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 چکیده
سازی،  )فرهنگ هاچهارگانه رسانه نقش حاضر بررسی پژوهش از هدف

ورزش  ترویج در رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی( آموزشی، اطالع
انجام  به شکل میدانی و پیمایشی توصیفی تحقیق روشت. دانشجویی اس

دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی . جامعه آماری دش
ای و نمونه تصادفی طبقهگیری به روش (. نمونه=34333Nبودند ) 35ـ34

پرسشنامه تعدیل شده  ها( تعیین شد. ابزار جمع آوری داده=n 133آماری )
بود. روایی پرسشنامه توسط  سؤال 53 بر مشتمل (3131) همکاران عیدی و

پایایی پرسشنامه به وسیله بدنی تائید و نفر از اساتید دانشکده تربیت 33
ی برا توصیفی آمار از محاسبه شد.( =a 36/3آزمون الفای کرونباخ )

جهت  اسمیرنوف ـ کلموگروف آزمون های فردی و ازتوصیف ویژگی
آزمون ضریب همبستگی پیرسون  از ها وداده توزیع بودن نرمال بررسی

جهت بررسی نقش چهارگانه رسانه در توسعه ورزش دانشجویی و از آزمون 
T بندی فریدمن جهت رتبهزمون آو از  هامستقل جهت مقایسه دیدگاه
ش نق بین داد نشان تحقیق نتایجها استفاده شد. های چهارگانه رسانهلفهؤم

ط ارتبا 333/3 ورزش دانشجویی در سطح ترویج  با ها رسانه چهارگانه
 زنان تفاوت معناداری همچنین بین دیدگاه مردان ود. دار وجود معناداری

 و در باشدسازی میبخش فرهنگها در وجود ندارد و بیشترین نقش رسانه
 هم زنان در اولویت اول قراردارد. ها تلویزیون بین مردان وبین رسانه

ه ب نگاهی ویژه باید ویژه تلویزیون که در اولویت اول قرار داردها بهرسانه
د بتوانن تا باشند داشته سازیدر قسمت فرهنگ دانشجویی خصوصاً ورزش

 عمل کرده باشند. دانشجویی ورزش ترویج  راه در خود وظیفه به
 

 کلیدی هایواژه
 .سازی، تلویزیونفرهنگ دانشجویی، ورزش ها،رسانه

Abstract 
The present study aims to investigate the role of quartet 

of media (cultivating culture, training, informing, and 

encourage to social cooperation) in promotion of sport’s 

student. The study was descriptive survey, and carried 

out in field research. The sample population was the 

students of Shahid Chamran University of Ahwaz, year 

94-95 (N=15097). The sampling was classification and 

the sample population was N=370. The instruments to 

gather information was Eidi et.al (1393) adjusted 

questionnaire, which includes 42 questions. The validity 

of the questionnaire has been approved by ten 

professors from faculty of physical education and sport 

sciences in Shahid Chamran University of Ahwaz. The 

validity of the questionnaire was calculated (a=0/96) by 

Cronbach's alpha. Descriptive statistic was used to 

describe the individual traits and Kolmogorov–Smirnov 

test was used to check whether the data was distributed 

normally. Pearson correlation coefficient was used to 

check the role of quartet of media in promulgation of 

sport’s student. An independent t-test was used to 

compare the viewpoints, and Friedman test was used in 

order to rank the components of quartet of media. The 

results show that there is a meaningful correlation 

between the roles of quartet of media and promotion of 

sport’s student at level of 0/001. There is no significant 

difference between men and women’s viewpoints. 

Among media, TV was the first choice of men and 

women. Media especially T.V in order to fulfill their 

responsibilities and to cultivate the culture must get a 

new look to sport’s student. 
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 مقدمه

ل قاب غیر سرعتی با ارتباطی وریافن جهانی، پرشتاب روند در
. است کرده دگرگون را جهان چهره و نموده پیشرفت تصور

 نوین جامعه که است حدی به دگرگونی این ژرفای و گستره
ر بش حیات در جدیدی دوره و گیریشکل و پیدایش حال در

و  طرح برای ابزار ترینقوی هارسانه امروزهت. اس شده آغاز
و  هافرهنگ نفوذ وسایل برای کارآمدترین و هااندیشه رواج

ی گیرشکل در مهمی نقش و هستند جوامع قلب به هانگرش
: 3133 همکاران، )قاسمی و کنندمی ایفا مخاطبان هاینگرش

ح مطر گروهی هایرسانه برای که هایینقش مهمترین (.33
و  قانون از حمایت آگاهی، و رسانیاطالعاز:  دعبارتن شودمی

ی برا مناسب حیطه ایجاد قوانین، درست اجرای بر نظارت
، مداوم آموزش زمینه کردن فراهم گوناگون، عقاید برخورد
ن کرد فراهم جامعه، فکری و فرهنگی رشد به کمک

