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چکیده
هاي هاي رسانهفعالیتابعادریتأثهدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مدل 

ازنظر این پژوهش بر گرایش به ورزش همگانی در شهر تهران بود.جمعی
به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش، جزي، کاربردي و با توجه هدف

حاضر، پژوهش جامعه آماري هاي توصیفی از نوع پیمایشی بود. پژوهش
از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند که کنندگاناستفادهشامل کلیه 

است. ابتدا شهر تهران به شدهاستفادهياخوشهاز روش يریگنمونهجهت 
شد. سپس از هر بنديیمتقسمنطقه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز پنج

تصادفی (حجم نمونه آماري کل صورتبهنفر 70گانهپنجیک از این مناطق 
هاي جمعی براي سنجش ابعاد فعالیت رسانهنفر) انتخاب شدند.350برابر با 

) و براي سنجش گرایش به 1390توسط مرادي (شدهیطراحياز پرسشنامه
توسط گروه پژوهش استفاده گردید. شدهیطراحورزش همگانی از پرسشنامه 

قرار گرفت دیتائدانشگاهی مورد نظرانصاحبتوسط سؤاالتروایی صوري 
پژوهش سؤاالتبراي قبولقابلکرونباخ نیز نشان از پایایی يآلفاو ضریب 

پژوهش از ضریب استاندارد و اعداد سؤاالتداشت. در ادامه جهت بررسی 
- فعالیتریتأثایج حاصل از این مدل نشانگر استفاده گردید که نتيمعنادار

جمعی و ابعاد آن بر گرایش به ورزش همگانی در شهر يهارسانههاي 
برازشهادادهبامدل،نشان داد کهنیزبرازندگیيهاشاخصتهران داشت. 

این مدل هاي حاصل از با توجه به یافتهجهیدرنت.داردمناسبیونسبی
هاي خود و ایجاد توانند با نوآوري در برنامهورزشی میاي و کارشناسان رسانه

انگیزه، سطح مهارت و عملکرد ورزشی آحاد مختلف مردم را بهبود بخشند.

.معادالت ساختاريرسانه جمعی، توسعه ورزش،کلیدي:ه هايواژ

Abstract
The main objective of the study was to investigate
the impact of mass media activities on tend to sport
for all in the city of Tehran. The current study was
descriptive and functional that was done as a field
survey. The study population included all users of
sports and fitness centers in Tehran that cluster
sampling method is used. First of all, Tehran city
was divided in five regions: North, South, East,
West and Center. Then each of these five regions,
70 persons were selected randomly (total sample
size was 350 persons). For measuring Social media
activity, questionnaire was designed by Moradi
(2011) was used and to measure the tendency to
sport for all, the questionnaire designed by the
research group was used. Face and content validity
was confirmed by academic experts and
Cronbach's alpha coefficient showed acceptable
reliability to the research questions. In continue, for
investigating research questions, were used fit
indexes and standard coefficient that the results
from the model was showed the effect social media
and its aspects on tendency to sport for all. Also
fitness indexes were showed, the model has good
fitness with the data. Finally, with paying attention
to the results, media and sport experts can
improved sport skill level and sport performance of
all people with using innovation in programs and
establishing the motivation.

Keywords: Social Media, Sport Development,
SEM.
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قدمهم
اي است که در بسیاري از ابعاد کالن جوامع ورزش پدیده

بهینه از آن موجب يبرداربهرهیطورکلبهدخول نموده است 
گردد ارتقاي سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کشورها می

)، ورزش همگانی 2002(1). به نظر یوکا ووري2001(رایسد، 
یعنی لذت، رضایت، آرامش، تعادل، تسلط، موفقیت، تهیج نشاط، 

ادراك، رشد و تکامل، دوستی، آشنایی، بازي جوانمردانه، 
وب بودن است. به نظر کارل سالمتی، آمادگی جسمانی و خ

شرکت در ورزش است که ورزش همگانی)،2008(2سون
آزادانه انتخاب کرده باشد از سوي دیگر کامالًآن راانسان 

موجب شده است که رسانه هاي فراوان،ورزش به دلیل جاذبه
کارکردهایی یک ابزار تبلیغاتی مؤثر،عنوانبهدر جوامع انسانی، 

