلش مورد 
مشلورت قلرار گرفتنلد. بلرای بررسلی قابلیلت تأییدپذیری نیلز از ثبت و ضبلط تمامی 
مصاحبه ها و بررسلی آنها در زمان های مورد نیاز اسلتفاده شلده اسلت. در بخش کیفی 
پژوهلش، به منظور بررسلی پایایلی، از کمیته های تخصصی بهره گرفته شلده اسلت، به 
ایلن صلورت کله اعضای این کمیتله تخصصی درکدگلذاری موازی برخلی مصاحبه ها و 

همچنیلن ارزیابلی و برنامه هلای مربلوط بله آنهلا، پژوهشلگر را یلاری کرده اند.
یکلی از راه هلای نشلان دادن پایایی، مطالعه حسابرسلی فرایند آن اسلت. یافته ها 
زمانلی قابل حسابرسلی هسلتند کله پژوهشلگر بتواند مسلیر تصمیم اتخاذ شلده در 
طلول مصاحبله را نشلان دهلد؛ بنابرایلن، پایایلی داده ها از طریق نشلان دادن مسلیر 
تصمیملات و همچنین قلرار دادن تمامی داده های خام، تحلیل شلده، کدها، مقوله ها، 
فراینلد مطالعله، اهلداف اولیله و سلؤال ها در اختیلار اسلتادان راهنما و مشلاور مورد 
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تأییلد قلرار گرفلت. عالوه بر ایلن در پژوهلش کنونلی از روش توافلق درون موضوعی 
برای محاسلبه پایایی مصاحبه ها اسلتفاده  شلده اسلت. برای محاسلبه پایایی با روش 
توافلق درون موضوعلی دو کدگلذار )ارزیلاب(، ابتدا از یک دانشلجوی مقطلع دکترای 
مدیریت ورزشلی درخواسلت شلد تلا به عنوان هملکار پژوهش )کدگلذار( در پژوهش 
مشلارکت کنلد و آموزش هلا و تکنیک هلای الزم بلرای کدگلذاری مصاحبه هلا به وی 
ارائله شلد. در هرکلدام از مصاحبه هلا، کدهایلی که در نظر دو نفر مشلابه هسلتند، با 
عنلوان »توافلق« و کدهلای غیرمشلابه بلا عنلوان »نبود توافق« مشلخص می شلوند. 
سلپس پژوهشلگر بله هملراه این هملکار، تعداد سله مصاحبله را کدگلذاری و درصد 
توافلق درون موضوعلی را کله به عنلوان شلاخص پایایلی تحلیلل بله کار ملی رود، بلا 

اسلتفاده از فرمول آن محاسلبه کرد.
تعلداد کل کدهلای ثبت شلده از سلوی هر دو نفر )پژوهشلگر و فرد هملکار( برابر 
 131، تعلداد کل توافق هلای بیلن ایلن کدهلا 62 و تعلداد کل علدم توافلق بیلن آنها 
7 بله دسلت آملد. پایایی بین دو کدگذار با اسلتفاده از فرملول، 94/6% یعنی از %60 

باالتلر اسلت، به همین دلیلل، قابلیت اعتملاد کدگذاری ها مورد تأیید اسلت.
پایایلی و روایلی در بخلش کملی بلا اسلتفاده از برازش هلای ملدل اندازه گیلری و 
مدل سلاختاری محاسلبه می شلود. در خصوص روایی محتوا از فرم های روایی سلنجی 
CVI و CVR اسلتفاده شلد و روایلی ملورد تأییلد قلرار گرفلت. مقلدار CVR باتوجه بله 

تعلداد اسلاتید )8 نفر(، 0/80 و مقدار CVI بیشلتر از 0/77 به دسلت آملد؛ به این ترتیب، 
روایلی محتلوای ابلزار ما تأیید شلد. روایی واگلرا و همگرا نیز مورد سلنجش قرار گرفت.