ی برا همکاری و مشارکت روحیه ایجاد آموزنده، هایسرگرمی
د دارن عهده بر که نقشی ترینعمده و توسعه هایبرنامه

د ایجا و رسانیاطالع آموزش، سازی،فرهنگ از عبارتند
و  نشریات (. همچنین368: 3133 )مرادی، مشارکت اجتماعی

ن کرد روشن در مهمّی توانند نقشمیی ورزش هایروزنامه
ر مردم ب به جامعه روز وقایع و اخبار رساندن و عمومی افکار

ه ب امروز بنابراین جامعه .(333: 3333 ،3)رائو عهده داشته باشند
ی متفاوت طور به ایو هر بیننده کندمی عمل گزینشی صورت

ل    عم رسانه از استفاده به اشهتجرب و نگرش به با توجه
، تلویزیون رادیو، مانند متفاوتی هایشکل به هارسانه. نمایندمی

3)هاند دارند وجود متحرک تصاویر و اینترنت روزنامه، مجله،
و  

 و محوری نقش هارسانه با این حال، (3: 3331 همکاران،
ن شنوندگا به اطالعات انتقال و آگاهی توسعه در انکار غیرقابل

ر مؤث نقش تواندیم جمعی هایرسانه دارند. آنها افکار تغییر و
ه داشت جدید هایایده گسترش و عمومی آگاهی بردن باال در

و  1نقل از سیانفرونبه  ،3133 همکاران، )قره و باشند
 با این حال .(53: 3331 همکاران، و توکلی ؛3336 همکاران،

،  ها به عنوان رکن چهارم دموکراسیرسد رسانهبه نظر می
ویژه نوجوانان و توانند نقش مهمی در روشنگری مردم بهمی

جوانان داشته باشند و در صورت عملکرد صحیح، مانع 
ز     ناسالم شوند. یکی اسوگیری آنها به سوی تفریحات 

                                                                           
1. Rowe 

2. Hand 

3. Cianfrone 

گیری های اخیر رشد چشمهای اجتماعی که در سالهپدید
بدنی و ورزش داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده، تربیت

گیری های گروهی عامل بسیار مؤثری در شکلاست. رسانه
روند که در بخش ورزشی، های اجتماعی به شمار میارزش

تواند تأثیر لب درج شده در آن میها و مطامحتوای برنامه
)مرادی  بسزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشد

ب جل در تواندمی ورزشاینکه  و (368: 3133 همکاران، و
ه ب هارسانه اینکه اما کند، شایانی کمک هارسانه به مخاطب

گ فرهن ترویج و درست ورزش اشاعه جهت در اندازه همان
ل دلی به ورزش دارد. تردید جای نه یا کنندمی فعالیت ورزش
ر بیشت حتی و هارسانه اندازه به است، جهانی زبان دارای اینکه

 همکاران، )قاسمی و گذاردمی اثر جهانی تجارت روی آنها از
3133 :51.)  

ها در رسانه ( نشان داد3135نتایج تحقیق حمیدپور و همکاران )
وضعیت موجود نقش فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی مطلوبی را در 

حالی است که  توسعه ورزش قهرمانی بانوان ندارند، این در
توانند در وضعیت مطلوب نقش فرهنگی، های جمعی میرسانه
توسعه ورزش قهرمانی بانوان  در شی و تبلیغاتی موثری راآموز

داشته باشند. همچنین نتایج نشان داد کـه بین کارکردهای 
های جمعی در تبلیغاتی رسانه  نقش فرهنگی، آموزشی و 

وضعیت موجود و مطلـوب تـفاوت وجود دارد و این بدان معنی 
ه خصوص توسع های جمعی به رسالت خود دراست که رسانه

 اسدی و همکاران کنند.ورزش قهرمانی بانوان عمل نمی
در تحقیق خود دریافتند نقش رسانه بویژه تلویزیون در  (3131)

توسعه والیبال هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب 
ها نقش قابل توجه بوده و همچنین نسبت به سایر رسانه

ن ( نشا3133)همکاران  هنری و تحقیق نتایج موثرتری دارد.
گ فرهن توسعه با ورزشی هایرسانه چهارگانه نقش بین داد

 همکاران دارد. مرادی و وجود معناداری ورزش قهرمانی ارتباط
 های گروهی باهای چهارگانه رسانه( دریافتند بین نقش3133)

 آموزی ارتباط معنادار وجود دارد. ورزشدانش توسعه ورزش
 ن وضعیت و ارتقای جایگاهآموزی برای خروج از ایدانش
 ها و اتخاذ راهبردهایی درای ناگزیر از بازنگری در برنامهرسانه

 ها است و برای یکجهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانه
 ریزی دقیق و مناسب، شناخت وضعیت موجود و مطلوببرنامه
 آموزی موردنیازهای گروهی در امر توسعه ورزش دانشرسانه
د وجو رغم علی ( تاکید دارند3133کشکر ) و قاسمی .است

