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 يمردم به ورزش ها يشدر گرا مؤثرعوامل  يينتب

 يجمع يبر نقش رسانه ها يدبا تاك يو قهرمان يهمگان 

1استان كردستان يبدن يتكارشناسان ترب يدگاهد از 
  

  *3جامعي، فاطمه 2يعامر يدس يرحسنم
  
  

  )7/3/1393تاريخ پذيرش:           22/9/1392(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
اسـتان   يبـدن  يـت كارشناسـان ترب  يـدگاه از د يجمعـ  يبر نقش رسـانه هـا   يدبا تاك يو قهرمان يمردم به ورزش همگان يشدر گرامؤثرهدف اين پژوهش، بررسي عوامل 
ورزش و جوانـان اسـتان    ارهاد يبـدن  يـت كارشناسان ترب يي آماري شامل تمام انجام گرفت. جامعه يدانيم يوهو به ش يمايشيپ - يفيكردستان است. پژوهش حاضر توص

محقق  پرسش نامهپژوهش از  يداده ها يگردآور يانتخاب شدند. برا يهدفمند كل شمار، برابر با جامعه آمار يرتصادفيغ يرينفر) كه با استفاده از روش نمونه گ 61(
كرونباخ، در بخش رسانه  يآلفا يباز ضر ياييپا يزانسنجش م اياستفاده شد. بر يهگو 61با  يو قهرمان يو ورزش همگان يجمع يساخته شده شامل دو بخش رسانه ها

پـژوهش و بـا اسـتفاده     يهـا  يهفرضـ بـر اسـاس    يپس از جمع آور يقتحق يبه دست آمد. داده ها a= 90/0 يو همگان يقهرمان يورزش ها يو برا a=84/0 يجمع يها
پژوهش وجود دارد. بررسي نرمـال بـودن    يها ياسمق يرز يزوج ها يانگينم ةرتب ينب يدار عنينشان داد كه تفاوت م يجشدند. نتا يلتحل يرهتك متغ tو  يدمنآزمون فر

رسـانه   ي،اجتمـاع  يشبكه هـا  ي،ورزش يساختار سازمان ها ي،اجتماع يو ارتباطات، تقاضا يساز يپژوهش نشان داد كه جهان يها پرسش نامههاي  مؤلفةتوزيع نمرات 
در سـطح   يـق تحق يهـا  همؤلفـ  يـر ز يتك متغيري نشان داد كـه تمـام   tاول تا ششم قرار دارند. نتايج آزمون  يتلوودر ا يبترت به يورزش يرغ يسازمان ها ي،جمع يها

  باشد. يم يو قهرمان يمردم به ورزش همگان يشدر گرا يجمع يبودن رسانه ها مؤثرشانگر دار مي باشند كه ن مثبت  و معني 001/0
 
  

  واژگان كليدي
  ، كردستان.يجمع يرسانه ها ي،ورزش قهرمان ي،ورزش همگان

                                                      
  . مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد1
     يهدانشگاه اروم يورزش يريتمد ياردانش. 2
  Email: fatemejameei@yahoo.com  شي دانشگاه اروميه . كارشناس ارشد  مديريت ورز3
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  مقدمه  
 تــأثيرو  يارتبــاط جمعــ يلارتباطــات و وســا يــتاهم

ارتباط  يلاست، وسا يرشگرف آن بر افراد جامعه انكار ناپذ
 ينـد را در فرآ يزنـدگ  يـد جد يقادر هستند روش ها يجمع
 يلآورند. منظـور از وسـا   يدپد يو فرهنگ ياجتماع ييراتتغ

 ينترنتماهواره و ا يات،نشر يو،راد يزيون،تلو :يارتباط جمع
شـناخته   يو اثـر بخشـ   يواجد عناصـر گسـتردگ   يرااست، ز

خـود بـه    يدر سـه كـاركرد اساسـ    يارتباط يلشوند. وسا يم
مورد اشاعه در ارتباط هسـتند   يبا سوژه فرهنگ يمطور مستق

فرهنـگ و ارتباطـات را    يـان م ياييكه روابط تنگاتنگ و پو
 يررسانه به طور غ هدهد، راجرز معتقد بود چنان چ ينشان م
و  ياجتمـاع  يكانال هـا  يربا سا يهمكار يقو از طر يممستق

 ييراتبر تع يشتريب تأثيركنند،  يتبا آن ها فعال يدر هماهنگ
  ).1380خواهند نهاد (مهرداد، ياجتماع

از افـراد جامعـه نفـوذ     يعيوس يفط يانها در م رسانه
امـر   يـك  يسـاز  ينهاشاعه و نهاد يرسانه ها برا ةدارد. برنام

بان مخاط يممستق يرو غ يمبه توجه مستمر، مستق يازن يفرهنگ
امـر   يـك سـاختن   ينـه معناسـت كـه در نهاد   ينبـد  يندارد. ا
 مانندمختلف  ياز برنامه ها يدمانند ورزش كردن با يفرهنگ

و از  يمآموزش خانواده هـا و ... بـه طورمسـتق    ي،اطالع رسان
 يـر و مسـابقات بـه طـور غ    يحـي تفر يها و برنامـه هـا   يالسر
تفاده اسـ  ينترنـت، و مطالـب متنـوع در مطبوعـات و ا    يممستق
  شود.