از طریق یجمعارتباطفراتر از حد خود بروز دهد. وسایل 
و نمایش و تغییر هاسمبليکاردستمدیریت تصور ذهنی 

نماید. این رویدادهاي ورزشی، وفاق ورزشی را تقویت می
توانند بر مییجمعارتباطهاي ورزشی از طریق وسایل نمایش

بت به روابط اجتماعی هاي ما در مورد ورزش، ادراك ما نسایده
هاي بدنی تأثیر بگذارند. و رفتار مناسب و شرکت در فعالیت

، بسیاري از نویسندگان وجود یک رابطه همزیستی را در جامعه
جمعی اند. رسانهجمعی تصدیق کردهمیان ورزش و رسانه

متعاقباًدهد و ورزش نیز رغبت افراد را به ورزش افزایش می
).3,2013کند. (ابیويه را تضمین میتوجه بیشتر به رسان

اي است که دسترسی به آن نیازمند سواد تلویزیون رسانه
تحت تأثیر خود شدتبهتا نوجوانان را االنگسبزرنیست و از 

طیف عالیت بدنی،فينهیدرزميارسانه. مداخالت دهدمیقرار
گیرد که یدربرمدیداري و شنیداري را مواد نوشتاري،وسیعی از

و ابندییمانتشار یونیزیوتلویراديهابرنامهاز طریق نشریات و 
).1998(مارکوس،شوندیمتغییر رفتار طراحی و اجرا منظوربه

گسترش تبلیغات مثبت و به منظوربهاي هاي رسانهبرنامه
ابزار عنوانبهحداقل رساندن تبلیغات منفی است. تبلیغات 

تخصیصمهم دريهابخشازورزشی،يهاسازمانقدرتمند 
).2004است (اسپورت انگلند.يارسانهروابط 

توسعه ورزشی، بدون انگیزه ممکن گسترش مشارکت در
عقالنی يهازهیانگها باید نیست. براي این منظور رسانه

مخاطبان را شناسایی کنند. آگاهی دادن و تبلیغات در افزایش 

1. Ukka Vvori
2. Carlson
3. Abioye

حرکتی و ورزش و يهاتیفعالشناخت مردم نسبت به تأثیرات 
هاي توسعه ورزش تواند یکی از روشمیهاآنجذب بیشتر 

توان رابطه بین ورزش البته نمی).2002همگانی باشد (سوپیتر، 
. دوطرفه دانستآن راها را همیشه مفید تلقی کرد یا و رسانه

کمک شایانی هارسانهجلب مخاطب به تواند درورزش می
اشاعه ورزش و در جهتبه همان اندازه هارسانهبکند، اما اینکه 

جاي تردید دارد نهکنند یاترویج فرهنگ ورزش فعالیت می
توسعهدرانکاررقابلیغومحورينقشهارسانه).2002(وولف،
هاآنافکارتغییروشنوندگانبهاطالعاتانتقالوآگاهی
راهنماییورهبرينقشهارسانهاصلیمسئولیتژهیوبه. دارند
آگاهی بردنباالدرمؤثرنقش تواندیمجمعیيهارسانه. است

وتوکلیباشند (داشتهجدیديهادهیاگسترشوعمومی
).2013همکاران،
مدلی را پیشنهاد کردند که تالش)،2010(4و پیانجیمز

فهم بهتر نگرش يسوبهاولیه یک مرحلهعنوانبهکند می
آگاهی دادن در سراسر ورزش بپردازد و دریافتند که عرصه

بهترین میدان براي تبلیغاتهاعرصهورزش نسبت به دیگر 
است.

به این نتیجه )،2009(5همکاراندر تحقیقی دیگر باالرد و 
گروهی سطوحی از هدایت يهارسانهرسیدند که استفاده از 

در حقیقت استفاده و تماشاي ،دارندعهدهکردن تمرینات را بر 
براي تمرین کنندهتیهدابهترین واقعاًمرتب رسانه (تلویزیون) 

است.
)، در تحقیقی با عنوان 1390زهرا منظمی و همکاران (

و ورزش بانوان یبدنتیترببر توسعه مؤثرتعیین عوامل 
به این نتیجه رسیدند که عوامل مالی و جمهوري اسالمی ایران،