جدول 1. مشخصات آزمون های مورد استفاده

Table 1. Specifications of the tests used

آزمون
Test

هدف از آزمون
The purpose of the test

حد مجاز
Limit

برابر یا بیشتر از 0.4سنجش پایایی مدلضرایب بارهای عاملی

برابر یا بیشتر از0.7 سنجش پایایی مدلآلفای کرونباخ

برابر یا بیشتر از 0.7سنجش پایایی مدلپایایی ترکیبی

بین 3 و 3-سنجش نرمال بودن توزیع داده هاچولگی

بین 5 و 5-سنجش نرمال بودن توزیع داده هاکشیدگی

AVE برابر یا بیشتر از 0.4روایی همگرامعیار
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آزمون
Test

هدف از آزمون
The purpose of the test

حد مجاز
Limit

t-values بیشتر از 1.96برازش مدل ساختاری پژوهشمقادیر

R2 ضرایب
بررسی برازش مدل ساختاری 
مربوط به متغیرهای پنهان 

درون زای )وابسته( مدل

سه مقدار0.19، 0.33 و  0.67 
به عنوان مالک برای مقادیر ضعیف، 

متوسط و قوی

GOFمقدار 0.01، 0.25 و 0.36 به عنوان برازش بخش کلی مدل ساختاری
مقادیر ضعیف، متوسط و قوی

در ایلن پژوهلش از دو بخلش آملار توصیفلی و آملار اسلتنباطی اسلتفاده شلد. 
در بخلش آملار توصیفلی از جلداول و نمودارهلای توصیفلی بلرای بیلان ویژگی های 
جمعیت شلناختی و توصیفلی پژوهش اسلتفاده شلد. به منظور بررسلی توزیلع داده ها 
)طبیعلی و یلا غیرطبیعلی بودن( از شلاخص های کشلیدگی و چولگی، بلرای تحلیل 
مصاحبه هلا و اسلتخراج کدهلا، از نرم افلزار Max QDA نسلخه Pro و بلرای بررسلی و 
پاسلخ بله پرسلش های پژوهش و همچنین رسلم و تدویلن مدل اندازه گیلری و مدل 
سلاختاری از نرم افزارهای SPSS نسلخه 24 و Smart PLS نسلخه 2/0 اسلتفاده شلد.

یافته های پژوهش

جدول 2. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های پژوهش در بخش کیفی

Table 2. Demographic characteristics of research samples  
in the qualitative section

سن
Age

گروه های نمونه
Sample groups

جنسیت
Gender

ال
 س

30
 از 

متر
ک

ال
 س

50
 -3

0

ال
 س

50
 از 

شتر
بی

گاه
نش

 دا
تاد

اس

ای
رفه 

 ح
ران

شکا
ورز

ران
داو

ان
ربی

م

ان
چی

شا
تما

ران
نگا

خبر

ردزن
م

5108862322320فراوانی

21.743.534.834.826.18.7138.78.71387درصد

ادامه جدول 1. 



19
تحلـیل نقــش ســـواد 
رســـانه ای در توســعه 
اصــول اخالق حرفه ای 
ورزشــکاران حـرفه ای

در ایلن مرحلله، چنلد کد مفهوملی تبدیل به یک مقوله می شلوند. در جلداول بعدی 
نتایلج کدگذاری باز بر اسلاس کدهلای مفهومی و مقوالت آمده اسلت.

جدول 3. کدگذاری ثانویه و شکل دهی مقوالت کد محوری سواد رسانه ای

Table 3. Secondary coding and shaping of centrally coded 
categories of media literacy

مفاهیم )کدهای باز(مقوله ها

منبع کسب 
اطالعات

از رسانه های دیداری

از رسانه های شنیداری

از رسانه های مجازی

از اطالعات دهان به دهان

مالک انتخاب 
رسانه

انتخاب رسانه بر اساس تجربه شخصی

انتخاب رسانه بر اساس توصیه دوستان

انتخاب رسانه بر اساس توصیه خانواده

انتخاب رسانه منطبق با اهداف موردنظر

انتخاب رسانه بر اساس میزان دسترسی به آن

تجزیه وتحلیل 
رسانه

تفکیک رسانه زرد از رسانه قابل اعتماد

کسب و تحلیل اهداف سازندگان و گردانندگان رسانه

تجزیه وتحلیل پیام رسانه ها

تمیز دادن پیام های دروغ از پیام های واقعی

کشف محتوای پنهان پیام ها

کشف محتوای رسانه ها با بررسی نظرات دیگران

تفسیر پیام رسانه ها

تجزیه وتحلیل رسانه بر اساس میزان برقراری ارتباط با تولیدکننده پیام رسانه



20
پژوهش های ارتباطی،
ســال بیـست  و نــــهـم،
شمـاره 4 )پیاپي 112(،
زمســـــــتان 1401

جدول 4. کدگذاری ثانویه و شکل دهی مقوالت کد محوری اخالق حرفه ای

Table 4. Secondary coding and shaping of categories  
of central code of professional ethics

