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  چكيده
دهي باورها، نگرش و افكار جامعه و همچنين ساخت بستري مناسب در عرصة ورزش دهي و جهتهاي گروهي در شكلرسانه

هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت ال اين است كه آيا بين عوامل مؤثر نقش چهارگانة رسانهسؤ. نقش انكارناپذيري دارند
ها ميداني اي، نوع تحقيق كاربردي، روش اجرا پيمايشي و روش گردآوري دادهمقايسه –روش تحقيق توصيفي  معنادار وجود دارد؟

براي . گيري غيرتصادفي بودنفر و روش نمونه 120اي، نمونة آماري جامعة آماري تحقيق شامل كارشناسان ورزشي و رسانه. بود
تن از استادان دانشگاه و متخصصان تأييد  12روايي پرسشنامه توسط . ساخت استفاده شدآوري اطالعات از پرسشنامة محققجمع

منظور بررسي مون فريدمن بهاسميرنف و آز –از آزمون كلموگروف . تعيين شد) α=  89(و پايايي پرسشنامة آلفاي كرونباخ 
  رساني، مشاركت اجتماعي، آموزش و هاي اطالعنتايج تحقيق نشان داد كه بين عوامل مؤثر نقش .ها استفاده شدفرضيه
هاي ورزشي در رسانه. ، تفاوت معناداري وجود دارد=P 05/0هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني در سطح سازي رسانهفرهنگ

 ندرت در ورزش قهرماني هاي خصوصي بهي در ورزش قهرماني نقش كمرنگي دارند و حاميان مالي و بخشبعد استعدادياب
سازي مسئوالن ورزشي و همچنين از سوي ديگر، آنها نسبت به نوآوري در حوزة تخصصي خود، آگاه. كنندگذاري ميسرمايه

كارگيري نيروهاي توانند با بههاي ورزشي ميرسانه. اندافزايش مطالعات و تحقيقات در زمينة ورزش قهرماني كوتاهي كرده
منظور اعتالي ورزش قهرماني و همچنين افزايش آگاهي افراد جامعه استفاده كنند و اي بهمتخصص و متعهد از اين جايگاه رسانه

  .پذيردصورت مياي و ورزشي جانبة جامعة رسانهاين مهم با همكاري همه
  

  هاي كليديواژه
  .سازيرساني، مشاركت اجتماعي، آموزش و فرهنگهاي ورزشي، ورزش قهرماني، اطالعرسانه
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  مقدمه 

 ها و ها و كارامدترين وسايل براي نفوذ فرهنگترين ابزار براي طرح و رواج انديشهها قويامروزه رسانه

ها دامنة وسيعي ل ارزشعنوان عامل انتقاهاي گروهي بهرسانه). 6(شوند ها به قلب جوامع محسوب مينگرش
نظرية ). 10(گيرند ها قرار ميدارند و همة افراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبقة اجتماعي، تحت تأثير رسانه

اين ديدگاه . اندنامي است كه پژوهشگران به يكي از اولين مفاهيم اثرهاي ارتباطي داده) تزريق سوزني( 1گلوله
گيرند، اثرهاي ي ارتباط جمعي بر همة مخاطبان كه در معرض آنها قرار ميهاكند كه پيامبيني ميساده پيش

هاي يكي از مفاهيم اصلي در نظريه 1970از اوايل دهة  2سازيفرضية برجسته. قوي و كم و بيش يكسان دارد
اين  توانند بر جامعه اثر داشته باشند كهها مياي است كه رسانهارتباطات بوده است، زيرا حاكي از شيوه

را  4از جمله كساني است كه نظرية يكپارچكي اطالعات 3نورمن اندرسون. جايگزيني براي تغيير نگرش است
تري به هاي ارتباط جمعي، نقش بسيار فعالها يا نظريهاين نظريه در مقايسه با بسياري از مدل. پرورانده است

كند كه به اطالعات دريافتي نسبت داد، تعيين مي كننده وزن و ارزشي را كه بايددريافت. دهدكننده ميدريافت
ويژه ها به، پيام6از كروگمان 5براساس نظرية درگيري پايين. اين دو مراحل اساسي در تعيين نگرش نهايي است

تواند اثري داشته توانند نوعي يادگيري سطح پايين و پنهان را ايجاد كنند و اين يادگيري نميدر تلويزيون مي
رسند براي اين يادگيري مفيد باشند، در نظر ميهايي كه بهپيام. ر اينكه شخص مجبور به عمل باشدباشد، مگ

صورت اين است كه تلويزيون به 8و همكاران در نظرية كاشت 7استدالل گرينر. اندهاي غيركالميوهلة اول پيام
كسي كه بيشتر اوقات . اده شده استتلويزيون عضو اصلي خانو. بازوي فرهنگي اصلي جامعة آمريكا درآمده است

دهد، هاي جمعي قدرت ميهاي ديگر به رسانههايي كه بيشتر از ديگر نظريهيكي از نظريه. گويدها را ميداستان
كند كه سه ويژگي ارتباط وي استدالل مي. آن را ارائه داده است) 1980( 1است كه نئومان 9نظرية مارپيچ سكوت

                                                           
1  - Bullet theory 
2  - Relieve hypothesis 
3  - Norman Anderson 
4  - Information integration theory 
5  - Low involvement theory 
6  - Kerugman 
7  - Geriner 
8  - Plant theory 
9  - Silent theory 
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در ايجاد اثرهاي قوي بر افكار عمومي با هم تركيب  4و همصدايي 3جايي بودن، همه2ارتباط جمعي يعني تراكم
-كنند يا از اظهار عقيدة اقليت خودداري ميكه تعداد زيادتري از افراد عقيدة غالب را بيان ميطوريشود، بهمي