 يـن ورزش داشـتند. ا  يرا رو تـأثير  يشـترين ها ب رسانه
رابطه از اواخر قرن نوزدهم با روزنامه ها آغاز شد و در قرن 

. در دهـه پنجـاه   يافـت گسـترش   يزيـون و تلو يوبه راد يستمب
انواع ورزش ها را تحت پوشش قـرار داد   يزيونتلو يالدي،م

 آنبه ورزش افـزود و   يگرينود ماهواره بعد د يو در دهه 
). 2000و همكـاران،   يبومنرا در جهان گسترش داد (هونسـ 

هـا بـا    اقتصاد و ورزش به مدد گسـترش رسـانه   1960  ةاز ده
يكديگر به تعامل پرداختند و روند موسوم به تجـاري شـدن   

از دولـت هـا در    يورزش شكل نويني به خود گرفت. برخـ 
توسـعه ورزش   يبـرا  ييتالش هـا  ي،شمال يكاياروپا و آمر

انجـام دادنـد كـه     يزيـوني تلو يبرنامـه هـا   يقاز طر گانيهم
ورزش  يـژه و يـويي شـبكه راد  يـك اروپـا   يـه انجام اتحاد سر

  ).Sport in Norway,2002نمود ( يجادا يهمگان
و درآمـد   يورزش قهرمان يبه علت جاذبه ها معموال

بخـش دارنـد. ورود    يـن بـه ا  يشـتري رسانه ها توجـه ب  يشتر،ب
 يرسانه در ورزش با ورزش قهرمـان  يكبه عنوان  يونيزتلو

 يتتواننـد بـا هـدا    ي. بـه هرحـال، رسـانه هـا مـ     يدآغاز گرد
در خـدمت گسـترش ورزش    يو عمـوم  يدولت يسازمان ها

 يهمگان ي). ورزش ها1378ياني،ند(پوركيرقرار گ يهمگان
و  ياجتمـاع  يمشـاركت تمـام گـروه هـا     يشبا هـدف افـزا  

 ي،ورزش قهرمـان  يـت تقو ي،ورزش ييفراهم كردن تكثرگرا
شـده اسـت    يگـذار  يـه پا يحـي سـالم ورزش تفر  يحاتتفر

  ).1378ي،(سجاد
تمــام افــراد جامعــه، بــه  يمدانــ يهمــان گونــه كــه مــ 

دارنـد،   يـاز ن و مناسب اوقات فراغت خـود  يحگذراندن صح
بـا توجـه بـه نقـش حسـاس و       يان،دانشـجو  يژهاما جوانان بو

 يو اقتصـاد  ياجتمـاع  ي،گـ فرهن اركـه در سـاخت   ياسازنده
ــد، در ا  ــور دارن ــنكش ــاره ن ي ــدب ــه دق يازمن ــقتوج ــر ي  يت

ــان ــاران،زاده و  يهستند(لهس ــذران  1385همك ــروزه گ ). ام
 يلياردهـا م يدر زندگ ياساس ياوقات فراغت با ورزش، اصل

توسـعه، داشـتن    ينـد . در فرآيدآ يانسان در جهان به شمار م
افـراد آن از عمـر    يشـتر كـه ب  يسالم و جامعه ا يانسان يروين

 يبرخوردار باشند، از شـاخص هـا   يهمراه با سالمت يطوالن
و  يا(ازكيـد آ يبـه حسـاب مـ    فرهنگـي و  يمهم توسعه انسان

  ).  1386ي،غفار
 يورزش يتمردم از شركت در فعال يزهانگ يقتحق در

باالتر،  (يكبه شعار المپ يابيبه درجات باال و دست  يدنرس
برقــراي نشــاط و  ي،بلكــه تندرســت يســت، ن)يترقــو يعتر،ســر

از علل مهم شركت در ورزش است  يروابط اجتماعتوسعه 
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 يدادن به افراد جامعه بـرا  ي). درواقع آگاه1375ي،(اصفهان
 يبرا يالتخود و فراهم آوردن تسه تيدادن به سالم يتاهم

ــ ــ  يدسترس ــات ورزش ــه امكان ــا يب ــعه  ياز شــاخص ه توس
). 1388ي،در عصر حاضر است (خـوارزم  يو انسان يفرهنگ

 يمهم باال بردن شناخت ورزش ينبه ا يدنرس ياز راهكارها
 يــق،از طر يــدبا اســت كــه يو اعتقــاد يمــردم از نگــاه علمــ

بـر   تمـاعي مختلـف اج  يوگـروه هـا   يارتبـاط جمعـ   يلوسا
ــاس  ــكاس ــازمان  ي ــر س ــهدر زم يتفك ــان ين  ي،ورزش همگ

در  يـادي ز أثيرتـ  يگروهـ  يكنند. رسانه هـا  يفرهنگ ساز
از  يزيـون ورزش دارند كـه نقـش تلو   يمردم به سو يشگرا

بــه ورزش  يگروهــ يهمــه بــارزتر اســت. توجــه رســانه هــا
). 1999ي،آن است (لونـد  يجنبه ماد يلبه دل يشترب يقهرمان
دارنــد.  يبــه ورزش همگــان يشــتريب يــلمــردم تما فــياز طر
 78رسـانه هـا حـدود     نامحققـ  يها يبر طبق بررس ينهمچن

و  يبودنـد (غفـور   مـؤثر مردم بـه ورزش   يشدرصد در گرا
ــاران، ــان1382همكـ از  :عبارتنـــد ي). اهـــداف ورزش قهرمـ

و كسـب   يفيـت بهبـود ك  ي،قهرمـان  يورزش يتجمع يشافزا
ــ يــادينمــدال در م ــ ينب  يتعــداد رشــته هــا افــزايش ي،الملل

 يتعداد نفرات ورود يشافزا يك،المپ يها يبه باز يورود
در  يمل يها يمت يگاهجا يحفظ و ارتقا يك،ها المپ يبه باز

ــد ــه بن ــا اســت (قاســم  يرتب ــه 1389و همكــاران، يه ). جنب
بـه علـت كسـب مـدال، مقـام،       يورزش قهرمـان  ييدرآمدزا

ورزشكاران،  ديما يپاداش ها يافتو در يتشهرت، محبوب
جـذب   يـابي، و بازار يغـات تبل ي،ورزش قهرمـان  يجاذبه هـا 
 يارتباط جمع يلكه دولت، وسا يدهموجب گرد يانتماشاچ
ــول ــل يو مت ــور  ياص ــيورزش در كش وزارت ورزش و  يعن

 يشـترين داشـته و ب  يشترتوجه ب يجوانان به بعد ورزش قهرمان
 انيورزش قهرم يها ينهخود را صرف هز يغاتبودجه و تبل

