
 

 

 ها  بر ساختار ورزش کشوررسانه یربررسی تاث

 2، عباس شعبانی1*ی صوفیائرتضی رضم

 (22/40/33ـ تاریخ تصویب:  41/42/33)تاریخ دریافت: 

 چکیده

تحلیلی و از نظر هدف کاربردی  روش پژوهش از نوع توصیفی .ها  بر ساختار ورزش کشور  بوداز این پژوهش بررسی تاثیر  رسانههدف 
ه پرسشنامی روایباشد. در نهایت پرسشنامه محقق ساخته میای، روش دلفی و ها شامل مطالعات کتابخانهآوری دادهباشد. روش جمعمی

شامل مدیران  جامعه آماری این پژوهشکرونباخ  استفاده گردید.  آلفایب ضری پرسشنامه از تایید و جهت تعیین پایایی بوسیله متخصصین
و پارالمپیک،  مپیک و مدیران آکادمی ملی المپیکنان، مدیران و اعضای هیات اجرایی کمیته ملی الستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوا

اعضای هیات  و های ورزشی فدراسیون ورزش مدارسلمپیک، کارشناسان و مدیران انجمنها، کارشناسان کمیته ملی اروسای فدراسیون
م تما صورت بهو  تحقیق جامعه برابر تحقیق دادند در این پژوهش نمونه علمی متخصص تربیت بدنی و مطلع از موضوع تحقیق تشکیل می

ها از تحلیل داده برای تجزیه و گردید. واصل پرسشنامه 011 تحقیق جامعه اعضای برای ارسالی پرسشنامه 120 از گردید که تعیین شمار
واریانس فریدمن و  میانگین یک جامعه، تجزیه و تحلیلهای استنباطی مانند آزمون کلموگروف اسمیرنف، مقایسه آمار توصیفی و آزمون

 بر ورزش قهرمانی زش کشور تاثیر دارند و این تاثیرها بر ساختار ور. در نهایت نتایج نشان داد رسانهآزمون کروسکال والیس استفاده گردید
 باشد.بیش از ورزش همگانی و آموزشی می

 .ایمگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفهه، ورزش آموزشی، ورزش رسانه :های کلیدیواژه

 مقدمه 

نشدنی از فرهنگ، امروزه ورزش در سراسر جهان جزئی جدا 
پدیده تربیت بدنی  و ورزش به عنوان یک آموزش و علم است. 

واقیعت اجتماعی در ساختار مختلف جوامع بشری وجود و حیات 
داشته و با شتاب هر چه بیشتر، در حال رشد، توسعه و تکامل 

بر مبنای الگوی سلسله مراتبی ساختار ورزش به ترتیب باشد. می
از چهار اصل ورزش آموزشی، ورزش همگانی و تفریحی، ورزش 

ای تشکیل شده است و برای هر کشوری قهرمانی و ورزش حرفه
مهم می باشد که ترتیب این ساختار را برای پیشرفت ورزش خود 

ر و اولویت بندی به این حفظ نماید و با حفظ تعادل در این ساختا
کشور ابعاد بر اساس کاربرد و اهمیت آن در ورزش ساختار ورزش 

همگانی، به ورزش آموزشی و خود را توسعه و گسترش دهد. 
و  آیندای به شمار میشتوانه برای ورزش قهرمانی و حرفهعنوان پ

تواند مشوقی برای توسعه زیر از طرفی ورزش قهرمانی می
  ی ورزش باشد.های انسانساخت

( در تحقیقی ساختار ورزش را به 0224) مول و همکاران
صورت یک مدل معروف که نمایانگر شروع و رشد ورزش تا 

اند در این نمودار بر ای و نخبگان است ترسیم نمودهرفهسطح ح
 را در سطح اول تاکید و آن  ورزش  آموزش  ضرورت اهمیت و 

  

نی و توسعه ورزش قهرمانی ازیر بنایی برای گسترش ورزش همگ
 دانند در سطح بعد ورزش به عنوان یک ضرورت درمی ایو حرفه

گردد که عموم مردم باید امر سالمت جسمی و روحی معرفی می
ای آن را انجام دهند، و در سطوح بعدی ورزش قهرمانی و حرفه

مورد  به عنوان یک پدیده در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی
 گیرد.میبحث قرار 