مفاهیم )کدهای باز(مقوله ها

صداقت و راستی
صداقت در گفتار ورزشکاران

صداقت در عقد قرارداد

صداقت در پرداخت بیمه

مسئولیت پذیری

مسئولیت در قبال نتایج تیم

مسئولیت در قبال عملکرد خود

مسئولیت در قبال هم تیمی ها

مسئولیت در قبال آموخته های مربیان

مسئولیت در قبال منافع مدیران باشگاه

وفاداری
وفاداری به تیم

وفاداری به هواداران

رعایت ارزش های 
اجتماعی

پایبندی به اصول فرهنگی جامعه

پایبندی به اصول دینی جامعه

رعایت هنجارهای مرسوم جامعه در خصوص پوشش

رعایت هنجارهای مرسوم جامعه در خصوص رفتار در زندگی خصوصی

رعایت ارزش های احترام به بزرگ ترها

رعایت احترام به مربیان

رعایت اخالق جمعی

پرهیز از مصرف دخانیات

اشاعه ندادن رفتارهای غیراخالقی در فضای مجازی

رعایت بازی جوانمردانه در زمین

ارتباط مستقیم با هواداران

احترام به داوران و کادر اجرایی مسابقات

قدردانی از هواداران

پرهیز از کاربرد الفاظ ناشایست

رعایت نظم و انضباط در تمرین ها

سروقت حاضر شدن در تمرین ها و مسابقات

همدردی با هواداران

همدردی با هم تیمی ها

احترام به رقیب در زمین و خارج از زمین بازی

در نهایت 45 کد مفهومی و 8 مقوله اصلی استخراج شد.
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کدگذاری انتخابی )گزینشی(
باتوجه بله مبانلی نظلری پژوهلش و همچنیلن دیدگاه هلای مصاحبه شلوندگان و 
اهلداف از پیش تعیین شلده، بررسلی نقش سلواد رسلانه ای در توسلعه اصلول اخالق 

حرفله ای ورزشلکاران حرفله ای، نتیجله نهایی مدل پژوهش اسلت.

شکل 1. کدگذاری انتخابی مدل نقش سواد رسانه ای بر توسعه اصول اخالق حرفه ای 
ورزشکاران حرفه ای

Figure 1. Selective coding of the role of media literacy model  
in the development of the principles of professional ethics  

of professional athletes
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 هاي پژوهش در بخش کمینمونه یشناختتیجمعهاي . ویژگی5جدول 

Table ٥. Demographic characteristics of the research samples in the quantitative section 
شناختیجمعیتي هایژگیو  هاگروه   درصد فراوانی 

 بخش کمی پژوهش

 جنسیت
 ۹۱٫٤ ۲۳۱ مرد
 ۸٫٦ ۳۱ زن

 سابقه شغلی و ورزشی
سال 10کمتر از   ۱٤٥٫ ٦٦۸ 

سال 20تا  10  ۱۱٥ ۳۱٫۸ 
سال 20بیش از   ۸۱ ۲۲٫٤ 

هاي نمونهگروه  
 ٥۱٫٦ ۱۸۷ متخصصین
 ٤۸٫٤ ۱۷٥ ورزشکاران

 
قرار  -3و  3بین  ايمتغیر سواد رسانه در بخش کمی، نتایج نشان داد که چولگی

 انسیوار افزار، از نرمپژوهش نیدر ابنابراین  قرار دارد؛ -5و  5و کشیدگی بین ندارد 
 .شودیاستفاده م پی ال اس محور
 روایی و همگرا پایایی، روایی معیار سه از گیري،اندازه هايمدل برازش بررسی براي
 عاملی، بارهاي ضرایب بررسی طریق سه از شود و پایایی خودمی استفاده واگرا

 ).6جدول ( پذیردمی ترکیبی صورت پایایی کرونباخ و آلفاي ضرایب
 گیري. برازش مدل اندازه6جدول 

Table ٦. Fitting the measurement model 

جدول 5. ویژگی های جمعیت شناختی نمونه های پژوهش در بخش کمی

Table 5. Demographic characteristics of the research samples  
in the quantitative section

 ویژگی های
درصدفراوانیگروه هاجمعیت شناختی

بخش کمی 
پژوهش

جنسیت
23191.4مرد

318.6زن

سابقه شغلی و 
ورزشی

16645.8کمتر از 10 سال

1011531.8 تا 20 سال

8122.4بیش از 20 سال

گروه های نمونه
18751.6متخصصین

17548.4ورزشکاران
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در بخلش کملی، نتایلج نشلان داد که چولگی متغیر سلواد رسلانه ای بین 3 و 3- 
قلرار نلدارد و کشلیدگی بیلن 5 و 5- قرار دارد؛ بنابرایلن در این پژوهلش، از نرم افزار 

واریانلس محور پی ال اس اسلتفاده می شلود.
بلرای بررسلی برازش مدل هلای اندازه گیری، از سله معیلار پایایلی، روایی همگرا 
و روایلی واگلرا اسلتفاده می شلود و پایایی خود از سله طریق بررسلی ضرایب بارهای 

عامللی، ضرایلب آلفای کرونبلاخ و پایایلی ترکیبی صورت می پذیلرد )جدول 6(.

