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چکیده
حاضر با هدف بررسی ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی با تأثیرپذیري پژوهش 
روش تحقیق انجام شد. هاي پیام نور ایران هاي جمعی در دانشگاهاز رسانه
ي داوران، ي آماري تحقیق متشکل از کلیههمبستگی بود. جامعه-توصیفی

هاي مربیان و ورزشکاران شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویی دانشگاه
نفر بودند. به 176ي آماري تحقیق بودند. نمونه1394نور ایران در سال پیام

اخته استفاده شد. ي محقق سآوري اطالعات تحقیق از پرسشنامهمنظور جمع
نظرن و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاهی و صاحبصوريروایی

رسانه تأیید شد و همچنین پایایی ابزار تحقیق، به میزان قابل قبولی گزارش 
اس پی افـزارهاي نرمازتحقیقهايدادهتحلیلوتجزیهمنظورشد. به

تحقیق نشان دادند که در هايشد. یافتهاستفاده24ایموسو 23اس اس
مقایسه بین تأثیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات بر ابعاد توسعه، تنها در شش 

ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش دانشگاهی، بهبود «بعد شامل 
عملکرد ورزشکاران، شناسایی استعدادهاي ورزشی، بهبود، عملکرد فنی 

هاي ورزش اهی، تعیین استراتژيمربیان، ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگ
). همچنین، تحلیل P<0/05داري وجود دارد (تفاوت معنی» دانشگاهی

)، بهبود 86/0عاملی تحقیق نشان داد که بهبود عملکرد فنی مربیان (
) و ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی 85/0عملکرد فنی داوران (

هارسانههاي جمعی دارند. رسانه) به ترتیب بیشترین تأثیرپذیري را از 83/0(
واجتماعی، اقتصادي- ثیر در امور فرهنگیأهاي متفاوت و با تبا ایفاي نقش

براي توسعه ورزش دانشگاهی دختران بسترسازي نمایند. توانندمیسیاسی
براي گذر از وضع موجود ورزش دانشگاهی نیازمند بازنگري اساسی و 

از مهمترین ساز وکارها، ایجاد توجهی ویژه است. در این خصوص یکی
هاي اي ورزش بانوان و پاسخگویی به نیازمنديتعادل در همه ابعاد رسانه

باشد. ها میآن
دانشگاهی، بانوان.هاي جمعی، توسعه، ورزشرسانههاي کلیدي:واژه

Abstract
The purpose of this research was investigation of the
academic sport development dimension with affected by
mass media in the Iran's Payam Noor Universities.
Methodology of the research was descriptive- correlation.
Population of the research was composed of all referees,
coaches and athletes participating at students' sports
Olympiad of Iran's Payam Noor Universities in year 2015.
Statistical sample of research was chosen randomly and
consisted of 176 persons. Data gathering tool was a
researcher made questionnaire; its superficial and content
validity was approved by academic professors and media
experts; also the stability of research tool was reported to be
at an acceptable level. SPSS 23 software was used to
analyze research data and also AMOS 24 software was used
to analyze structure validity. The results showed that In the
comparison between the impact of the television, radio and
newspapers on the dimension of development, Only in six
dimensions include "promotion of public awareness of
academic sport, athletes' performance improvement,
identification of sports talents, improvement of coaches'
technical performance, promotion of academic sports
managers' awareness and determining academic sports
strategies" there is a significant difference (P<0/05). Also,
factor analysis of all research variables showed
improvement of coaches' technical performance (0.86),
improvement of referees' technical performance (0.85), and
promotion of academic sport managers' awareness (0.83)
respectively are mostly influenced by mass media. Mass
media with different roles and the impact on the socio-
cultural, economic and political activities can build a
context for the development of women academic sport. to
shift from the present situation of academic sport is requires
a fundamental review. In this regard, one of the most
important factors is to create balance in all media aspects of
women's sports and respond to the their requirements.

Keyword: Mass Media, Development, Academic Sport,
Women.
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مقدمه
تمامی کاردستوردرمختلفابعادامروزه توسعه در

است کلیمفهومیکشوریکتوسعهدارد.قراردنیاکشورهاي
(نظري و ابدییممعنامختلفدر محورهايتوسعهباکه

ها اي ملتیکی از ابعاد توسعه1ي ورزش). توسعه1392قاسمی، 
سطوحزیادي درابعادبهتوجهنیازمندشود کهمحسوب می

راورزشي. برخی متخصصان، توسعهاستکالن، میانی و خرد 
- میفرایندهاییو هافرصتها،سیستمساختارها،برمشتمل

شرکتتفریحاتوورزشدرسازدمیقادرراافرادکهدانند
دهند. یکی از ارتقادلخواهسطحتاراخودعملکردوکنند

شواهد نشان کهاستدانشگاهی هاي مهم ورزش، ورزش مؤلفه
بسیاردانشجویانروانیوجسمیسالمتتأمیندهند درمی

آن،اصلیهدفو ) 2008، 2شیلبورياست (سوتیرادو و مؤثر
قشربرايمناسبهايفرصتوالزمهايزمینهفراهم آوردن

وتفریحیفضايبهدستیابیمنظوردانشجویی، بهفراگیر
).1390است (حمیدي و همکاران، سالمرقابتی