( ارائه دادند در 0227) در مدل دیگر که شیبوری و همکاران
قاعده هرم و در سطح گسترده ورزش آموزشی و مقدماتی وجود 

قهرمانی در یک سطح و در سطح بعدی آن ورزش همگانی و دارد 
جود دارد. قرار دارند و در سطح باال و راس هرم ورزش حرفه ای و

های جمعی به ورزش از رسانهگیری و بهره 3742پس از دهه 
ویژه تلویزیون سبب اقبال بی سابقه جامعه از ورزش شد. در نتیجه 

 بخشی از جامعه رواج یافت. 1ورزش به عنوان کسب و کار

ای از مالزمات کار ورزش نیازمند به مجموعه سب وک
سازمانی، حقوقی و اجرایی بود. در برخی جوامع این مالزمات 

یک صنعت تبدیل شد. از این رو سهم  فراهم شد و ورزش به
  ناخالص  تولید  درصد  1 تا   0  حدود  به  ورزش در برخی ملل
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 کشور ورزش ساختار بر هارسانه ریتاث یبررس

نگرند و از آن به عنوان ورزش از منظر توسعه یک صنعت می
(. 3111گیرند )احسانی، ای برای رونق اقتصادی بهره میوسیله

تلویزیون در توسعه برخی از های مختلف، نقش نتایج بررسی
ای را ه ویژه ورزش قهرمانی و ورزش حرفههای ورزش بمولفه

اند و برخی از تحقیقات نیز یکی از مهمترین دالیل تایید کرده
         ها، مثل ورزش از مولفه فقدان توسعه الزم در برخی

ها از جمله توجهی رسانهیتفریحی و تربیتی را بـ  همگانی
داری ها تاثیر معنی(. رسانه3113)انور الخولی، ن دانسته اندتلویزیو

کلی ها به طورد، رسانهروی نگرش و ورزش کردن افراد دارن
دهند که به ترویج و نشر ورزش قهرمانی بپردازند دلیل ترجیح می

)غفوری،  باشدسود اقتصادی حاصل از این کار می این کار
ها، مخصوصا ( نقش رسانه3119(. قاسمی و همکاران )3110

تلویزیون، را در توسعه ورزش قهرمانی مهم توصیف کردند و 
های ورزش در تلویزیون ان کردند که توجه به تمامی مولفهعنو

         به نظرهای توجه پیشنهاد کردند که با همیت دارد وا
های تلویزیون سازیبرنامه ها،اندرکاران ورزش و رسانهدست

های ورزش صورت گیرد ها و پوشش تمامی مولفهبراساس اولویت
ی جذب بخش و با تبلیغات مناسب تلویزیونی، زمینه مناسب برا

ها گذاری در ورزش فراهم شود. رسانهخصوصی به منظور سرمایه
شوند. براساس نتایج ث جلب توجه افراد به سمت ورزش میباع

به انجام اد از طریق رسانه تلویزیون د افردرص 4/17یک تحقیق 
(. 3119)قاسمی،  شوندهای حرکتی و ورزشی ترغیب میفعالیت
های پوشش ( نقش اسپانسرهای مالی، تبلیغات،3113علوی)
    سازی در معی و غیره را برای هماهنگجای، ارتباطرسانه
داند و اعتقاد می اند مهمهای پایه همچون ژیمناستیک داشتهرشته

های پایه به صورت یک زشسازی برای وربراین است که فرهنگ
، باعث ارتقا در رشد جامعه و ورزش به موازات هم فرهنگ ملی

در پژوهشی به بررسی  (3110خواهد شد. غفوری و همکاران )
مانی پرداختند و ها بر گرایش جامعه به ورزش قهراثرات رسانه

های گروهی به جه رسانهنقش تلویزیون از همه بارزتر دانستند. تو
اطر بعد مادی آن است و طبق ورزش قهرمانی بیشتر به خ

درصد بر گرایش مردم  91ها در حدود های محققین، رسانهبررسی
ر اظها تحقیقی در (3119مشهدی ) به ورزش موثرند. مهدویان

ش کردن ورز فعالتر در زیادیش نق گروهیی هارسانهه ک داشت
ا ب و دارند بانوان ورزش ایحرفهو    نیقهرما، تربیتی همگانی،