جدول 6. برازش مدل اندازه گیری

Table 6. Fitting the measurement model

 آلفایمؤلفه ها
 سوادAVEپایایی /ترکیبیکرونباخ

رسانه ای
 اخالق

حرفه ای

10.800.780.650.81. سواد رسانه ای

20.740.790.710.230.84. اخالق حرفه ای

نتایلج نشلان داد کله مقلدار ضرایب بارهلای عاملی بیشلتر از 0/55 اسلت؛ آلفای 
کرونبلاخ بیشلتر از 0/7، پایایلی ترکیبلی بیشلتر از 0/7 و مقلدار AVE بیشلتر از 0/6 
اسلت. همچنیلن روایلی واگلرا در هلر دو روش، روش اول )سلؤاالت مربلوط بله هلر 
متغیلر نسلبت به خود آن متغیر همبسلتگی بیشلتری دارند تا نسلبت بله متغیرهای 
دیگلر( و روش دوم )معیلار مهلم دیگلری که با روایی واگرا مشلخص می شلود، میزان 
رابطله یلک متغیر با سلؤاالتش در مقایسله رابطه آن متغیر با سلایر متغیرهاسلت( به 

تأیید رسلید )هیر1 و هملکاران، 2011(.
باتوجه بله تأیید روایی و پایایی پرسشلنامه پژوهش از طریق معادالت سلاختاری، 
بله بررسلی روابلط موجود در ملدل پژوهش با اسلتفاده از نرم افزار پلی ال اس پرداخته 

می شلود )شکل 2 و 3(.

1. Heer
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شکل 2. مدل اندازه گیری )بررسی ضرایب مسیر(1

Figure 2 . Measurement model (study of path coefficients)

18 

 

 
 

 اولین که شودمی استفاده معیار چندین از پژوهش ساختاري مدل برازش بررسی براي
 از اعداد این مقدار کهدرصورتی .ستا )1(تی داريمعنی ضرایب ،آنهاترین اساسی و

روابط موجود  تأیید ،نتیجه در و متغیرها بین هرابط صحت از نشان شود، بیشتر 96/1
فقط  اعداد که داشت توجه باید البته ؛دارد 95/0 اطمینان سطح در پژوهش در مدل
 .سنجید هاآن با تواننمی را متغیرها بین رابطه شدت و دهندمی نشان را رابطه صحت

 
 تی) داريامعن بررسی ضرایب( مدل ساختاري پژوهش .3شکل 

Figure ۳. Structural model of research (study of significance coefficients) 

 
 

                                                           
1 . T value 

برای بررسلی برازش مدل سلاختاری پژوهش از چندین معیار اسلتفاده می شلود 
کله اولیلن و اساسلی ترین آنها، ضرایلب معنی داری )تلی2( اسلت. درصورتی که مقدار 
ایلن اعلداد از 1/96 بیشلتر شلود، نشلان از صحلت رابطه بیلن متغیرهلا و در نتیجه، 
تأییلد روابلط موجلود در ملدل پژوهلش در سلطح اطمینلان 0/95 دارد؛ البتله بایلد 
توجله داشلت کله اعلداد فقلط صحت رابطله را نشلان می دهنلد و شلدت رابطه بین 

متغیرهلا را نمی تللوان با آنها سلنجید.