نعنواهب تلویزیون مختلف، هایرسانه به نسبت عمومی اعتماد

file:///C:/Users/user1/Downloads/نشریه/JSM237901308684600.pdf
file:///C:/Users/user1/Downloads/نشریه/JSM237901308684600.pdf
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ر د (3188) راد گردید. قیامی انتخاب رسانه اعتمادترین مورد
ق طری از شده ارائه تبلیغاتی هایبرنامه مورد در خود تحقیق
ه ک رسید نتیجه این به ورزش درخصوص گروهی هایرسانه

ی هارشته ترویج و توسعه در زیادی بسیار تأثیر هابرنامه این
ی حاک نیز (3183) چوبینه و حمیدی تحقیق نتایج. دارد ورزشی

ی تماشا افراد فراغتی هایفعالیت مهمترین که است نکته این
و  رادیو که است استوار پایه این برای این. دباشمی تلویزیون
ه ب را آنها که هستند خصوصیاتی دارای دو هر تلویزیون،

 اند.آورده در ارتباطی وسایل ترینکامل صورت
ز ا ای بعدرسانه هایکمپین معتقد است (3331) 3هوهما مارین

ت فعالی فواید از آگاهی به دستیابی در باالیی موفقیت سال یک
ل سا 31 تا 3 کودکان فراغت اوقات کردن در اثربخش و بدنی

ل سا تا شده انجام تحقیقات مرور با که (3331) 3ابیویه داشتند.
ت فعالی بهبود در ایرسانه هایکمپین تأثیر هزمین در 3333
 مشهودی اثر جمعی هایرسانه داد نشان بزرگساالن در بدنی

ی      دستیاب در کمی تأثیر اماد، داشتن رویپیاده ترویجر ب
ه داشت بدنی فعالیت از بخشرضایت سطح به کنندگانتشرک

 مؤثر افراد در تحرکیبی کاهش در هارسانه همچنینت. اس
 های( نشان داد، که نقش رسانه3333) 1دایدین وپاتیل .اندهبود

 بدنی و ورزش دارند.مثبتی بر پیشرفت تربیت تأثیر جمعی
5رینتاج الیجاه

 زنان که گرفتند نتیجه( 3333) همکاران و 
و  رادیو از پذیریتأثیر در باالتری میانگین مردان، به نسبت

ر د رسانه دو این نفوذ و داشتند ورزش به گرایش در روزنامه
د کردن پیشنهاد مدلی (3333) پیان و است. جیمز بیشتر زنان

ی آگاه نگرش بهتر فهمی سو به اولیه مرحله یک عنوانبه
ش ورز عرصه که دریافتند و بپردازد ورزش سراسر در دادن

است.  تبلیغات برای میدان بهترین هاعرصه سایر به نسبت
ی عموم روابط داد نشان (3338) سامرز و مورگاننتایج تحقیق 

ر د شخصی کسب شهرت بر ایرسانه مدیران ریزیبرنامهو 
ت شهر کنار در خصوصی ورزش کردن متعادل و ورزش

م کدا هر با مرتبط گوناگونن هوادارا انتظارات و شخصی
ن ای به با پژوهشی در (3334) هوم کنند.می ریزیبرنامه

 به که دریافت، «نژاپ در جمعی هایرسانه و ورزش» عنوان،
ی هارسانه مخاطب، بیشتر جذب برای محتوا تهیه منظور
ی      جمع هایرسانهد. انآورده روی ورزش به بیشتر جمعی

                                                                           
1. Marian Huhman 

2. Abioye 

3. Daydyn, patyl 

4. Elijah Rytaj 

ر انتشا و تهیه کانون ها،فناوری و فرهنگی هایشکل عنوانهب
ر د فراغت هایفرهنگ و ورزش فرهنگی ـ اجتماعی مفاهیم
ی سو به بودن محلی از ورزشد. بو شده معاصر آسیائی جوامع

ش نق به توجه بال حا کنند.می پیشرفت شدن المللیبین
ر افکا دهیجهت و دهیشکل در ورزشی هایرسانه انکارناپذیر

ی سازسالم در ورزش و بدنی فعالیت نقش همچنین و جامعه
، درمانی هایهزینه کاهش و دانشجویان روانی و جسمانی

و  رشد در تا چه اندازه ورزشی هایرسانه که تا ببینیم برآنیم
ی هانقش بین اند؟ آیابوده سهیم در دانشجویان ورزش توسعة

ر معنادا ارتباطی دانشجوی ورزش ترویج با هارسانه چهارگانه
 خیر؟ یا دارد وجود

 ورزش شناسیجامعه گیریشکل از که ایدهه چند طی در
ه ویژمشارکت جوانان به بر گذارتأثیر عوامل شناخت گذرد،یم

