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 چكيده

محور توسعه ورزش، تدوين گرديد. به اين  5اي دوبعدي در ها در توسعه ورزش كشور، پرسشنامه اين تحقيق با هدف بررسي نقش رسانه
-جمع نظران حوزه ورزش و رسانه توزيع و عنوان صاحب مونه بهنفر ن 340منظور پرسشنامه پس از اعتبار يابي و تعيين ضريب پايايي بين 

اي و علي مقايسه توصيفيروش تحقيق  ها شامل چهار گروه مديران و كارشناسان رسانه، مديران و كارشناسان ورزش بودند. آوري شد. نمونه
محور توسعه ورزش  5ها در توسعه ورزش در هر  ثير رسانهها در رابطه با تأديدگاه آزمودنيبين  .آوري شدصورت ميداني جمع ها بهبود و داده

اي، هاي گروهي با توجه به اين محورها و اقدامات مؤثر رسانه). رسانهα ≥05/0( داري وجود داشتبين وضع موجود و مطلوب تفاوت معني
بخشند و درنهايت منجر به توسعه ا بهبود ميها با ماهيت خود متغيرهاي توسعه ورزشي ر انكار در مسير توسعه دارند. رسانه نقش غيرقابل

 ورزش خواهند شد.
 : رسانه، ورزش، توسعه پايدار.هاي كليديواژه

  
 

 مقدمه
امروزه توسعه در ابعاد مختلف در دستور كار تمامي     

كشورهاي دنيا قرار دارد. توسعه يك كشور مفهومي كلي است 
). 1384(صادقي،يابد  كه با توسعه در محورهاي مختلف معنا مي

هاي ويژه در حوزه رسانه هاي ارتباطي بهرشد سريع فناوري
 هرروزهاي گروهي، باعث شده است تا جمعي يا رسانه ارتباط
ها شناسايي شود. ارتباط يكي از  هاي جديدتر براي آننقش

عناصر مهم زندگي اجتماعي انسان است. ارتباط در انتقال 
اي دارد اطالعات سهم عمدهها و ها، نگرشها، مهارتدانش

اي ). در عصر انسان ارتباطي، نقش توسعه1355(تهرانيان،
 -نشيند كه ساير سازمانها در شرايطي به ثمر مي رسانه

ها توسعه يابند  ي رسانهپا بههاي اجتماعي يك كشور، پا
). هر يك از اين 1381(دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي،

 كاركردهاي  خود،  هاي ويژه يتها به دليل ماهيت و ظرف رسانه

  
كنند. پيشرفت وسايل مي مورد استفاده فراهمحوزه 

جا با توسعه صنعت، اقتصاد  قرن اخير، همه جمعي در نيم ارتباط
در پرتو ورزش  ).1371و فرهنگ همراه بوده است (معتمدنژاد،

نظام هاي درون خود با ديگر نظام سازش دهندهعوامل 
هاي كند؛ زيرا ورزش يكي از جنبهت مياجتماعي، كسب موفقي

نمونه نظام اجتماعي و جزء مكمل بافت اجتماعي است و از 
ي اين نظام متأثر مي  دهنده هاي تشكيلي عوامل و جنبهكليه

هاي  ). از ميان انواع مختلف رسانه1381(انورالخولي،شود 
و مطبوعات  ضروري  است،  ورزشي تمركز بر تلويزيون، راديو

نهادها، در مقايسه با اينتـرنت، سينما، كتاب و ... در   اين زيرا 
تماس آنـي يا مستمر با اكثريت افراد جامعه هستند (جعفري 

 ) بود كه اشاره بر 2006سينفرون و ژانگ ( ).1381مقدم،
 هاي مختلف ترويجي كه در طول يك ورزش اين دارد كه رويه
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
باعث افزايش آگاهي  طور مؤثري مهيج تلويزيوني به كار رفت به

)، در پژوهشي با عنوان 2005گردد. هوم (از برندهاي ورزش مي
، به اين نتايج دست »هاي گروهي در ژاپنورزش و رسانه«

-منظور تهيه محتوا براي جذب بيشتر مخاطب، رسانه به يافت؛
هاي جمعي اند. رسانههاي گروهي بيشتر به ورزش روي آورده

ها، كانون تهيه و انتشار ي و فناوريهاي فرهنگعنوان شكل به
هاي فراغت در فرهنگي ورزش و فرهنگ -مفاهيم اجتماعي

 جوامع آسيايي معاصر شده بود.