شکل 3. مدل ساختاری پژوهش )بررسی ضرایب معنا داری  تی 2(

Figure 3. Structural model of research  
(study of significance coefficients)
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در این قسمت، مقدار  .است صفر برابر مستقل یا زابرون متغیرهاي رايب ۲R  مقدار

۲R ۲. مقدارستا متوسطو برابر با مقدار  33/0زا بیشتر از درون اصلی براي متغیرQ  :
 است که 32/0 از شتریب زاي مدلدرون اي)اخالق حرفه( اصلی ریمتغي برا اریمع نیا

 و است يوابسته، قو ریمتغ ینیبشی(مستقل) در پ زابرون ریدهد که متغینشان م
 .دکنمی تأیید بار دیگر را پژوهش ساختاري مدل مناسب برازش

را در  ساختاري و گیرياندازه مدل بخش دو هر کلی برازش مدل کلی: مدل
 بهباتوجه .شودمی کامل مدل یک در بررسی برازش آن، برازش تأیید با و گیردبرمی

 يبرا ي، متوسط و قوفیضع ریعنوان مقادکه به 36/0 و 25/0، 01/0سه مقدار 
به دست  36/0 بیشتر از ،اصلی ریمتغ اند،شده معرفی جزئی مربعات حداقل برازش

  مدل دارد. يقو یکه نشان از برازش کل هآمد
با خبرگان و همچنین تحلیل و  صورت گرفتههاي نتایج حاصل از مصاحبه بهباتوجه

، منبع کسب اطالعاتاي هاي پژوهش، مشخص شد که سواد رسانهکدگذاري داده
صداقت اي نیز شامل . اخالق حرفهاست رسانه وتحلیلتجزیهو  مالك انتخاب رسانه

 اخالق تیرعای و اجتماعي هاارزشیت رعاي، وفاداري، ریپذتیمسئولی، و راست

1. با توجه به تعداد زیاد گویه ها، گویه های مدل، به صورت hidden درآمده اند.
2. T value
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مقلدار R2  بلرای متغیرهلای بلرون زا یلا مسلتقل برابر صفر اسلت. در این قسلمت، 
مقدار R2 برای متغیر اصلی درون زا بیشلتر از 0/33 و برابر با مقدار متوسلط اسلت. مقدار 
Q2: این معیار برای متغیر اصلی )اخالق حرفه ای( درون زای مدل بیشلتر از 0/32 اسلت 

کله نشلان می دهلد کله متغیلر بلرون زا )مسلتقل( در پیش بینی متغیلر وابسلته، قوی 
اسلت و بلرازش مناسلب مدل سلاختاری پژوهلش را بار دیگر تأییلد می کند.

بلرازش ملدل کللی: ملدل کللی هر دو بخلش ملدل اندازه گیلری و سلاختاری را 
در برمی گیلرد و بلا تأییلد بلرازش آن، بررسلی بلرازش در یلک مدل کامل می شلود. 
باتوجه بله سله مقلدار 0/01، 0/25 و 0/36 کله به عنلوان مقادیلر ضعیلف، متوسلط و 
قلوی بلرای بلرازش حداقلل مربعلات جزئی معرفی  شلده اند، متغیلر اصلی، بیشلتر از 

0/36 بله دسلت آملده کله نشلان از برازش کللی قوی ملدل دارد. 
باتوجه بله نتایلج حاصلل از مصاحبه هلای صلورت گرفته بلا خبلرگان و همچنین 
تحلیل و کدگذاری داده های پژوهش، مشلخص شلد که سلواد رسلانه ای منبع کسب 
اطالعلات، ملالک انتخلاب رسلانه و تجزیه وتحلیل رسلانه اسلت. اخالق حرفله ای نیز 
شلامل صداقلت و راسلتی، مسلئولیت پذیری، وفلاداری، رعایلت ارزش هلای اجتماعی 
و رعایلت اخلالق جمعلی را شلامل می شلود. باتوجه بله مقلدار T-Value کله همگلی 
مقادیلر بیشلتر از 2/58 هسلتند، در سلطح 0/99، هلر یلک از مؤلفه هلای منبلع 
کسلب اطالعلات، ملالک انتخلاب رسلانه و تجزیه وتحلیل رسلانه، صداقت و راسلتی، 
مسلئولیت پذیری، وفلاداری، رعایلت ارزش هلای اجتماعلی و رعایت اخلالق جمعی از 
مؤلفه های سلواد رسلانه ای و اخالق حرفه ای محسلوب می شلود. همچنین مشلخص 
شلد کله سلواد رسلانه ای بر اخلالق حرفله ای تأثیرگذار اسلت و مقلدار تی بیشلتر از 

1/96 به دسلت آملد )8/283(.