ن انگیزتری چالش از ورزشی و بدنی هایفعالیت در دانشجویان
 راستا در اینت. اس بوده ورزش شناسیجامعه موضوعات

ن میا در که اندداشته تأکید مختلفی عوامل نقش به محققان
ر برخوردا توجهی قابل جایگاه از همواره گروهی هایرسانه آنها
، ، نادریان جهرمی3135، است )ظهیرنیا و همکاران بوده

3185.) 
، دانشگاهر د تحصیل دوران در ورزشی هایفعالیت به توجه

ع منافا ب بیشتر را دانشجویان که است خوبی بسیار فرصت
ی هامحیطر اگ سازد، به عالوه آشنا های بدنیفعالیت از ناشی

ی پ شرایط، دبیرستان و دبستان در تحصیل دوران و خانوادگی
ه نیاوردد وجو به آنان در ورزش پرداختن ضرورت به بردن
ه ک بودد خواه باارزشی فرصت دانشگاهی تحصیل دوران باشد،
ر پو  جسمانی قوای تقویت و ورزش به پرداختن بر عالوه
، نهایت در که ممکن شکل بهترین به فراغت اوقات نمودن

و  روانی منافع از داشت خواهد همراه به را تندرستی و سالمتی
، سازندگی چنین جنبههم شوند، برخوردار نیز آن اجتماعی
 تفراغ اوقات از درونی رضایت و ابتکار خالقیت، نوآوری،

ه توسع اهمیت به توجه گیرد. بامی قرار توجه مورد بیشتر
، آن در گروهی هایرسانه هاینقش و ملی سطح در ورزش
ز ا یکی شود تامطرح می انجام این تحقیق ضرورت و اهمیت

ر توسعه و ترویج ورزش دانشجویی د راستای در مهم نیازهای
ه ب وجّهد و با تنمای برطرف را سطح دانشگاه شهید چمران اهواز

 جوان، قشر عنوانبه دانشجویان هایگرایش و انتظارات
ی جمع هایرسانه مخاطبان از که جامعه سواداب و کردهتحصیل
بانشاط عالوه بر تشویق جوانان به یک زندگی فعال و هستند،
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بیشتر  های جمعی و جذب مخاطبانرسانه محتوای بهبود به
 کمک نماید.

 

 شناسی تحقیقروش

ا هداده آوریجمع روش و پیمایشی توصیفی تحقیق روش
 دانشجویان دانشگاه شهید چمران ،. جامعه آماریبود میدانی

 با توجه دختر( 8533 پسر، 6633) =N(34333باشد )اهواز می
 دختر، 336عنوان نمونه )نفر به  133با جدول مورگان تعداد 

 گیری نیز به شکلنمونهپسر( انتخاب شدند که روش  335
 و عیدیای انجام شد. از پرسشنامه تعدیل شده تصادفی طبقه

 عد،( استفاده شد. پرسشنامه دارای چهار ب3131ُهمکاران )
سازی سوال(، فرهنگ 33سوال(، آموزش ) 33رسانی )اطالع

سؤال  53سوال( مشتمل بر  6سوال( و مشارکت اجتماعی ) 35)
ه ب توصیفی لیکرت تنظیم شد. از آمارارزشی  4و شامل طیف 

ی برا اسمیرنوف کلموگروف آزمون ها و ازتوصیف داده منظور
 آزمون ضریب همبستگی ها و ازبودن دادهل نرما بررسی

 ها بر توسعهنقش چهارگانه رسانه تأثیرپیرسون جهت بررسی 
 مستقل جهت بررسی دیدگاه Tورزش دانشجویی و از آزمون 

 هایلفهؤبندی ماز ازمون فریدمن جهت رتبهزنان و  مردان و
 ها استفاده شد.چهارگانه رسانه

  

 های تحقیقیافته
فراوانی متغیر جنسیت  ددرص توزیع فراوانی و 3شماره جدول 

 دهد.ها را نشان میآزمودنی
 

 هاهای فردی آزمودنیتوصیف مهمترین ویژگی .4جدول 

 درصد تعداد فراوانی متغیرها

 جنسیت
 مردان بیشترین:

 زنان کمترین:
363 
313 

41063 
11/56 

 سن
 33-34 بیشترین:

 13-11 کمترین:

43 
31 

11/43 
11/5 

 رشته تحصیلی
 علوم انسانی بیشترین:

 دامپزشکی :کمترین
313 
31 

11/53 
11/5 

 میزان تحصیالت
 کارشناسی بیشترین:

 دکتری کمترین:
333 
6 

63/64 
3 

 

دهندگان از نظر جنسیت اکثر پاسخ ،3شماره جدول  با توجه به
دهند از نظر محدود سنی اکثریت ( تشکیل می63/41را مردان )

