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 چکیده

 ایجاد و رسانی اطالع، آموزشی، سازی فرهنگجمعی ) های رسانه های نقشتأثیر بررسی  با هدف تحقیق این هدف:

 است. شده انجام 1392سال  در كشور ای حرفههمگانی و  ورزش فرهنگی توسعه در اجتماعی( مشاركت

با توجه  پژوهشآماری   جامعه ی است.همبستگ -توصیفی تحقیق از حیث روش در زمره تحقیقات این :شناسی روش

كه تعداد این  بودمتخصصان، مدیران و كارشناسان( حوزه ورزش و رسانه ) نظران صاحبشامل به متغیرهای تحقیق، 

با استفاده از فرمول كوكران، حجم  و شدهگیری تصادفی ساده استفاده  این پژوهش از روش نمونهدر  .بود نفر 360افراد 

)اسناد و مدارک، مطالعات ای كتابخانه های روشاطالعات از  آوری جمع برای .شد نفر 186ردید كه برابر نمونه محاسبه گ

، tآماری های آزمونو از  ها داده توصیف برای توصیفی آمار قبلی( و میدانی)پرسشنامه و مصاحبه ( استفاده شد. از

به منظور سنجش روایی  استفاده گردید. SPSS و  Lisrelافزارهای نرمو  تأییدیهمبستگی پیرسون، تحلیل عاملی 

پایایی پرسشنامه از طریق محاسبه ضریب آلفای كرونباخ تعیین  استفاده شد. تأییدیپرسشنامه از روش تحلیل عاملی 

 بود.  898/0شد كه میزان آن 

جمعی  های نهرسا چهارگانه های نقششدند و بین  تأیید 05/0داری  معنیسطح تحقیق در  های فرضیه :ها یافته

 كشور ای حرفههمگانی و  ورزش فرهنگی توسعه اجتماعی (و مشاركت ایجاد و رسانی اطالع، آموزشی، سازی فرهنگ)

بر توسعه فرهنگی ورزش  مؤثر، عوامل آمده دست بههای  بر اساس میانگین شد. مشاهده داریی معن مثبت و رابطه

آموزشی،  های نقشرتبه اول و ، های جمعی سازی رسانه نگفرهنقش گردید.  بندی رتبهكشور  ای حرفههمگانی و 

 آوردند. دست بههای بعدی را  به ترتیب،رتبه و ایجاد مشاركت اجتماعی رسانی اطالع

 فرهنگی توسعه بر جمعی های رسانه تأثیر باوجود ،ها آزمودنیتحقیق و اظهارات  های یافته به توجه با :گیری نتیجه 

ورزشی  های برنامهبیشتر  ضمن در،اند نداشته مسئله این به مطلوبی و مناسب توجه عیجم های رسانه كشور، ورزش

قرار  موردتوجهو ورزش همگانی و تفریحی كمتر  باشد می ای حرفهدر ارتباط با ورزش قهرمانی و  ها رسانه

 برای ها آن های ظرفیت از ادهاستف و ها رسانه با تعامل جهت در مناسبی عملیاتی ریزی برنامه توان می ،رو ازاین.گیرد می

 .داد انجام مختلف ابعاد در ورزش كشور فرهنگی توسعه

 ای حرفهجمعی، توسعه فرهنگی، ورزش همگانی، ورزش  های رسانهواژگان کلیدی:
 

 دانشگاه آزاد اسالمی قزویناستادیار  .1

 جرایی دانشگاه آزاد اسالمی قزوینكارشناسی ارشد مدیریت ا آموخته دانش. 2

 دانشگاه آزاد رشتورزشی یزیولوژی فكارشناسی ارشد  آموخته دانش .3
 n.mojarrad@yahoo.com نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئول:  *
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 مهمقد

 مختلف عوامل از متأثر مردم، بر حاكم فرهنگ

 و ها نگرش باورها، عوامل، این است، اجتماعی

 بین دراین .دهند می قرار تأثیر تحت را عملکردها

 برای اساسی ابزارهای از یکی گروهی های هرسان

 و آموزشی ،رسانی اطالع اجتماعی، مسائل بررسی

 های ارزش گیری شکل در مؤثری بسیار عامل

 رسد می . به نظرآیند می به شمار اجتماعی

 دموكراسی، چهارم ركن عنوان به ها رسانه

 ویژه به مردم روشنگری در مهمی نقش توانند می

 صورت در و باشند داشته نجوانا و نوجوانان

 سوی به ها آن سوگیری مانع صحیح، عملکرد

 (.1386)روشندل اربطانی، شوند ناسالم تفریحات

 اخیر های سال در كه اجتماعی های پدیده از یکی

 تحت را مردم آحاد و داشته چشمگیری رشد

 است. ورزش و بدنی تربیت داده، قرار تأثیر

 در ریمؤث بسیار عامل گروهی های رسانه

 روند می به شمار اجتماعی های ارزش گیری شکل

 مطالب و ها برنامه محتوای ورزشی، بخش در كه

 در بسزایی تأثیر تواند می آن در شده درج

 باشد. در داشته كشور وضعیت بهبود و پیشرفت

 ترینمهم ،تفریحی و همگانی ورزش مؤلفه

 ورزش در مردم مشاركت میزان رفتن باال اهداف

 ورزش در .است كشور در درمان هزینه كاهش و

 جمعیت افزایش اهداف، ترینمهم قهرمانی،

 گسترش مدال، كیفیت و كمیت بهبود ورزشکار،

 جایگاه ارتقاء و المپیک، به ورودی های رشته

 نیز ای حرفه ورزش در است. ایران ملی های تیم

 تعداد اقتصاد، سهم افزایش اهداف، ترینمهم

 .است ای حرفه ورزشکاران و ،ها باشگاه ،ها رشته

 در رسانه، و ورزش حوزه در اجرائی مدیران

 شناخت به ورزش توسعه برای رسانه كاربرد

 موجود وضعیت اینکه دارند. نیاز رسانه و ورزش

 چه در ورزش حوزه در عرصه دو این مدیران

 به پاسخ ضرورت كه است سؤالی است، شرایطی

 های امهبرن اجرای در ممکن ظرفیت شناخت آن،

  .است رسانه از استفاده با توسعه

 تماشاگران به ورزش انتقال واسطه ها رسانه

 عمومی فرهنگ حوزه به مدرن ورزش و شده

 ورزش از جدیدی ، مفهومرو ازاین است. واردشده

 متفاوت كاركردهای و ابعاد و گرفته شکل

 توسعه .است شده پدیدار ورزش اجتماعی

 برای الزم رطش و زمینه عنوان به فرهنگی

 پذیرش قابل اجتماعی، -اقتصادی توسعه هرگونه

 ،1سامنر ویلیام .است اندیشمندان از بسیاری

 اجتماعی های راه از یکی ورزش كه است معتقد

 ها باارزش گرفتن خو مانند ،همانندسازی و شدن

 ای پدیده ورزش است. جامعه فرهنگ و

 و نهادها با كه است فرهنگی -اجتماعی

 سو یک ازدارد.  ارتباط اجتماعی یساختارها

 پیشرفت  سطحدرباره  ورزش طریق از توان می

 از و كرد داوری جامعه یک فرهنگی و اجتماعی

 به نیز ورزشی ترقی و پیشرفت دیگر، سوی

 وابسته جامعه بر حاكم اجتماعی عوامل و ها داده

 (. 1381)انورالخولی،  است

 نمایشی و آئینی اساسی نمود دو ورزش

 یا آغاز تشریفات مراسم در آن، آئینی نمودرد. دا

 نمود و مسابقات خالل در حتی یا و پایان

 دیده ورزشی گوناگون مسابقات در آن نمایشی

 فراتر صرف فن از بازی مسابقات این در ،شود می

 با آمیخته روانی -حركتی عمل یک به و رود می

 بازیکن، شخصیت در غرق و گوناگون احساسات

 شخصی بینش بازیکن واقع در و شود می تبدیل

                                                      
1.William sumner 
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 اما .كند می بیان را )بازی( عملکرد به نسبت خود