- میدانشگاهورزشهايبرنامهدرشرکتوبدنیتیفعال

وروانیجسمانی،سالمتارتقاء سطحدربسزاییسهمتواند
بررسی عوامل مؤثر باشد. لذاداشتهدانشگاهیجامعهاجتماعی

ارائهضمنتواندمیبر توسعه مشارکت و ورزش دانشجویی،
درمشارکتانگیزهبه ورزش،در پرداختنمفید،اطالعات

ورزشانیمتصدبهوکردهتقویتراورزشیهايبرنامه
هاي ورزشی کمک نماید برنامهبهترچههرتدویندرهادانشگاه

ها دانشگاهازآنجاکهاین،برعالوه. )1393و اندام، زادهيمهد(
سالموماهرمتخصص،انسانینیرويتربیتوتأمینيوظیفه
هايبرنامهدرمهمیتواند نقشمیدانشگاهیورزش،رادارند

دیگردیدگاهباشد. ازداشتهانسانی کشورمنابعمدیریت
برايغنیايپشتوانهتواندمیدانشگاهیورزشيتوسعه
). ساختار1394باشد (منافی و همکاران، کشورورزشيتوسعه
که استورزشنظامکلیساختارمشابهدانشگاهیورزش

و غیره)، عمومییبدنتیتربآموزشی (واحدابعادي نظیر
و مسابقات ادهایالمپ(قهرمانی و غیره) وبرنامهفوق(همگانی 
توسعهجامعنظامتفصیلیورزشی و غیره) دارد (سندقهرمانی

). از میان ابعاد ورزش 1382کشور، ورزشویبدنتیترب

1. Sports Development
2. Sotiriadou & Shilbury

دانشگاهی، تقویت و توسعه بخش قهرمانی، تأثیرگذار در ابعاد 
. از این حیث، توجه استگوناگون توسعه ورزش قهرمانی کشور 

.استرسد ، امري ضروري به نظر میبه این حوزه
در سند طرح جامع توسعه ورزشی کشور، محورهاي 

-است که شامل مؤلفهشدهگرفتهمختلفی براي این امر در نظر 
هاي ورزشی، نیروي انسانی، فرهنگ علم ورزشی و تأسیسات و 

فرایندي عنوانبهتوسعه را هرگاهباشند. تجهیزات ورزشی می
براي بهتر شدن بر مبناي اهدافی مشخص بپذیریم و فرهنگ را 

- هایی که رفتار اجتماعی را قوام میهنجارها و ارزشعنوانبه

توانیم بگوییم که یکی از میدیتردیبدهد در نظر بگیریم، 
هستند 3هاي جمعیعوامل اصلی در این توسعه فرهنگی، رسانه

هاي جمعی ترین هدف رسانههم). م1392(افروزه و همکاران، 
تواند توسعه ورزش باشد در راستاي اهداف ملی در هر کشور می

که خود ابعاد و محورهاي مختلفی دارد (ظریفی و داوودي، 
کنندگاننیتضموطرفدارانحمایتبااگر). ورزش1391
آگاهیسطحافزایشوبازيجذابیتبرباشد،همراهايرسانه
طریقازهاشرکتو خدماتمحصوالتازتماشاگرانومردم

کند میکمکدرآمدزاییوسودکسبوورزشیرویدادهاي
).1390(عسکر زاده و حیدري نژاد، 

هاي جمعی را به چاپی و سنتی، رسانهطوربهپژوهشگران 
ها و هاي چاپی شامل روزنامهاند. رسانهالکترونیک تقسیم کرده

الکترونیکی شامل رادیو، تلویزیون، سینما هاي مجالت و رسانه
؛ بلیک 1998، 4ي نوین) هستند (سیجرسانهعنوانبهو اینترنت (

بر مستقیمیاثر) که 1989، 6؛ رابرتز و اولسون1995، 5و بریانت
هاآنتیفعالدامنهزیرادارند،جامعههنجارهايوهاارزش

(اسدي و ردیگیبرمدرراافراد جامعهازيشماریبتعداد 
تلویزیون، رادیو و مطبوعات در اشاعه ). 1393صوفی، ییرضا

ورزش سهم مهمی دارند. به همین ژهیوبههنجارهاي اجتماعی 
اي را هاي مختلف ویژههاي رسانهمنظور، در اکثر کشورها شبکه

).1392اند (افروزه و همکاران، براي ورزش تأسیس کرده
گیري بسیار مؤثري در شکلهاي جمعی عامل رسانه

هاي روند که در بخش برنامههاي اجتماعی به شمار میارزش
توانند تأثیر به ها میدر آنشدهدرجورزشی و محتوا و مطالب 

سزایی داشته باشند و از این طریق به پیشرفت و بهبود وضعیت 

3. Mass Media
4. Sage
5. Black & Bryant
6. Roberts & Olson
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رسانی ). عالوه بر نقش اطالع1386کشور کمک کنند (کردي، 
که تمام اندباصرفهو دسترسقابلکی از منابع ها، یرسانه

دهند و در مطلوب در اختیار عموم قرار میصورتبهجزئیات را 
هاي مهم دیگري را نیز از قبیل بیان مشکالت کنار آن، نقش