عوامل ساختاري و مدیریتی امکاناتی، عوامل انسانی و تخصصی
در توسعه مؤثرو عوامل فرهنگی و اجتماعی به ترتیب عوامل 

عوامل فرهنگی اجتماعی نیترمهمورزش بانوان کشور هستند؛ 
ژهیوبهجمعی يهارسانهبودند: یک، استفاده مناسب مؤلفهدو 

تشویق و ایجاد انگیزه در بانوان براي منظوربهمایصداوس
براي حضور يسازفرهنگورزشی دو، يهاتیفعالشرکت در 

و ورزش از طریق یبدنتیتربهاي مدیریتی زنان در پست
ورزشی.يهاتیفعالبراي شرکت بانوان در هارسانه

به بررسی نقش یدر عنوان)، نیز1388مرادي و همکاران (
ورزشی يهارشتهگروهی ورزش کشور در توسعه يهارسانه

4. Games
5. Ballard & et  al
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ورزشی نقش يهارشتههاي ورزشی در توسعهدریافتندکه رسانه
وجود و مطلوب تفاوت ، ولی بین وضعیت مبسزایی دارند

، اذعان )1387وجود دارد. در همین راستا قاسمی، (يداریمعن
تربیتی، يهاورزشي گروهی در توسعه هاداشت که رسانه

صادقیان نقش بسزایی دارند. ياحرفهقهرمانی و همگانی 
جمعی يهارسانهانواعکهدادنشانخودتحقیق) در1390(
ورزشبههمدانشهرمردمگرایشبر)چاپیصوتی،،يریتصو(

همگانی،ورزشبهمردمگرایشدروداردتأثیرهمگانی
ورزشفوایدازمردميسازآگاه،هارسانهنقشنیترمهم

مورددریرساناطالعوتبلیغ،هارسانهنقشکمترینوهمگانی
.بودآنيهاشیهماوهمگانیورزش

از: اندعبارتدارندبر عهدههارسانهترین نقشی که عمده
و ایجاد مشارکت اجتماعی یرساناطالع، آموزشی، يسازفرهنگ

و ایجاد تحول یرساناطالعجمعی نقش مهمی در يهارسانه(
مثبت در نگرش و رفتار مخاطبان دارند (مهدویان مشهدي، 

دهد پیامی را ها به ما امکان میرسانهمؤثريریکارگبه). 1387
انتشار دورافتادهدر مدت کوتاه، با هزینه اندك، حتی در مناطق 

و منابع مالی خود را ذخیره از وقتیتوجهقابلدهیم و میزان 
هاي گروهی از عوامل مهم ). رسانه1388(دهشیري، کنیم 

ها ). رسانه1386ارتقاي فرهنگی هستند (روشندل اربطانی، 
تأثیر هاآنهند بلکه روي شناخت دنگرش مردم را تغییر نمی

چه موضوعاتی مهم به نظر ندیگویمبه مردم یعنیگذارندیم
را انتخاب کنند برخی موضوعات خاصتوانندیمهاآنرسند می

ورزند و از این افق باعث شوند جامعه براي این تأکیدهاآنو بر 
البته برخی ).1385موضوعات اهمیت قائل شود (محسنیان راد، 

کنند و و ورزش اشاره میبه وجود رابطه انگلی بین رسانه
یتوجهقابلها کمک معتقدند ورزش در جلب مخاطب به رسانه

ها به همان اندازه در جهت اشاعه رسانهکهنیاکند، اما می
جاي تردید نهکنند یا فرهنگ ورزش فعالیت میورزش و ترویج
).1387دارد (مظلومی، 

شود مردم شود تماشاي تلویزیون سبب میگفته میحتی 
فرصت پرداختن به ورزش را نداشته باشند. از سویی دیگر 

دهه گذشته به ها در طول دوورزش و رسانهدر خصوصمطالعه 
است بسیاري از محققان معتقدند شدهلیتبدموضوع جذابی 

و هاي گروهی رابطه نزدیکی وجود داردمیان ورزش و رسانه
هاي گروهی ورزش همچنین توانسته است موجبات نق رسانهرو

افزایش مطالعات علمی را در این حوزه فراهم آورد (آفرینش 
بااطالعهاي گروهی رسد رسانهمیبه نظر). 1384خاکی، 

افزایش توانند در توسعه و رسانی گسترده در مورد ورزش می
شناخت رونیازاورزش همگانی نقش داشته باشند. گرایش به

مؤثرتواندیمعواملی که در جهت ترغیب و گرایش به ورزش 
با توجه به پیشینه جهیدرنترسد باشد ضروري به نظر می

بررسی گفته شد هدف اصلی از پژوهش حاضرآنچهپژوهش و 
بر گرایش به هاي جمعیهاي رسانهفعالیتابعادریتأثمدل 

ورزش همگانی در شهر تهران بود.