-شدن پيشرفت مي الملليسوي  بين ورزش از  محلي بودن به  
)، اشاره بر اين دارد كه در فرآيند كااليي شدن 2005كنند. لي (

عنوان  ويدادهاي ورزشي بهيز، تمايل زيادي به فروش رچ همه
هاي و در اين حالت، رسانه هاي ديدني ايجاد شده بودنمايش

امروزه نقش آموزنده و  .اندگروهي نقش كليدي را ايفا كرده
كننده وسايل ارتباطي در پيشبرد اهداف مجامع ورزشي از  آگاه
جمعي با ارائه اخبار و  وسايل ارتباطترين مسائلي است.   مهم

-كوشند به شكلوناگون (آگاهانه يا ناخودآگاه) مياطالعات گ
). 1355گيري ذهنيات ما از محيط اطراف كمك كنند (تهرانيان،

هاي گروهي نقشي مؤثر در تغيير نگرش افراد جامعه نسبت رسانه
به ورزش  دارند  و  هر چه اين نقش با توجه به مالحظاتي چون 

-ردهاي روانهاي مؤثر ارتباطي و رويكشناخت نيازها، روش
). 1383شناختي صورت پذيرد، اثرگذارتر خواهند بود (كردي،

امروزه در تنظيم هر سند راهبردي در مسير توسعه، نيازمند 
). توسعه پايدار 1382تدوين الگوي توسعه پايدار است (راندال،

-ازپيش يافته است. در سال ورزش كشور، امروزه اهميتي بيش
توسط نهادهاي مختلف بخش هاي متعددي هاي گذشته برنامه

رسد به بدني و ورزش طراحي و اجرا شده، اما به نظر مي تربيت
دليل عدم هماهنگي و انسجام كافي، از كارايي الزم برخوردار 

). مديران اجرايي در حوزه 1382بدني، نبوده است (سازمان تربيت
ورزش و رسانه، در كاربرد رسانه براي توسعه ورزش به شناخت 

). اينكه وضعيت موجود 1378رسانه نياز دارند (كوهن،ورزش و 
مديران اين دو عرصه در حوزه ورزش در چه شرايطي است؟ 
سؤالي است كه ضرورت پاسخ به آن، شناخت ظرفيت ممكن در 

هاي توسعه با استفاده از رسانه است. اين مجموعه اجراي برنامه
هاي ها و تعامالت موجود بين ورزش و رسانه، چالشظرفيت

و مديران  سو متعددي را بين مديران و كارشناسان ورزش از يك
ها از سوي ديگر به وجود آورده است.  و كارشناسان رسانه

ها در ايران، توسعه شك، هدف مشترك تمامي اين گروه بي
هاي ورزش كشور است. شناخت وضع موجود و مطلوب رسانه
انه و ورزشي كشور، امكان تشخيص نقاط قوت و ضعف هر رس

 نمايد. هاي گروهي را فراهم مي رسانه درمجموع

 روش تحقيق
با توجه به موضوع و اهداف تحقيق، روش انجام پژوهش 

هاي آن است و داده ايو علي مقايسه حاضر از نوع توصيفي
 ،جامعه آماري تحقيق .آوري شده استصورت ميداني جمع به

 رسانه ش ودر حوزه ورز نظران نفر از صاحب 560تعداد  شامل
در و كارشناسان  ارشد شامل مديران نظران،اين صاحب هستند.

بر اساس جدول انتخاب حجم  ند.بودورزش و رسانه دو عرصه 
عنوان نمونه تحقيق انتخاب  نفر به 342نمونه مورگان، تعداد 

مربوط به تعيين وضعيت محقق ساخته نامه پرسش گرديدند.
ي در توسعه ورزش هاي گروهنقش رسانهموجود و مطلوب 

با استفاده از روش آماري كرونباخ ضريب پايايي آن كه  كشور
ها وتحليل داده منظور تجزيه در اين تحقيق بهمحاسبه شد.  95/0

: از آمارهاي توصيفي و گرديد هاي آماري زير استفادهاز روش
تحليل  هاي روش ميانگين، انحراف معيار،استنباطي شامل 

از تحليل عاملي براي تعيين مقدار بار  و ههمبست t واريانس،
 .ها استفاده شده است عاملي سؤال

 هاي تحقيقيافته

-هاي جمعوتحليل داده هاي هر تحقيق تجزيهيكي از پايه
وتحليل  ها بدون تجزيهآوري شده است. با داشتن انبوهي از داده

 آماري صحيح، علمي و اصولي محقق به هدف خود نخواهد
عنوان نمونه  كي از اين است كه كساني كه بهنتايج حارسيد. 