). در مقابـل ورزش  1389و همكـارن،  ياشلق ي(طلوعيندنما
همه) قرار دارد اگـر   ي(ورزش برايورزش همگان ي،قهرمان

از ورزش هر كشور است،  يبخش مهم يچه ورزش قهرمان
اسـت كـه رشـد     يـن دارد ا يـت بـاره اهم  يناما آنچه كه در ا

و جا  يشدن ورزش همگان يردر گرو فرا گ يورزش قهرمان
). لـذا ورزش  1381ي،در جامعه است (انور الخـول  آنافتادن 
و  يورزش قهرمان يشرفتپ يبرا يساز و بستر ينهزم يهمگان
 يقابل قبول در سطح جهان اسـت. غفـور   يگاهبه جا يدنرس

ــ1382( ــد ي)، رجبـــــ ــندل 1384( يو احمـــــ )، روشـــــ
 ي)، مظفـر 1386نژاد و همكاران ( ي)، رمضان1386اربطاني(

)، آقا 1389و همكاران ( ياشلق طلوعي ،)1388( همكارانو 
ــان ــادر يجـ ــژاد( يو نـ ــد1390نـ ــار زاده  ي)، محمـ و عطـ
  ي)، الشـامل 2012پور و همكـاران (  ي)، فرزعل1391(ينيحس

ــي)، آ2012و همكــاران( ــ يل ــان) در تحق2013(   يچ  يقاتش
شـدن ورزش و   ينـه بـر نهاد  يجمعـ  يكه رسانه هـا  يافتنددر

 يمـؤثر نقـش   جامعـه افـراد   يـان اشاعه فرهنـگ ورزش در م 
م جس يت, تقو يكسب نشاط و شاداب :چون يدارند و عوامل

 يكـو و روان، كسب اعتماد به نفس و داشتن رفتار و اخالق ن
و  يحركت يها يتمشاركت در فعال يزهعلل و انگ ينمهم تر
 يبه طور كلـ  يجمع يرسانه ها ينبوده است .همچن يورزش
بپردازنـد.   انيو نشر ورزش قهرمـ  يجدهند به ترو يم يحترج
بخــش از  يــنحاصــل از ا يمســئله ســود اقتصــاد يــنا يــلدل

 يورزش يموجود رسانه ها يطش است و با توجه به شراورز
داشـته   يو همگـان  يورزش قهرمـان  ةنو بـه مقولـ   ينگاه يدبا

ورزش كشـور   يخود در راه اعـتال  يفهباشند تا بتوانند به وظ
 مـؤثر عوامـل   يحاضر بررسـ  يق. هدف از تحقيندكمك نما
 يـدگاه از د يو همگـان  يمردم به ورزش قهرمـان  يشدر گرا

 يجمعـ  يبه نقش رسانه ها يدكأبا ت يبدن يتكارشناسان ترب
ــت،(ا ــون،تلو ينترن ــوراد يزي ــر ي ــ ياتو نش ــت و در پ  ي) اس

  است: يرت زسؤاالبه  ييپاسخگو
نگـرش مـردم    ييـر موجب تغ يجمع يرسانه ها ياآ  )1

  شوند؟ ينسبت به ورزش م
رفتار مردم نسبت به  ييربر تغ يجمع يرسانه ها ياآ  )2
  ند؟مؤثرورزش 
منسجم و  ياستراتژ يكاز  يگروه يرسانه ها ياآ  )3

  كنند؟ يم يرويهماهنگ در توسعه ورزش پ
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  روش و فرايند تحقيق
 يمايشيپ -اين پژوهش، توصيفي  ةروش مورد استفاد

انجـام   پرسـش نامـه  بـا اسـتفاده از    بوده است يدانيم يوهبه ش
كارشناسـان   ةي آمـاري آن شـامل كليـ    گرفته است. جامعـه 

نفر)  61اداره ورزش و جوانان استان كردستان ( يدنب يتترب
هدفمند كل شمار است.  يتصادف يرگيري غ نمونه يوهبود. ش

 يو حذف تعـداد  پرسش نامهعدم برگشت چند  يلكه به دل
نفـر   55 ينمونه آمـار  ييناقص تعداد نها يها پرسش نامهاز 

آوري اطالعـات   انتخاب گرديد، ابـزار جمـع    به عنوان نمونه
بسـته   سـؤال  61محقق سـاخته اسـت كـه شـامل      پرسش نامه

در دو بخش اسـت.   يكرتپنج درجه ل يفپاسخ بر اساس ط
رسانه  ياسمق يركه از دو ز يجمع هبخش اول مرتبط با رسان

 54(ياجتمـاع  ي) و شبكه ها14تا  1 يها سؤال(يجمع يها
و  يبــه ورزش همگــان يش) و بخــش دوم شــامل گــرا61تــا 

 ياجتمـاع  يتقاضـا  ياس،مق يراز چهار زكه  يورزش قهرمان
 يهـا  سؤالورزش( يرغ ي)، سازمان ها29تا  15 يها سؤال(

تـا   36 يهـا  سؤال( رزشيو ي)، ساختار سازمان ها35تا  30
) و 53تـا   44 يهـا  سـؤال و ارتباطـات(   يسـاز  ي)، جهان43

شـده   يل) تشـك 61تـا   54 يهـا  سـؤال ( ياجتماع يشبكه ها
ها، توسط  پرسش نامهحتوايي و م ياست. تعيين روايي صور

پايـايي آن بـه    ينتعيـين شـد.همچن   يورزشـ  يريتمد يداسات
 84/0 جمعي يرسانه ها يضريب آلفاي كرونباخ برا ةيلوس
بـرآورد شـد.    90/0يو قهرمـان  يهمگـان  يورزش ها يو برا

تجزيه و تحليل نتايج حاصل از ايـن پـژوهش بـا اسـتفاده از     
و در دو ســـطح توصـــيفي و  16SPSSافـــزار آمـــاري  نـــرم

هـايي    استنباطي انجام شد. در سـطح آمارتوصـيفي از آمـاره   
 رنظير فراوانـي، درصـد، ميـانگين و انحـراف اسـتاندارد و د     

من بهره  يدفر ي،تك نمونه ا tسطح آمار استباطي از آزمون 
  گرفته شد.