 این ،كننده تشویق یا تماشاچی خصوص در

 در كه بازیکنی با همانندسازی حالت فرآیند

 خود به كند می نقش ایفای بازی، میدان

 تخیل و قوه تحریک باعث درنتیجه و گیرد می

 این .دشو می عاطفی مشاركت و انگیزش

 صفحه طریق از بازی مشاهده اگر حتی ،ها حالت

 دست تماشاچی به گیرد، صورت تلویزیون

 و آئینی عناصر از ورزش ساختار اصوالً. دهد می

 و عواطف عناصر این و است برخوردار نمایشی

 )انورالخولی، انگیزد برمی را فراوانی احساسات

 و ها شخصیت از بسیاری شرایط این در (.1381

 .دارند الگو به شدن تبدیل قابلیت ارها،رفت

 - روانی نیاز و اجتماعی ضرورت یک تعلق

 متعلق غیر انسان آن، دیگر وجه. است اجتماعی

 ارتباط جامعه با كه است ای بیگانه خود از و

 آن تعالی و ترقی جهت در و كند نمی برقرار

 به تعلق و وحدت احساس به انسان. كوشد نمی

 متبلور كوچک گروه پذیرش و دارد نیاز جامعه

 است، تعلق این پایه نخستین ورزشی، تیم در

 خواه تیم، نمادهای برمحور گروه این اعضای زیرا

 باشگاه یا تیم نشان یا باشد تیم كاپیتان نماد آن

 و پوشند می كه پیراهنی یکنواخت رنگ حتی و

 گرد ،باشد می آنان تعلق و هویت وحدت بیانگر

 پیوندهای و ها رشته كه پاید نمی دیری و آیند می

 شکل تیم یک اعضای میان در درونی اجتماعی

 و وحدت احساس رهگذر از تیم، و گیرد می

 خارجی، رقابت موج احساس برگرد انسجام،

 و فرهنگی های داده طریق از و آیند می فراهم

 اخالق اجتماعی، هنجارهای زبان، ملی، اجتماعی

 برقرار تباطار و پیوند تیم درون در آداب، و

 میهنی و ملی غرور احساس آن، پی در و شود می

 تیم به عشق بستر از احساس این و كند می رشد

 به تدریجاً آن راه در فداكاری و باشگاه یا

 رسد می وطن خاک از و دفاع دوستی میهن

 (.1386)قاسمی،

 اجتماعی رشد از نمودهای شدن اجتماعی

 بدنی رشد هاینمود دیگر با كه است

 احساسی و )شناختی( عقالنی كاركردی(،)

 شدن اجتماعی فرآیندهای. دارد ارتباط )عاطفی(

 اجتماعی تعامل از گوناگونی فرآیندهای پایه بر

 از و گیرد می خو هاآن به كودک كه است استوار

 و رفتار هنجارهای و ها شیوه فرآیندها این رهگذر

 و گروه در شده پذیرفته و شناخته های ارزش

 با بتواند تا كند می كسب را خود جامعه سپس

 های ارزش و رفتار هنجارهای طبق بر آن اعضای

 جامعه سپس و گروه در شده پذیرفته و شناخته

 بر آن اعضای با بتواند تا كند می كسب را خود

 و تعامل راحتی به هایش نظام و هنجارها طبق

 (.1381كند )انورالخولی، زیستیهم

اجتماعی وسیعی  و فرهنگی اثرات ورزش،

 المپیک، نهضت گسترش  با كه جایی دارد تا

 تنش شدت مالی، حامیان و تلویزیون وسیله به

 و آماتورگرایی نوگرایی، و گرایی سنت بین

 بیشتر فردگرایی و گرایی ملی گرایی، ای حرفه

 مدرن، جوامع در(. 1،2006)سیانفرون شود می

 داشته بدنی تربیت جنبه آنکه از بیش ورزش

 ای وسیله شود، اجرا آئینی صورت به یا اشدب

 از یکی مدرن، ورزش. است فراغت زمان برای

 .است سرگرمی مصرف و تولید مهم های كانون

 فعالیت نوع یک ورزشی، مسابقات تماشای اكنون

 فراغتی هایفعالیت حیطه در عمده اجتماعی

 رونق را سرگرمی صنایع كه شود می محسوب

 وسایل حضور دلیل و به این بخشیده

                                                      
1. Cianfrone 
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پدیده  در ها آن گری واسطه نقش و جمعی ارتباط

 ورزشی گروهی های رسانه از استفاده تماشاگری،

 امروزه خیل .است یافته افزایش سرگرمی برای

 از و غیرمستقیم صورت به تماشاگران، از عظیمی

 رویدادهای تماشاگر یا مخاطب ،ها رسانه طریق

 حوزه به ار مدرن ورزش موضوع این. اند ورزشی

 اوقات فزونی است. كرده متصل عامه فرهنگ

 در عمومی فرهنگ های شاخص جمله از فراغت

 است چیزهایی آن از یکی ورزش و است جهان

 به تلویزیون از آن تماشای و كند می سرگرم كه

 برای فرهنگی مصارف ترینمهم از یکی صورت

 به توجه با است. آمده در فراغت ایام پركردن

 اوقات گذراندن برای مناسب کاناتام فقدان

 های رسانه كشور، در جوانان و نوجوانان فراغت

 كردن پر در مهمی نقش توانند می گروهی،

 صورت در و باشند داشته آنان فراغت اوقات

 ها آن سوگیری مانع توانند می صحیح، عملکرد

 در كه كشوری در. شوند ناسالم تفریحات سوی به

 انتشار دارد، قرار مخدر مواد كاروان عبور مسیر

 ،دهنده آگاهی و جذاب گروهی های رسانه

 از بسیاری به كشور جوانان سوگیری از تواند می

 تردید، بدون. كند جلوگیری اجتماعی انحرافات

 ورزشی مطالب به مند عالقه جوان و نوجوان قشر

 از ،غیرمستقیم طور به و هستند هاآن از متأثر و

 ،ها ارزش اخالق، ورزش، درباره ها رسانه مطالب

 تأثیر دیگر مسائل از بسیاری و ضوابط روابط،

 )دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی،پذیرند می

1381.)  