بحث و نتیجه گیری
هلدف از پژوهلش حاضلر، تحلیل نقش سلواد رسلانه ای در توسلعه اصلول اخالق 
حرفله ای ورزشلکاران حرفله ای اسلت. نتایلج پژوهلش در بخلش کیفلی نشلان داد 
کله مقوله هلا در قاللب 45 کلد مفهوملی و 8 مقولله فرعلی اسلتخراج شلده انلد. در 
بخلش کملی نیلز مشلخص شلد کله در سلطح 0/99، هلر یلک از مؤلفه هلای منبلع 
کسلب اطالعلات، ملالک انتخلاب رسلانه و تجزیه وتحلیل رسلانه، صداقت و راسلتی، 
مسلئولیت پذیری، وفلاداری، رعایلت ارزش هلای اجتماعلی و رعایت اخلالق جمعی از 
مؤلفه هلای سلواد رسلانه ای و اخلالق حرفله ای هسلتند. همچنین مشلخص شلد که 
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سلواد رسلانه ای بلر اخلالق حرفله ای تأثیرگلذار اسلت )مقدار تلی بیشلتر از 1/96 به 
دسلت آملد )8/283(. درواقلع این تأثیرگلذاری در مؤلفه های منبع کسلب اطالعات، 
ملالک انتخلاب رسلانه و تجزیه وتحلیل رسلانه، صداقت و راسلتی، مسلئولیت پذیری، 
وفلاداری، رعایلت ارزش هلای اجتماعلی و رعایلت اخالق جمعلی از مؤلفه های سلواد 

رسلانه ای و اخلالق حرفه ای اسلت.
یکلی از مقوله هلای پژوهلش تجزیه وتحلیل رسلانه اسلت و ایلن، با نتایلج زارعی 
بیدسلرخی و فرامرزیانی )1400(، عزیزمرادی )1400( و پوکزواردوسلکی و همکاران 
)2020( همخلوان اسلت. زارعلی بیدسلرخی و فرازیانلی )1400( در پژوهشلی بلا 
عنوان »ارزیابی نقش سلواد رسلانه ای در توسلعه متناسلب ورزش بسلکتبال در شلهر 
کرمانشلاه« دریافتنلد کله سلواد رسلانه ای بر توسلعه پایلدار ورزش ژیمناسلتیک در 
شلهر کرمانشلاه اثلر داشلته اسلت؛ در دنیایلی کله رسلانه های مختللف الکترونیکلی 
سلریعاً درحال توسلعه و گسلترش هسلتند،  به داشلتن سلواد رسلانه ای متناسبی نیاز 
اسلت کله بر مبنلای آن بتوان بله تجزیه وتحلیلل اطالعلات و داده های به دسلت آمده 
و در نهایلت،  بله نتیجه گیلری متناسلب پرداخلت. شلخصی کله از سلواد رسلانه ای 
برخلوردار اسلت، ماهیلت نقش هلا و عملکلرد رسلانه ها و تأمین کننلدگان اطالعلات 
در جامعله را بهتلر درک می کنلد. شلهروندان با سلواد رسلانه ای می تللوانند بررسلی 
کننلد چه کسلانی نماینلده رسلانه و تأمین کنندگان اطالعات هسلتند و چه کسلانی 
نیسلتند و چگونله خلود را ارائله می کننلد، ایلن ارائله چله معنایلی دربلردارد و کدام 
رسلانه و تأمین کننلده اطالعلات نقطه نظرهلای خاصلی را ترویلج می کنلد. به ناچلار 
و  ملا  انتخاب هلای  بلر  دریافتلی،  اطالعلات  کیفیلت  رسلانه ای،  زندگلی  با توجه بله 
پیامدهلای آن اثلر می گلذارد؛ بنابرایلن بایلد به دنبلال راهبردهلای ملی سلوادآموزی 
رسلانه ای باشلیم و اسلتفاده نقادانله، مسلؤالنه و اخالقلی از پیام هلای رسلانه ای را در 
میلان شلهروندان تشلویق و ترویلج کنیلم. برنامله سلواد رسلانه ای، توانایلی الزم را 
بلرای تعاملل بلا بسلترهای اطالعاتلی و رسلانه ای، به منظلور ایجلاد ارتبلاط هدفمند 
و مبتنلی بلر نیلاز اطالعاتلی بلرای شلهروندان فراهم ملی آورد و آنلان را بله تحقیق، 
جسلتجو و پرهیز از تسللیم و انفعال در برابر پیام ها ترغیب می کند. سلواد رسلانه ای 
بلرای تماملی شلهروندان ملورد نیلاز اسلت و نقلش مهمی بلرای نسلل های جوان تر، 
هلم به عنلوان شلهروند و هلم به عنلوان مشلارکت کننده در اجتملاع بلازی می کنلد. 
عاملل اساسلی در پلی بلردن به سلواد رسلانه ای قابل قبلول در یک جامعله، توجه به 
آموزش سلواد رسلانه ای در آن جامعه اسلت. سلواد رسلانه ای نیازمند آن اسلت که با 
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فرهنگ سلازی عموملی، بله مطالبله ای جدی بلرای شلهروندان جامعه تبدیل شلود و 
به صلورت یلک جنبلش پرانلرژی درآید )معملاری و هملکاران، 1400(. این سلواد از 
سلوی دیگلر، کلیلد ورود ملا بله دنیاسلت و باعث شلناخت بهتلر از زندگلی و جامعه 
می شلود. طلی سلال های اخیر تغییلرات زیلادی در دیدگاه ما نسلبت به سلواد ایجاد 
شلده و بله همیلن دلیلل املروزه ملا به اهمیلت سلواد بیلش از پیش واقف هسلتیم.