  هاي تحقيق نتايج و يافته
 

 ويژگی های نمونه آماری از نظر جنسيت،  .١جدول
 سن و سنوات خدمت 

 درصد يفراوان مقوله يرمتغ

  جنسيت
 60/0 33 مرد

 40/0 22 زن

  سن

 7/32 18 سال 30تا  20

 40/0 22 سال 40تا  31

 8/21 12  سال 50تا  41

 5/5 3 به باال 50

  سنوات خدمت

 6/23 13 سال 5تا  1

 5/25 14 سال 10تا  6

 4/16 9 سال 15تا  11

 7/12 7 سال 20تا  16

 8/21 12 به باال 20

  تحصيالت
 1/89 49 يكارشناس

 9/10 6 ارشد كارشناسي
  

  كالموگروف اسميرنفنتايج آزمون  .2جدول 
 يدار يسطح معن آماره آزمون يرمتغ

 86/0 71/0 يجمعرسانه

 32/0 85/0يو قهرمان يهمگانورزش

  
حاصـل از آزمـون كـالموگروف     يها يافته 2 شماره جدول
 يدهـد كـه داده هـا    يرا نشـان مـ   يتـك نمونـه ا   يرنفاسم
 يسـطح معنـ   ينرمال برخودارند و در تمـام  يعاز توز يآمار
 يـع بودن توز يعياست كه فرض عدم طب 05/0از  يشب يدار

نرمال برخودار  يعداده ها از توز ينشود. بنابرا يداده ها رد م
  هستند.

  

  يدمنحاصل از آزمون فر يآمار يداده ها .3جدول
 خطا يزانم يداريسطح معن يدرجه آزاد دو محاسبه شدهيكا

59/505001/005/0 
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نشان مي دهد كه تفـاوت   3 شماره جدولنتايج حاصل از 
ميانگين زوج هاي زيـر مقيـاس هـاي     ةمعني داري بين رتب

  .پژوهش وجود دارد
  

  

  . رتبه بندي زير مقايس هاي پژوهش4جدول 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

هاي  پرسش نامههاي  همؤلفبررسي نرمال بودن توزيع نمرات 
و  جهـاني سـازي  نشـان داد كـه    4شماره در جدول  پژوهش
، ساختار سازمان هاي ورزشي، تقاضاي اجتماعي، ارتباطات

سـازمان هـاي غيـر    ، يهاي جمعرسانه ، شبكه هاي اجتماعي
  لويت اول تا ششم قرار دارند.وبه ترتيب در ا ورزشي

  
  

  تك متغيري t. نتايج آزمون 5جدول 
  سطح معني داري  درجه آزادي tآماره  انحراف استاندارد ميانگين  متغير

  001/0  54  33/19 43/0 14/4  رسانه هاي گروهي
  001/0 54  83/15 59/0 26/4  تقاضاي اجتماعي

  001/0 54  24/19 43/0 12/4  سازمان هاي غير ورزشي
  001/0 54  83/15 59/0 26/4 ساختار سازمان هاي ورزشي

  001/0 54  97/16 80/0 84/4  جهاني سازي و ارتباطات
  001/0 54  20/19 44/0 14/4  شبكه هاي اجتماعي

  
 مؤلفـة تك متغيري  tآماره هاي  5با توجه به نتايج جدول

)، تقاضــاي اجتمــاعي   33/19هــاي رســانه هــاي جمعــي(   
ــاي غيرورزشـــي ( 83/15( ــازمان هـ ــاختار 24/19)، سـ )، سـ

ــي (  ــازمان ورزشــــ ــازي و  83/15ســــ ــاني ســــ )، جهــــ
) در سطح 20/19) و شبكه هاي اجتماعي (97/16ارتباطات(

 مـؤثر مثبت  و معني دار مي باشند. ايـن امـر نشـانگر     001/0
مردم به ورزش همگاني بودن رسانه هاي جمعي در گرايش 

  .و قهرماني مي باشد
  گيري بحث و نتيجه

با توجه به اينكه رسانه هاي جمعي امروزه بـر  تمـامي ابعـاد    

گذاشته و تقريبا شـكل زنـدگي مـردم را     تأثيرزندگي مردم 
تغييــر داده اســت  در زمينــه ورزش نيــز اثــر رســانه هــا قابــل 

ايش مشاهده است در اين پـژوهش نقـش رسـانه هـا بـر گـر      
نتـايج  مردم به ورزش همگاني و قهرماني  تاييد شده اسـت.  

نشـان   4شماره  و 3هاي شماره  جدولپژوهش درحاصل از 
ميـانگين زوج هـاي   ة دهد كه تفاوت معني داري بين رتبمي

پـژوهش وجـود دارد. كـه جهـاني سـازي و       هـاي مؤلفهزير 
ارتباطات در رتبه اول و در رتبه هـاي بعـد بـه ترتيـب سـاير      

به نتايج به  نگاهيوامل  قرار دارند. به استنباط پژوهشگر با ع
ــه گســترش    ــا توجــه ب ــان كــرد ب ــوان بي دســت آمــده مــي ت

  رتبه  ميزان ميانگين متغير                     
  1 99/4  جهاني سازي و ارتباطات

  2 55/3  تقاضاي اجتماعي
  3 52/3  ساختارسازمانهاي ورزشي

  4 01/3  شبكه هاي اجتماعي
  5 99/2  رسانه هاي گروهي

  6 94/2  سازمان هاي غير ورزشي
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سطح سواد و فرهنگ استفاده از وسايل ارتباط  تكنولوزي و
جمعي و همچنين گسترش شـبكه هـاي تلويزيـوني و شـبكه     

و هـا  هاي ورزشي و تشويق مردم بـه ورزش در ايـن شـبكه    
و مسابقات ورزشي در تلويزيـون يـا   زنده  ه هايپخش برنام