سال،  35تا  20ها افراد بين  درصد آن 41اند آماري انتخاب شده
 50درصد بيش از  18سال و تنها  50تا  36درصد افراد بين  41

سال سن داشتند. ضمن اينكه بيشترين درصد فراواني جنسيت 
-مي ا تشكيله%) را خانم2/17%) را آقايان و (8/82ها (آزمودني
درصد از  3/62همچنين نتايج نشان از اين دارد كه دادند. 

 آنان  9/32ليسانس،  ها مدرك تحصيلي دكتري و فوقآزمودني
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 ورزشهاي گروهي به عنوان فرصتي براي توسعه پايدار نقش رسانه

 و همكاران نظري

 داشتند.درصد مدرك ديپلم  1/5ديپلم و تنها  مدرك ليسانس و فوق
  

 ها بر متغيرها در وضع موجود. : تأثير رسانه1جدول 

 F df P متغيرها

 59/0 3 51/2 زشهاي ورمؤلفه
 ٭003/0 3 83/4 منابع مالي

 ٭000/0 3 92/6 منابع انساني
 ٭001/0 3 33/5 ياجتماعفرهنگي و 

 ٭000/0 3 80/9 آموزش و پژوهش
 

كه در فرضيه اول مبني بر حاكي است از اين 1نتايج جدول 
-مؤلفه ها بر ها در تأثير رسانهوضع موجود بين ديدگاه آزمودني

، 59/0P= ،51/2=[F[دار وجود ندارد اوت معنيهاي ورزش، تف
 ، منابـع انساني003/0P= ،83/4=[F [اما در منابـع مالـي

]001/0P< ،92/6=[F      فرهنگي و اجتماعي ، 
 ]001/=0P ،33/5)=3  288و([F و آموزش و پژوهش 
 ]001/0<P، 8/9)=3  288و([F داري وجود دارد تفاوت معني
)05/0≤ α.( 

 

 ها بر متغيرها در وضع مطلوب. تغيرهاي تأثير رسانه: م2جدول 

 F df P متغيرها

 ٭006/0 3 26/4 هاي ورزشمؤلفه
 ٭000/0 3 57/8 منابع مالي

 ٭001/0 3 12/6 منابع انساني
 ٭000/0 3 07/6 ياجتماعفرهنگي و 

 ٭048/0 3 66/2 آموزش و پژوهش
 

بر  دهد كه در فرضيه اول مبنينشان مي 2نتايج جدول 
-مؤلفه ها بر ها در تأثير رسانهوضع موجود بين ديدگاه آزمودني

  ،=000/0p[، منابع ماليF]=006/0P=، 26/4[هاي ورزش 

57/8=[F، منابع انساني]001/0<P، 12/6=[F فرهنگي و ،
آموزش و پژوهش  و] =001/0P= ،07/6[اجتماعي 

]048/0P= ،66/2=[F داري وجود داردتفاوت معني.  
 

 ها.ها بر متغيرها از ديدگاه آزمودني : مقايسه وضعيت موجود با مطلوب تأثير رسانه3جدول 

 t df p انحراف معيار ميانگين متغيرها

 ٭000/0 291 05/36 82/0 72/1 هاي ورزشمؤلفه
 ٭000/0 291 -40/35 02/1 -11/2 منابع مالي

 ٭000/0 291 -97/35 97/0 -04/2 منابع انساني
 ٭000/0 291 -70/35 87/0 -81/1 يعاجتمافرهنگي و 

 ٭000/0 291 -10/37 04/1 -26/2 آموزش و پژوهش
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392پاييز ، 1سال اول، شماره 
 

ها  ها تأثير رسانهدهد كه از ديدگاه آزمودني نشان مي 3جدول 
هاي ورزش، در وضع موجود با وضع مطلوب در متغيرهاي مؤلفه