یکلی دیگلر از مقوله هلای پژوهش، رعایلت ارزش های اجتماعلی و اخالق جمعی 
اسلت کله بلا نتایلج ملرادی و گردی تختلی )1400(، پوکزواردوسلکی و هملکاران 
)2020( و کاتلز و کروگلر )2019( همخلوان اسلت. ملرادی و گردی تختلی )1400( 
در پژوهشلی بلا عنلوان »سلواد رسلانه ای و سلالمت اجتماعلی« به این نتیجه دسلت  
یافتنلد کله بلا پیدایش و گسلترش فناوری های نویلن و کاربرد آن در تملام زمینه ها، 
جواملع دچلار دگرگونلی شلده اند، همچنان کله افلراد جامعه بلا اطالعات گسلترده و 
پدیده هلای جدیلد و پیچیده ای روبه رو شلده اند. جامعه تحول یافتله، جامعه اطالعاتی 
نلام گرفتله و پیچیدگلی مسلائل، تغییر و تحوالت سلریع، گسلتردگی و وسلعت زیاد 
اطالعلات، دسترسلی آسلان به اطالعات و رشلد سلریع عللم و فنلاوری از ویژگی های 
آن شلمرده شلده اسلت. دیگلر، افراد بلا آن سلواد قبلی خود نمی تللوانند به درسلتی 
در ایلن فضلای جدیلد، نیازهلای اطالعاتلی خلود را در زمینه های علملی، تخصصی، 
شلغلی و... بلرآورده کننلد. پوکزواردوسلکی و هملکاران )2020( تحقیقلی در ارتباط 
بلا مربیلان و قهرمانلان، اشلاره کرده انلد کله شلناخت مهارت هلای سلواد رسلانه ای 
افلراد و اعملال  نفلوذ بلر آنلان به منظلور تحقلق اهلداف سلازمانی، موضوعی اساسلی 
در مطالعله رفتلار انسلانی اسلت. بلر همین اسلاس ایجلاد ارتباط، احسلاس اجتماعی 
بلودن را در انسلان برمی انگیلزد و در برقلراري ایلن ارتبلاط فلرد به مهارت هلای تازه 
و طلرز فکرهلاي جدیلد دسلت می یابلد تلا جایلی که هرچله سلازمان ها گسلترده تر 
می شلوند، ارتباطلات انسلانی شلکل پیچیده تلری بله خلود می گیلرد. همچنیلن باید 
توجه داشلت که مسلائل شلغلی و احساسلات مدیران و سلواد رسلانه ای آنان ازجمله 
عواملل اثرگلذار بر ارتباط اسلت. آنان بلراي توانایی ارتبلاط بین فردی بلراي کارکنان 
اهمیلت ویلژه ای قائل هسلتند. بله عقیده مدیلران توانایی سلواد رسلانه ای، مهم ترین 
عاملل تصمیم گیلری سلازمان درهنلگام اسلتخدام و موفقیلت افلراد در زمان شلروع 
بله کاراسلت. بااین حلال رسلانه ها بلا تمجیلد ورزشلکاران بااخلالق و نهلی رفتارهای 
غیراخالقلی می تللوانند بله افزایلش رفتارهلای اخالقلی کملک کنند و ضملن ایفای 
نقلش اساسلی در اطالع رسلانی، به عنلوان یکی از منابلع قابل دسلترس و باصرفه برای 



27
تحلـیل نقــش ســـواد 
رســـانه ای در توســعه 
اصــول اخالق حرفه ای 
ورزشــکاران حـرفه ای

ورزش هسلتند کله تملام جزییلات را باکیفیتلی مطللوب در اختیلار مخاطلب قلرار 
 دهنلد. ازایلن رو، دریافلت پیام های ورزشلی شایسلته و مطللوب در بیلن خیل عظیم 
پیام ها، مسلتلزم برخورداری از سلواد رسلانه ای است. در ایللن زمینه سللواد رسانه ای 
به عنلوان یکلي از مهم تریلن پدیده های عصللر اطالعللات مطرح می شلود تا مخاطب 
را در افزایش سلطح اطالعلات و آگاهی  و کسلب بینلش و دانلش الزم بلرای تفسلیر 
پیام هلا یلاری دهلد. بااین حلال سلواد رسلانه ای ممکن اسلت راهکاری مناسلب برای 

کمک بله افزایلش رفتارهای اخالقی ورزشلکاران باشلد.