-رت است از اطالعشود، عباهاي گروهي مطرح ميهايي كه براي اين وسايل يا رسانهترين نقشمهم). 3(ورزند 

رساني و آگاهي، حمايت از قانون و نظارت بر اجراي درست قوانين، ايجاد حيطة مناسب براي برخورد عقايد 
هاي گوناگون، فراهم كردن زمينة آموزش مداوم، كمك به رشد فرهنگي و فكري جامعه، فراهم كردن سرگرمي

ترين نقشي كه وسايل ارتباط جمعي عمده). 4(توسعه  هايآموزنده، ايجاد روحية مشاركت و همكاري براي برنامه
يكي از ). 2(رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي سازي، آموزشي، اطالعبر عهده دارند، عبارت است از فرهنگ

هاي اخير رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تحت تأثير قرار داده است، هاي اجتماعي كه در سالپديده
صورت بخشي از زندگي روزمرة هر فردي در روابط المللي بهورزش در سطح بين. استتربيت بدني و ورزش 

فردي درآمده و قدرت ورزش فراتر از نقش نمادين مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي، سازماني، اجتماعي و ميان
ي و بهداشت عنوان يك پديدة اجتماعي فراگير، بهترين سازوكار تأمين سالمت جسمانورزش به). 13(آن است 

هاي بهداشت و درمان و ها در بخشگذاري در آن موجب كاهش هزينهرو سرمايهازاين. شودرواني محسوب مي
ورزش قهرماني . شودهاي فردي و اجتماعي ميسطح ناهنجاري نمراكز مبارزه با مفاسد اجتماعي و پايين آورد

هاي رقابتي و شود و عبارت است از ورزشعريف ميمند تعنوان تربيت بدني و ورزش براي كسب جايگاه رتبهبه
اي كه باتوجه به قوانين و مقررات خاص براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه يا مدال انجام يافتهسازمان

هاي غيردولتي و خصوصي با حمايت دولت و مسئوليت اجرايي آن گيرد مسئوليت پشتيباني آن برعهدة بخشمي
  ).10(است ) هاها و هيأتفدراسيون(لتي برعهدة بخش غيردو

كارشناسان داليل . رونقي آن منجر شده استتوجهي به ورزش زنان به بيدريافت كه كم) 1383( زندي
سازي براي ورزش زنان، عدم حمايت ها، عدم فرهنگمختلفي را مثل سطح نازل ورزش در بسياري از رشته

  ).5(اند اعالم كرده صالح از ورزش قهرماني زنانهاي ذيارگان

                                                                                                                                                    
1  - Neumon 
2  - Density 
3  - Ubiquity 
4  - Consonance 
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هاي گروهي در توسعة ورزش كشور و ارائة الگو پرداخت و در تحقيقي به بررسي نقش رسانه) 1386(قاسمي 
در طرح پژوهشي ) 1386(دردي ). 7(دريافت كه بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد 

هاي ورزش همگاني، توسعة ورزش كشور در گروه هاي گروهي دردريافت كه بين وضعيت موجود و مطلوب رسانه
  ).8(آموزي، دانشجويي، كارگران، معلوالن و بانوان تفاوت معناداري وجود دارد دانش

هاي گروهي نقش بالقوه زيادي در ورزش بانوان در پژوهشي دريافت كه رسانه) 1387(مهدويان مشهدي 
هاي گروهي در بين وضعيت موجود و مطلوب رسانه. كنندنميدرستي ايفا دارند و به داليلي اين نقش خود را به

تر كردن ورزش همگاني، هاي گروهي نقش زيادي در فعالورزش بانوان تفاوت معناداري وجود دارد و رسانه
هاي شود كه رسانهاي ورزش بانوان دارند و باتوجه به وضعيت ضعيف حاضر، پيشنهاد ميتربيتي، قهرماني و حرفه

هاي خود، سهم مناسبي تخصيص دهند ها در برنامهتيبي اتخاذ كنند تا به هر كدام از انواع ورزشگروهي تر
)10.(  

اي نامناسب نشان داد كه كميتة ملي المپيك با چالش جو و فضاي رسانه) 1388(زاده نتايج تحقيق خسروي
دريافتند كه ) 1388(كاران مرادي و هم). 1(اي در ورزش كشور مواجه است و فقدان رويكرد مناسب رسانه

سزايي دارند، ولي بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت هاي ورزشي نقش بههاي ورزشي در توسعة رشتهرسانه
هاي حاضر در تحقيق اعضاي هيأت علمي همچنين باتوجه به شرايط موجود، همة گروه. معناداري وجود دارد

ورزش همگاني نسبت به ورزش قهرماني در اولويت باالتري قرار هاي ورزشي را در ترويج ها، نقش رسانهدانشگاه
  ).9(دادند 

هاي جمعي بر در پژوهشي دريافت كه اثر رسانه) 1991(  1گرفته، جكسونهاي صورتدر ديگر پژوهش
درصد  30درصد و روي تغيير رفتار و گرايش به فعاليت بدني  87افزايش آگاهي مردم در مورد فعاليت بدني 

اي و تغيير نگرش در تحقيقي در استراليا به رابطة معناداري بين تبليغات رسانه) 1996( 2گرين وو). 16(است 
در پژوهشي دربارة بررسي نگرش متخصصان تربيت ) 1997( 3مول). 15(نسبت به فعاليت بدني دست يافت 