-ورزش، تحلیل علمی براي کمک به توسعه ورزش، فرهنگ
).1389کنند (طلوعی و همکاران، سازي و تبلیغات ایفا می

آنچه بیان شد، یکی از عوامل مهم و مؤثر بر توسعه برناب
روند. هاي جمعی به شمار میورزش دانشگاهی نیز، رسانه

ها و بدیهی است تالش در افزایش نمایش مسابقات، برنامه
هاي مختلف همچون پوشش خبري ورزش بانوان در بخش

ورزش دانشگاهی، بر افرایش هر چه بیشتر مشارکت و کیفیت 
کرد ورزشکاران، مربیان و داوران و نیز بر توسعه سایر عمل

هاي ورزش بانوان کشور تأثیرگذار خواهد بود. در این مؤلفه
، رادیو و مطبوعات بر توسعه ونیزیتلوتحقیق به بررسی تأثیر 

است.شدهپرداختهورزش دانشگاهی 
ها در ورزش صورت هایی در خصوص نقش رسانهپژوهش
ها دیدگاه افراد متخصص و غیرمتخصص، این حوزهگرفته که 

دهد که در ایران، ها نشان میاند. بررسیقرار دادهیموردبررسرا 
هاي جمعی تا وضع مطلوب توسعه فاصله وضع موجود رسانه

داري است و در حوزه ورزش نیز فرهنگی داراي اختالف معنی
اي بر ژهشود. در شرایط فعلی که تأکید ویاین ضعف مشاهده می

گیرد، نیاز به توجه بیشتر به امر توسعه فرهنگی صورت می
شود احساس میشیازپشیبهاي جمعی ورزشی، ورزش و رسانه

اند که ). برخی تحقیقات نشان داده1392(افروزه و همکاران، 
اي به هاي ورزشی را ورزش حرفهدرصد از سهم روزنامه97

درصد است. چهاراز خود اختصاص داده و سهم بانوان کمتر 
به ورزش تربیتی، همگانی و بانوان لزوم بازنگري در یتوجهکم

کند (قاسمی، هاي ورزشی را برجسته میرویه عملکرد روزنامه
)، امامی 1386)، کردي (1383)، رسولی (1383). رضایی (1390

) نیز در تحقیقات خود، سهم ورزش بانوان را در 1392و مالئی (
یون، بسیار ناچیز گزارش کردند. مهدویانپوشش خبري تلویز

نقشگروهیهايکه رسانهداشت) اظهار1387مشهدي (
وقهرمانیتربیتی،همگانی،ورزشکردنترفعالدرزیادي
ضعیفوضعیتبهبا توجهودارندبانوانورزشايحرفه

تاکننداتخاذترتیبیهاي گروهیرسانهکهدادپیشنهادحاضر،
مناسبیسهمخود،هايدر برنامههاورزشازهریکبه

ها،رسانه) نقش1387همکاران (وقاسمی.دهندتخصیص
توصیفمهمقهرمانیورزشتوسعهدررامخصوصاً تلویزیون

درورزشيهامؤلفهیتمامبهتوجهکهکردندو عنوانکردند
نظرهاي بهتوجهباکردند کهپیشنهادوتلویزیون اهمیت دارد

برتلویزیون هايسازيبرنامهها،رسانهوورزشانیمتصد
صورتورزشيهامؤلفهتمامیو پوششهااولویتاساس

هايرسانهنقش) در بررسی1392گیرد. قره و همکاران (
همگانی به ورزشالزهرادانشگاهدانشجویانگرایشدرجمعی
ورزشفوایديدربارهيسازآگاهبررسانهنقشدادند،نشان

-مکانمورددررسانهرسانیاطالعبود. ولیمطلوبهمگانی
بود. نامطلوبهمگانیورزشهايهمایشومناسبهاي

تغییرونگرش مثبتایجاددررسانه،نقشمیزانهمچنین
.شدارزیابینامطلوبهمگانیورزشبهنسبترفتارمثبت
داد که نشان)1394صوفی (پژوهش شعبانی و رضائی نتایج

رادیوهايبرنامهازیکیعنوانبهصبحگاهیورزشاختصاص
برايتلویزیونیورادیوییهايبرنامهوجودوو تلویزیون

بررگذاریتأثومهمعواملازهمگانیورزشو ترویجآموزش
واستمؤثربدنیتیفعالمیزانبردنباالمردم برايفرهنگ

گیريبهرهدرضعفوهارسانهدرمؤثرتبلیغاتعدم طرفیاز
- میهمگانیورزشبهمربوطآموزشروزآمد برايفناورياز

داشتهتفریحیوهمگانیتوسعه ورزشبرمنفیاثرتوانند
) نشان دادند که در نشریات 2010(1گرین وود و همکاران.باشد

شود و و تلویزیون استرالیا به مردان بیش از زنان پرداخته می
هاي زنان از دستیابی به ها و قابلیتمیزان تمرکز بر موفقیت

ها بر جلد نموفقیت در مسابقات، قرار گرفتن عکس و خبر آ
).1394و شتاب بوشهري، پوردیحمنشریات است (نقل از 

ومطالعهمختلفهايجنبهازهموارهدانشگاهیورزش
يحوزهیکعنوانبهکشور ایران هنوزدرامااست؛شدهیبررس

