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 گیری شخصیت نوجوانانای فوتبال بر شکلتأثیرات فرهنگی، اجتماعی و رسانه

 

 3 مجید ، نامور2 محسن نژاد، منوچهری1سید کمال  سادات حسینی

 دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال.دانشجوی دوره 3و2.پژوهشگر علوم ورزشی دانشگاه جیرفت، 1

1-kamalsadathosainy@yahoo.com 

 
  مقدمه:

تواند بستری مناسب برای می ای اجتماعی است کهورزش به عنوان پدیدهو  هستند جامعه فردای سازندگان نوجوانان به عنوان

گذاری را دربین در این میان فوتبال نماد عالی ورزشی است که بیشترین حجم تأثیر .باشد گیری شخصیت نوجوانانشکل

 ها بر نوجوانان داراست. ورزش

  شناسی:روش

، نگارش شده است و در آن سعی شده است ایمطالعه حاضر به روش تحلیلی و بازبینی منابع چاپی و آنالین به صورت کتابخانه

گیری شخصیت عه شناسی و روانشناسی مرتبط با ورزش، جهت بررسی تأثیرات فوتبال بر شکلاز نظریات و مطالعات جام

 نوجوانان استفاده شود.

  ها:یافته

های ورزشی، ترین فعالیتترین و پرمخاطبدهنده این است که فوتبال در ایران به عنوان یکی از اصلینتایج مطالعه حاضر نشان

پذیری نسل جدید تاثیرگذار است. لذا این ورزش به دلیل ماهیت و مقبولیت پذیری و فرهنگفرهنگی و اجتماعی، بر جامعه

ها حاکی از نقش مؤثر گیری هویت و شخصیت نوجوانان کشور است. همچنین یافتهاجتماعی خود، بستری مناسب برای شکل

 سازی نوجوانان است. ای در اجتماعی کردن، الگوپذیری و شخصیتفوتبال رسانه

  گیری:نتیجه

مدیریت اخالقی در این ورزش، هم  های پر مخاطب وتاثیرگذار در بین نوجوانان است، در مجموع، از انجا که فوتبال جزء ورزش

های مربوطه امری ضروری است؛ همچنین از آنجا که الگوهای دوران نوجوانی در در رسانه ملی و هم در میادین و سازمان

ای دارد، باید راهکار مناسبی برای آموزش مسائل فرهنگی، اجتماعی و زرگسالی نقش تعیین کنندهاستقرار شخصیت افراد در ب

 اخالقی در بین بازیکنان و مربیان فوتبال ارائه نمود. 
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