                                                           
1  - Jakson 
2  - Greenwood 
3  - Mull 
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د رابطة معناداري بين هاي جمعي در گرايش به ورزش قهرماني و همگاني، به وجوبدني كشورش به نقش رسانه
  ).20(ها و توسعة ورزش همگاني و قهرماني دست يافت رسانه

اي نامتعادل از ورزش بانوان معضلي نتيجه گرفتند كه پوشش رسانه) 2006( 1انگلستانسازمان ورزشي زنان 
است و  اي ورزشكاران زن در مقابل مردان بسيار كماست كه كشورهاي غربي نيز دچار آنند و پوشش رسانه

  ).25(ها اغلب مردمحورند رسانه

) 2007(و مالزي ) 2007(، فنالند )2006(، ژاپن )2005(، استراليا )2004(هاي ملي المپيك كانادا كميته
هاي ملي المپيك گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات نقش مهمي در فعاليت كميتهاعتقاد داشتند كه بهره

  نشان داد كه روابط عمومي و ) 2008( 3و مورگا2 نتايج تحقيق سام). 14، 18، 21، 19، 23(داشته است 
اي روي ايجاد شهرت شخصي در ورزش و متعادل كردن ورزش خصوصي در كنار ريزي مديران رسانهبرنامه

  ).22(كنند ريزي ميشهرت شخصي و انتظارات هواداران گوناگون مرتبط با هر كدام برنامه

هاي گروهي سطوحي از در تحقيقي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از رسانه) 2009( 4و همكاران دباالر
واقعاً ) تلويزيون، دي وي دي(هدايت كردن تمرينات را برعهده دارند، در حقيقت استفاده و تماشاي مرتب رسانه 

  ).1(كننده براي تمرين هستند بهترين هدايت

اي هاي كيفي، اطالعاتي را در مورد منابع رسانهروش در تحقيقي دريافتند) 2009( 5دراير و همكاران
- گيرند، نشان ميهاي متنوع چاپي كه مورد استفادة فوتبال قرار ميويژه اينترنت، تلويزيون و رسانهگوناگون به

سوي عنوان يك مرحلة اوليه بهكند بهمدلي را پيشنهاد كردند كه تالش مي) 2010( 6جيمز و پيان). 12(دهند 
ها بهتر نگرش آگاهي دادن در سراسر ورزش بپردازد و دريافتند كه عرصة ورزش نسبت به ديگر عرصهفهم 

  ).17(بهترين ميدان براي تبليغات است 

                                                           
1  - Women’s sport foundation UK 
2  - Summers 
3  - Morgan 
4  - Ballard and et al 
5  - Drayer and et al 
6  - James 
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دهي باورها، نگرش و افكار جامعه و دهي و جهتهاي ورزشي در شكلاكنون باتوجه به نقش انكارناپذير رسانه
شود كه آيا بين عومل مؤثر نقش چهارگانة زش، اين سؤال مطرح ميهمچنين ساخت بستري مناسب در عرصة ور

  هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت معنادار وجود دارد؟رسانه

  تحقيق روش

ها اي، نوع تحقيق كاربردي، روش اجرا پيمايشي و روش گردآوري دادهمقايسه –روش تحقيق توصيفي 
در حوزة . بودند) نفر 500حدود (ناسان حوزة ورزش و رسانة كشور جامعة آماري تحقيق، كارش. ميداني بود

ها، هاي ورزشي خبرگزاريها، دبيران سرويسنفر از سردبيران و دبيران ورزشي روزنامه 60كارشناسان رسانه 
نفر از مديران ستادي سازمان تربيت  60هاي ورزشي صدا و سيما و در حوزة كارشناسان ورزش كارشناسان برنامه

در ضمن، روش . اندهاي ورزشي نمونة آماري تحقيق را تشكيل دادهبدني، رؤسا و نواب رئيس و دبيران فدراسيون
در . از آمار توصيفي شامل جداول، فراواني و درصد فراواني استفاده شد. صورت غيرتصادفي بودگيري بهنمونه

ها و از آزمون فريدمن سي نرمال بودن دادهمنظور بررقسمت آمار استنباطي از آزمون كلموگروف اسميرنف به
هاي بندي عوامل مؤثر نقش چهارگانة رسانهو همچنين رتبه P=  05/0ها در سطح براي بررسي معناداري فرضيه

 SPSS16افزار وسيلة نرمدر ضمن، كلية محاسبات آماري به. ورزشي در توسعة ورزش قهرماني استفاده شد
  .انجام گرفت

  گيريابزار اندازه

رساني، آموزش، هاي اطالعوسيلة پرسشنامة عوامل مؤثر نقشمنظور تعيين بهاي تهيه و بهپرسشنامة اوليه
گيري شد كه روايي صوري هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني اندازهسازي و مشاركت اجتماعي رسانهفرهنگ

پرسشنامه مشتمل بر . بررسي و تأييد شدو محتوايي آن توسط متخصصان علوم ارتباطات، تربيت بدني و ورزش 
و مشاركت ) سؤال 9(سازي ، فرهنگ)سؤال 10(، آموزش )سؤال 9(رساني هاي اطالعسؤال شامل زيرمقياس 50

و خيلي  4= ، موافقم 3= نظرم ، بي2= ، مخالفم 1= خيلي مخالفم (ارزشي  5و طيف ليكرت ) سؤال 7(اجتماعي 
  .تعيين شد) α= 89/0(از طريق آزمون آلفاي كرونباخ بود و پايايي آن ) 5= موافقم 
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  هاي تحقيقيافتهنتايج و 