از . ( قرار دارند11/43) 33-34 دهندگان در محدوده سنیپاسخ

 (11/53) دهندگان علوم انسانیاکثر پاسخ نظر رشته تحصیلی
 دهندگان کارشناسیو از نظر میزان تحصیالت اکثر پاسخ بودند

 .( بودند63/64)

 تلویزیون و های ورزشی رادیومطبوعات ورزشی، برنامهها براساس میزان ساعات استفاده از توزیع فراوانی آزمودنی .2جدول 

 درصد تعداد فراوانی متغیرها

 میزان مطالعه مطبوعات ورزشی
 ساعت 3: کمتر از بیشترین

 1-5کمترین: 

313 
33 

63/36 
63/6 

 های ورزشی رادیومیزان گوش دادن به برنامه
 ساعت 3کمتر از بیشترین: 

 1-5کمترین: 
361 
4 

63/86 
63/3 

 های ورزشی تلویزیونمیزان تماشای برنامه
 ساعت 3کمتر از بیشترین: 

 1-5 کمترین:
333 
31 

63/61 
11/3 
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  اکثر  ،کنیدمشاهده می 3شماره گونه که در جدول همان
دهندگان از نظر میزان مطالعه مطبوعات ورزشی پاسخ

 63/36بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک ساعت )
ورزشی  هایاز نظر میزان گوش دادن به برنامه. ( استدرصد

رادیو بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک ساعت است 
های از نظر میزان تماشای برنامه .( استدرصد 63/86)

ورزشی تلویزیون بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک 
 .( استدرصد 63/61است ) ساعت

 

 های ورزشی با ترویج ورزش دانشجوییهای رسانهلفهؤنتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین نقش م .9 جدول

 r p متغیرها

 333/3 834/3 رسانی طالعش ابخ

 333/3 836/3 آموزش بخش

 333/3 33/3 سازی فرهنگ بخش

 333/3 38/3 اجتماعی مشارکت بخش

 

ها در کنید رسانهمشاهده می 1شماره گونه که در جدول همان
(، r = 0/825, sig=0/001) رسانی با مقداربخش اطالع

         سازی، فرهنگ(r=0/826, sig=0/001) آموزشی

(r=0/91, sig=0/002 )مشارکت اجتماعی و                
(r=0/78, sig=0/001 ) با ترویج ورزش دانشجویی رابطه

 گردد.فرضیه تحقیق تایید می پسدار وجود دارد. مثبت معنی
 

 های ورزشیهای رسانهلفهؤزنان در مورد  نقش م مستقل برای مقایسه دیدگاه مردان و Tنتایج آزمون  .1جدول 

 داریسطح معنی Tمقدار  df میانگین تعداد گروه متغیر

 اطالع رسانی
 33/13 313 زنان

338 333/3 313/3 
 54/14 363 مردان

 آموزشی
 35/18 313 زنان

333 56/3 335/3 
 81/14 363 مردان

 فرهنگی
 33/56 313 زنان

333 56/3 335/3 
 83/51 363 مردان

 مشارکتی
 86/33 313 زنان

333 331/3 33/3 
 33/33 363 مردان

 
کنید با توجه به مشاهده می 5شماره  گونه که در جدولهمان

         رسانیهای اطالعدر بخش مستقل Tنتایج آزمون 
(sig: 0/030)، آموزشی (sig: 0/014)سازی، فرهنگ 

(sig: 0/024 )هاو مشارکتی رسانه (sig: 0/77 ) بین
های ورزشی تفاوت رسانه مؤلفهدیدگاه مردان و زنان در چهار 

 شود.داری وجود ندارد. بنابراین فرضیه محقق رد میمعنی



 ها در ترویج ورزش دانشجوییبررسی نقش چهارگانه رسانه 36

 

 های در ترویج ورزش دانشجوییبندی نقش چهارگانه رسانهنتایج آزمون فریدمن برای اولویت .9 جدول

 میانگین رتبه ها متغیرها

 81/1 فرهنگ سازی

 66/3 آموزشی

 53/3 اطالع رسانی

 31/3 مشارکتی

 دیدگاه زنان و مردان ( ازتلویزیونگوش دادن به رادیو، تماشای  بندی )مطالعه مطبوعات،نتایج آزمون فریدمن برای اولویت .6 جدول
 زنان مردان 

 هامیانگین رتبه هامتغیرها میانگین رتبه متغیرها

 31/3 36/3 تلویزیون

 33/3 33/3 مطبوعات

 83/3 38/3 رادیو

 

نقش ، 4با توجه به نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره 
( و نقش 83/1میت )سازی رسانه دارای بیشترین اهفرهنگ

 باشد.( می31/3کمترین اهمیت )مشارکتی دارای 
از دیدگاه هر دو گروه مردان  ،6شماره با توجه به نتایج جدول 

های ورزشی از طریق تلویزیون در رتبه تماشای برنامه زنان و
 (38/3) ( و گوش دادن به رادیو در رتبه آخر31/3) (،36/3) اول