واهمیتدیگر،طرفازاست.نرسیدهالزمپویاییبهمطالعاتی
و دانشگاهیورزشتوسعهبرمؤثرعواملبهپرداختنلزوم

انجام این زمینه، ضرورتدرتخصصیمطالعاتعدم انجام
بهتوجهباساخته است.آشکارشیازپشیبراتحقیق حاضر

یکی از عوامل عنوانبههاي جمعی رسانهيشدهاثباتتأثیرات 
بررسی ابعاد باهدفحاضر پژوهش بر توسعه ورزش، لذا، اثرگذار

هاي جمعی در از رسانهيریرپذیتأثتوسعه ورزش دانشگاهی با 
در پژوهش بیترتنیابهانجام شد.هاي پیام نور ایران دانشگاه

عنوانبهحاضر، براي بررسی تأثیر تلویزیون، رادیو و مطبوعات 
هاي جمعی بر توسعه ورزش دانشگاهی، به دانشجویان رسانه

1. Greenwood et al.
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هاي پیام نور ورزشی دانشجویی دانشگاهورزشکار در المپیاد 
مراجعه شده است.1394ایران در سال 

پژوهشیشناسروش
همبستگی و -ماهیت، توصیفیازلحاظروش تحقیق حاضر 

اطالعات به روش اسنادي و هدف، کاربردي است که ازنظر
ي آماري تحقیق متشکل از . جامعهاستشدهيگردآورمیدانی 

در المپیاد کنندهشرکتي داوران، مربیان و ورزشکاران کلیه
1394هاي پیام نور ایران در سال ورزشی دانشجویی دانشگاه

تصادفی طوربهنفر بودند که 176ي آماري تحقیق بود. نمونه
آوري اطالعات تحقیق از جمعمنظوربهانتخاب شدند. 

در دو بخش امه ي محقق ساخته استفاده شد. پرسشنپرسشنامه
دهندگانپاسخیشناختتیجمعهاي ویژگیمجزا شامل برخی از

هاي اصلی تحقیق بر اساس مقیاس پنج ارزشی و نیز گویه
لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) طراحی و تنظیم شد. جهت

و محتوایی ابزار تحقیق، پرسشنامه درصوريرواییتعیین
گرفت. قراررسانهنظرانو صاحباختیار اساتید دانشگاهی

لیوتحلهیتجزمنظوربهمحاسبه شد.α=91/0پایایی پرسشنامه 
آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، ازتحقیقهايداده

میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون 
اس پی اس اسافـزار کلموگروف اسمیرنف و فریدمن) از نرم

ي مـدلبررسی روایی سازه و ارائهو همچــنین جهت 23
استفاده24ایموسافزارنرمگیري متغیرهاي تحقیق از اندازه
شد.

پژوهشهاي یافته
شماره در جدول دهندگانپاسخهاي جمعیتی نتایج یافته

آمده است.یک
دهندگانپاسخدهد که بیشترین تعداد نشان مییکجدول 

درصد). از مجموع 9/48سال قرار دارند (22-26در دامنه سنی 
و علوم یبدنتیتربدرصد در رشته 6/52، دهندهپاسخ176

و علوم یبدنتیتربهاي غیر از درصد در رشته4/47ورزشی و 
کنند و مقطع تحصیلی اکثریت آنان ورزشی تحصیل می

راوانی . همچنین، بیشترین درصد فاستدرصد) 1/85لیسانس (
) کمتر از 4/69) و رادیو (7/78در میزان استفاده از تلویزیون (

و بیشترین درصد فراوانی در میزان مطالعه یک ساعت در روز
ساعت در روز بود.2-1)، 4/41مطبوعات ورزشی (

دهندگانپاسخفرديهايویژگیتوصیف-1جدول 

-استاندارد تأثیر رسانه، میانگین و انحراف شماره دوجدول 
کند.هاي جمعی بر توسعه ورزش دانشگاهی را بیان می

دهد از دیدگاه جدول دو نشان میکهطورهمان
بربیشتري تأثیر ترتیب به هاي جمعی، رسانهدهندگانپاسخ

درصدفراوانیمتغیردرصدفراوانیمتغیر

سن (سال)

میزان زمان صرف تماشاي 21-18578/32
ورزشی تلویزیونهايبرنامه

(ساعت در روز)

11377/78کمتر از 
26-22859/482-1297/16
31-27232/134-359/2
437/1بیشتر از 36-3292/5

میزان زمان صرف گوش 926/52بدنییتتربرشته تحصیلی
هاي ورزشی دادن به برنامه

رادیو (ساعت در روز)

11204/69کمتر از 
1352/20-834/472بدنییتتربغیر 

تحصیالت
392/5-113/64کاردانی

492/5بیشتر از 1481/85کارشناسی
156/8و باالترارشد

مطالعه میزان زمان صرف 
مطبوعات ورزشی

(ساعت در روز)

1626/36کمتر از 

سابقه ورزشی 
(سال)

6-1465/272-1724/41
12-7787/464-3254/14
4156/8بیشتر از 18-13372/22 24-1966/3
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سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش يارتقا«
يارتقا«و » قهرمان ورزش دانشگاهیآشنایی با«، »دانشگاهی