ی هارسانه که داد پیشنهاد، حاضر ضعیفت وضعی به توجه
ی هابرنامه در هاورزش از هریکه ب تا کنندذ اتخا ترتیبی گروهی

راد قیامی دیگر، پژوهشی در دهندص تخصیی مناسب سهم خود،
ر د گروهی هایرسانه عملکرده ک رسید نتیجهن ای به (3119)
ر د اما نبوده، همسو بدنیتتربیف اهدا با همگانی ورزش خشب

 تحقیقی در (3111راد ) قیامیت. همسوس قهرمانی ورزش بخش

ی هارسانه طریق از شده ارائه تبلیغاتیی هابرنامه دمور رد
 تأثیرا هبرنامه که این رسیده نتیج این به ورزش، موردر د گروهی

 قهرمانید بع در ورزشی هایرشتهج تروی و توسعه در زیادیر بسیا

ز ناچیی همگان بعد در آن تأثیره حالی ک دارد در درصد( 12)
( بعد از 0223ژیمناستیک استرالیا ) درصد( می باشد. فدراسیون02)

ندگان در کنشاهد افزایش تعداد شرکت های المپیک سیدنیبازی
توان به نمایش این ورزش در را می ژیمناستیک بود. این امر

ژیمناستیک به  ای و ترویجپوشش رسانه یک سیدنی و افزایشپالم
 3مربیان در مناطق مختلف نسبت داد. اسمارت ها ووسیله باشگاه

مخصوصا  های جمعیرسانهایی با ورزش حرفه ( ارتباط0224)
های حامی ورزش را بسیار نزدیک تجارت و شرکت تلویزیون،

 کند.توصیف می

  خارج از عوامل موثر بر تحقیقات گوناگون در داخل و 
ای( ش آموزشی، همگانی، قهرمانی، حرفهگانه )ورز 5های ورزش

از این رو در این  ،اندجمعی و تبلیغات دانستهها، ارتباطاترا  رسانه
بر ساختار ورزش ها قین به دنبال بررسی تاثیر  رسانهپژوهش محق

 کشور می باشند.

 

 روش تحقیق

تحلیلی و از نظر هدف ـ  فیروش تحقیق این پژوهش توصی
از زیر ) باشد. این نوع مطالعات از نوع تحلیل محیطیکاربردی می

در آن به تحلیل  تراتژیک( می باشد کههای مطالعات اسشاخه
ایی نقاط قوت، ضعف، فرصت محیط درونی و بیرونی شامل شناس

)ورزش آموزشی،  های هر یک از چهار بعد اصلی ورزشو تهدید
ازد. پردای( می، ورزش قهرمانی، ورزش حرفههمگانیورزش 

ای، روش دلفی ها شامل مطالعات کتابخانهروش جمع آوری داده
باشد. بدین ترتیب ابتدا به در نهایت پرسشنامه محقق ساخته میو 

آوری شد سپس از گرد هاای اطالعات در این حوزهبخانهروش کتا
وری گروهی آروش دلفی در جهت بوجود آوردن اجماع و جمع

اطالعات از آن جهت که قطعیت کامل بر روی اطالعات وجود 
 با پرسشنامهی رواین نهایت برای تعیی نداشت، استفاده گردید در

 کلیه پیشنهاداتل اعما از بعد و مشورت متخصصین و اساتید
 ویژگی وط شرایا ب مطابقت جهت ضروری تغییرات و اصالحی

گرفت. جهت تعیین ر قراتفاده اس مورد تحقیق، مورد آماری جامعه
 از آماری استفاده وه پرسشنامه از بخش کوچکی از جامع پایایی

 73/2پرسشنامه ی پایای 24/2 سطح در کرونباخ آلفای طریق
 دهندهنشان پرسشنامه، از آمده بدست ضرایب بدست آمد که این 

باشد. جامعه آماری این می( )پرسشنامه ی ابزار پژوهشباال پایایی
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اصلی تحقیق یعنی ورزش آموزشی،  متغیر 5وهش با توجه به پژ
ای شامل مدیران مگانی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفهورزش ه

ستادی و عملیاتی وزارت ورزش و جوانان، مدیران و اعضای 
پیک و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و مدیران آکادمی ملی الم