  .دهدكنندگان را نشان ميتوزيع فراواني و درصد فراواني متغير جنسيت شركت 1جدول 
  

  توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخگويان براساس جنسيت – 1جدول 

 آماره 

  جنسيت 

  كل  كارشناسان رسانه  كارشناسان ورزش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد   فراواني 

  7/66  80  3/63 38 70 42 مرد

  3/33  40  7/36 22 30 18 زن

  100  120  100 60 100 60 كل

  

كارشناس  60درصد زن و از  30درصد مرد و  70كارشناس ورزشي،  60دهد كه از نشان مي 1جدول 
درصد  3/33درصد پاسخگويان تحقيق مرد و  7/66در مجموع  .درصد زن بود 7/36درصد مرد و 6/63 ايرسانه

  .ديگر زن بودند

  .دهدها را نشان ميميانگين و انحراف استاندارد متغير سن آزمودني 2جدول 
  هاي توصيفي پاسخگويان براساس سنآماره – 2جدول 

  آماره

  گروه

  )سال(سن 

  انحراف معيار  حداقل  حداكثر  ميانگين

  05/5  24 58 39/27 كارشناسان ورزش

  67/7  19 67 30/83 كارشناسان رسانه
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سال و در 27/39±5/5دهد كه ميانگين و انحراف معيار سن كارشناسان ورزشي نشان مي 2جدول 
  .سال بود 83/30 ± 67/7اي كارشناسان رسانه

  .دهدها را نشان ميتوزيع فراواني و درصد فراواني متغير تحصيالت آزمودني – 3جدول 

  توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخگويان براساس تحصيالت – 3دول ج
 آماره 

  تحصيالت

  كل  كارشناسان رسانه  كارشناسان ورزش

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد   فراواني 

  66/6  8  3/13 8 - - ديپلم

  16/9  11  67/16 10 66/1 1 كارداني

  84/60  73  3/58 35 3/63 38 كارشناسي

  5/17  21  3/8 5 6/26 16 ي ارشدكارشناس

  84/5  7  43/3 2 44/8 5 دكتري

  100  120  100 60 100 60 كل

  

اي است و در دهد كه سطح تحصيالت كارشناسان ورزشي باالتر از كارشناسان رسانهنشان مي 3جدول 
ي، درصد كارشناس 84/60درصد كارداني،  16/9درصد پاسخگويان ديپلم،  66/6مجموع مدرك تحصيلي 

  .درصد دكتري بود 84/5ارشد و درصد كارشناسي5/17
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  فرضية اول

نتايج حاصل (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني رساني رسانهتفاوت بين عوامل مؤثر نقش اطالع – 4جدول 
  )از آزمون فريدمن

  مقدار كاي اسكوار  تعداد  آماره
)2(  

  درجة آزادي
)df(  

  سطح معناداري
)sig( 

  014/0  8 48/63 120  نتيجه
  

، بنابراين فرض 2=  48/63و  P=  014/0شود كه ، مشاهده مي4باتوجه به آزمون فريدمن و نتايج جدول 
هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت رساني رسانهشود، در نتيجه بين عوامل مؤثر نقش اطالعصفر رد مي

  .معناداري وجود دارد

هاي ورزشي در توسعة ورزش رساني رسانهبين عوامل مؤثر نقش اطالعپس از بررسي معنادار بودن تفاوت 
  .رساني پرداخته شدنقش اطالع) عوامل مؤثر(ها بندي گويهقهرماني، به اولويت

نتايج حاصل از (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني رساني رسانههاي نقش اطالعبندي گويهرتبه – 5جدول 
  )آزمون فريدمن

  ميانگين رتبه  اگويه ه  رتبه
  02/6  .هاي ورزشي پوشش خبري مطلوبي در اجراي مسابقات و رويدادها دارندرسانه  1
  58/5  .اندهاي مختلف ورزشي مؤثر بودههاي ورزشي در معرفي رشتهرسانه  2
  45/5  .پردازندهاي ورزشي ميهاي ورزشي به اخبار و اطالعات كلية رشتهرسانه  3
  42/5  .اندمعرفي ورزشكاران و قهرمانان ورزشي كشور سهيم بودههاي ورزشي دررسانه  4
  39/5 .كنندهاي ورزش را بيان ميهاي ورزشي واقعيترسانه  5
  75/4  .هاي ورزشي دانش و شناخت نسبت به موضوعات ورزشي دارنداصحاب رسانه  6
  57/4 .اي الزم برخوردارندهاي ورزشي از صالحيت حرفهمنتقدان رسانه  7
  45/4  .اندهاي ورزش كشور سهيم بودهها و ضعفهاي ورزشي در بيانمسائل و قوتمنتقدان رسانه  8
  37/3 .كنندطرفي را رعايت ميهاي ورزشي در ارائة اخبار اصل بيرسانه  9

  
هاي اند كه از ميان گويهاي اظهار داشتهدهد، كارشناسان ورزشي و رسانهنشان مي 5طور كه جدول همان

هاي ورزشي هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني، باالترين رتبة متعلق به گوية رسانهرساني رسانهش اطالعنق
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ورزشي  هاي  گويه رسانهترين رتبه متعلق به پوشش خبري مطلوبي در اجراي مسابقات و رويدادها دارند و پايين
  .كنند، بوددر ارائة اخبار اصل بيطرفي را رعايت مي

  
  فرضية دوم

نتايج (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت بين عوامل مؤثر نقش مشاركت اجتماعي رسانه – 6جدول 
  )حاصل از آزمون فريدمن