و آموزش و  منابع مالي، منابع انساني، فرهنگي و اجتماعي
 )α ≥05/0داري دارند. (معني تفاوت پژوهش

 
 گيريبحث و نتيجه

هاي گروهي شده الينفك بسياري از رسانه امروزه ورزش جزء 
ها ارتباط پيدا كرده است كه  است. ورزش تا جايي با ماهيت رسانه

هاي گروهي اختصاصي براي ورزش امروزه شاهد ايجاد رسانه
ي، همگاني، هاي پرورشهستيم. با توجه به ماهيت مختلف ورزش

هاي گروهي در هر اي، بديهي است كه رسانهقهرماني و حرفه
هاي خاصي را براي توسعه دارند. حوزه ورزشي، كاركردها و نقش

ها در رابطه با تأثير ازآنجاكه در اين پژوهش بين ديدگاه آزمودني
داري معني هاي ورزش در وضع موجود تفاوتها بر مؤلفه رسانه

دهد كه چهار گروه آزمودني در يافته نشان ميوجود نداشت. اين 
هاي ورزش نظرات مشابهي رابطه با وضع موجود متغير مؤلفه

)، كين و بايس 2005)، لي (2005هاي هوم (نتايج بررسيداشتند. 
هاي مختلف هاي گروهي بر توسعه رشته) نيز نقش رسانه2005(

ز توجه داشته بايد به اين نكته ني اما ؛اندورزشي را تأييد كرده
هاي هاي گروهي درباره برخي از رشتهباشيم كه ضوابط رسانه

اي ورزش كشور قرار دارند، هاي توسعهورزشي كه حتي در طرح
 ها با موانعي مواجه هستند. آن براي انعكاس رويدادهاي مربوط به

هاي مـديران  دار بين ديدگاهختالف معنينتايج نشان داد كه ا
، رزش، مـديران رسـانه بـا كارشناسـان ورزش    رسانه با مـديران و 

ــا   كارشناســان رســانه بــا مــديران ورزش و كارشناســان رســانه ب
در متغير منابع مالي ميانگين وضع موجـود  كارشناسان ورزش بود. 

-مـي  بود. اين اختالف نشـان  3/4و ميانگين وضع مطلوب  19/2
هاي گروهي در توسـعه منـابع مـالي،    دهد كه وضع موجود، رسانه

باشد. منابع مالي در توسعه ورزش نقش بسيار مهمـي  طلوب نميم
هاي گروهي در ) نقش رسانه2006نتايج سينفزون و ژانگ (دارند، 

نكتـه   .هاي ورزشي را تأييد كرده اسـت توسعه منابع مالي سازمان
در اكثر نتايج تحقيقات يادشده در راستاي جذب منـابع   توجه جالب

لـف، حـق پخـش تلويزيـوني     هـاي مخت مالي اثربخش در بخـش 

هاي دولتـي  باشد. عالوه بر منابعي كه توسط سازمانرويدادها مي
هـاي ورزش در نظـر   برنامه و منابع عمومي براي توسعه و اجراي

ترين منابع، بخش خصوصي اسـت. رسـانه    شود، از مهمگرفته مي
توانـد در تمـامي ايـن محورهـا نقـش مـؤثري داشـته باشـد.         مي
رساني و آگاهي مسئولين از اهميت ورزش و ا اطالعمثال ب عنوان به

تواند زمينـه افـزايش   تخصيص بودجه مناسب دولتي براي آن مي
بودجه دولتي را فراهم نمايد. بـا انجـام تبليغـات مناسـب توسـط      

هاي گروهي، زمينه مناسب بـراي جـذب بخـش خصوصـي     رسانه
ري اصل گردد. با پيگيگذاري در ورزش فراهم ميمنظور سرمايه به

هاي دولتي به بخش خصوصي قانون اساسي مبني بر واگذاري 44
-رود ميزان بهرهو كوچك شدن ساختار سازمان ورزش، انتظار مي

وري از اماكن و تأسيسات ورزشي افزايش يابد. از سوي ديگـر بـا   
هاي گروهي است كه ايـن نگـرش در   رساني مناسب رسانهاطالع

د شد كه در سبد هزينه خانوار خود، هاي ايراني ايجاد خواهخانواده
 اي را براي ورزش لحاظ نمايند.هزينه

هاي كارشناسان رسانه با مديران بين ديدگاهنتايج حاكي از 
باشد. ميورزش و كارشناسان رسانه با كارشناسان ورزش 

هاي گروهي در توسعه منابع انساني ميانگين اثر رسانهكه طوري به
بود. اين اختالف  22/4وضع مطلوب  و در 17/2در وضع موجود 

هاي گروهي در توسعه دهد كه وضع موجود اثر رسانهنشان مي
-هاي گروهي ميرسانهمنابع انساني با وضع مطلوب فاصله دارد. 