  ( قرار دارند.83/3)

 

 گیرینتیجه بحث و
ل تحلی روش به رسانه حوزه در گرفته صورت تحقیقات بیشتر
ت وضعی مقایسه و صورت بررسی به موارد بعضی در و محتوا
ق تحقی روش با شده انجام تحقیقاتت. اس مطلوب و موجود
ن توانمی بنابراینت. اس نادر نوعی به و محدود بسیار حاضر

ه ، لذا با توجه بددا انجام گذشته تحقیقات با دقیقی مقایسه
 ری و نتایج تحقیق تا حد امکان مقایسه و بحث انجامظمبانی ن

 هاتحقیق حاضر داد بین نقش چهارگانه رسانه شود. نشانمی
ه داری وجود دارد. ببا توسعه ورزش دانشجویی ارتباط معنی

 همکاران تحقیقات مرادی و نتایج کلی این یافته بار طو
 (،3133) کشکر قاسمی و (،3133) همکاران هنری و (،3133)

 1پاتیل دایدین و (،3331) 3ابیویه (،3331) 3هوهما مارین
 (3338) 4مورگان سامرز و، (3333) 5پیان جیمز و( 3333)

ش نق فواید این سازی ازفرهنگ در هاهمسویی دارد. رسانه
 بندی مشخص شدداشتند و همچنین در الویت باالیی و مؤثر

 که با بود تأثیرسازی در رتبه اول و دارای بیشترین فرهنگ
 (،3336) 6ژانگ و سینفزون (،3185) علیزاده و نیافتحی نتایج
ل عوام روی بر گروهی هایرسانه نقش ( که3334) 3هوم

د. همسو بوت، اس کرده تایید را ورزش اجتماعی و فرهنگی
( 3183) چوبینه و حمیدی و (3183) تندنویس بررسی نتایج
ف مختل محورهای در گروهی هایرسانه که اندداده نشان

م مرد فراغت اوقات کردن پر در موثری نقش همواره فرهنگی
د. باشمی ترپررنگ تلویزیون نقش بین این درد. انداشته برعهده

ل دلی به و است تلویزیون ها،ترین رسانهبا ارزش که آنجایی از
ی هارسانه دیگر با مقایسه در مخاطب، پوشش هگسترد سطح

ا راست این در اماد، رسیم نظر به منطقی نتیجه این گروهی

                                                                           
1. Marian Huhman 

2. Abioye 

3. Daydyn, patyl 

4. James and piano 

5. Summers, mvrgan 

6. Cianfrone, Zhang 

7. Home 
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 رادیو دیگر عبارتی به یا و است داشته را نقش کمترین رادیو
 ورزش دانشجویی توسعه زمینه در شاید و باید که طور آن

 دیگر این است کههمچنین یکی از دالیل ت. اس نکرده عمل
د کننجامعه دانشگاهی به تلویزیون و مطبوعات بیشتر توجه می

ش نق اجتماعی، مشارکت هاینقش همچنین بین تا رادیو و
ت جنسی اساسرب رسانیسازی و اطالعفرهنگ نقش آموزش،

ه ک دهدمی نشان موضوع ایند. ندار وجود معناداری تفاوت
ت مشارک هاینقش ایفای مورد در مردان و زنان دیدگاه

ی رسانسازی و اطالعفرهنگ نقش آموزش، نقش اجتماعی،
ه زمین این در مشابهی دیدگاه و نیست متفاوت هاتوسط رسانه

 ها بر رویتمرکز رسانه دلیل به تواندمی موضوع ایند. دارن
همچنین  و دانشجویی بدون در نظر گرفتن جنسیت باشد ورزش

ش ورزه توسع در هارسانه چهارگانة بندی نقشاز نظر اولویت
، آموزش، سازیفرهنگ ترتیب به نتایج، مطابق دانشجویی

و د هره دیدگا از ترتیب به و اجتماعی مشارکت رسانی،اطالع
 اربطانیل روشند با یافته ایند. بودن اولویت ترینممه گروه

ل اوت اولوی در جز به (3133) همکاران و مرادی و (3186)
ا ب در نهایتد. بو همسو هااولویت سایر با سازیفرهنگ یعنی
د رسمی نظر به گذشته تحقیقات و حاضر تحقیق به توجه
 مشارکت رسانی واطالعی، آموزش، سازیفرهنگ هاینقش

  ب محسو ورزشی هایرسانه مهم کارکردهای از اجتماعی
ی سزایبه نقش نیز دانشجویی  ورزش ترویج  در که شوندمی

ر بسیا ورزش دانشجویی در سازیفرهنگ نمایند. نقشمی ایفاء
د شو سازماندهی مطلوبی نحو به اگر که است گسترده و مهم