  مقدار كاي اسكوار  تعداد  آماره
)2(  

  درجة آزادي
)df(  

  سطح معناداري
)sig( 

  029/0  8 55/23 120  نتيجه
  

، بنابراين فرض 2=  55/23و  P=  029/0شود كه ه ميمشاهد 6باتوجه به آزمون فريدمن و نتايج جدول 
هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني شود، در نتيجه بين عوامل مؤثر نقش مشاركت اجتماعي رسانهصفر رد مي

  .تفاوت معناداري وجود دارد

وسعة هاي ورزشي در تپس از بررسي معنادار بودن تفاوت بين عوامل مؤثر نقش مشاركت اجتماعي رسانه
  .نقش مشاركت اجتماعي پرداخته شد) عوامل مؤثر(هاي بندي گويهورزش قهرماني، به اولويت

نتايج (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني هاي نقش مشاركت اجتماعي رسانهبندي گويهرتبه – 7جدول 
  )حاصل از آزمون فريدمن

  ميانگين رتبه  گويه ها  رتبه
  65/4  .اندحضور ورزشكاران در مسابقات ورزشي مختلف داخلي نقش داشتههاي ورزشي در افزايشرسانه  1

هاي ورزشي در افزايش حضور ورزشكاران در مسابقات ورزشي مختلف برون مرزيرسانه  2
  41/4  .اندنقش داشته

  27/4  .اند رسانه هاي ورزشي در افزايش حاميان ورزشي در ورزش كشور نقش آفريني كرده  3
  11/4  .انددر ورزش سهيم بوده)خصوصي(گذاري غيردولتيرزشي در افزايش سرمايههاي ورسانه  4
  90/3  .اندهاي ورزشي در شناسايي استعدادهاي ورزشي كشور موفق عمل كردهرسانه  5
  51/3  .اندهاي ورزشي در اشتغال و كارآفريني در ورزش كشور نقش داشتهرسانه  6
  15/3  .اندة تخصيصي ورزش دخالت داشتههاي ورزشي در افزايش بودجرسانه  7
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  اند كه از ميان اي اظهار داشتهشود، كارشناسان ورزشي و رسانهمشاهده مي 7طوركه در جدول همان
هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني، باالترين رتبه متعلق به گوية هاي نقش مشاركت اجتماعي رسانهگويه
ترين رتبه و پايين اندرزشكاران در مسابقات ورزشي مختلف داخلي مبادرت ورزيدههاي ورزشي در افزايش حضور ورسانه

  .اند، بودهاي ورزشي در افزايش بودجه تخصيصي ورزش دخالت داشتهمتعلق به گويه

  
  فرضية سوم

نتايج حاصل از (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت بين عوامل مؤثر نقش آموزشي رسانه – 8جدول 
  )ون فريدمنآزم

  مقدار كاي اسكوار  تعداد  آماره
)2(  

  درجة آزادي
)df(  

  سطح معناداري
)sig( 

  017/0  8 69/12 120  نتيجه

  

، بنابراين فرض صفر رد  2=  69/12و  P= 017/0شود كه باتوجه به آزمون فريدمن و نتايج مشاهده مي
ي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت معناداري هاي ورزششود، در نتيجه بين عوامل مؤثر نقش آموزشي رسانهمي

هاي ورزشي در توسعة ورزش پس از بررسي معنادار بودن تفاوت بين عوامل مؤثر نقش آموزشي رسانه. وجود دارد
  .نقش آموزشي پرداخته شد) عوامل مؤثر(هاي بندي گويهقهرماني، به اولويت

  اند كه از ميان اي اظهار داشتهشود، كارشناسان ورزشي و رسانهمشاهده مي 9طور كه درجدول همان
ورزشي  هاي رسانههاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني، باالترين رتبه متعلق به هاي نقش آموزشي رسانهگويه

ترين رتبه متعلق به گوية اند و پاييندر ايجاد انگيزه براي افزايش سطح مهارت و بهبود عملكرد ورزش مؤثر بوده
  .اند، بودهاي ورزشي در افزايش مطالعات و تحقيقات در زمينة ورزش كشور مؤثر بودهرسانه
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نتايج حاصل از (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني هاي نقش آموزشي رسانهبندي گويهرتبه – 9جدول 
  )آزمون فريدمن

  ميانگين رتبه  گويه ها  رتبه

هاي ورزشي در ايجاد انگيزه براي افزايش سطح مهارت و بهبود عملكرد ورزش مؤثررسانه  1
  91/5  .اندبوده

  82/5  .اندهاي ورزشي در ارتقا و بهبود عملكرد فني ورزشكاران مؤثر بودهرسانه  2
  67/5  .اندهاي ورزشي در ارتقا و بهبود عملكرد فني داوران ورزشي مؤثر بودهرسانه  3

هاي ورزشي در ارتقاي سطح آگاهي مديران ورزشي كشور نسبت به امر ورزش دخيلسانهر  4
  62/5  .اندبوده

هاي آموزشي ورزشي بهرهنظران ورزش در برنامههاي صاحبهاي ورزشي از ديدگاهرسانه  5
  57/5  .اند برده

  43/5  .اندها و تصاوير آموزشي ورزش را ارائه كردههاي ورزشي فيلمرسانه  6
  39/5  .اندهاي ورزشي در ارتقا و بهبود عملكرد فني مربيان ورزشي مؤثر بودهرسانه  7
  29/5  .اند روش صحيح و درست را به مسئوالن نشان دهندهاي ورزشي سعي كردهرسانه  8
  24/5 .كنندهاي ورزشي در حوزة تخصصي خود نوآوري ميرسانه  9
  06/5  .اندهو تحقيقات در زمينة ورزش كشور مؤثر بودهاي ورزشي در فزايش مطالعاترسانه  10