ناليـن مسـابقات ورزشـي،    آشبكه هاي ماهواره اي يا پخش 
گسترش روز افزون فضاي اينترنت در بين مـردم بخصـوص   

Elonمجلـه  . يافتـه هـاي   قابل لمس اسـت جوانان 
 ةدر زمينـ  1

نقش فناوري هـاي مـدرن و رسـانه هـاي جمعـي در      بررسي 
ارتباطات ورزشـي بـه سـرعت در    نشان داد نشريات ورزشي 

ال تغيير است و اين تغييرات به دليـل نـوآوري هـاي فنـي     ح
منجر به ارتباطات تنگاتنگ بـا جامعـه امـروزي     و يافتهادامه 
با توجه به نتايج در نتيجه اگر ). 2011ود ( مجله ايلون،ش مي

هاي رسـانه   مؤلفةتك متغيري  tآماره هاي  5شماره  جدول
)، سازمان 83/15)، تقاضاي اجتماعي (33/19هي (هاي گرو

ــاي غيرورزشـــي ( ــازمان ورزشـــي 24/19هـ ــاختار سـ )، سـ
) و شـبكه هـاي   97/16و ارتباطـات( سـازي )، جهاني83/15(

مثبـــت  و معنـــي دار  001/0) در ســـطح 20/19اجتمـــاعي (
تر بودن رسانه هاي جمعي در مؤثرباشند. اين امر نشانگر  مي

سانه هـاي  و قهرماني مي باشد.  رگرايش به ورزش همگاني 
 جمعي به ورزش همگاني و قهرماني توجه كنند و در برنامـه 

ريزي خود مسائلي هم چون، ارائه مقاالت علمي قابـل فهـم   
جهت آگاهي خوانندگان؛ همسو كردن فعاليت هاي خود با 

توجه بـه عاليـق ورزشـي     وزارت ورزش و جوانان،ف اهدا
 ،مـردم در مـورد برنامـه هـا    نظـر سـنجي از اقشـار     ،مخاطبان

پيروي از يك راهبرد منسجم و هماهنگ در جهـت توسـعه   
فعاليت هاي ورزشي و مسائلي از اين نوع مد نظر قرار دهـد.  
در كنار اين مسائل اگر شبكه هاي اجتماعي مكاني مناسـب  
براي تبادل اطالعـات مربـوط بـه گسـترش فرهنـگ ورزش      

گـرايش بـه ورزش   باشند در نتيجه مي توان شـاهد افـزايش   

                                                      
1. ElonJournal ofUndergraduateResearchin 
theCommunity 

نتـايج ايـن تحقيـق بـا      همگاني و قهرماني در ميان مردم بود.
و  )، غفـوري 1390( نتايج تحقيقات آقا جاني و نـادري نـژاد  

 ومـــرادي، )1386غفـــوري و هنـــرور ( ،)1382( همكـــاران
ــاران ( ــاران  )1390همك ــري و همك ــري و  ،)1391( هن مظف
ــه ، )1391( همكــاران ــور و  ،)Elon  )2011مجل ــي پ فرزعل
همخـواني  ) 2012و همكـاران (  2الشاملي ،)2012همكاران (

  دارد. 
تحقيقي تحت عنوان در )،1390آقا جاني و نادري نژاد(

ــريات،    ــاط جمعي(نش ــايل ارتب ــش وس ــي نق ــو بررس و  رادي
فرهنگ ورزش همگاني از اثـر معنـادار    ةتلويزيون) در اشاع

اني وسايل ارتبـاط جمعـي در اشـاعه فرهنـگ ورزش همگـ     
پژوهشـي تحـت عنـوان     در )1382(و همكاران بود.غفوري 

بررسي و مطالعه نگرش متخصصـان تربيـت بـدتي بـه نقـش      
ــريات ) در     ــون و نش ــو , تلويزي ــي ( رادي ــاي جمع ــانه ه رس

نشان داد؛ رسـانه   گرايش مردم به ورزش قهرماني وهمگاني
هاي جمعي اثر معني داري روي تغيير نگرش و رفتار مـردم  

رزش كردن دارد. البته اين اثر در مـورد گـرايش   نسبت به و
ها ( صرفا اعتقاد به فعاليت بـدني ) بيشـتر بـود. رسـانه هـاي      
جمعي ترجيح مي دهنـد بـه تـرويج و نشـر ورزش قهرمـاني      

دليل اين مسئله سود اقتصادي حاصل از اين بخش  بپردازند.
 مؤثرداد مهم ترين عامل  است. تحليل عاملي اطالعات نشان

تاكيـد همزمـان روي هـر دو     ،زش همگاني و قهرمانيدر ور
) در پژوهشـي بـا عنـوان    1386غفوري و هنرور (. آن هاست

بررسي اثر جهاني سازي بـر راهبردهـاي ورزش كشـور از    "
 نـد به اين نتيجه دست يافت  "ديدگاه  متخصصان تربيت بدني

بيشـترين اثـر را    ،امكانات رسانه اي و يكساني ارزش هـا  كه
د هاي ورزش دارند. همچنين همسويي راهبردها روي راهبر

بــا كشــورهاي توســعه يافتــه را بــراي همــاهنگي بــا حركــت 
 ،)1390مرادي و همكـاران ( . كيد قرار دادندأجهاني مورد ت

 رسـانه هـاي  ه ي چهارگانـ  نقـش  پژوهشي با عنـوان بررسـي  

                                                      
2. Alshamli 
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 همگاني انجـام دادنـد.    ورزش فرهنگه ي توسع در ورزشي
 رســانه هــايه ي چهارگانــ نقــش هــايبــين نتـايج نشــان داد  

معنـي   ارتبـاط  همگـاني  ورزش فرهنـگ  ةتوسـع  بـا  ورزشي
 بـا وجـود   كـه  داشـتند  اظهار آزمودني ها د.ش مشاهده داري
رسانه  همگاني، ورزشه ي توسع بر ورزشي رسانه هاي تأثير
 نداشته اند مسئله اين به مطلوبي و مناسب توجه ورزشي هاي
 همگــاني ورزش بــه را الزم زمــان خــود در برنامــه ريــزي و