 ن آ شکوفایی و دانشجویی ورزش فرهنگ در توسعه باعث
د تواننمید خو هایبرنامه ارائه در هارسانه راستا این درد. شومی

ورزش  استعدادهای شناسایی به مطلوب و مناسب بسترسازی با
 میان دانشجویان در انگیزه ایجاد با و در دانشجویان بپردازند

ظ لحا از خارجیو  رویدادهای داخلی برای را آنها ورزشکاران،
 هایهیأتن مسئوال کنند. همچنین آماده روانی و روحی

م مه نقشه ب باید رسانه کارشناسان و افراد سایر ورزشی و
 جامعه نشاطو  سالمت فضای بسترسازی در دانشجویی ورزش

 فدراسیون دره رسان کمیتة تشکیل با و باشند دانشگاهی واقف
 و کنند کمکش ورز این توسعة به دانشجویی، هایورزش

ی  برا موردنیازن مکا و زمان باید نیز ایرسانه مسئوالن
ا مهی را دانشجویانف مختل آحاد نزد ورزشی در رسانیاطالع
ک شبید. کنن ایفا درستیه ب را خود نقش راستا این در و کرده

ی دانشجوی ورزشز رو مسائله زمین در ایرسانه کارشناسان اگر
ر د را مثبتی نقش توانندمی باشند، داشته کافیت شناخ و دانش
ر د و اما آنچهد باشن داشته عهده بر دانشجوییش ورز اشاعة

ش نق نیتبی و بررسی همانا بودیم، آن دنباله ب تحقیق این
د که مشخص ش ورزش دانشجویی بود ترویج در هارسانه
ی زیادی در ترویج ورزش دانشجوی ها نقش بسیاررسانه

ه ک شودمی لذا  پیشنهاد. سازی دارندفرهنگ  در بخش خصوصاً
ب مطال حجم و تلویزیون و رادیو در تولیدیی هابرنامه میزان

 تا یابد افزایشی دانشجوی ورزش محتوای ترویجا ب نشریات
ز نی تبلیغ پیشرفت ورزش دانشجویی فراهم شود. عامل زمینه

م تما در تبلیغات حاضر حال درد. گیر قرار ویژه توجه موردد بای
ب محسو افراد گرایش و نگرش تغییر عوامل ترینممه ازا دنی
 سمت ورزش به را دانشجویان تبلیغ با توانیمد و شومی

ی هاهمایش مورد در رسانیعاطال با همچنین و کرد ترغیب
 کرد. تشویق ورزش انجام به را دانشجویان ورزشی،
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های فصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه ،"ها بر ورزش همگانی و تفریحیرسانه تأثیربررسی " .(3135) مرتضی رضایی صوفی،و  عباس شعبانی،
 .18ـ  13 ص، ص3135، پاییز 3، شماره 1دوره  ،1مقاله  ،ورزشی

 در دختر دانشجویان بر مشارکت گروهی هایرسانه و خانواده تأثیر بررسی" .(3135) نسیمه شفیعی،و  هدایت اهلل نیکخواه، مصطفی؛ ظهیرنیا، 
-63 صص ،3 شماره اول، سال ،اجتماعی توسعه و مشارکت دوفصلنامه ،"(دانشگاه هرمزگان دختر دانشجویانه: مطالع موردی )ورزش هایتفعالی
53. 

کنندگان ورزش همگانی در مورد مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت" .(3131) جواد خسروی،و  رسول آزادی، حسین؛ عیدی،

، 3131، پاییز 4، شماره 3دوره  ،های ورزشیفصلنامه مدیریت ارتباطات در رسانه ،"های جمعی در توسعه و ترویج ورزش همگانیکارکردهای رسانه

 .53-43 صص

 مرکز ،پژوهش و سنجش نشریه ،"آن کنترل در هارسانه نقش و فوتبال تماشاگران گرائیخشونت"(. 3185) عبدالرحمان علیزاده،د و محم نیا،فتحی
 .83-334 صص ،51 و 53 شماره ،سیما و صدا تحقیقات

 تحقیقات. و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه دکتری، رساله ،"کشور ورزش توسعه در گروهی هایرسانه نقش بررسی". (3186) حمید قاسمی،

 دیدگاه از ،سیما هایشبکه در ورزشى هایرشته مسابقات تلویزیونی پوشش وضعیت". (3133) فرشاد صادقی، و عبداهلل کرمی، حمید؛ قاسمی،

 .51-45 صص ،5 شماره ،ورزشی مدیریت در کاربردی هایپژوهش ،"کشور هایرسانه متخصصان

 بر تأکید باا هاستان سیمای ورزشی هایبرنامه محتوای تحلیل" .(3133حسینی، سید سعید ) و فراهانی، ابوالفضل؛ شاکرمی، زهراحمید؛  قاسمی،

 .31-13صص دوم،  شماره اول، سال ،ورزشی هایرسانه در ارتباطات مدیریتفصلنامه  ،"بانوان ورزش پوشش