میته ملی المپیک، ها، کارشناسان کپارالمپیک، روسای فدراسیون
ای ورزشی فدراسیون ورزش هانجمنکارشناسان و مدیران 

بدنی و مطلع از اعضای هیات علمی متخصص تربیت و مدارس
در این پژوهش به علت اینکه  .می دادند موضوع تحقیق تشکیل

   تعداد افراد جامعه با توجه به توصیفی بودن پژوهش محدود 
م تما صورت به و تحقیق امعهج برابر تحقیق باشند، نمونهمی

 ان نمونه تحقیقنفر بعنو 120گردید. که در مجموع  تعیین شمار
ی برا ارسالی پرسشنامه 120 از گرفتند. که مورد بررسی قرار

 گردید. واصل درصد( 97) پرسشنامه 011 تحقیق جامعه اعضای
های ها شامل آمار توصیفی و آزمونادهروش تجزیه و تحلیل د

انند آزمون کلموگروف اسمیرنف و مقایسه میانگین استنباطی م
 باشد.تک نمونه(، می tیک جامعه )

 

 های پژوهشیافته

 های جمعیت شناختینتایج یافته

 
 های پژوهش. وضعیت اشتغال نمونه1نمودار 

 
 های پژوهشوضعیت سنی نمونه  .2نمودار 

 
 های پژوهشوضعیت تحصیالت نمونه .9نمودار 

 
 های پژوهشوضعیت سنی نمونه .4نمودار 

درصد50 درصد23 درصد 27
كارشناس خبره مدير  هيئت علمي

كارشناس خبره مدير هيئت علمي

درصد75

درصد25

مردان زنان

درصد30 درصد44
درصد26

ليسانس فوق ليسانس دكترا

ليسانس فوق ليسانس دكترا

سال24 سال36 سال65

حداقل سن ميانگين سني حداكثر سن

حداقل سن ميانگين سني حداكثر سن
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  های جمعیت شناختی این پژوهش بطور کلی نشانیافته
هش را کارشناسان خبره و مابقی های پژودهد نیمی از نمونهمی
دهند، بیشتر تشکیل می علمی و مدیرانرا اعضای هیئت آن

دهند که اکثریت آنان های پژوهش را مردان تشکیل مینمونه
سنی  باشند و در نهایت میانگینناسی ارشد میدارای مدرک کارش

 باشد. سال می 16آنان در حدود 
 

 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف در مورد متغیر های پژوهش .1جدول 

 نتیجه سطح معنی داری Z عوامل

710/2 ورزش آموزشی  142/2  طبیعی 

136/3 ورزش همگانی  261/2  طبیعی 

095/3 ورزش قهرمانی  291/2  طبیعی 

705/2 ورزش حرفه ای  163/2  طبیعی 

 
آموزشی، همگانی،  های ورزشداد متغیرنشان می 3دول ج

ای به دلیل اینکه سطح معناداری آنها بزرگتر از قهرمانی و حرفه
باشند که در نتیجه یکی از باشد، دارای توزیع طبیعی میمی 24/2

را دارا های پارامتریک های مهم برای استفاده از آزمونپش فرض
 باشند.می

ها و قاط قوت و ضعف و فرصتها از لحاظ نتاثیر رسانه
آموزشی،  ها در ساختار چهارگانه ورزش شامل ورزشتهدید

ای به روش دلفی توسط متخصصان همگانی، قهرمانی و حرفه
بررسی شد و مواردی که توسط آنها تعیین مشخص شد بوسیله 

 گردد.یل زیر مشاهده مجداودر مستقل بررسی گردید که  tآزمون

 

 تاثیر رسانه های بر ورزش آموزشی کشور .2جدول 

 سطح معناداری tآماره  انحراف میانگین میانگین های، ورزش آموزشی کشورها بر فرصتتاثیر رسانه

 223/2 443/5 461/2 46/1 های متعدد بر انگیزش افکار عمومی جامعهوجود رسانه

 

گیری در تکنیک نتیجها توجه به نشان داد ب 0ه جدول شمار
دلفی و معناداری آزمون از بین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

متعدد بر انگیزش افکار  هایدر ورزش آموزشی وجود رسانه

ها در این حیطه از امعه به عنوان فرصت در بحث رسانهعمومی ج
 ورزش شناخته شده است.