 اندركاران دست برای ها راه ترینآسان از یکی

 ورزشی های برنامه پخش گسترش  تلویزیون،

 ها برنامه این كننده سرگرم كاركرد سوای. است

( برخوردارند عمومی فضای آشکار كاركرد )كه

 های حوزه از مختلفی افراد میان پیوند امر این

 منجر طریق، این از و سازد می ممکن را متنوع

 در موضوعی اگر لذا. شود می جمع گسترش به

 طریق از یا باشد (غیراجباری) فراغتی حیطه

 راحتی به تواند می باشد یافته عمومیت ها رسانه

 آقابخشی،) شود جمع گسترش و پیوند موجب

1374.) 

 و سالمتی ورزش، مهم بسیار كاركردهای از یکی

 در و بدنی تربیت در سالمت. است بهداشت 

 )مربوط عمومی جسمانی آمادگی نامه ب ای رشته

 خالصه مشخص محور چند در (سالمت به

: از عبارتند محورها این ترینمهم. شود می

 استقامت ریوی، - قلبی استقامت بدنی، تركیب

 اگر. پذیری انعطاف و عضالنی قدرت نی،عضال

 مطلوبی سطح در محورها ایناز هریک در افراد

 اهمیت. هستند كه سالم گفت توان می باشند،

 قدری به سالمت محورهای و جسمانی آمادگی

 پیشرفته، كشورهای برخی در كه یافته افزایش

 یا جنبش یک عنوان به آن از آمریکا، همچون

 این به كشورها گونه این. شود می یاد نهضت

 ورزش، در گذاری سرمایه با كه اند رسیده نتیجه

 افزایش و درمانی، های هزینه كاهش ضمن

 و روانی سالمت جامعه، در افراد وری بهره

و  اسمی)ق یافت خواهد بهبود نیز هاآن جسمانی

 از سالمت فرهنگ توسعه (. 1386، همکاران

 آن هب نیاز امروزه كه است امری ورزش، طریق

 این رفع درصدد مختلف جوامع و شده شناخته

 .هستند مناسب های روش با مهم نیاز

 طریق از مستقیم كه هایی ارزش بر عالوه

 ،شوند می منتقل فرد به خانه و مدرسه

 انتقال فرد به غیرمستقیم طور به نیز هایی ارزش

خالف بر است ممکن یادگیرنده، كه یابند می
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 را هایی ارزش آنان، با موافق یا مسئوالن نیات

 های ارزش (.1369)محسنیان راد،  كنند دریافت

 طبقات اساس بر ،غیرمستقیم طور به انتقال قابل

 مختلفی های روش و تغییرند قابل افراد، اجتماعی

 بعضی میان این در. برشمرد آن برای توان می را

 ها آن عمل حیطه و دارند جامعیت ها ارزش از

 عنوان به ورزشاست.  دیگر یها ارزش از تر وسیع

 از ،غیرمستقیم به طور ها ارزش انتقال عامل

 افراد همه و است برخوردار تری وسیع طیف

 آنان، اجتماعی طبقه گرفتن نظر در بدون جامعه

 (.1386)كردی،  گیرند می قرار تأثیر تحت

 عمل یک دوپینگ جوامع، تمام در

 ادهاستف كه رود می شمار به ناپسند و غیراخالقی

 و است شده منع ورزشکاران توسط آن از

 نظر در آن كننده استفاده برای نیز مجازاتی

 و اطالع با توانند می ها رسانه و شود می گرفته

 مناسب كارهای راه تعهد، با و درست خبررسانی

 تفکرات و ها اندیشه گسترش برای را ای ارزنده و

 ارائه ورزشی، مختلف جوامع در ضد دوپینگ

 های طرح ترین(. مهم1381انورالخولی،) دهند

 توسعه نظام در ورزش، فرهنگی توسعه

 مطالعه از: عبارتند كشور، ورزش و بدنی تربیت

 رفتار مطالعه پهلوانی،-قهرمانی های ارزش

 در ذینفعان وورزشکاران  تماشاگران، ورزشی

 ورزش، قبال در مردم های دیدگاه مطالعه ورزش،

 تأثیر مطالعه زش،ور در مصرف فرهنگ مطالعه

 افسردگی، و اعتیاد و جرم از پیشگیری بر ورزش

 مطالعه ورزش، و اسالمی های ارزش مطالعه

 بر ها رسانه تأثیر مطالعه ورزش، و ملی های ارزش

 روحیه بر ورزش تأثیرات مطالعه ورزشی، رفتار

 و... الگوسازی مطالعه، تیمی، و گروهی

ه در این تحقیقات صورت گرفت مرور بهدر اینجا 

 :پردازیم میزمینه 

 تحقیقی در (1387) مشهدی مهدویان

 زیادی نقش گروهی های رسانه كه داشت اظهار

 تربیتی، همگانی، ورزش كردن تر فعال در

 به توجه با و دارند بانوان ای حرفه و قهرمانی

 كه داد پیشنهاد حاضر، ضعیف وضعیت

 به تا كنند اتخاذ ترتیبی گروهی های رسانه

 سهم خود، های برنامه در ها ورزش از هریک

 ( در1387) راد دهند. قیامی تخصیص مناسبی

 عملکرد كه رسید نتیجه این به دیگر، پژوهشی

 با همگانی ورزش بخش در گروهی های رسانه

 بخش در اما نبوده، همسو بدنی تربیت اهداف

قاسمی و ) همسوست قهرمانی ورزش

 ( نقش1386) (. قاسمی1387همکاران،

 كشور ورزش توسعه در را گروهی های نهرسا

 كه دریافت و داد ارائه الگویی وی كرد. بررسی

 داری معنی تفاوت مطلوب و موجود وضعیت بین

 ( در1386) اربطانی دارد. روشندل وجود

 طور به جمعی های رسانه كه دریافت پژوهشی

 در همگانی ورزش كردن نهادینه چشمگیری،

 ( در1386) یكرد .كنند می تبیین را كشور

 و موجود وضعیت بین دریافت پژوهشی طرحی

 ورزشتوسعه  در گروهی های رسانه مطلوب

 ،آموزی دانش همگانی، ورزش های گروه در كشور

 تفاوت بانوان و معلوالن كارگران، دانشجویی،

 اذعان (1386) زاده محرم. وجود دارد داری معنی

 بعد دو هر در گروهی های رسانه كه دارد می

 نقش توانند می بیرونی و درونی انگیزش ادایج

 روانی انرژی تنظیم و عاطفی هیجانی، حمایت

 توفیق طلبی ارضای و ای حرفه ورزشکاران برای

 توسعه با آماتور ورزشکاران مثبت تقویت و

)قاسمی  باشند داشته همگانی ورزش های رشته

عنوان نمود ( 1382) غفوری .(1387و همکاران، 

 تغییر در داری معنی اثر معیج های رسانهكه 
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 اما دارند كردن ورزش برای مردم رفتار و نگرش