پژوهشیشناسروش
کاربردي و با توجه به ماهیت ، ازنظر هدفاین پژوهش 

هاي توصیفی از نوع موضوع و اهداف پژوهش، جزء پژوهش
شامل کلیه جامعه آماري تحقیق حاضر،بود. پیمایشی 

از مراکز ورزشی و تندرستی شهر تهران بودند کنندگاناستفاده
شدهاستفادهياخوشهیريگنمونهاز روش يریگنمونهکه جهت 

منطقه شمال، جنوب، شرق، غرب پنجابتدا شهر تهران به .است
گانهپنجشد. سپس از هریک از این مناطق بنديیمتقسو مرکز 

تصادفی انتخاب شدند. الزم به توضیح است صورتبهنفر 70
ورزشکاران حاضر در مراکز یدهسازمانکه با توجه به عدم 
از تعداد ياعتمادقابل، آمار دقیق و تندرستی شهر تهران

يآمارحجم نمونه . بر همین اساسنداشتوجود ورزشکاران
- براي معادالت ساختاري محاسبه میمورداستفادهطبق فرمول 

تعداد برحسبتحلیل عاملی درروشگردد. توضیح اینکه 
که حداقل شودنمونه انتخاب 10تاپنجبایستی بین سؤاالت

350در این پژوهش ؛ کهنفر بایستی باشد200تعداد نمونه 
ها از دادهيآورجمعبراي قرار گرفت.مورداستفادهپرسشنامه 

براي سنجش ابعاد فعالیت کهيطوربهپرسشنامه استفاده گردید. 
توسط مرادي شدهیطراحهاي جمعی از پرسشنامه رسانه

ات رسیده بود استفاده شد. ) که روایی و پایایی آن به اثب1390(
توسط جمعی از مجدداًصوري این پرسشنامه (روایی
31شامل نامهپرسششد). این دیتائدانشگاهی نظرانصاحب
بر اساس طیف سؤاالتخرده مقیاس بوده و پاسخ چهاربا سؤال

= خیلی زیاد) 5تا = خیلی کم1لیکرت از (يانهیگزپنج
شد. همچنین جهت سنجش گرایش به ورزش يگذارارزش

توسط گروه پژوهش استفاده شدهساختههمگانی از پرسشنامه 
کرونباخ نیز يآلفاروایی صوري، ضریب دیتائگردید که بعد از 

پژوهش داشت که مقدار سؤاالتبراي قبولقابلنشان از پایایی 
است.شدهگزارشآن در جدول شماره یک 
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کرونباخآلفاينتایج ضریب -1جدول 
کرونباخيآلفاضریب سؤالشماره متغیرهاردیف
1805/0-8جمعیيهارسانهيسازفرهنگ1
9812/0-15جمعیيهارسانهنقش مشارکت اجتماعی 2
16801/0-22جمعیيهارسانهاجتماعی يهارسانهنقش 3
23811/0-31جمعیيهارسانهآموزشنقش 4
32801/0-35گرایش به ورزش5

يهامؤلفههاي جمعی و هر یک از رسانهیرتأثبراي بررسی 
هاي اجتماعی و رسانهاجتماعی، ، مشارکتيسازفرهنگ(

معادالت يسازمدل) بر گرایش به ورزش همگانی از یآموزش
لیزرل استفاده گردید.افزارنرمیلهوسبهساختاري 

پژوهشهايیافته
پژوهش از میانگین و هايیافتهجهت توصیف وضعیت 

دوجدول شماره انحراف معیار استفاده شد که نتایج آن در 
است.شدهگزارش

يسازفرهنگکه متغیردهدمینشانهاي توصیفییافته
، 88/1اریمعو انحراف 91/2میانگین هاي جمعی دارايرسانه
داراي میانگین هاي جمعی نقش مشارکت اجتماعی رسانهمتغیر 