35/2، 37/2هاي با میانگین» آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی
دارند.33/2و 

زش دانشگاهیهاي جمعی بر توسعه ورمیانگین و انحراف استاندارد تأثیر رسانه-2جدول 
متغیرمیانگینانحراف استاندارد

ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش دانشگاهی98/037/2
بهبود عملکرد ورزشکاران05/13/2
شناسایی استعدادهاي ورزشی91/02/2
بهبود عملکرد فنی مربیان02/126/2
بهبود عملکرد فنی داوران07/125/2
ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی07/133/2
هاي ورزش دانشگاهیتعیین استراتژي96/025/2
تخصیص عادالنه امکانات ورزش دانشگاهی01/102/2
افزایش پژوهش در ورزش دانشگاهی00/115/2
افزایش بودجه تخصصی به ورزش دانشگاهی98/012/2
گذاري دولتیافزایش اسپانسر و سرمایه04/111/2
پوشش خبري ورزش دانشگاهی00/123/2
افزایش اشتغال و کارآفرینی در المپیادهاي دانشجویی96/005/2
افزایش مخاطبان ورزش دانشجویی96/025/2
آشنایی با قهرمان ورزش دانشگاهی01/135/2

با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، فرض عدم
شد؛ لذا جهت مقایسه نقش ردها،دادهتوزیعبودنطبیعی

تلویزیون، رادیو و مطبوعات در توسعه ورزش دانشگاهی از 
).3آزمون فریدمن استفاده شد (جدول 

هاي جدول سه، در مقایسه بین تأثیر بر اساس یافته
تلویزیون، رادیو و مطبوعات بر ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی، 

ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به «تنها در شش بعد شامل 

ورزش دانشگاهی، بهبود عملکرد ورزشکاران، شناسایی 
آگاهی ياستعدادهاي ورزشی، بهبود، عملکرد فنی مربیان، ارتقا

هاي ورزش دانشگاهی، تعیین استراتژيمدیران ورزش
اما در ؛ )P<0/05داري وجود دارد (تفاوت معنی» دانشگاهی

سایر ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی، بین تأثیر تلویزیون، رادیو و 
).P0/05داري وجود ندارد (مطبوعات تفاوت معنی

عه ورزش دانشگاهیخروجی مقایسه بین تأثیر تلویزیون رادیو و مطبوعات بر توس-3جدول 
ابعاد توسعه ورزش دانشگاهیرسانهي میانگینرتبهاولویتدرجه آزاديداريسطح معنی

**001/02
ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به تلویزیون126/2

ورزش دانشگاهی رادیو381/1
مطبوعات293/1

*024/02
تلویزیون111/2

ورزشکارانبهبود عملکرد  رادیو391/1
مطبوعات299/1
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خروجی مقایسه بین تأثیر تلویزیون رادیو و مطبوعات بر توسعه ورزش دانشگاهی-3جدول ادامه 
ابعاد توسعه ورزش دانشگاهیرسانهي میانگینرتبهاولویتدرجه آزاديداريسطح معنی

**001/02
تلویزیون12/2

استعدادهاي ورزشیشناسایی  ویراد386/1
مطبوعات295/1

**003/02
تلویزیون114/2

بهبود عملکرد فنی مربیان رادیو389/1
مطبوعات297/1

062/02
تلویزیون107/2

د عملکرد فنی داورانبهبو رادیو391/1
مطبوعات202/2

*013/02
تلویزیون111/2

ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی رادیو39/1
مطبوعات200/2

*013/02
تلویزیون11/2

هاي ورزش دانشگاهیتعیین استراتژي رادیو389/1
مطبوعات201/2

059/02
تخصیص عادالنه امکانات ورزش تلویزیون109/2

دانشگاهی رادیو297/1
مطبوعات394/1

527/02
تلویزیون102/2

افزایش پژوهش در ورزش دانشگاهی رادیو395/1
مطبوعات202/2

075/02
افزایش بودجه تخصصی به ورزش تلویزیون108/2

دانشگاهی رادیو5/296/1
مطبوعات5/296/1

261/02
تلویزیون106/2

گذاري دولتیسرمایهافزایش اسپانسر و  رادیو298/1
مطبوعات396/1

565/02
تلویزیون103/2

پوشش خبري ورزش دانشگاهی رادیو396/1
مطبوعات200/2

463/02
افزایش اشتغال و کارآفرینی در تلویزیون395/1

المپیادهاي دانشجویی رادیو103/2
مطبوعات201/2

709/02
تلویزیون398/1

افزایش مخاطبان ورزش دانشجویی رادیو299/1
مطبوعات103/2
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خروجی مقایسه بین تأثیر تلویزیون رادیو و مطبوعات بر توسعه ورزش دانشگاهی-3جدول ادامه 
دانشگاهیابعاد توسعه ورزش رسانهي میانگینرتبهاولویتدرجه آزاديداريسطح معنی

279/02
تلویزیون105/2

آشنایی با قهرمان ورزش دانشگاهی رادیو201/2
مطبوعات394/1

هاي خروجی تحلیل عاملی تأثیر رسانهشماره چهارجدول 
دهد.جمعی بر توسعه ورزش دانشگاهی را نشان می