 زیرا نیست، هماهنگ جامعه نیازهای با اثر این

 ترویج به اقتصادی سود به دلیل دهند می ترجیح

 بپردازند. قهرمانی ورزش نشر

 و عنوان ورزش با پژوهشی ( در2005)1هوم

 جنتای این به ژاپن، در گروهی های رسانه

 جذب برای محتوا تهیه منظور كه به یافت دست

 به بیشتر گروهی های رسانه مخاطب، بیشتر

 اقتصادی فزاینده فشارهای ،اند آورده روی ورزش

 های شركت ویژه به گروهی، های رسانه روی بر

 مقابل در ورزش فواید اقتصادی  و تلویزیونی

 مستند نمایش، )مثل تلویزیونی های برنامه دیگر

 عنوان به را ورزش هاآن تا شد باعث ه(غیر و

 ،تماشاگرپسند و سازگار، جذاب، هزینه كم راه یک

 نیاز ورزش واسطه اگرچه، .كردند شناسایی

 و اقتصادی سیاسی، های زمینه در تا داشت

 بین ارتباط پیشرفت اما شود، درک ایدئولوژیکی

 مشخص غربی غیر جوامع در ورزش و ها رسانه

 های شکل عنوان به معیج های رسانه .بود

  انتشار و تهیه كانون ،ها فناوری و فرهنگی

 های فرهنگ و ورزش فرهنگی -اجتماعی مفاهیم

 بود. آسیائی جوامع در فراغت

 ورزش عنوان با درتحقیقی (1970)2بانسیلیسکو

كه  یافت دستاین نتایج  به ،مطبوعات و

 هیجان خود، های گزارش و اخبار با مطبوعات

 مطبوعات كردند. منتقل مخاطبین به را ورزش

 رسانی اطالع وظیفه كه بودند ابزاری فرهنگی

 را انسانی رفتار پیشرفت و عقاید از دفاع دقیق،

 كانادا المپیک ملی های كمیتهداشت.  عهده بر

 ژاپن (،2007) فنالند (،2005) استرالیا (،2004)

 كه كردند اعالم (2007) مالزی و (2006)

                                                      
1. Home 

2. Banciulescu  

 نقش ارتباطات، و اطالعات وریفنا از گیری بهره

داشته.  المپیک ملی های كمیته فعالیت در مهمی

3تاملینسون
 بررسی تحقیقی به ( در2002) 

 ورزش فرهنگی امور گستره در موجود های زمینه

  های فعالیت ای ماهواره پوشش و پرداخت

 مسئله این تأثیر به وی كرد. بررسی را ورزشی

 آن به و دبر پی ورزش توسعه و گسترش در

4مول .كرد اشاره
درباره  تحقیقی در (1997) 

 كشورش بدنی تربیت متخصصان نگرش بررسی

 ورزش به  گرایش در جمعی های رسانه نقش به

 بین معناداری رابطه به همگانی، و قهرمانی

 قهرمانی و همگانی ورزش توسعه و ها رسانه

 در پژوهشی در (1996)5وود گرین. یافت دست

 ای رسانه تبلیغات بین را معناداری طهراب استرالیا

 به فعالیت بدنی مشاهده كرد و نگرش تغییر و

 افزایش بر جمعی های رسانه اثر كه دریافت

 و درصد 87 بدنی در مورد فعالیت  مردم آگاهی

 30 بدنی، فعالیت به گرایش و رفتار تغییر روی

 (.1386)قاسمی و همکاران،  است درصد

 تماشاگران به ورزش انتقال واسطه ها رسانه

 عمومی فرهنگ حوزه به مدرن ورزش و شده

 گرفته شکل ورزش از جدیدی مفهوم لذا واردشده

 ورزش اجتماعی متفاوت كاركردهای و ابعاد و

 تلویزیون، طریق از مردم شده، بیشتر پدیدار

 كنند می برقرار ارتباط ورزش با مطبوعات و رادیو

طبقات  از برخی زندگی در ها رسانه این سهم و

 حال درباالست.  بسیار كارگران( )مثل اجتماعی

 گروهی های رسانه میان در الزم هماهنگی حاضر

 راستای در ورزشی نهادهای و ها سازمان و ملی

مشاهده رسانه های نقش برخی از كامل استفاده

                                                      
3. Tomilson 

4. Mole 

5. Green wood 
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 برای ها نقش این خود مواردی در .شود مین

 نظر بهنیست.  مشخص كامالً اندركاران دست

 از مهم محورهای از برخی در رسد می

 بهداشت و سالمتی جمله از ورزش كاركردهای

 كشور نیاز با متناسب رسانه ظرفیت حداكثر از

 جامع نظام طرح وجود با حال .شود نمی استفاده

 مهم ابزار و نهاد وجود و كشور ورزش توسعه

 این اهداف به حصول برای گروهی های رسانه

 رسد می نظر به آن، های مأموریت تحقق و طرح

 در گروهی های رسانه مؤثر نقش و مناسب كاربرد

 است. نشده بینی پیش طرح این راهبردهای

 جمله از آن كردن همگانی و ورزش توسعه

 های ناهنجاری از پیشگیری های روش مؤثرترین

 در ویژه به اجتماعی های ارزش تقویت و رفتاری

 یقطر از بدنی تربیت .باشد می جوان نسل

 رشد در مهمی نقش اصولی و علمی های فعالیت

 تواند می و كند می ایفا انسان وجودی ابعاد

 استعدادها شکوفایی و ها خالقیت بروز موجب

برای كاهش هزینه  سو یکها از  دولت .گردد

درمان و بهداشت و رشد سالمت روحی و 

ریزی  جسمی افراد جامعه روی ورزش برنامه

ها و  انعکاس برد كنند و از سوی دیگر می

ها در ورزش قهرمانی است كه عالوه بر  موفقیت

ایجاد غرور ملی و شادابی جامعه، تحرک افراد را 

های  پذیری در بخش پذیری و مسئولیت در نقش

مختلف ورزش اعم از همگانی، قهرمانی و 

 های برنامهتدوین لذا  برد. ای باال می حرفه

نای فرهنگی و تربیتی منطبق با اصول و مب

 و اسالمی و ایرانی با استفاده از متخصصین

 روانشناسی، مذهبی، ورزشی، زبدگان

 كه نگرش ورزشی داشته و شناسی جامعه

به  كنند مینیازهای واقعی جوانان را لمس 

 ای حرفهمنظور توسعه فرهنگی ورزش همگانی و 

جامعه از فقر  چراكه نماید میكشور ضروری 

در این  است. فرهنگ ورزشی لطمه اساسی دیده

 توانند می مؤثریجمعی نقش  های رسانهراستا، 

 انکارناپذیر نقش به توجه با حالایفا كنند. 