ورزش  مخـتص  برنامـه سـازي   بيشـتر  و نمي دهند اختصاص
مـي   تحقيق، نتايج به توجه با. حرفه اي است و قهرماني هاي
رسـانه   بـا  تعامل جهت در مناسبي عملياتي برنامه ريزي توان
 ورزش ةبــراي توســع هــا آن ازظرفيــت هــاي اســتفاده و هــا

هنـــــري و  .داد انجـــــام مختلـــــف درابعـــــاد همگـــــاني
 نقــش بررســي ) در تحقيقــي كــه بــا عنــوان1391همكــاران(
 ورزش فرهنـگ  توسـعه  در ورزشـي  رسـانه هـاي   چهارگانه

 چهارگانـه  نقـش  بـين  قهرماني به اين نتيجه دست يافت كـه 
 ارتباط ورزش قهرماني فرهنگ توسعه با ورزشي رسانه هاي
هـاي   رسانه موجود شرايط به توجه با. دارد وجود معناداري
 باشند داشته قهرماني ورزش مقوله به نو نگاهي بايد ورزشي

 كمك كشور ورزش راه اعتالي در خود وظيفه به بتوانند تا
 همـه  همكـاري  بـا  قهرمـاني  ورزش فرهنـگ  توسـعه  د.نماين

 قهرماني ورزش به علم و ورزشي هايه رساني  جانبه جامعه
) در تحقيقـي  1391مظفري و همكـاران( . مي پذيرد صورت

 نظـام ورزش قهرمـاني ايـران   ه ي راهبردهاي توسـع  عنوانبا 
 ورزش نظـام  بـراي  كه راهبردهاي تدوين شده نداعالم كرد
 تخصـص  كـردن  نهادينـه  :از بودنـد  عبـارت  كشور قهرماني
 هــاي بدنــه و هــا فدراســيون در ســاالري شايســته و گرايــي
ــاتي ه ي توســع هــاي برنامــه تقويــت قهرمــاني، ورزش عملي
ه ي توسـع  ورزشـي،  هـاي  فدراسـيون  در پايه سطوح ورزش
 ورزشـي،  هاي فدراسيون مختلف منابع از زنان ورزش سهم

 قهرماني ورزش علميه ي توسع جامع اجراي نظام و تدوين
 تـدوين  كشور، ورزش در يرمربيگ نوين نظام ايجاد كشور،

 قهرمــاني، ورزش ســازي خصوصــي جــامع نظــام و اجــراي

 موفـق بـه   هاي ورزش هايه رسان و عمومي روابط گسترش
ــور ــع منظ ــومي ةوجهــ ةتوس ــرايش هــا، آن عم ــش اف  پخ

و  تــدوين فوتبــال، از غيــر ورزشــي هــاي رشــته تلويزيــوني
 متخصص انساني نيروي بهسازي و جذب جامع نظام اجراي

 تقسيم تقويت نظام قهرماني، ورزش مختلف هاي عرصه در
 ورزشي، هاي رشته بين انساني و فيزيكي مالي، منابع ةعادالن
 ورزشــي فضــاهاي و اســتاندارد ســازي امــاكن نظــام تــدوين
 تعامـل  گسترش المللي، بين استانداردهاي بر تأكيد با كشور

 اي منطقــه و ملــي نهادهــاي بــين و اثــربخش يافتــه ســازمان
ــا قهرمــاني ورزش  Elonمجلــه . پــرورش و آمــوزش نظــام ب

به  بررسي نقش فناوري هـاي مـدرن    اي )، در مطالعه2011(
 كـه و رسانه هاي جمعي در نشريات ورزشي پرداخت. ايـن  

  نشريات ورزشـي حرفه اي  ةآيند فناوري هاي مدرن چگونه
قرارداده و قرار خواهد داد. تاريخچـه  ورزش   تأثيررا تحت 

عنايت تاكنون) مورد بررسي قرار گرفت. با  - 1920مدرن (
يشــرفت هـاي فنــاوري مربـوط بــه   بـه اهميـت پــرداختن بـه پ   

يــن مطالعــه نشــان داد كــه ا ورزش در دوره هــاي مختلــف،
 ساختار اساسي ارتباطات ورزشي تا سـال هـاي اخيـر دسـت    

، در حالي كـه روش هـا بـه    نخورده و بدون تغيير باقي مانده
ســال گذشــته 15طــور قابــل تــوجهي تغييــر كــرده اســت.در 

ماقبــل از آن  سـال  75تـوان ســرعت ايـن تغييـرات را بــا     مـي 
عنوان ارتباطات ورزشـي بـه سـرعت در حـال      .بررسي كرد

تغيير است و اين تغييرات به دليل نـوآوري هـاي فنـي ادامـه     
خواهد يافت ومنجر به ارتباطات تنگاتنگ با جامعه امروزي 

) در مطالعـه اي  2012فرزعلـي پـور و همكـاران (    .مي شـود 
زش بررسي نقـش رسـانه هـاي جمعـي در ور    "تحت عنوان 

به اين نتيجه دست يافتند كـه،   "ينبانوان از ديدگاه متخصص
از ديدگاه افـراد رسـانه هـاي جمعـي در شـرايط كنـوني بـه        

ند. در حالي نايفا مي ك در تمام متغيرها اندكينقش  ،ترتيب
مي توانـد نقـش مهمـي در ورزش     ،كه در وضعيت مطلوب

ــاوت      ــه تف ــان داد ك ــايج نش ــين نت ــد. همچن ــا كن ــانوان ايف ب
داري بين ديدگاه موضوع در مورد نقش مطلوب رسانه  نيمع
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در وضعيت مطلـوب ورزش زنـان وجـود دارد.     هاي جمعي
تفاوت بين وضعيت فعلي و مطلوب در تمـام متغيرهـا نشـان    

ورزش بـانوان   ارتقـاي  در ايداد كه رسانه هـا نقـش بـالقوه   
برخـي داليـل، آن را بـه درسـتي انجـام       بـه علـت   ، امادارند