 

 
 ی کشورتاثیر رسانه ها بر ورزش همگان .9جدول 

 tآماره  انحراف میانگین میانگین کشور همگانیورزش  ضعفها بر نقاط تاثیر رسانه
سطح 

 معناداری

ها برای ورزش همگانیعدم تبلیغات موثر در رسانه  11/1 71/2 20/7 223/2 

 tآماره  انحراف میانگین میانگین کشور همگانیورزش  هایبر فرصتها تاثیر رسانه
سطح 

 معناداری

انیالمللی و اینترنت برای اطالع رسنهای بید رسانهوجو  61/1 17/2 57/9 223/2 

 tآماره  انحراف میانگین میانگین های ورزش همگانی کشورها بر تهدیدتاثیر رسانه
سطح 

 معناداری

ها در ورزش همگانیسهم کم رسانه  91/1 75/22 46/9 223/2 
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گیری در تکنیک با توجه به  نتیجهنشان داد  1جدول شماره 
دلفی و معناداری آزمون از بین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید 

ها بعنوان نقطه عدم تبلیغات موثر در رسانه همگانی، در ورزش

 رسانیالمللی و اینترنت برای اطالعهای بینقوت، وجود رسانه
بعنوان  ها در ورزش همگانیسهم کم رسانه بعنوان فرصت و
 ها در ورزش همگانی شناخته شده است.رسانه تهدید در رابطه با

 
 تاثیر رسانه بر ورزش قهرمانی کشور .4جدول   

 میانگین ها بر فرصت های ورزش قهرمانی کشورتاثیر رسانه
انحراف 

 میانگین
 tآماره 

سطح 

 معناداری

های تلویزیونی و رادیوئی ورزشی در زمینه افزایش حجم برنامه
 ورزش قهرمانی

94/1 750/2 37/9 223/2 

حضور مستمر خبرنگاران و افزایش نقش نظارتی جامعه در 

 223/2 55/4 762/2 41/1 ورزش قهرمانی

های نو به خصوص فناوری اطالعات و رشد و توسعه فناوری

 223/2 11/1 31/3 51/1 ارتباطات

 
نشان داد با توجه به نتیجه گیری در تکنیک  5جدول شماره 

ن از بین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید دلفی و معناداری آزمو
های تلویزیونی افزایش حجم برنامهقهرمانی، به ترتیب؛  در ورزش

حضور مستمر  ،و رادیوئی ورزشی در زمینه ورزش قهرمانی

و  خبرنگاران و افزایش نقش نظارتی جامعه در ورزش قهرمانی
های نو به خصوص فناوری اطالعات و رشد و توسعه فناوری

ها در بحث رسانه های ورزش قهرمانیبعنوان فرصت طاتارتبا
 شناسایی شده است.

 ها بر ورزش حرفه ای کشورتاثیر رسانه .5جدول 

 میانگین ای کشورها بر نقاط ضعف ورزش حرفهتاثیر رسانه
انحراف 

 میانگین
 tآماره 

سطح 

 معناداری

وجود خالء قانونی در زمینه حق بخش تلویزیونی 
 مسابقات

70/1 30/3 09/9 223/2 

 
نشان داد  با توجه به نتیجه گیری در تکنیک  4جدول شماره 

ضعف، فرصت و تهدید  دلفی و معناداری آزمون از بین نقاط قوت،
بخش  وجود خالء قانونی در زمینه حق، ایحرفه در ورزش

ها در این نوان نقطه ضعف در رابطه با رسانهتلویزیونی مسابقات بع
 شناخته شده است. بخش ورزش کشور

 

 بحث و نتیجه گیری
ها در انگیزش افکار عمومی و داد وجود رسانهنتایج نشان می

 نقش آنها در توسعه ورزش از فرصت های شناخته شده در این
( در 3110باشد. غفوری)پژوهش برای ورزش آموزشی کشور می

ها عنوان داشته نقش رسانه های خود در مورد ورزش وسیربر
داری روی نگرش و ورزش کردن افراد در ها تاثیر معنیرسانه

 جامعه دارند. 
ها، مخصوصا ( نقش رسانه3119اسمی و همکاران )ق

م توصیف کردند. هر چند نقش تلویزیون، را در توسعه ورزش مه
(، 3119) (، قاسمی3119) راد ها طبق تحقیقات قیامیرسانه