هاي اجتماعی نقش رسانه، متغیر 25/1و انحراف معیار 99/2
، 51/1و انحراف معیار 86/2داراي میانگین هاي جمعیرسانه

و انحراف 00/3هاي جمعی داراي میانگین نقش آموزشی رسانه
داراي میانگین و متغیر گرایش به ورزش همگانی44/1معیار 

باشند.می67/1و انحراف معیار 97/2

توصیفی پژوهشهايیافته-2جدول 
انحراف معیارمیانگینمتغیرهاردیف
91/288/1جمعیيهارسانهيسازفرهنگ1
99/225/1جمعیيهارسانهنقش مشارکت اجتماعی 2
86/251/1جمعیيهارسانهاجتماعی يهارسانهنقش 3
00/344/1جمعیيهارسانهآموزشنقش 4
97/267/1گرایش به ورزش5

ابعادریتأثگریدعبارتبهاصلی پژوهش یا سؤاالت
اجتماعی و يهارسانه، مشارکت اجتماعی، يسازفرهنگ(

باهمهاي جمعی بر گرایش به ورزش همگانی) رسانهیآموزش

سنجیده شد که در ذیل مدل در حالت تخمین استاندارد 
موردضرایب معناداري (عدد معناداري) و استاندارد)ضرایب (

.اندقرارگرفتهبحث

معادالت ساختاري (ضریب مسیر)يسازمدلنتایج حاصل از -1شکل 
، يسازفرهنگهاي مدل (ي بین متغیرجهت بررسی رابطه

هاي آموزشی) از اجتماعی و رسانهيهارسانهمشارکت اجتماعی، 
هاي طور مشخص، از مدلمدل معادالت ساختاري و به

است. الزم به ذکر است شدهاستفادهساختاري (تحلیل مسیر) 
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پژوهش از ضرایب استاندارد و اعداد سؤاالتبراي پاسخ به 
شود. همچنین براي کلیه مسیرها ضریب معناداري استفاده می

که طورهمان. استدرصد پنجدرصد و سطح خطا 95اطمینان 

يهاتیفعالاست اثر شدهدادهنشان سهدر جدول شماره 
جمعی و ابعاد آن بر گرایش به ورزش همگانی يهارسانه

معنادار بوده است.
داريمعنیو تأثیرگزارش ضریب -3جدول 

يداریمعنضریب ریتأثضریب مسیرسؤال
66/026/6گرایش به ورزش همگانی-جمعیيهارسانهفعالیت 1
46/012/5گرایش به ورزش همگانی-جمعیيهارسانهيسازفرهنگ2
51/003/5گرایش به ورزش همگانی-جمعیيهارسانهمشارکت 3
60/091/5گرایش به ورزش همگانی-جمعیيهارسانهاجتماعی يهارسانه4
49/078/4گرایش به ورزش همگانی-جمعیيهارسانهآموزشی يهارسانه5

یکبرازشقدرتدهندهنشانبرازش، نیکوئیهايشاخص
که درصورتنیبداست.شدهيریگاندازههايدادهباالگو
مدل،برايآمدهدستبههايشاخصازیکهرلیزرل،افزارنرم
بلکهنیستند،آنبرازندگیعدمیامدلبرازندگیدلیلییتنهابه

برايبررسی شوند.باهمویکدیگرکناردربایدهاشاخصاین
شده،هنجاربرازششاخصازنیکوئی برازش مدل،دادننشان

میانگین باقیمانده، خطايتطبیقی، ریشهبرازششاخص
شدهاستفادهبرازش شاخص نیکوییوافزایشیشاخص برازش

است.
رابرازندگیيهاشاخصنیترمهمجدول شماره چهار

برازشهادادهبامدل،یاالگودهدیمنشانکهدهدیمنشان
.داردمناسبیونسبی

هاي برازندگی مدلشاخص-4جدول 
مقداربرازشيهاآمارهردیف

92/0تطبیقیبرازششاخص1
91/0شدههنجاربرازششاخص2
93/0برازششاخص نیکویی3
90/0افزایشیشاخص برازش4
072/0میانگین باقیماندهخطاي5