  
  

  فرضية چهارم

نتايج (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني سازي رسانهتفاوت بين عوامل مؤثر نقش فرهنگ – 10جدول 
  )حاصل از آزمون فريدمن

  مقدار كاي اسكوار  تعداد  آماره
)2(  

  درجة آزادي
)df(  

  سطح معناداري
)sig( 

  013/0  8 47/19 120  نتيجه
  

، بنابراين فرض 2=  47/19و  P=  031/0شود كه ، مشاهده مي10باتوجه به آزمون فريدمن و نتايج جدول 
هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني سازي رسانهشود، در نتيجه بين عوامل مؤثر نقش فرهنگصفر رد مي

  .تفاوت معنادار وجود دارد
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هاي ورزشي در توسعة ورزش سازي رسانهوت بين عوامل مؤثر نقش فرهنگپس از بررسي معنادار بودن تفا
  .سازي پرداخته شدنقش فرهنگ) عوامل مؤثر(هاي بندي گويهقهرماني، به اولويت

نتايج حاصل (هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني سازي رسانههاي نقش فرهنگبندي گويهرتبه – 11جدول 
  )از آزمون فريدمن

  ميانگين رتبه  ها گويه  رتبه
  92/5 .كنندهاي ورزشي نگاه ملي داشته و از مسايل مغاير با منافع ملي ورزش كشور پرهيز ميرسانه  1

هاي ورزشي در قبال رويدادهاي خرد و كالن كه با فرهنگ و مصالح جامعه در ارتباطرسانه  
  89/5  .كننداست، احساس مسئوليت مي

  81/5  .كنندها دارد، خودداري ميي كه نشان از زير پا گذاشتن ارزشهاي ورزشي از انجامكاررسانه  
  76/6 .اندهاي ورزشي در تغيير فرهنگ ورزش جامعه مؤثر بودهرسانه  
  06/5  .اندهاي ورزشي در ايجاد و توسعة اخالق در ورزش مبادرت ورزيدهرسانه  

سترش فضايل اخالقي در ورزشهاي اصيل و گهاي ورزشي در جهت ترويج و تبليغ ارزشرسانه  
  03/5  .گمارندهمت مي

  79/4 .اندهاي ورزشي به اصل بازي جوانمردانه توجه داشتهرسانه  

كارگيري الفاظ و القاب نامناسب نسبت به مديران ورزشي جامعه خودداري هاي ورزشي از بهرسانه  
  68/4  .ورزندمي

  43/1  .گذارندي را زير پا ميهاي ورزشي در انتشار اخبار اصول اخالقرسانه  
  

اند كه از ميان اي اظهار داشتهشود، كارشناسان ورزشي و رسانهمشاهده مي 11طور كه در جدول همان
هاي ورزشي در توسعة فرهنگ ورش قهرماني، باالترين رتبه متعلق به گوية سازي رسانههاي نقش فرهنگگويه

ترين رتبه كنند و پايينسائل مغاير با منافع ملي ورزش كشور پرهيز ميهاي ورزشي نگاه ملي دارند و از مرسانه«
  .بود» گذارندورزشي در انتشار اخبار اصول اخالقي را زير پا مي هاي  ويه رسانهمتعلق به گ

  

  گيريبحث و نتيجه

و  صورت بررسيگرفته در حوزة رسانه به روش تحليل محتوا و در بعضي موارد بهبيشتر تحقيقات صورت
مقايسة وضعيت موجود و مطلوب است و تحقيقات انجام گرفته با روش تحقيق حاضر بسيار محدود و به نوعي 
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رو بحث، بررسي و مقايسة نتايج توان مقايسة دقيقي با تحقيقات گذشته انجام داد، ازايننادر است، بنابراين نمي
  .صورت كلي قياس صورت پذيردبر اين بوده كه بهسعي 

هاي ورزشي در توسعة ورزش رساني رسانهضية اول نشان داد كه بين عوامل مؤثر نقش اطالعنتيجة فر
- طور كلي با نتايج پژوهشآمده بهدستنتيجة به). 2=  48/63و  P=  014/0(قهرماني تفاوت معنادار وجود دارد 

  .اردهمخواني د) 1388(و مرادي و همكاران ) 1387(، مهدويان مشهدي )1386(هاي قاسمي 

هاي گروهي در توسعة ورزش اظهار داشت كه بين وضعيت موجود و مطلوب نقش رسانه) 1386(قاسمي 
هاي گروهي نقش بالقوه مشاهده كرد كه رسانه) 1387(مهدويان مشهدي . كشور تفاوت معناداري وجود دارد

كنند و بين وضعيت موجود و درستي ايفا نميبااليي در ورزش بانوان دارند و به داليلي اين نقش خود را به
  .هاي گروهي در ورزش بانوان تفاوت معناداري وجود داردمطلوب نقش رسانه

هاي ورزشي پوشش خبري مطلوبي رسانه«دهد كه عامل رساني نشان ميبندي عوامل مؤثر نقش اطالعرتبه
هاي ورزشي در ارائة رسانه«مل و عا) 6/2(داراي باالترين ميانگين رتبه » در اجراي مسابقات و رويدادها دارند