واج ورزش ( در ر0224اسمارت )( و 3119) مهدویان مشهدی
باشد اما نقش ورزش آموزشی می تر ازنگرای بیشتر و پرحرفه

گذارد یر خود را بر همه ساختار ورزش میها تاثقوی رسانه
یقات خود به این ( در تحق3119) همانطور که قاسمی و همکاران

ث جلب توجه افراد به سمت ها باعاند که رسانهنتیجه دست یافته
د افراد از درص 4/17نتایج یک تحقیق شوند و براساس ورزش می

ورزشی  های حرکتی وبه انجام فعالیت طریق رسانه تلویزیون
  .ترغیب می شوند
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 ها بر ساختار ورزش کشوربررسی تاثیر رسانه

  

ها در ورزش ط قوت شناخته شده مرتبط با رسانهاز نقا
صبحگاهی به عنوان  اختصاص ورزشهمگانی کشور می توان به 

ها بر ترویج رادیو و تلویزیون و تاثیر رسانه هاییکی از برنامه
(، 3172اشاره کرد که با نتایج تحقیقات شعبانی) ورزش همگانی

های آماری ( که آنها نیز در جامعه3119( و غفرانی)3111واحد)
   صبحگاهی و رسانه ها را از عوامل هایمتفاوت خود، برنامه

ج نتایاند، همخوانی دارد. دانستهگذار بر ورزش همگانی میتاثیر
سال  تا  شده انجام تحقیقات مرور با ( که0231) ابیویه تحقیق
ت فعالیبهبود  در ایرسانه هایکمپین تأثیر یزمینه در 0230
ی جمعهای رسانه که داد نشان گرفت انجام بزرگساالن در بدنی

های ورزش که از زیر شاخه رویپیاده ترویج بر روشنیر اث
در تحقیقی  (3116اند. روشندل اربطانی )باشد داشتههمگانی می

های همگانی در نهادینه کردن تعیین جایگاه رسانه»با عنوان 
ها بر نهادینه شدن اثر معنادار رسانه« ورزش همگانی در کشور

 %19درصد( را بدست آورد. به عبارتی 19ورزش همگانی )
شور مربوط به تغییرات در نهادینه شدن ورزش همگانی در ک

 داشتر اظهای تحقیقر د( 3119) مشهدین هاست. مهدویارسانه
ش ورزکردن  فعالتر در زیادی نقش گروهی هایرسانه که

 و از دارند. بانوان ورزش حرفه ای و قهرمانی تربیتی، همگانی،
 حوزه صاحبنظران (3172همکاران ) و مرادی تحقیق طرفی در

 ورزشی رسانه های تأثیر وجود با که داشتند اظهار رسانه و ورزش
 و مناسب توجه ورزشی هایرسانه همگانی، ورزش توسعه بر

م الز زمان خود ریزیهبرنام در و اندنداشته مسئله این به مطلوبی
ی سازبرنامه ربیشتد و دهنینم اختصاص همگانی ورزش به را

، دیگر پژوهشیر د است. ایهحرف و قهرمانی هایورزش مختص
 هایرسانهد عملکر که رسید نتیجه این به (3119) راد قیامی

و همس بدنیتتربی اهداف با ورزش همگانی بخش در گروهی
تحقیقات  نتایجهمسوست.  قهرمانی ورزش بخش در اما نبوده،

مثبت  دهنده تاثیرج با پژوهش حاضر نشانباال همسو با نتای
ارد، هر چند برخی های گروهی بر ورزش همگانی درسانه

 ش همگانیبه اندازه کافی مروج ورزها را تحقیقات، رسانه
 های تلویزیونی و رادیوئی ورزشیهاند. افزایش حجم برنامندانسته

 های شناخته در ایناز دیگر فرصت در زمینه ورزش قهرمانی نیز
 ها در توسعهیت و نقش ورزش رسانهپژوهش بوده است که اهم
 د. در این رابطه غفوری و همکارانکنورزش قهرمانی بیان می

به  ها بر گرایش جامعهی اثرات رسانهررس( در پژوهشی به ب3110)
دانستند.  همه بارزتر د و نقش تلویزیون ازورزش قهرمانی پرداختن