يریگجهینتبحث و 
هاي عمده نشان داد که نقشيسازمدلنتایج حاصل از 

، مشارکت اجتماعی، آموزشی و یرساناطالعهاي ورزشی (رسانه
) در توسعه فرهنگ ورزش همگانی تأثیر دارد. يسازفرهنگ

در این زمینه تحقیقات مشابه اندکی صورت گرفته کهییازآنجا
اما ؛ توان مقایسه دقیقی با تحقیقات گذشته انجام داداست نمی

ت مرادي نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقایطورکلبه
)، باالرد و همکاران 1386)، قاسمی (1382)، غفوري (1390(
هاي گروهی در توسعه ورزش ) در تأیید نقش رسانه2009(

.داشتهمخوانی 
نقشدر نتایج حاصل از این مدل مشخص شد که 

هاي در توسعه ورزش همگانی تأثیر دارد اما رسانهيسازفرهنگ
-ایی از خود نشان ندادهورزشی هنوز در توسعه ورزش تأثیر بسز

متوسط هم در حدهااند و اگر هم تالشی بوده است این تالش
هاي ورزشی در ترویج و تبلیغ نیست. از سویی دیگر رسانه

هاي اصیل و گسترش فضایل اخالقی در ورزش همت ارزش
. امتیازات توصیفی اندظاهرشدهحد متوسط اند ودرمطلوبی نداشته

يهارسانهتحقیق نیز نشان داد که عالوه بر موارد فوق، 
و بافرهنگورزشی، در قبال رویدادهاي خرد و کالن ورزش که 

، احساس مسئولیت مطلوبی از خود استمصالح جامعه در ارتباط 
هاي ورزشی نگاه ملی مطلوبی به ورزش . رسانهاندندادهنشان 
مغایر با منافع ملی ورزش کشور به نحو اند و از مسائلنداشته

.اندنمودهپرهیز دئالیا
هاي دیگر حاصل از این مدل تأثیر نقش رسانهجهیدرنت

-تأثیر رسانهباوجودورزشی در توسعه ورزش همگانی تأیید شد. 

(تلویزیون، رادیو و نشریات) بر توسعه ورزش هاي ورزشی 
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ها توجه مناسب و مطلوبی به این رسانهمتأسفانههمگانی، ولی 
خود زمان الزم يسازبرنامهریزي و اند و در برنامهمسئله نداشته

هايسازبرنامهدهند و بیشتر را به ورزش همگانی اختصاص نمی
اي است. حرفههاي ورزشی مختص ورزش قهرمانی و در رسانه

)، قاسمی 1382نتیجه مذکور با نتایج تحقیقات غفوري (
) همخوانی دارد که بیان 1387)، مهدویان مشهدي (1386(

هاي ورزشی در توسعه ورزش اند وضعیت موجود رسانهداشته
کهيطوربهکشور با وضعیت مطلوب تفاوت معناداري دارد، 

ورزشی به ورزش هاي اند که میزان توجه رسانهاظهار داشته
همگانی کمتر از متوسط است.

-در این مدل تأیید شد که نقش مشارکت اجتماعی رسانه

هاي ورزشی در خصوص ورزش همگانی تأثیر دارد. این مهم 
هاي ورزشی در این خصوص یادآور آن است که رسانه

مطلوبی چنداننهکه در حد متوسط و دارندعهدهرا بر فهیچندوظ
هاي ورزشی به رود که رسانهانتظار میرونیازا. اندپرداختهبه آن 

طرفی را رعایت نمایند، منتقدان ، اصل بیهنگام ارائه اخبار
هاي ورزشی در بیان مسائل و نقاط قوت و ضعف ورزش رسانه

همگانی کشور سهیم باشند و در اجراي مسابقات و رویدادهاي 
وبی داشته باشند. بدین منظور پوشش خبري مطلهمگانی 

اي هاي حرفهصالحیتهاي ورزشی بایستی از منتقدان رسانه
الزم برخوردار باشند و دانش کافی در خصوص ورزش همگانی 

ها را بیان نمایند و در تنویر (روشن داشته باشند تا واقعیت
ساختن) افکار عمومی و ارتقاء سطح معلومات و دانش عمومی 