اين تفاوت ميانگين رتبه . هستند) 37/3(ترين ميانگين رتبه داراي پايين» كنندطرفي را رعايت مياخبار اصل بي
صورت معنادار بيانگر كاركرد نامطلوب رسانه در ورزش است، زيرا در شرايط مطلوب بايد ميانگين هر كدام از به

هاي ورزشي را در ارائة اخبار و د و تفاوت مذكور حاكي از آن است كه كارشناسان رسانهگانه نزديك باشعوامل نه
رساني در توسعة ورزش قهرماني شناخت هاي مؤثر و كاركردهاي مختلف نقش اطالعاطالعات نسبت به مؤلفه

هاي ، چون پيامبراساس نظرية گلوله. كنندطرفي را رعايت نميالزم را ندارند، به همين دليل گاهي اصل بي
هاي جمعي بر همة مخاطبان كه در معرض آنها قرار دارند اثرهاي قوي و كم و بيش يكسان دارد، بنابراين رسانه
هاي ورزشي نيازمند اصالح و تحول در سيستم كاري و انساني خود هستند تا از كارشناسان خبره، مسلط و رسانه

اي وارد بوده و به گروه يا طيف خاصي وابسته و آيين رسانهباتجربه كه به مسائل ورزشي روز دنيا و اصول 
ويژه توسعة ورزش رساني خود را در قبال ورزش و بههاي ورزشي نقش اطالعنيستند، استفاده كنند تا رسانه

  .درستي ايفا كنندقهرماني به

ي در توسعة ورزش هاي ورزشنتيجة فرضية دوم نشان داد كه بين عوامل مؤثر نقش مشاركت اجتماعي رسانه
طور كلي با نتيجة تحقيق نتيجة مذكور به). 2=  55/23و  P=  029/0(قهرماني تفاوت معناداري وجود دارد 
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هاي مشاهده كرد كه بين وضعيت موجود و مطلوب نقش رسانه) 1386(كردي . همسويي دارد) 1386(كردي 
  .معناداري وجود دارد هاي مختلف جامعه تفاوتگروهي در توسعة ورزش كشور در گروه

هاي ورزشي در افزايش حضور دهد كه عامل رسانهرساني نشان ميبندي عوامل مؤثر نقش اطالعرتبه
هاي و عامل رسانه) 65/4(باالترين ميانگين رتبه . اندورزشكاران در مسابقات ورزشي مختلف داخلي نقش داشته
ميزان . را دارند) 15/3(ترين ميانگين رتبه ند، پاييناورزشي در افزايش بودجة تخصيصي ورزش دخالت داشته

ندرت در ورزش قهرماني هاي خصوصي بهتفاوت اثرگذاري آن بر افراد نامطلوب است، زيرا حاميان مالي يا بخش
هاي ورزشي در بعد استعداديابي در ورزش قهرماني نقش كمرنگي كنند و از سوي ديگر، رسانهگذاري ميسرمايه
هاي ورزشي به عوامل تأثيرگذار در نقش مشاركت اجتماعي نند و همة اين عالئم بيانگر عدم توجه رسانهكايفا مي

ها به پخش هاي ورزشي و اختصاص دادن بيشتر زمان برنامهدليل بارز آن احتماالً محدود بودن برنامه. است
ويژگي ارتباط جمعي يعني تراكم،  براساس نظرية مارپيچ سكوت نئومان، سه. رويدادها و مسابقات ورزشي باشد

كه شوند، بنابراين تا زمانيجايي بودن و همصدايي در ايجاد اثرهاي قوي بر افكار عمومي با هم تركيب ميهمه
شك در هاي ورزشي براي اقشار مختلف توليد و پخش نشود، بيهاي جامع، منظم و گسترده توسط رسانهبرنامه

  .شودي مختلف مردم نيز تغيير مثبتي ايجاد نميهاميزان مشاركت اجتماعي گروه

اي كشور توجهي كلي مسئوالن ورزشي و رسانهدليل ديگر تفاوت عوامل نقش مشاركت اجتماعي، احتماالً بي
  توان گفت كه طور كلي ميبه ورزش و به تبع آن به ورزش قهرماني و ابزارگونه قلمداد كردن آن باشد و به

ويژه منابع مالي و اسپانسرشيپ ها بهاي در توسعة ورزش قهرماني در همة زمينهالقوههاي ورزشي نقش برسانه
  .آيدصورت بالفعل درميهاي ورزشي ايران نقش كمتر بهدليل دولتي بودن رسانهدارند كه به

هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني نتيجة فرضية سوم نشان داد كه بين عوامل مؤثر نقش آفريني رسانه
هاي قاسمي طور كلي با نتايج پژوهشنتيجة مذكور به) 2=  69/12و  P=  017/0(فاوت معناداري وجود دارد ت
  .همسويي دارد) 1387(و مهدويان مشهدي ) 1386(

هاي ورزشي در ايجاد انگيزه براي افزايش سطح مهارت و بندي عوامل مؤثر نشان داد كه عامل رسانرتبه
هاي ورزشي در افزايش مطالعات و و عامل رسانه) 91/5(باالترين ميانگين . اندبودهبهبود عملكرد ورزش مؤثر 

  .را دارند) 06/5(ترين ميانگين رتبه اند، پايينتحقيقات در زمينة ورزش كشور مؤثر بوده
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هاي ورزشي در برخي موارد كليدي كوتاهي كرده و به نوعي دهد كه رسانهميزان تفاوت معنادار نشان مي
هاي ورزشي دهد كه رسانهكنند، زيرا نتايج نشان ميدرستي ايفا نمييف خود را در قبال نقش آموزشي بهوظا