هاي جمعی بر توسعه گیري تأثیر رسانهمدل اندازهاساسبر
، بهبود عملکرد فنی )4(جدولورزش دانشگاهی دختران ایران 

) و ارتقاء 85/0)، بهبود عملکرد فنی داوران (86/0مربیان (
) به ترتیب بیشترین 83/0آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی (

مقادیرهاي جمعی دارند. همچنین، تأثیرپذیري را از رسانه

،گیري مزبورهاي اندازهمدلبرايشدهارائههايشاخص
،5ازترکوچکآزادييدرجهبهشاخص نسبت کاي دو

GFI ،AGFI ،NFI ،IFI ،CFIهاي برازش شاخص

تر از نیز کوچکRMSEAتیدرنهاو 9/0از تربزرگتقریباً 
را تأیید هاي تحقیق عاملینتایج تحلیل است که اعتبار 08/0

کردند.

هاي جمعی بر توسعه ورزش دانشگاهیگیري تأثیر رسانههاي برازش مدل اندازهتحلیل عاملی و شاخص-4جدول 
رگرسیونیوزن 

استاندارد
وزن رگرسیونی

راستانداردیغ
خطاي 

استاندارد
نسبت 
بحرانی

سطح
داريمعنی

***72/0000/1ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش دانشگاهی

***79/0141/1094/0191/12بهبود عملکرد ورزشکاران

***74/095/0097/0779/9شناسایی استعدادهاي ورزشی

***86/024/1109/0385/11بهبود عملکرد فنی مربیان

***85/028/1113/0252/11بهبود عملکرد فنی داوران

***83/025/1114/0999/10ارتقاء آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی

***81/001/1102/0763/10هاي ورزش دانشگاهیتعیین استراتژي

***80/015/1108/0616/10ورزش دانشگاهیتخصیص عادالنه امکانات 

***74/004/1107/0709/9افزایش پژوهش در ورزش دانشگاهی

***64/089/0106/0435/8افزایش بودجه تخصصی به ورزش دانشگاهی

***60/088/0112/0881/7گذاري دولتیافزایش اسپانسر و سرمایه

***58/081/0107/0535/7پوشش خبري ورزش دانشگاهی

***60/081/0103/0888/7افزایش اشتغال و کارآفرینی در المپیادهاي دانشجویی

***61/084/0104/0039/8افزایش مخاطبان ورزش دانشجویی

***65/092/0108/0482/8ورزش دانشگاهینآشنایی با قهرمانا

هاي برازششاخص
RMSEACFIIFINFIAGFIGFICMIN/DF

062/097/097/093/086/091/0673/1
** *P<0/001
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توسعه ورزش دانشگاهی دختران ایرانهاي جمعی بر گیري تأثیر رسانهمدل اندازه-1شکل 

هاي جمعی گیري تأثیر رسانهاندازهشکل شماره یک، مدل
(تلویزیون، رادیو و مطبوعات) را در توسعه ورزش دانشگاهی 

دهد.نشان می

گیريبحث و نتیجه
رزش گامی در راستاي توسعه کشور است و ورزش توسعه و

مردم و موردتوجهبه دلیل تأثیر در زندگی فردي و اجتماعی، 
جمعیهايرسانه.)1382،یبدنتیتربدولت قرار دارد (سازمان 

از ابزارهاي مهم توسعه ورزش هستند که در تحقق بسیاري از 
هی، هاي گرو. در میان رسانهاثرگذارندورزش اهداف توسعه 

تلویزیون، رادیو و مطبوعات به دلیل دامنه فراگیري بیشتر، از
بر این اساس در این .)1391(آزادان و همکاران، ترندبقیه مهم

يریرپذیتأثتحقیق به بررسی ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی با 
است.شدهپرداختههاي جمعی از رسانه

از جمعیي هارسانهدهد که نشان مینتایج تحقیق حاضر 
موجود، به ترتیب بیشترین تأثیر را بر سه يمؤلفه15بین 

سطح آگاهی عمومی نسبت به ورزش يارتقا«يمؤلفه
يارتقا«و » آشنایی با قهرمان ورزش دانشگاهی«، »دانشگاهی

35/2، 37/2هاي با میانگین» آگاهی مدیران ورزش دانشگاهی
هایی ها با ظرفیتدارند. رسانههامؤلفهنسبت به دیگر 33/2و 

ابزارها براي ینمؤثرترو ینترمهمتوانند یکی از که دارند می
توسعه ورزش و شناساندن هر چه بیشتر ورزش بانوان در بین 

و ایجاد آن رونق و پیشرفت ورزش تبعبهاقشار مختلف جامعه و 
باشند (مهدویان مشهدي و شارکت همگانی انگیزه براي م

و هدفمند دو نهاد یافتهسازمان). همکاري 1391همکاران، 
مردم توجهجلبمتقابلی بر یرتأثاجتماعی (رسانه و ورزش)، 

). این 1394جامعه خواهد داشت (محمودي صاحبی و همکاران، 
هاي مختلف بدین معنی است که اگر رسانه با نمایش ورزش

رزش دانشگاهی که یکی از عوامل توسعه ورزش در وباألخص
شود مورد استقبال جامعه و مردم قرار گیرد جوامع محسوب می