تالش نمایند.نسبت به ورزش
آمد به دستاز دیگر نتایج حاصل از مدل که در تحقیق 

هاي ورزشی در توسعه ورزش نشان داد که نقش آموزشی رسانه
هاي ورزشی از بعد آموزشی در ارتقا سطح تأثیر دارد. رسانه

باشند. همچنین مؤثرتوانند آگاهی مدیران ورزش کشور می
د عملکرد فنی مربیان، ایجاد هاي ورزشی در ارتقا و بهبورسانه

انگیزه براي افزایش سطح مهارت و بهبود عملکرد ورزشی در 
توانند در حوزه تخصصی خود و میمؤثرندورزش همگانی 

نقد را به مسئوالن نشان دهند، از نوآوري کنند و روش صحیح
هاي آموزشی پرورشی ورزش در برنامهنظرانصاحبهاي دیدگاه

ها و تصاویر آموزشی ورزشی را ارائه نمایند و در فیلمبهره برند، 
ورزش همگانی کشور ينهیدرزمافزایش مطالعات و تحقیقات 

را به نحو هاي خود اند شایستگینتوانستهدرواقعباشند اما مؤثر
اند.آل ظاهر گشتهحد متوسط و نه ایدهمطلوب نمایش دهند ودر

، به در این تحقیقشدهارائهبا توجه به نتایج حاصل از مدل 
، مشارکت یرساناطالعهاي چهارگانه رسد که نقشنظر می
- از کارکردهاي مهم رسانهيسازفرهنگ، آموزشی و اجتماعی
اند و در توسعه فرهنگ ورزش همگانی نقش زشیرهاي و

اي باید به نقش مهم بسزایی دارند. مسئوالن ورزشی و رسانه
ورزش همگانی در بسترسازي فضاي سالمت و نشاط عمومی 
جامعه واقف باشند و با تشکیل کمیته رسانه در فدراسیون 

رهنگ همگانی کمک نمایند. توسعه فهاي همگانی، بهورزش
براي ازیموردناي نیز باید زمان و مکان رسانهمسئوالن

ورزش همگانی در نزد آحاد مختلف جامعه را مهیا یرساناطالع
شکیبایفا کنند. یدرستبهکرده و در این راستا نقش خود را 

موضوعات و مسائل روز ينهیزمدراي اگر کارشناسان رسانه
توانند ورزش همگانی، دانش و شناخت کافی داشته باشند می

نقش مثبتی را در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی بر عهده داشته 
-اي در فدراسیون ورزشباشند. عالوه بر تشکیل کمیته رسانه

بایستی آگاه باشند که ورزش هاي همگانی، مسئوالن ورزش
بطن جامعه است ی است و متعلق بههمگانی از منافع ورزش مل

بنابراین باید ؛ شودبنیاد ورزش قهرمانی از آن یاد میعنوانبهو 
هاي ورزشی، مردم مناسب در رسانهيسازبرنامهبه هر نحوي با 

ورزش سوق دهند و میزان مشارکت يسوبهجوانان را ژهیوبهو 
توان ها را در امر ورزش افزایش دهند در این صورت میآن

عمل یدرستبهها به نقش مشارکت اجتماعی خود گفت رسانه
هاي ورزشی باید افزایش اند. در این راستا، هدف رسانهکرده

باره ورزش، بررسی مشکالت و ها درمخاطبان و انعکاس نظر آن
باره ورزش همگانی و همچنین تالش هاي عموم مردم دردیدگاه

امر توسعه فرهنگ دریرورزشیغهاي براي حضور سازمان
اي باید به مقوله ورزش همگانی باشد. مسئوالن ورزشی و رسانه

سالحی تأثیرگذار در بسط و گسترش فرهنگ عنوانبهآموزش 
هایی بنابراین در این راستا باید برنامه؛ ورزش همگانی بنگرند

که در جهت ارتقاي دیدرآتهیه و تدوین و به معرض نمایش 
عمومی مردم نسبت به مقوله ورزش سطح معلومات و دانش 

همگانی باشد و نقش آن را در افزایش و حفظ سالمتی جامعه 
اي و ورزشی در قدمی نشان دهد. کارشناسان رسانهیدرستبه

هاي خود و ایجاد انگیزه، توانند با نوآوري در برنامهدیگر می
سطح مهارت و عملکرد ورزشی آحاد مختلف مردم را بهبود 

.بخشند
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