 دهی جهت و دهی شکل در ورزشی های رسانه

 و بدنی فعالیت نقش همچنین و جامعه افکار

 افراد روانی و جسمانی سازی سالم در ورزش

 به توجه درمانی و با های هزینه كاهش و جامعه

 به مربوط های طرح در گذشته های اكامین

 و كاركردها متأسفانه كشور، ورزش توسعه

 كارهای راه و گروهی، های رسانه های نقش

 ملی، سطوح در ها آن كاربرد برای مناسب

 موردتوجه كمتر اساسی، مسئله یک عنوان به

)سند راهبردی نظام جامع  است قرارگرفته

 كمبود این (. 1382و ورزش،  بدنی تربیتتوسعه 

 تحقیق این انجام ساز زمینه اساسی نیازهای و

 با كه است تالش در محقق این كه ،باشد می

 زیر شرح به تحقیق سؤاالت به بتواند آن، انجام

 دهد: پاسخ

 توسعه و رشد در چقدر گروهی های رسانه

 سهیم كشور  ای حرفههمگانی و  ورزش فرهنگ

 ؟اند بوده

 ،رسانی عاطال)چهارگانه  های نقش بین

 اجتماعی( مشاركت و سازی فرهنگ آموزشی،

 فرهنگی توسعه و كشور گروهی های رسانه

 یا دارد وجود ارتباط ای حرفههمگانی و  ورزش

 خیر؟

 و سازی تصمیم نقش اهمیت به توجه با

 مدیران متخصصان، خبرگان و های گیری تصمیم

 این نتایج ورزش، توسعه در رسانه و ورزش

 سهم ها نقش این بهبود در تواند می بررسی

 نظرات از مندی بهره به نیازباشد.  داشته مهمی

 لزوم و رسانه و ورزش عرصه نظران صاحب
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 یابی دستراستای  در نتایجی یافتن برای بررسی

 فراهم را حوزه این در مطالعه زمینه مهم، این به

 سطح در فرهنگی ورزش توسعه اهمیتكرد. 

 ایجاب آن، در گروهی های رسانه نقش و ملی

 تا نماید تالش محقق در این تحقیق، تا نمود

 ورزش توسعه راستای در مهم نیازهای از یکی

 .نماید برطرف را )توسعه فرهنگی( كشور

 

 شناسی پژوهش روش

تحقیق حاضر به لحاظ نوع داده از انواع 

به لحاظ هدف، آید؛  ی به شمار میمتحقیقات ك

-توصیفیكاربردی بوده و در زمره تحقیقات 

با  پژوهشآماری   جامعه. باشد میهمبستگی 

 نظران صاحبشامل توجه به متغیرهای تحقیق، 

متخصصان، مدیران و كارشناسان( حوزه ورزش )

 نفر 360باشد كه تعداد این افراد  می و رسانه

گیری  این پژوهش از روش نمونهدر  باشد. می

با استفاده از  گردید وتصادفی ساده استفاده 

كوكران، حجم نمونه محاسبه گردید كه  فرمول

افزایش دقت و  منظور به .شد نفر 186برابر 

توزیع  پرسشنامه 200 ،ها دادهقابلیت اطمینان 

و  استفاده قابلپرسشنامه  181شد كه در نهایت 

. در پژوهش حاضر از آمدبه دست ، تحلیل قابل

اصلی(  های روش عنوان به) و مصاحبهپرسشنامه 

مطالعات مستندات و مطالعه  های روشو از 

جهت  مکمل( های روش عنوان به) ای كتابخانه

از دو روش  گردید. استفاده اطالعات آوری جمع

آمار توصیفی برای تحلیل اطالعات جمعیت 

شناختی و آمار استنباطی برای آزمون فرضیات 

های استنباطی با توجه روش است. شده استفاده

ی مشتمل بر نوع تحقیق و فرضیات مورد بررس

برای تعیین جهت پاسخ 1آزمون مقایسه میانگین

ها، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی 

 2مختلف و تحلیل عاملی هایمؤلفهرابطه بین 

های توصیفی شامل جداول  آماره .باشدمی

و در سطح استنباطی  باشد میفراوانی و میانگین 

نیز از مدل معادالت ساختاری شامل تحلیل 

به منظور سنجش روایی  ئیدیعاملی تا

اسمیرنف برای -پرسشنامه، آزمون كلموگروف

ه )ب tو آزمون  ها دادهتعیین نرمال بودن توزیع 

دلیل باال بودن حجم نمونه و نرمال بودن توزیع 

مورد  افزارهای نرماست.  شده استفاده (ها داده

بسته  ها دادهاستفاده جهت تجزیه و تحلیل 

 افزاری نرمو بسته  19نسخه  SPSS افزاری نرم

LISREL  باشند میتحت ویندوز   72/8نسخه. 

 

 های پژوهش یافته

در تکمیل این  گردید كهمشاهده 

%( 5/58) مردان مشاركت بیشتری ،پرسشنامه

 به لحاظ وضعیت تأهل اكثریت افراد ،اند داشته

 ،اند دادهتشکیل  متأهلینرا  (%83بیش از )

%( از افراد تحصیالت 86درصد باالیی)

اند كه نشان دهنده  و باالتر  داشته لیسانس فوق

به این  گویان پاسخسطح باالی تحصیالت 

درصد  5/30همچنین پرسشنامه است. 

دارای مدرک تحصیلی در حوزه  دهندگان پاسخ

در صد دارای مدرک  3/26ارتباطات و رسانه، 

درصد دارای مدرک  7/34،  بدنی تربیتتحصیلی 

درصد دارای مدرک سایر  5/8و  شناسی هجامع

 بودند. ها رشته

                                                      
1. Compare means 

2. Factor analysis 
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 پاسخ دهندگان جمعیت شناختی های ویژگی . 1 جدول
 درصد فراوانی  ردیف

 جنسیت 1
 5/41 75 زن

 5/58 106 مرد

 وضعیت تأهل 2
 1/16 29 مجرد

 9/83 152 متأهل

 سن 3

35< 55 5/30 

45_35 58 2/32 

45> 68 3/37 

 تتحصیال 4

 0/14 25 لیسانس

 2/60 109 لیسانس فوق

 8/25 47 دكتری

 رشته تحصیلی 5

 5/30 55 ارتباطات

 3/26 48 بدنی تربیت

 7/37 63 شناسی جامعه

 5/8 15 سایر

 سابقه كار 6

10< 42 3/23 

20_10 61 5/33 

20> 96 2/53 

 

 .گردیداسمیرنوف استفاده  -زمون كلموگروفاز آ ابعاد الگو یها مؤلفهبرای بررسی نرمال بودن 

 

 

 اسمیرنف - آزمون كلموگروفنتایج   . 2جدول

 نتیجه فرضیه سطح معناداری Zآماره  متغیرهای تحقیق

 نرمال است 091/0 211/1 های جمعی رسانه

 نرمال است 269/0 101/1 های جمعی رسانه سازی فرهنگ

 ل استنرما 491/0 833/0 جمعی های رسانهآموزشی 

 نرمال است 443/0 864/0 جمعی های رسانه رسانی اطالع

 نرمال است 468/0 848/0 جمعی های رسانهایجاد مشاركت اجتماعی 
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 کشور ای حرفههمگانی و توسعه فرهنگی ورزش برای سازه  ای دومرحله یدییتأعاملی  لیتحل

 

 تخمین ضرایب استانداردمرتبه دوم در حالت  یدییتأمدل تحلیل عاملی   .1نمودار 
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 (t-valueمرتبه دوم در حالت معناداری) یدییتأمدل تحلیل عاملی  . 2نمودار  