بنابراین تالش در جهت افزایش ؛)1391(آزادان و همکاران، 
ها و پوشش خبري ورزش بانوان و نمایش مسابقات، برنامه
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یشبرافزاهاي مختلف، شناساندن قهرمانان دانشگاهی در بخش
-هر چه بیشتر مشارکت ورزشکاران و نیز بر توسعه سایر مؤلفه

هاي ورزش بانوان ایران تأثیرگذار خواهد بود. امروزه سهم 
بانوان حتی در جراید هم فقط معطوف به چند سطر یا چسباندن 

از هر صد نسخه یکیدرعکسی از قهرمانان ورزشکار زن، شاید 
درصد 97دهند که ن میباشد. برخی تحقیقات نیز نشاانتشاراتی 

اي به خود هاي ورزشی را ورزش حرفهاز سهم روزنامه
درصد است (طلوعیچهاراختصاص داده و سهم بانوان کمتر از 

به ورزش یتوجهکم). با این تفاسیر، 1389اشلقی و همکاران، 
هاي دانشگاهی دختران، لزوم بازنگري در رویه عملکرد رسانه

به جمعیهاي توجه مناسب رسانهکند. با جمعی را برجسته می
همچنین ود. شفراهم مینیز آنتوسعه ورزش دانشگاهی،

کاربرد رسانه براي توسعه ومدیران در حوزه ورزش و رسانه
. )1378(کوهن،ند مندورزش به شناخت ورزش و رسانه نیاز

با توجه به جمعیهاي توان عنوان نمود که رسانهمیتیجه درن
متغیرهاي توانند میاي، این محورها و اقدامات مؤثر رسانه

توسعه ورزش را بهبود بخشند و این توسعه در متغیرهاي 
.خواهد شدکشور نیزمختلف، منجر به توسعه ورزش

رابطه با مقایسه بین تأثیر همچنین نتایج آزمون فریدمن در 
تلویزیون، رادیو و مطبوعات بر ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی، 

دهد که نقش تلویزیون بر توسعه ورزش دانشگاهی نشان می
تر است، زیرا تلویزیون و پررنگمؤثرترنسبت به دو ابزار دیگر 

گیري از تواند با بهرهتر است و میها باورکردنیاز همه رسانه
ها را به تصویر بکشد و بسیاري از ر، بسیاري از ناگفتنیتصوی
آیند، در تصویر متجلّی هایی که به قلم و بیان نمیارزش

تواند براي تبلیغ سایر وسایل گردند. همچنین تلویزیون میمی
داران و مسیاستقرار گیرد. تا آنجا که مورداستفادهیجمعارتباط

اي مهم عنوان وسیلهتنها بهههاي غربی، به تلویزیون نایدئولوگ
مثابه در شکل دادن به افکار عمومی مردم کشورشان، بلکه به

د نگرنمرزي خود میمؤثرترین رسانه، براي تبلیغ سیاست برون
میزان کسب کهییازآنجا).1392(خالدیان و همکاران، 

اطالعات از تلویزیون در کشورهاي پیشرفته نسبت به سایر 
همواره رو به افزایش است، به همان میزان از نقش ها، رسانه

(کریمی، رادیو و مطبوعات در این زمینه کاسته شده است
در پژوهشی به بررسی نیز )، 1382(همکاران غفوري و ). 1382

ها بر گرایش جامعه به ورزش قهرمانی پرداختند و اثرات رسانه
ا بربن. همچنین از همه بارزتر دانستندرا نقش تلویزیون 

)، نتایج تحقیق 1390) و ظهرابی (1387تحقیقات قاسمی (

در این پژوهش، کهییازآنجاگیرد. أیید قرار میحاضر مورد ت
بر توسعه ورزش هاي جمعییکی دیگر از رسانهعنوانبهرادیو 

باشند اما از دالیل اینکه رادیو در مقابل تلویزیون، دانشگاهی می
طب و تأثیر کمتري برخوردار است هاي آن از میزان مخابرنامه

در این است که با توجه به شنیداري بودن این رسانه میزان 
اي دیداري و شنیداري همچون هگذاري آن کمتر از رسانهتأثیر

رادیو وقایع و حوادث را زودتر از نکهیبااتلویزیون قرار دارد. 
کند، اما چون پخش میجاهمهمطبوعات و حتی تلویزیون در 

است، شدهگذاشتهس کار آن بر سرعت و مداومت انتشار اسا
دهد و تفسیر اخبار را از دست میلیوتحلهیتجزفرصت 

هاي رادیویی فقط به کمک حس شنوایی برنامهکهییازآنجا
کامل هاآنگیرند به همین جهت ادراك قرار میمورداستفاده

در مقایسه بین تأثیر ). همچنین1371، نژادمعتمدباشد (نمی
ابعاد توسعه ورزش دانشگاهی، مطبوعات برتلویزیون، رادیو و 
عد (ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به ببه جزء در شش 

ورزش دانشگاهی، بهبود عملکرد ورزشکاران، شناسایی 
بهبود عملکرد فنی مربیان، ارتقاء آگاهی استعدادهاي ورزشی، 