پیشنهادها
بنابرایلن باتوجه بله نتایلج پژوهش به نظر می رسلد؛ همان گونه که اخلالق به بعد 
شلخصي و فلردي تصمیملات و رفتارهلاي ارتباطي توجله دارد، مسلئولیت اجتماعي 
بله جنبله اجتماعلي و مسلائل فلرا شلخصی مرتبط اسلت؛ و سلواد رسلانه ای در این 
میلان بله هلر دو رویکلرد نیلاز دارد. در ایللن زمینه سللواد رسلانه ای به عنلوان یکي 
از مهم تریلن پدیده هلای عصللر اطالعللات مطرح می شلود تلا مخاطلب را در افزایش 
سللطح اطالعللات و آگاهی و کسللب بینللش و دانللش الزم بللرای تفسللیر پیام ها 
یلاری دهلد. بااین حلال سلواد رسلانه ای ممکن اسلت راهکاری مناسلب بلرای کمک 
بله افزایلش رفتارهای اخالقی در میان ورزشلکاران باشلد و بهتر اسلت آموزش آن در 
دسلتور کار ورزشلکاران حرفله ای قلرار گیلرد؛ بنابراین پیشلنهاد می شلود: دوره های 
آموزشلی سلواد رسلانه ای برای ورزشلکاران برگزار شلود، فدراسلیون های ورزشلی با 
هملکاری متخصصلان ایلن حلوزه کارگاه های آموزشلی مناسلب را برای ورزشلکاران، 
مربیلان و.... برگلزار کننلد. همچنیلن باتوجه بله ارتبلاط مثبت بین سلواد رسلانه ای و 
اخلالق حرفله ای ورزشلکاران حرفله ای بایلد نتایلج آشلنایی بلا سلواد رسلانه ای را به 
ورزشلکاران نشلان داد تا برایشلان روشلن شلود که سلواد رسلانه ای به قشلر یا طبقه 
خاصلی اختصلاص نلدارد، بلکله همه جانبله و فراگیلر بوده و همله افراد جامعله را در 
تماملی سلطوح و طبقلات در برمی گیرد؛ همچنیلن باید به مصرف کنندگان رسلانه ها 
القلا کلرد که سلواد رسلانه ای به عنلوان یکلی از مهمتریلن پدیده های عصلر اطالعات 
و ارتباطلات ظهلور کلرده اسلت تلا مخاطلب را یلاری دهلد کله سلطح اطالعلات و 
آگاهی هلای خلود را فزونلی بخشلد و سلعی کند صرفاً از سلر عادت یلا تفریح و تفنن 
از رسلانه ها اسلتفاده نکنلد بلکله بلا بینلش، آگاهلی و دانلش الزم به تولید و تفسلیر 

پیام هلا بپلردازد و مصرف کننلده صرف نباشلد.
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راهکار رسانه ای
 دوللت بهتلر اسلت، به جلای هزینله سلنگینی کله صلرف فیلترینلگ وبگاه هلای 
مختللف می کند، سلطح سلواد رسلانه ای کاربران را افزایلش دهد و با آملوزش آن در 
ملدارس و آموزش وپلرورش، موضلوع اخلالق را ارتقلا بخشلد و از ایلن راه، بله باالتلر 

رفتلن کیفیلت زندگلی افراد کملک کند.

محدودیت و نوآوری
 کمبللود منابللع و مطالللب مرتبلط با موضلوع و آشلنا نبللودن برخلی از افلراد 
جامعلله مطالعاتللی بللا مفهللوم مللورد بررسللی، در کنلار پراکندگلی یافته هلای 
مطالعاتللی، از محدودیت های پژوهللش حاضر بوده اسللت. مهم ترین جنبله نلوآوری 
آن را نیللز می تللوان، دسللت  اول بللودن موضلوع و نیلز روش انجللام کار آمیخته از 

نوع اکتشلافی متوالی دانسللت.
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