اطر بعد خ گروهی به ورزش قهرمانی بیشتر به هایتوجه رسانه
 91ها در حدود های محققین، رسانهمادی آن است و طبق بررسی

 ش حاضردرصد بر گرایش مردم به ورزش موثرند. همسو با پژوه
ی هارسانهد عملکر که رسید نتیجه این به (3111راد ) قیامی

و همس بدنیتتربی افاهد با ورزش همگانی بخش در گروهی
د رسی همسوست و به نتیجه قهرمانی ورزش بخش در اما نبوده،

ی هارشته ترویجو  توسعه در زیادی بسیار تأثیر هابرنامه که این
ر د آن تأثیر حالی کهر دارد د (درصد 12) قهرمانی بعد در ورزشی

 نهایت نتایج نشان . دردرصد( می باشد 02)  ناچیز همگانی بعد
 دارند و این تاثیر بر ها بر ساختار ورزش کشور تاثیرنهمی دهد رسا

 باشد، کهآموزشی می زش قهرمانی بیش از ورزش همگانی وور
 رهمگانی و آموزشی ب گردد با توجه به نقش ورزشهاد میپیشن

 ها فعالیت ورسانه جسمانی و روانی افراد در جامعه، سالمت
 بیشتری در این زمینه صورت دهند. تبلیغات

 

 منابع و مآخذ

 ورزشی. علوم و بدنی پژوهشکده تربیت پژوهشی، ، طرحکشور ای حرفه ورزش جامع نظام تدوین .(3111محمد) احسانی،

های اسالمی آستان قدس رضوی سازمان مطالعه و بنیاد پژوهش .(3113شیخی ) ترجمه حمیدرضا ،ورزش جامعه ،امین ،انور الخولی
 مشهد وتهران. )سمت( هاتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .11، شماره نشریه حرکتهای همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور، تبیین جایگاه رسانه (.3116)روشندل اربطانی، طاهر، 

مجله مدیریت ورزش پژوهش در علوم های ورزش همگانی در ایران، بررسی چالش .(3172ی فرزاد، هنری حبیب)شعبانی عباس، غفور
 .32، شماره ورزشی

. انتشارات فدراسیون آثار برگزیده همایش ملی بررسی راهکارهای توسعه ژیمناستیکیافتگی. ژیمناستیک و توسعه .(3113،طاهر )علوی 
 ایران.

، رساله دکتری، دانشگاه طراحی و تدوین استراتژی توسعه ورزش قهرمان و همگانی استان سیستان بلوچستان .(3119غفرانی، محسن )
 تهران.
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طراحی و تدوین راهبرد  .(3111نی ، مجید و مقرنسی، مهدی )غفرانی، محسن و گودرزی، محمود و سجادی، سیدنصراهلل و جاللی فراها
 . 17، پیاپینشریه حرکتچستان، توسعه ورزش همگانی استان سیستان و بلو

های ورزش در جمهوری انی و قهرمانی برای تبیین راهبردتعیین عوامل اصلی موثر بر گرایش به ورزش همگ .(3110وری فرزاد )غف
 دانشگاه تربیت مدرس. ،. رساله دکتریاسالمی ایران

 انتشارات بامداد کتاب. ،ای در ورزشرسانه هایفعالیت .(3119) قاسمی حمید، تجاری فرشید، کهندل مهدی، عباس خدایاری

 ورزشی مدیریت ملی همایش ، مقالۀبدنی تربیت اهداف با کشور گروهی هایرسانه عملکرد همسویی بررسی .(3119امیر ) راد، قیامی

 المپیک. ملی آکادمی کشور، سالۀ 02 چشمانداز سند بر تأکید با

 پژوهشیی ـ علم هفصلنام در ایران، ورزشی هایتهرش توسعۀ و ترویج برای زاریابیبا راهکارهای بررسی .(3111امیر ) راد، قیامی

    . 17 هشمار تهران، دانشگاه ،حرکت

 ملی همایش اولین مقالۀ ."ورزش بانوان در گروهی هایرسانه نقش مطلوب و موجود وضع مقایسۀ .(3119مریم ) مشهدی، مهدویان

 شمال. دانشگاه ورزشی مدیریت

. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی ها و راهبرد های ورزش همگانی در استان اصفهانبررسی استراتژی .(3111وحید )واحد، 
 واحد بروجرد.
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