 
برازنهدگی در   یهها  مشخصهه كهه   طور همان

 ،و جدول زیهر نوشهته شهده اسهت     ها مدلپایین 

این پهژوهش بها سهاختار     یها داده دهد یمنشان 

عاملی و زیربنای نظری تحقیق بهرازش مناسهبی   

بهها  سههؤاالتو ایههن بیههانگر همسههو بههودن   دارد

 نظری است. یها سازه
 

 های برازش مدل شاخص  . 3جدول

 حد مجاز برآوردهای مدل نام شاخص

 3كمتر از  613/1 ی آزادی( )كای دو بر درجه

GFI(نیکویی برازش) 9/0باالتر از  91/0 

RMSEA)09/0كمتر از  077/0 )ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CFI )9/0باالتر از  96/0 )برازندگی تعدیل یافته 

NFI)9/0باالتر از  93/0 )برازندگی نرم شده 
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NNFI)9/0باالتر از  97/0 )برازندگی نرم نشده 

IFI )9/0باالتر از  96/0 )برازندگی فزاینده 

 
 (loading factor)توسعه فرهنگی ورزش كشوردوم برای مدل اول ونتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه  . 4جدول 

 متغیرهای پنهان
متغیرهای 

 مشاهده شده
آماره  بار عاملی

t 

ی سطح معن

 داری
 نتیجه

میانگین واریانس 

 (AVEشده) تبیین

 سازی فرهنگنقش 

 معنادار است <01/0  - 65/0 7 سؤال

67/0 

 معنادار است <01/0 25/6 72/0 10 سؤال

 معنادار است <01/0 85/4 53/0 11سؤال

 معنادار است <01/0 22/5 60/0 12سؤال

 معنادار است <01/0 12/6 24/0 17سؤال

 معنادار است <01/0 59/5 62/0 19سؤال

 آموزشینقش 

 معنادار است <01/0 - 64/0 13سؤال

63/0 
 معنادار است <01/0 63/4 64/0 14سؤال

 معنادار است <01/0 98/3 46/0 16سؤال

 معنادار است <01/0 66/2 31/0 18سؤال

 ها رسانهنقش 

 معنادار است <01/0 - 73/0 1سؤال

 معنادار است <01/0 95/4 49/0 2سؤال 60/0

 معنادار است <01/0 36/4 48/0 3سؤال

 رسانی اطالعنقش 

 معناداراست <01/0 - 36/0 4سؤال

 معنادار است <01/0 17/4 45/0 5سؤال 53/0

 دار استمعنا <01/0 38/4 46/0 15سؤال

نقش ایجاد مشاركت 

 اجتماعی

 معنادار است <01/0 - 58/0 6سؤال

 معنادار است <01/0 44/2 73/0 8سؤال 71/0

 معنادار است <01/0 30/2 66/0 9سؤال

توسعه فرهنگی ورزش 

 كشور

نقش 

 سازی فرهنگ
 معنادار است <01/0 12/7 04/1

83/0 

 

 ستمعنادار ا <01/0 23/5 77/0 نقش آموزشی

 معنادار است <01/0 47/7 90/0 ها رسانهنقش 

 معنادار است <01/0 72/5 06/1 رسانی اطالعنقش 

نقش ایجاد 

 مشاركت

 اجتماعی

 معنادار است <01/0 34/4 40/0

 
 متغیرهای پنهانبین  ماتریس همبستگی پیرسون . 5جدول شماره 

(2) (1) متغیرهای پنهان  (3)  (4)  (5)  خآلفای كرونبا 

سازی فرهنگنقش (1)  1 
    

735/0  
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نقش آموزشی(2)  435/0 ** 1 
   

844/0  

ها رسانهنقش (3)  460/0 ** 684/0 ** 1 
  

887/0  

رسانی اطالعنقش (4)  508/0 ** 219/0 * 441/0 ** 1 
 

841/0  

نقش ایجاد مشاركت اجتماعی(5)  235/0 * 613/0 ** 467/0 ** 402/0 ** 1 892/0  

 

 تحقیق یها هیفرضتحلیل 
 مثبت و  تأثیرهای جمعی  : رسانهاولرضیه ف

معناداری بر توسهعه فرهنگهی ورزش همگهانی و    

 ای كشور دارد. حرفه

 
 جمعی های رسانهای مربوط به  یک نمونه tنتایج آزمون   . 6جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره  متغیر
 %95فاصله اطمینان 

 كران باال كران پایین

های  رسانه

 جمعی
64/18 180 0 59/0 527/0 652/0 

 
 تأییدنشان از  t نتایج حاصله از آزمون

 كند % می95فرضیه محقق در سطح اطمینان 

بنابراین ( + شده است96/1بیشتر از  t)آماره 

 تأثیر% 95های جمعی در سطح اطمینان  رسانه

  دارد.مثبت و معناداری بر توسعه 

های  سازی رسانه هنگفرنقش  دوم: فرضیه 

مثبت و معناداری بر توسعه  تأثیرجمعی 

 ای كشور دارد. فرهنگی ورزش همگانی و حرفه

  

 های جمعی سازی رسانه فرهنگ نقش ای مربوط به یک نمونه tنتایج آزمون  . 7جدول  

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 %95فاصله اطمینان 

 ان باالكر پایین كران

758/15 180 0 568/0 497/0 639/0 

 تأییههدنشههان از  tنتههایج حاصههله از آزمههون 

 كنهد  مهی % 95فرضیه محقق در سطح اطمینهان  

 توان میبنابراین ( +96/1بیشتر از  t)مقدار آماره 

سازی  فرهنگ% نقش 95گفت در سطح اطمینان 

 مثبت  تأثیرهای جمعی  رسانه

 

ورزش همگهانی و   و معناداری بر توسعه فرهنگی

 ای كشور دارد. حرفه

هههای  آموزشههی رسههانه سههوم: نقههشفرضههیه 

مثبههت و معنههاداری بههر توسههعه   تههأثیرجمعههی 

 ای كشور دارد. فرهنگی ورزش همگانی و حرفه

 های جمعی آموزشی رسانه نقش ای مربوط به یک نمونه tنتایج آزمون  . 8جدول 

 گیناختالف میان سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 %95فاصله اطمینان 

 كران باال كران پایین
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108/11 180 0 537/0 441/0 632/0 

 
فرضیه  تأییدنشان از  tنتایج حاصله از آزمون 

)مقدار  كند می% 95محقق در سطح اطمینان 

گفت  توان میبنابراین ( +96/1بیشتر از  tآماره 

های  زشی رسانهآمو% نقش 95در سطح اطمینان 

معناداری بر توسعه مثبت و  أثیرتجمعی 

 ای كشور دارد. فرهنگی ورزش همگانی و حرفه

های  رسانه رسانی اطالعنقش چهارم: فرضیه 

مثبت و معناداری بر توسعه  تأثیرجمعی 

 ای كشور دارد. ورزش همگانی و حرفه فرهنگی

 جمعی های رسانه رسانی اطالع نقش ای مربوط به یک نمونه tنتایج آزمون  . 9جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 %95فاصله اطمینان 

 كران باال كران پایین

293/9 180 0 417/0 328/0 505/0 

 
فرضیه  تأییدنشان از  tنتایج حاصله از آزمون 

)مقدار  كند می% 95محقق در سطح اطمینان 

 گفت توان میبنابراین ( +96/1بیشتر از  tآماره 

 رسانی اطالع% نقش 95در سطح اطمینان 

مثبت و معناداری بر  تأثیرهای جمعی  رسانه

ای كشور  توسعه فرهنگی ورزش همگانی و حرفه

 دارد.