بنابراين، اسـتفاده مناسـب از رسـانه هـاي جمعـي       د.نده مين
ــت.    ــروري اس ــانوان ض ــود ورزش ب ــراي بهب ــاملي ب و  الش

هـاي  نفوذ رسانه ") به تحقيقي تحت عنوان 2012همكاران (
جمعي ورزشي در ترويج ورزش در جهـت بهبـود سـالمت    

نتايج نشان داد كه رسانه هاي جمعي در . پرداختند "عمومي
و ورزش در رشــته هــاي  انيتــرويج فرهنــگ ورزش همگــ

مختلف در جامعه به منظور بهبود سالمت ضعيف عمل مـي  
كند عالوه بر اين، بايد براي ترويج ورزش به منظـور بهبـود   
سالمت نقش رسانه ها را برجسـته سـاخت. عـالوه بـر ايـن،      

ــه  ــن مطالع ــايج حاصــل از اي ــد متخصصــان ورزشــي  ،نت باي
رويج ورزش بـراي تـ   اطالعات كافي كه رسانه هاي جمعـي 

در جهت بهبود سالمت مردم عمـان انجـام دهنـد ارائـه داد.     
توصيه مي شود كه رسانه هاي جمعي پروژه هاي ملي بـراي  

  .ترويج و تشويق ورزش براي سالمتي را بپذيرند
نظر و تحقيقات گذشته به  حاضر باتوجه به نتايج تحقيق

جمعـي در برنامـه هـا و اسـتراتژي     هاي  اگر رسانه مي رسد،
ند گـرايش  ناي خود به ورزش همگاني و قهرماني توجه كه

. در افـزايش مييابـد  مردم بـه ورزش همگـاني و قهرمـاني را    
نتيجه مي توان بيان كرد كه در كشور ما همانند ساير كشور 
ها گرايش فزاينده اي به سمت فعاليت هاي ورزشي مفرح و 
جــذاب در محــيط طبيعــي در حــال شــكل گيــري اســت و   

ــد   نيازمنــد ورز ــاني مــي باش ــاني و قهرم  به يقــين،ش همگ
 و باعث سالمت جسمي و رواني همه افـراد  گسترش ورزش

در نهايـت بايـد    .افزايش اعتماد به نفس جامعه خواهـد شـد  
ورزش همگاني و تفريحات سالم به دليل تقاضاي  :بيان كرد

اجتماعي و نقش آن در سالمت جامعـه  و گسـترش ورزش   
ر و موقعيـت جهـاني بـراي    كسـب افتخـا   بـه لحـاظ  قهرماني 

محــور  بايــد كشــور و شــكوفايي اســتعداد نخبگــان ورزشــي
. همچنين به نظـر  برنامه ريزي هاي كالن ورزش كشور باشد

سازمانهاي غير ورزشي (كـه  ارائه خدمات از سوي مي رسد 
مي تواند باعـث   به صورت مستقيم با ورزش ارتباط ندارند)

ر هـاي سـازمان   مردم بـه ورزش شـود. سـاختا    بيشترگرايش 
، توزيــعهــاي ســازماني  وســيله آن، فعاليــت ورزشــي كــه بــه

ــازمان ــاهنگ  س ــي و هم ــي يده ــوند م ــازي و  ، ش ــاني س جه
اجتمـاعي مـي توانـد بـه      هـاي  ارتباطات  يا اينترنت و شبكه

سهم خود در گرايش مردم به ورزش همگـاني يـا قهرمـاني    
كـرد نقـش هركـدام از ايـن     باشد. البته نبايـد فرامـوش    مؤثر

اجتمـاعي مـردم    -مكان و شرايط اقتصاديو به زمان  عوامل
كه جامعه بستگي دارد شايسته است و سطح فرهنگ پذيري 

هر كدام   كهاين مهم مورد توجه مسئوالن امر ورزش باشد. 
به نوبه خود باعث گرايش مردم به فعاليت هاي همگـاني يـا   

  .خواهند شدقهرماني مردم بالخص جوانان 
در يك نتيجه گيري كلي مي توان اذعـان داشـت كـه      

گرايش به ورزش همگـاني و  يق در قتح مؤلفه هايهمه زير 
د ولي  نقش رسانه هـاي گروهـي   ننقش دار ورزش قهرماني

موضـوعاتي   بديهي است. ه استدر اين ميان پررنگ تر بود
ــت  و   ــريات و اينترن ــه در نش ــويژهك ــيما ب ــر  صــدا وس منتش

م سو با فعاليت هاي تربيـت بـدني و ورزش   بايد ه  ،شود مي
 ، پيشـنهاد مـي شـود   و براي عموم مردم قابل فهم باشـد  بوده

ــا  و آشــنا كــارگروهي متخصــص مــر ورزش و رســانه در اب
، چارچوب يك برنامه راهبردي منظم و منسجم و هماهنگ

و براي گسـترش ورزش همگـاني    براي توسعه ورزش استان
 زمينـة  در رسـانه اي  رشناسانكا اگر . بي شكفعاليت نمايند
 شـناخت  و دانش ،همگاني ورزش روز مسائل و موضوعات

 اشــاعة را در مثبتــي نقــش مــي تواننــد باشــند، داشــته كــافي
باشند. حال اين مهـم   داشته برعهده همگاني ورزش فرهنگ

را نبايد فراموش كرد كه اين مسائل ميسر نخواهد شـد مگـر   
اقدامي از تقاضاها، نيـاز هـا و سـالئق اقشـار      هر اينكه قبل از
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تقويـت   ايـن كـه ورزش همگـاني   مختلف جامعه آگاه بـود  
باعث افزايش اعتماد به  ؟ كهاين امرشود  يا ورزش قهرماني

بنـابر ايـن    .نفس جامعه و تشويق آنان به ورزش خواهد شـد 
بايد به عاليق مردم توجه شود تا منجر به هدر رفتن زمـان و  