ساالري در  توانند با ايجاد موضع هوشمند، زمينه گسترش شايسته
 هايهاي كارشناسي برنامهورزش را فراهم نمايند و با بررسي

ها، زمينه افزايش كارايي و بهبود توسعه منابع انساني سازمان
عملكرد نيروهاي انساني را فراهم نمايند. امروزه بسياري از 

شوند كه هاي ورزشي توسط نيروهاي افتخاري اجرا ميفعاليت
هاي گروهي در ايجاد اين انگيزه بسيار مؤثرند. هر رسانه با رسانه

شي مؤثر در ارتقاي سطح فني تواند نقظرفيت خاص خود مي
 ورزشكاران، مربيان و داوران داشته باشد. 

 سال 35تا  26هاي سني اكثر مديران رسانه ورزشي در طبقه
نوعي جوان بودن  نتايج به قرار داشتند. اين 5-14و سابقه كاري 
هاي ورزشي مثل ويژه ظهور بسياري از رسانه اين عرصه به
ورزشي راديويي و تلويزيوني در دهه هاي و برنامه نشريات ورزشي



۴۴ 
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دهد. بيشتر مديران رسانه داراي اخير در كشور را نشان مي
ها نيز  تر هستند و رشته اكثر آنتحصيالت كارشناسي و پايين

-ترين نكته بدني و رسانه ندارد، لذا مهم ارتباط مستقيمي به تربيت
وند اي كه ضرورت دارد، اين گروه بايد در كنار آشنايي با ر

هاي رسانه مربوطه، به ها و توانايياختصاصي كار و محدوديت
ويژه ورزش نيز توجه زيادي را  هاي كارشناسان رسانه و بهديدگاه

ها در توسعه ورزش،  مبذول نمايند تا از حداكثر ظرفيت رسانه
لي  ) و2006مند گردند. نتايج بررسي سينفزون و ژانگ (بهره

هي بر روي عوامل فرهنگي و هاي گرو)، نقش رسانه2005(
اجتماعي ورزش را تأييد كرده است. رسانه در نخستين گام بايد 

رساني نمايد تا همواره نقش مؤثر خود در توسعه ورزش را اطالع

عنوان بخشي از ورزش نه كنار آن در نظر گرفته شود. ورزش  به
طور  تواند بهها و اعتقادات ميعنوان عامل انتقال ارزش به

افراد جامعه را بدون در نظر گرفتن طبقه اجتماعي،  ستقيم،غيرم
به  هاي گروهيدهد. لذا با توجه مناسب رسانهتحت تأثير قرار مي

شود. مي ها فراهم رفتارهاي اعتقادي و اخالقي زمينه توسعه آن
هاي گروهي با توجه به رسانهتوان عنوان نمود كه درنهايت مي

اي، متغيرهاي توسعه ورزش را سانهاين محورها و اقدامات مؤثر ر
بخشند و اين توسعه در متغيرهاي مختلف، منجر به بهبود مي

 توسعه ورزش خواهد شد.
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Abstract 

The aim of this study was to examine the role of mass media in the development of sport, so 
the Two-dimensional questionnairesin 5-axis of sports development was prepared .After 
determining the validity and reliability of the questionnaires, they distributed and then 
collected among 340 samples as experts in the field of sport and media.  The sample consisted 
of media managers, media experts, sport managers and sports experts.The research was 
descriptive and causal comparativeandthe data were collected through survey.There was a 
meaningful difference between the desired situation and the current situationamong the 
participants perspectiveon the effects of media in the development of sport in all the 5-axis in 
the development of sport (≥ α 0/05). Media with respect to these5-axisand effective measures 
of media have an indispensable role in their development. According to the nature of the 
media, mass media improve the variables of sport development and finally there will be Sport 
development. 

Keywords: Media, Sport, development. 
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