ایجاد مشاركت اجتماعی  پنجم: نقشفرضیه 

جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش  های رسانه

مثبت و معناداری  تأثیركشور  ای حرفههمگانی و 

دارد.

 

 جمعی های رسانهنقش مشاركت اجتماعی به ای مربوط  یک نمونه tنتایج آزمون  . 10جدول 

 اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی tآماره 
 %95فاصله اطمینان 

 كران باال كران پایین

582/8 180 0 423/0 325/0 52/0 

 

فرضهیه   تأییهد نشهان از   tنتایج حاصله از آزمون 

)مقهدار   كنهد  مهی % 95محقق در سطح اطمینان 

گفهت   تهوان  میبنابراین ( +96/1بیشتر از  tآماره 

ایجهاد مشهاركت   % نقهش  95در سطح اطمینهان  

جمعی بهر توسهعه فرهنگهی     های رسانهاجتماعی 

معنهاداری   تأثیركشور  ای حرفهورزش همگانی و 

 دارد.

 

 

بر توسعه فرهنگی  مؤثرعوامل  بندی رتبه

 کشور ای حرفهورزش همگانی و 
 توان یم آمده دست بههای  ساس میانگینبر ا

بر توسعه فرهنگی ورزش همگانی و  مؤثرعوامل 

نمود. بر اساس نتایج  بندی اولویتكشور را  ای حرفه

، های جمعی سازی رسانه فرهنگنقش ، آمده دست به

های جمعی، نقش  رتبه اول و نقش آموزشی رسانه
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   را داشته اند. های بعدی  رتبه اجتماعی مشاركتنقش ایجاد  های جمعی و رسانه رسانی اطالع
 

 كشور ای حرفهتوسعه فرهنگی ورزش همگانی و بر  مؤثرعوامل  بندی رتبه . 11جدول 

 مقدار میانگین عوامل مورد بررسی

 568/3 جمعی های رسانه سازی فرهنگنقش 

 537/3 جمعی های رسانهنقش آموزشی 

 417/3 جمعی های رسانه رسانی اطالعنقش 

 423/3 جمعی های رسانهنقش ایجاد مشاركت اجتماعی 

 گیری بحث و نتیجه
 هعمهد  های نقش بین كه داد نشان تحقیق نتایج

 مشهاركت  ،رسهانی  اطهالع ) جمعهی  ههای  رسهانه 

 توسهعه  ( وسهازی  فرهنهگ  و آموزشی اجتماعی،

 ارتباط كشور ای حرفههمگانی و  ورزش فرهنگی

فرضهیه  دارد و هر پهنج   وجود مثبت و معناداری

بهر  قهرار گرفتنهد. همچنهین     تأییهد تحقیق مورد 

عوامهل   بندی اولویتاز  آمده دست بهاساس نتایج 

چهارگانههه  هههای نقههش تههأثیر، شههدت تأثیرگههذار

جمعهی بهر توسهعه فرهنگهی ورزش      ههای  رسانه

نقههش كشههور بههه ترتیههب،  ای حرفههههمگههانی و 

 رسهانی  اطالع، نقش آموزشی، نقش سازی فرهنگ

 . باشد می كت اجتماعیو نقش ایجاد مشار

 نتهایج  بها  حاضهر  تحقیهق  نتهایج  طوركلی به

 (،1386) قاسهمی ، (1382غفهوری )  تحقیقهات 

 (،1386) اربطهانی  روشهندل  (،1386) كهردی 

، (1388) راد قیهامی  (،1387) مشهدی مهدویان

 وود گهرین  (،1991جکسهون )  (،1388) محقق

 (،2002) تاملینسهون  (،1997) مهول  (،1996)

 نقهش  تأییهد  در (2009) رانهمکها  و بهاالرد 

 خهوانی ههم  ورزش توسعه در گروهی های رسانه

 .دارد

 بهه نظهر   حاضهر،  تحقیهق  نتهایج  به توجه با

  ،رسانی اطالع چهارگانه های نقش كه رسد می

 

 

 از سهازی  فرهنگ و اجتماعی، آموزشی مشاركت

 در و جمعی هستند های رسانه مهم كاركردهای

 سهزایی  بهه  نقهش  كشور ورزش فرهنگی توسعه

 نقش به باید ای رسانه و ورزشی مسئوالن دارند.

 ورزش همگهانی و تفریحهی   خصوصاً ورزش مهم

 عمهومی  نشهاط  و سالمت فضای بسترسازی در

 در رسانه كمیته تشکیل با و باشند واقف جامعه

 توسهعه  بهه  همگهانی،  ههای  ورزش فدراسهیون 

 مسهئوالن  و كننهد  كمهک  ورزش ایهن  فرهنگی

 بهرای  موردنیهاز  مکهان  و مانز باید نیز ای رسانه

 مختلف آحاد نزد در همگانی ورزش رسانی اطالع

 را خود نقش راستا این در و كرده مهیا را جامعه

 كارشناسهان  اگهر  شهک  بهی  كنند. ایفا درستی به

 ورزش روز مسائل و موضوعات زمینه در ای رسانه

 باشهند،  داشهته  كهافی  شناخت و دانش همگانی

 فرهنهگ  اشهاعه  در را مثبتهی  نقهش  تواننهد  می

 عالوه بهر  .باشند داشته عهده بر همگانی ورزش

 ورزش فدراسهیون  در ای رسهانه كمیتهه   تشکیل

 آگهاه  باید ای رسانه و ورزشی مسئوالن همگانی،

 بطن به متعلق همگانی ورزش كه بدانند و باشند

 ورزش بنیهاد  عنهوان  بهه  و اسهت  جامعهه  متن و

 ههر  به یدبا بنابراین ،شود می یاد آن از قهرمانی

 ههای  رسهانه  در مناسهب  سهازی  برنامهه  بها  نحوی
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 ایهن  سهوی  بهه  را جوانهان  ویژه به و مردم جمعی،