اگــر راهبــرد هــاي ورزش و تربيــت بــدني از   .ودهزينــه نشــ
بپـذيرد   تـأثير سازمان ها و نهاد هاي ورزشي و غير ورزشـي  

در برنامه ريزي هـاي ورزشـي خـود تـابع راهبـرد هـاي        بايد
كالن تربيت بدني و ورزش باشند در تمام سازمان هاي غيـر  
ورزشي يك بخش يا سازمان ورزشـي ايجـاد گـردد ونهـاد     

ــور در  ــاي ورزش كش ــاوري    ه ــه از فن ــتفاده بهين ــت اس جه
ارتباطات تدوين شوند. شبكه هاي اجتماعي  مكاني مناسب 
براي تبادل اطالعـات مربـوط بـه گسـترش فرهنـگ ورزش      

در  همگاني و قهرماني شود. اعضـاي شـبكه هـاي اجتمـاعي    
پردازند  گفتگوهاي خود به مباحث ورزش هاي قهرماني مي

ــاني  ــا ورزش همگ ــب مخاطبــان اينت  .ت ــت  و راديــو  غال رن
ونشريات در گروه سـني خاصـي قـرار دارنـد كـه ايـن امـر        

ن از تبليغات مربوط بـه فعاليـت هـاي    اموجب كاهش مخاطب
 رسد مي نظر به. شود كه بايد به اين مهم توجه شود بدني مي

 و آموزشـي  مشـاركت اجتمـاعي،   رسـاني،  اطالع هاي نقش
 ورزشـي  رسـانه هـاي   مهـم  كاركردهـاي  از فرهنگ سـازي 

 قهرمـاني  ورزش فرهنـگ  توسـعه  كه در شوند مي محسوب
  . مي نمايند ايفاء سزايي به نقش نيز

 برنامـه هـاي   در بايـد  كارشناسـان رسـانه اي   و مسئوالن
 مسابقات و رويدادها از مطلوبي پوشش نمايند سعي ورزشي

رشـته   معرفـي  در و باشـند  داشته ورزشي مختلف رشته هاي
 در. نماينـد  رشته تالش آن قهرمانان و ورزشي مختلف هاي
 در و كنند بيان را واقعيات بايد ورزشي رسانه هاي راستا اين

 جسـارت  كشـور  ورزش وضـعف  قـوت  و نقـاط  مسائل بيان
ــه و داشــته را الزم ايــن  در باشــند، پايبنــد اخالقــي اصــول ب

 قبـال  در را خـود  اطالع رساني نقش است رسانه ها صورت
  . كنند مي ايفاء تيبه درس قهرماني ورزش فرهنگ توسعه

محققان در پايان، توجه اصحاب رسانه را بـه ايـن نكتـه    
 مـتن  و بطـن  بـه  متعلـق  همگـاني  ورزش كـه  كننـد جلب مي

 آن از قهرمـاني  ورزشو اساس  بنياد به عنوان و است جامعه
 برنامـه سـازي   بـا  نحـوي  هـر  بـه  بايـد  مي شود، بنـابراين  ياد

بـه   را جوانان ويژهبه  و مردم ورزشي، رسانه هاي در مناسب
 در را هـا  آن مشاركت ميزان و دهند سوق اين ورزش سوي
 گفـت  مـي تـوان   صـورت  اين در دهند، افزايش ورزش امر

 عمـل  بـه درسـتي   خود اجتماعي مشاركت به نقش رسانه ها
 بايـد  ورزشـي  رسـانه هـاي   هـدف  راسـتا،  انـد. درايـن   كرده

ــان ــار آنهــا نظــر انعكــاس و افــزايش مخاطب  ورزش،ي هدرب
ــي ــكالت بررس ــدگاه و مش ــاي دي ــردم ه ــارة م  ورزش درب
 غيـر  سـازمان هـاي   حضـور  بـراي  همچنين تالش و همگاني
 توجـه . باشد همگاني ورزش فرهنگ ةتوسع امر در ورزشي
 ممكـن  مـدت  بلنـد  در ورزش تجـاري  ةجنبـ  به حد بيش از
 از رو ايـن  كنـد. از  مشروعيت دچار بحران را ها رسانه است
 بـه  كـردن نـه  نهادي عامـل  تـرين  مهـم  ارشد مديران كه آنجا

 گـذار  مشي خط و گيرنده تصميم مديران بر آيند. شمار مي
 سياسـت  تعيـين  در فرض است كه كشور جمعي هاي رسانه
ورزش  ةتوســع بــه توجــه ســازي برنامــه هــاي اولويــت و هــا

 قـرار  نظـر  مـد  پيش گفته، داليل به بنا را كشور در همگاني
 و ورزش همگـاني ه ي توسـع  بـا  كـه  پيداست ناگفته  .ددهن

 مسـتقيم  اثرهاي شاهد جامعه، افراد ميان در آن نهادينه شدن
 .بود خواهيم كشور پايدار ةتوسع روند بر آن مستقيم غير و
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Abstract 

The aim of this study is to investigate the factors influencing people's tendency to recreational and 
athletic sport, with emphasis on the role of mass media from the perspective of physical education 
experts, Kurdistan province. This is a descriptive survey of fieldwork. The Study population included all 
physical education professionals in department for youth and sports (61 people) using a non-random 
holistic intentional sampling to select the subjects equal to the Statistical population. The data collected 
employing a researcher -made questionnaire composed of two parts: the Media and recreational and 
championship sports containing 61 items. In order to measure the stability rate, the coefficient alpha was 
used which was equal α=0.84 and α=0.90 for the media and recreational parts respectively. Having 
collected the date, they were analyzed using the Friedman test and a single variable t. The results showed 
that there are significant differences among the average rates for the pairs below study scales. Analyzing 
the normality of the distribution of the scores of the questionnaire components revealed the order of 
importance: globalization and communication, social needs, structures of organizational sports, social 
networks, the mass media, sports NGOs. The results for single variable t test suggested that all the sub-
components of  r=/0 001 are positive and significant which in turn represent the effectiveness of the mass 
media on public’s tendency to recreational and championship sports. 
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