 علوم تحقیقات فصلنامه ،"ورزشکار دانشجویان بر آن اثرگذاری میزان در ورزشی هایرسانه به اعتماد نقش"(. 3133) سارا کشکر، و حمید قاسمی،

 .34 -83صص  ،4 شماره دوم، سال ،بروجرد واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزش

، "همگانی ورزش به الزهرا دانشگاه دانشجویان گرایش در جمعی هایرسانه نقش بررسی". (3133) زینب آنت، و نگار قلیپور، محمدعلی؛ قره،
 .53-53 صص ،3 شماره ،3 ، دورهورزشی هایرسانه در ارتباطات تیمدیرفصلنامه 

 ،13 شماره تهران، دانشگاه ،حرکتنشریه  ،"ایران در ورزشی هایرشته توسعه و ترویج برای بازاریابی راهکارهای بررسی"(. 3188) امیر راد، قیامی
 .334 ـ 333 صص

 نشریه ،"همگانی ورزش فرهنگ هتوسع در ورزشی هایرسانه چهارگانه نقش بررسی" .(3133) عبدالحمید احمدی، هنری و مهدی مرادی،

 .368-383صص ،3 شماره، ورزشی مدیریت

 .زیبا هنرهای نشر اصفهان، ،"ورزش در شناسیجامعه مبانی"(. 3185) مسعود جهرمی، نادریان

Abioye, A.; Hajifathalian, K. & Danaei, G. (2013). “Do mass media campaigns improve physical 
activity? A systematic review and meta-analysis”, Archives of Public Health. 

Cianfrone, Beth A. & Zhang, James J. (2006). “Differential effects of television commercials, 

athletes endorsements, and venue signage during a televised action sports event”. Journal of Sport 

Management, 20, pp 322-344. 

Dhonde, B.M. & Patil, V.N. (2013). “Role Of Mass Media In Progress Of Physical”. Indian 

Streams Research Journal.2, pp 1-4. 

Elijah G. Rintaugu, Peter, W. Mwangi and MwisukhaAndanje. (2011). “The influence of mass 

media insocialization into sport of Kenya secondary school athletes”, International Journal of 

Current Research, Vol. 3, Issue, 11, pp 471-475, October. 

Forghni Ozrudi.M, Bararzadeh.M, Khanjani.M, Khanjani. H. (2013). “The role of Mass media in 

student's sport development at Mazandaran province”, International Journal of Sport Studies. Vol 

3, no.1, pp 20-23. 

http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/issue_400_401_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+9%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1394%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-80.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/issue_259_260_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-76.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/issue_259_260_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+5%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1393%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-76.html


 33 3134، زمستان 35سال چهارم، شماره پیاپی های ورزشی، مدیریت ارتباطات در رسانه 

 

Home, John (2005). “Sport and the Mass Media in Japan”. Sociology of Sport Journal, Vol 22. No 

4. December, pp 415-432. Pub: HUMAN KINETICS. 

James, J & Pyun, Y. (2010). “Attitude toward advertising through sport: A theoretical framework”. 

Sport management review ELSEVIER. 

L.F.Lee, Francis(2005). “Spectacle and Fandom: Media Discourse in Two Soccer Events in Hong 

Kong”. Sociology of Sport Journal, Vol 22. No 2. pp 194-213. Pub: HUMAN KINETICS. 

Marian Huhman, L.; Potter, F.; Wong, S. & Banspach, J. (2013). “Effects of a Mass Media 

Campaign to Increase Physical Activity Among Children: Year-1 Results of the VERB Campaign”. 

Pediatrics Journal, 7, pp 277-288. 

Mastrodicasa.J,(2013). “The Impact of Social Media on College Students”, Journal of College & 

Character, vol 14, No. 1, February 2013. 

Nasir, M. (2013). “Role of Media in a Developed Society”, Interdisciplinary Journal of 

contemoorary research in business. 5(2). 

Rowe, D. (2011). “Sports Media: Beyond broadcasting, beyond sports, beyond societies?”, In A. 

Billings (Ed). Sports Media: Transformation, Integration, Consumption, New York: Routledge, pp 

94-113. 

Summers, J & Morgan, J. (2008). “More then just the media : considering the role of public 

relations in the creation of sporting celebrity and the management of fan expectation”. Public 

Review 34, pp 176-182. 

Tavakolli.M, Najafi.A, Nobakht Ramezani.Z(2013). “Studying role of mass media in sport 

development”, Advances in Applied Science Research, 2013, 4(4): pp 49-54. 

Tuncel, S.,Tuncel, F. (2012). “Ethics of sports print Journalism in Turkey. University of Ankara, 

School of Physical Education and Sports, Gölbasi/Ankara/Turkey”. International Journal of Sport 

Studies, Vol, 2 (6). 