هاي ورزش استراتژيمدیران ورزش دانشگاهی، تعیین
در سایر ابعاد، )،P<0/05(دار بود دانشگاهی) که تفاوت معنی

داري مشاهده نشد.تفاوت معنی
هاي جمعی بر توسعه گیري تأثیر رسانهمدل اندازه،تیدرنها

ورزش دانشگاهی نشان داد که بهبود عملکرد فنی مربیان 
ارتقاء آگاهی ) و 85/0)، بهبود عملکرد فنی داوران (86/0(

) به ترتیب بیشترین 83/0مدیران ورزش دانشگاهی (
هاي هاي جمعی دارند. بر اساس یافتهتأثیرپذیري را از رسانه

تحقیق، عملکرد فنی در رویدادها و مسابقات ورزشی بانوان 
. استهاي جمعی از رسانهریاثرپذترین عامل مهمازجمله

اي از رویدادهاي نهرسايهاگزارش، نمایش و گریدعبارتبه
بانوان نقش بسزایی در افزایش کیفیت عملکرد مربیان، داوران 
و بازیکنان خواهد داشت. شاید دلیل این امر، به علت عدم دیده 

که استهاي ارزشمند بانوان در ورزش شدن عملکرد و تالش
بر اساس نتایج تحقیق و بر اساس نظرات جهیدرنت

پخش و نمایش صوتی و تصویري ورزش بانوان دهندگانپاسخ
هاي جمعی نشان از نوعی انگیزه جهت افزایش هر چه در رسانه

بیشتر کیفیت عملکرد بانوان در میدان ورزش باشد. گراتی 
تواند ورزشکار با نبود تماشاگران نمیکهکندیم) تأکید 2002(

ي دیده شدن و رقابت بازي خوبی ارائه دهد. لذا، انگیزهدر
تشویق و حمایت از سوي تماشاگران چه در میدان ورزش و چه 
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هاي مهم در بهبود کیفیت عملکرد علتازجملهها در رسانه
هاي جمعی از قبیل ، رسانهرونیازا. استبانوان در ورزش 

دن این امر تلویزیون، رادیو و مطبوعات نقش مؤثري در برآور
ها تأثیر باالیی بر ارتقاء آگاهی مدیران در دارند. همچنین رسانه

هاي رسانهکهییازآنجادارند. ورزش دانشگاهی در بخش بانوان 
تلویزیون به دلیل سطح گستردگی پوشش ژهیوبهجمعی 

مخاطب و ابزار مهم و مؤثر بودن در افزایش آگاهی و 
موردباشند، همواره سازي میاعتقادات و فرهنگیدهجهت
مخاطبان در سراسر جهان قرار دارند. طبق نتایج تحقیق، توجه
نقش خطیر، باید در انتقال هر هاي جمعی بر اساس اینرسانه

رساندن پیام و انتقادات ازجملهطالعات و آگاهی چه بیشتر ا
ورزش و نیز افراد جامعه به مدیران و مسئولین اندرکاراندست

-که بیان شد، یکی از راهگونههمانزیرا ؛ربط کوشا باشندذي
افراد ورزشکار و غیر ورزشکار جامعه با میرمستقیغهاي ارتباط 

باشند. تلویزیون و رادیو میازجملههاي بانفوذ مسئولین، رسانه
ها در تحقق رسالت رود تالش رسانهبدین ترتیب، انتظار می

خود درباره توسعه ورزش دانشگاهی بیشتر شود. بدیهی است 
الي هاي جمعی، بر اعتکه استفاده بهینه از کارکردهاي رسانه

ورزش بانوان در سطح جامعه ضروري است.

، باید در نظر داشت که توسعه ورزش دانشگاهی یطورکلبه
شود. لذا، بسیار یکی از عوامل توسعه ورزش کشور محسوب می

تا در جهت تحقق اهداف کالن توسعه ورزش، به استضروري 
دانشجویی همچون بخش انسانی، مالی، ابعاد گوناگون ورزش

در بخش قهرمانی توجه داشت. با ژهیوبهریزي و غیره برنامه
هاي جمعی باید نگاهی نو به توجه به شرایط موجود، رسانه

را مقوله ورزش دانشگاهی داشته باشند تا بتوانند وظیفه خود
- اعتالي ورزش کشور بجا آورند. همچنین پیشنهاد میدرراه

ثیر در امور أهاي متفاوت و با تبا ایفاي نقشهارسانهشود، 
براي توسعه ورزش اجتماعی، اقتصادي، سیاسیفرهنگی و

نمایند. طبیعی است يسازتیظرفدانشگاهی دختران در ایران
تا باشدمؤثرش تواند در توسعه ورزکه بسترسازي مناسب، می

باعث آگاهی بیشتر مسئولین و مخاطبان در این زمینه شود. 
ورزش براي گذر از وضع موجود و توسعه ورزش دانشگاهی 

نیمی از افراد جامعه، نیازمند عنوانبهدر ورزش بانوان، ژهیوبه
بازنگري اساسی و توجهی ویژه است. در این خصوص یکی از 

اي ورزش ، ایجاد تعادل در همه ابعاد رسانهسازوکارهانیترمهم
ها، چه در ورزش هاي آنبانوان و پاسخگویی به نیازمندي

دانشگاهی و چه در ورزش قهرمانی است.
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