 در را هاآن مشاركت میزان و دهند سوق ورزش

 توان می صورت این در دهند، افزایش ورزش امر

 خهود  اجتماعی مشاركت نقش به ها رسانه گفت

 ههدف  راسهتا،  ایهن  در .اند كرده عمل درستی به

 افهزایش  بایهد  ورزشی خصوصاًجمعی  های نهرسا

 ورزش، دربهاره  هها  آن نظهر  انعکاس و مخاطبان

 دربهاره  مهردم  ههای  دیهدگاه  و مشکالت بررسی

 حضهور  بهرای  تالش همچنین و همگانی ورزش

 فرهنهگ  توسهعه  امر در غیرورزشی های سازمان

 و ورزشهی  مسهئوالن  باشهد.  همگهانی  ورزش

 سالحی عنوان به آموزش مقوله به باید ای رسانه

 ورزش فرهنهگ  گسهترش  و بسهط  در تأثیرگهذار 

 ایهن  در بنهابراین  بنگرنهد.  (ای حرفه)همگانی و 

 معهر   به و تدوین تهیه، هایی برنامه باید راستا

 سهطح  ارتقهای  جههت  در كهه  درآیهد  نمهایش 

 همقوله  به نسبت مردم عمومی دانش و معلومات

 حفه   و افهزایش  در را آن نقهش  و باشد ورزش

 .دهد نشان درستی به سالمتی

 قهدمی  در ورزشهی  و ای رسهانه  كارشناسان

 و خهود  ههای  برنامه در نوآوری با توانند می دیگر

 ورزشهی  عملکهرد  و مههارت  سطح انگیزه، ایجاد

 قهدمی  در .بخشهند  بهبود را مردم مختلف آحاد

 عهام واژه  بهه  آشهنایی  و علم با باید هاآن دیگر،

 ایراسهت  در ههایی  برنامهه  طراحهی  بهه  فرهنگ،

 بپردازند. ای حرفههمگانی و  ورزش سازی فرهنگ

 چنهان  بهه  ارتباطات عصر در ورزشی های رسانه

 بر ناخواسته یا خواسته كه اند یافته دست قدرتی

 از آگاهی بنابراین ،گذارند می تأثیر عمومی افکار

 ای رسهانه  كارشناسهان  توسهط  موضهوعی  چنین

)همگهانی و   ورزش سهازی  فرهنهگ  بهه  توانهد  می

 راسهتا  ایهن  در كنهد.  شهایانی  كمهک  (ای حرفهه 

 فرهنگهی  و ملی نگاه عالوه بر ورزشی های رسانه

 اخهالق  مقوله به باید دارند، ورزش مقوله به كه

 و اصهیل  ههای  ارزش تبلیه   و تهرویج  شامل كه

 باشند. داشته ای ویژه توجه است، اخالقی فضایل

 همکهاری  نیازمنهد  ورزش در سهازی  فرهنهگ 

 اعم فرهنگ و ورزش تولیم نهادهای جانبه همه

 سههازمان ،ههها دانشههگاه ،وپههرورش آمههوزش از

 شهرداری اسالمی، ارشاد و فرهنگ ،بدنی تربیت

 فرهنهگ  همفکهری،  و همهدلی  با كه است ... و

 اسهاس  بهر  .بخشهند  توسهعه  جامعه در را ورزش

زیههر ارائههه  هههای پیشههنهاد نتههایج ایههن تحقیههق،

 :گردند می

 واقعی زهاینیا و سالیق عالیق، كردن لحاظ -1

 ههای  گهذاری  سیاسهت  و سهازی  برنامهه  در مردم

 جمعی؛ های رسانه

 مدیران بیشتر هرچه ارتباط و تعامل ضرورت -2

 بها  ورزش همگانی كشهور  در مسئول های بخش

 طریهق  از ورزشهی  خصوصهاً جمعهی   ههای  رسانه

 ورزش فدراسهیون  در رسهانه  كمیتهه  تشهکیل 

 یراستا در ای دوره های نشست برگزاری همگانی،

 و گرفتهه  انجهام  اقهدامات  و هها  فعالیهت  گهزارش 

 زمینهه  در ای رسهانه  كارشناسهان  بها  نظهر  تبادل

 همگانی؛ ورزش توسعه راهکارهای

 متهولی  نهادهای بیشتر هرچه توجه ضرورت -3

 ایهن  ههای  زیرسهاخت  توسعه به همگانی ورزش

 ،ههها دانشههگاه ،وپههرورش آمههوزش در ورزش

 و كارمنهدان  مسهلح،  نیروههای  ،هها  شههرداری 

 در اقهدامات  و هها  فعالیهت  انعکهاس  و كهارگران 

 جمعی؛ های رسانه

 و صداوسیما ویژه به ورزشی های رسانه توجه -4

 در دولتی اعتبارات از برخوردار های رسانه دیگر

 موضوع به بیشتر فضای و زمان تخصیص راستای

 در ورزشهی  های برنامه ساخت و همگانی ورزش

 و موزشآ همگانی، ورزش فرهنگ توسعه جهت
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 ههای  فعالیهت  انجهام  بهه  مردم تشویق و ترغیب

 روزانه؛ ورزشی

 ایهدور تخصصهی  ههای  نشسهت  برگهزاری  -5

 و ای حرفهه همگانی و  ورزش موضوع با )فصلی(

-صهاحب  حضهور  بها  سالمت توسعه در آن نقش

 آن انعکهاس  و ورزشی علوم و بدنی تربیت نظران

 .ورزشی های رسانه در

 آشهنایی  زشی برای آمو های كارگاهبرگزاری  -6

  ها آن ضرورت و ورزش انواع با رسانه مدیران

 آشهنایی  آموزشی بهرای  های كارگاهبرگزاری  -7

 و گروههی  ههای  رسهانه  مبهانی  با ورزش مدیران

  ورزش توسعه در ها آن نقش

تهیههه نظههام جههامع توسههعه فرهنگههی ورزش   -8

 ههای  رسهانه از طریهق   كشهور  ای حرفههمگانی و 

 و هماهنگ نظامی به یابی تدس منظوره جمعی ب

 .مؤثر

 بهرای  هها  ظرفیت و ها رسانه سایر ازاستفاده  -9

نهوع   ایهن  توسعه منظور به بانوان ورزش پوشش

 تلویزیهونی  پخهش  محدودیت به توجه ورزش، با

بانوان و همچنین توجه كمتهر بهه آن بهه     ورزش
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Abstract 

Objective: The purpose of this research is to investigate the roles of mass media 

(cultural, Educational, information and social participation stimulation) on cultural 

development of Iran amateur and professional sports in 2013.  

Methodology: Research method is descriptive-correlation. To gather data, library 

research (documents, literature review) and the field study (interviews and 

questionnaires) were used. The population consist of all the experts and managers in 

the field of sport and media whose number is 360. Sampling method was randomly 

and sample size was 186. For analyzing research hypothesis, t test, Pearson 

correlation, confirmatory factor analysis were used by SPSS software and Lisrel 

software. Content validity was used in order to assess the validity of questionnaire. 

The reliability of the questionnaire was determined by calculating Cronbach's alpha 

coefficient which its value was 0.898.  

Results: Research hypotheses at the significance level of 0.05 were confirmed and 

the results showed significantly positive relationship between roles of mass media 

and cultural development of amateur and professional sports. Based on means, 

effective factors on the cultural development of professional sports have been 

ranked. The cultural role of mass media took the first place and educational, 

information, and social participation stimulation role were ranked the next ones 

respectively. 

Conclusion: Participants believed that despite the mass media's effect on sport and 

cultural development, it is not considered appropriately. Furthermore, more sport 

programs of media were related to championship and professional sport. But, 

amateur sports were paid less attention. Therefore, an appropriate applied plan is 

required in order to interact with the media and use its capacities for the cultural 

development of sports in different dimensions. 
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