سازي مسئوالن ورزشي و همچنين افزايش مطالعات و تحقيقات در نسبت به نوآوري در حوزة تخصصي خود، آگاه
  يستم مدون در طراحي اصول اند و احتماالً دليل اصلي آن نبود سزمينة ورزش قهرماني كوتاهي داشته

هاي ورزشي در زمينة آموزش هاي مخلتف و همچنين فقدان نيروهاي كارآزموده در رسانهسازي در بخشبرنامه
توانند بر جامعه اثر داشته باشند كه اين ها ميكند رسانهسازي كه بيان ميبراساس نظرية برجسته. باشد

بر دانش روز هاي آموزشي مبتنيتوانند با ساخت برنامهي ورزشي ميهاجايگزيني براي تغيير نگرش است، رسانه
هاي مختلف ورزشي بپردازند كه سازي نكات و موارد مهم و اساسي به اشاعة ورزش قهرماني در رشتهو برجسته

اي هاي متخصصان ورزشي و رسانهها و ايدهاندازي كميتة آموزش و استفاده از ديدگاهاين امر با تشكيل و راه
مند پردازند و از نوآوري روز نيز بهرههاي مربوط به هر رشته ميشود كه كميتة مذكور به تدوين برنامهميسر مي

هاي ورزشي را در اين راستا شوند تا مديران، ورزشكاران، مربيان، داوران و كلية افراد مرتبط با ورزش و محيطمي
  سازي ارم نشان داد كه بين عوامل مؤثر نقش فرهنگنتيجة فرضية چه. هدايت، همراهي و همياري كنند

كه نتيجة ) 2=  47/19و  P=  031/0(هاي ورزشي در توسعة ورزش قهرماني تفاوت معناداري وجود دارد رسانه
  .همسويي دارد) 1386(و كردي ) 1386(، قاسمي )1383(هاي زندي طور كلي با نتايج پژوهشحاضر به

كارشناسان داليل مختلفي . رونقي منجر شده استتوجهي به ورزش زنان به بيدريافت كه كم) 1383(زندي 
هاي  سازي براي ورزش زنان، عدم حمايت ارگانها، عدم فرهنگرا مثل سطح نازل ورزش در بسياري از رشته

  .اندصالح از ورزش قهرماني زنان اعالم كردهذي

هاي ورزشي نگاه ملي دارند و از مسائل ه عامل رسانهسازي نشان داد كبندي عوامل موثر نقش فرهنگاولويت
هاي ورزشي در و عامل رسانه) 92/5(باالترين ميانگين رتبه . كنندمغاير با منافع ملي ورزش كشور پرهيز مي

  .را دارند) 43/1(ترين ميانگين رتبه پايين ،گذارندانتشار اخبار اصول اخالقي را زير پا مي

سازي خود را در قبال هاي ورزشي نقش فرهنگدهد كه رسانهسازي نشان ميرهنگبندي عوامل نقش فرتبه
كنند كه دليل عمدة آن احتماالً نبود نگاه يكپارچه به مقولة ورزش و توسعة ورزش و قهرماني به درستي ايفا نمي

است، زيرا ظواهر ... و عنوان يك بعد از ابعاد مختلف جامعه مانند اجتماعي، اقتصاديتبع آن ورزش قهرماني بهبه
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هاي بنابراين با اين رويكرد و ديدگاه، رسانه. ويژه ورزش قهرماني استحاكي از نگاه ابزاري مسئوالن به ورزش و به
درستي اعمال كنند، مگر اينكه سازي خود را در قبال توسعة ورزش قهرماني بهتوانند نقش فرهنگورزشي نمي

به ورزش قهرماني تغيير يابد و آن را فراتر از منافع شخصي و گروهي ببينند و اي نگرش مسئوالن ورزشي و رسانه
  .عنوان يك اصل بپذيرنددر اين راستا ورزش را به

صورت بازوي فرهنگ جامعة آمريكا درآمده گويد تلويزيون بهبراساس نظرية كاشت گرينر و همكاران كه مي
  در اين راستا . گويدها را ميت كه بيشتر اوقات داستاناست، دستگاه تلويزيون عضو اصلي خانواده شده اس

هاي مرسوم جامعه در هاي اخالقي و ارزشها، هنجارياي شامل ارزشتوانند اساسنامههاي ورزشي ميرسانه
  توانند بدون در نظر گفتن ترجيحات، به نيازهاي واقعي مردم و آنها مي. ها تهيه كنندهاي اين رسانهبرنامه
هاي ورزشي گوناگون بپردازند و روح ها در رشتهسازي در ژانرهاي مختلف و ارائة طيف كاملي از برنامهبرنامه

هاي هاي اجرايي ورزش كشور را ترويج و تقويت كنند و همچنين در برنامهنقادي و انتقاد سازنده از دستگاه
در نهايت . وصي افراد تعيين كنندورزشي خود چارچوب معيني را براي پرهيز از تخطي و تجاوز به حريم خص
هاي ورزشي از هاي ورزشي با رسانهضرورت تعامل و ارتباط هرچه بيشتر مديران سازمان تربيت بدني و فدراسيون

منظور گزارش اي بههاي دورههاي مربوط، برگزاري نشستطريق تشكيل كميتة رسانه در سازمان و فدراسيون
اي در زمينة راهكارهاي توسعة ورزش قهرماني ه و تبادل نظر با كارشناسان رسانهها و اقدامات انجام گرفتفعاليت

  .تواند كارگا باشد و به توسعة ورزش قهرماني كمك شاياني كندمي
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