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 6چکيده 

در توسعه فرهنگ  یهاي جمعنقش رسانه یبررسبا هدف پژوهش،  نیا
 دیاساتجامعه آماري پژوهش شامل  .انجام شده است یورزش قهرمان یاجتماع

 )قهرمانان ملی و استانی رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران ی وورزش تیریمد
 .شد نییتع نفر(063) يآمار هدفمند و نمونه به روشگیري نمونه .( بود97سال 

رسانه  ی وبدن تیترب دیآن توسط اسات ییساخته محقق بود كه روا ةابزار، پرسشنام
 يآلفا بیا استفاده از روش ضرب، نامهپرسش ییایمورد تأیید قرار گرفت. پا

ها استفاده از معادالت داده لی. روش تحلدی( محاسبه گردα= 94/1كرونباخ)
 اول و دوم بود.  ةمرتب يتأیید یعامل لیو تحل یاكتشاف یعامل لیتحل، يساختار

 یآموزش، یشامل فرهنگ یجمع يهانشان داد كه سه عامل مرتبط با رسانه جینتا
 تشاراخالق درورزش، ان توسعه و جادیا در تأثیر يهاهیاست. ضمناً گو یغیو تبل
 يو انعکاس دستاوردها یهاي ورزشرسانه در حیصح اطالعات درست و و اخبار
و  یآموزش، یفرهنگ يهادر عامل بیخصوص ورزش به ترت در یورزش یعلم
هاي انهپژوهش رس نیا يهاافتهیاول قرار داشتند. براساس  تیدر اولو یغیتبل

 یدر ورزش قهرمان یفرهنگ اجتماع ةمؤلفه مهم در جهت توسع کی دیبا یجمع
با  لتعام در جهت یریزي مناسببرنامهتوان از این رو می .ردیگ مورد توجه قرار

 فرهنگي توسعه  ها براهاي آنتیو استفاده از ظرفی ورزش واي جامعه رسانه
 .انجام دادكشور  قهرمانی ورزشدر  یاجتماع

 ،یجمع يهارسانه ،یاجتماع فرهنگ ةتوسع توسعه، های کليدی:واژه

 یقهرمان ورزش
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract  

The aim of this research is to investigate the role of 

mass media in the development of social culture in 

championship sport. The statistical population 

consisted of sports and media management 

professors, media professionals, and athletes 

(national and provincial champions of ). 

Purposeful sampling was used in this study (  

people). A researcher-made questionnaire was used 

which it's validity was confirmed by physical 

education and media professors. The reliability of 

the questionnaire was calculated using Cronbach's 

alpha coefficient (α= ). Structural equations 

modeling, exploratory factor analysis, and 

confirmatory factor analysis of the first and second 

order were used to analyze data. The results revealed 

that three factors related to mass media were 

cultural, educational, and promotional factors. 

Meanwhile, items of affecting development of ethics 

in sport, publication of the correct and accurate 

information about sports in sports media, and 

distribution of scientific achievements in sport were 

prioritized in cultural, educational, and promotional 

factors respectively. Based on the findings, mass 

media should be considered as an important 

component in developing social culture in the sports 

championship. Therefore, through proper planning, 

the media and sports community can interact with 

each other and use their capacities to develop social 

culture in the national sports championship.  
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Social Culture Developmen 
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  مقدمه

ها و ترین ابزار براي طرح و رواج اندیشهقويها امروزه رسانه
 ها به قلبنگرش ها وكارآمدترین وسیله براي نفوذ فرهنگ

هاي گروهی به عنوان عامل شوند. رسانهجوامع محسوب می
ها دامنة وسیعی دارند و همة افراد جامعه بدون در انتقال ارزش

گیرند ها قرار میرسانهنظر گرفتن طبقة اجتماعی، تحت تأثیر 
فرهنگ  یی(. ازسو033: 6119، 0ناگلیو  ، گري، ریلی)باالرد

 كه  است یعوامل مختلف اجتماع از حاكم برمردم متأثر
تحت تأثیر خود قرار  ها وعملکردها راتوانند باورها، نگرشمی

 یاساس يازابزارها یکی یهاي گروهرسانه انیم نیا دهند. در
ل و عام یآموزش رسانی  و، اطالعیمسائل اجتماع یبررس يبرا
به حساب  یهاي اجتماعگیري ارزششکل در يمؤثر اریبس
 قشن تواننداز اركان دموكراسی، می یکیو به عنوان  ندیآمی

 داشته جوانان و نوجوانان ویژه به مردم روشنگري درمهمی 
 زا یکی ارتباطات كنونی عصر در. (033: 6116باشند )بشیر، 

. تاس ارتباطات علوم ویژه اجتماعی، به علوم در اساسی مفاهیم
كه اصوالً انسان  ودشنکته خالصه می نای در واژه این اهمیت

بدون ارتباطات توانایی زندگی كردن را ندارد و بدون آن ساختن 
ناي بریپذیر نیست. به عبارت دیگر، ارتباطات زجامعه امکان

 دهد.مختلف خود را نشان میساختار جامعه است كه در سطوح 
گیري در شکلاز جمله وسایل ارتباطی، رسانه است كه نقش آن 

 جامعه هر رایزاست،  اي انکارناپذیرتوسعه مطلوب در هر جامعه
ست. به رسانه ا ینگرش خاص ازمندیو توسعه ن شرفتیپ يبرا

 کیاز  ینسبت به توسعه حاك يدر جهان امروز جیهاي رانگاه
، ياداقتص ریاست كه شامل ابعاد مختلف نظ يعدمفهوم چند بُ

ر فرهنگ با تأكید ب دیاست كه اساساً با رهیو غ یاسیس، یفرهنگ
از  یکی(. 0: 6100، يشود )نگاهدار فیو اهداف هر جامعه تعر

 و یتوان هماهنگرا میكه آن  است یابعاد، توسعه اجتماع نیا
، یاجتماع، يهاي اقتصادشاخص یفیو ك یابعاد كم ییهمسو
ا ب، یكرد. توسعه اجتماع فیجامعه تعر در هر رهیو غ یفرهنگ
ارد و د کیجامعه ارتباط نزد کیافراد  یزندگ وهیو ش یچگونگ

 طیشرا جادیا قیاز طر یعموم یناظر بر ارتقاء سطح زندگ شتریب
بهداشت، ه، یتغذ، ییهاي فقرزدانهیدر زم نهیمطلوب و به

گذران اوقات فراغت است.  یمسکن، اشتغال، آموزش و چگونگ
 تیدر وضع بودبه جادیا یدر پ یتوسعه اجتماع نیهم چن
 رییل تغدنباهب يبهبود نیتحقق چن يافراد است كه برا یاجتماع

ن آورد يشناختی و رو، يرفتار دیو زا ریوپاگدست يدر الگوها

                                                                                                                                             
0.Ballaard, Gray,  Reilly, & Noggle 

 ينگرش، آرمان و اعتقاد مطلوب است كه بتواند پاسخگو کیبه 
 يریدهش .(03: 6104و دیگران،  ایازك)باشد  یمشکالت اجتماع

 ای یبه صنعت یجامعه سنت گذار ازرا ی( توسعه اجتماع6104)
 تیو، هیاجتماع هیسرما تیتقو ایكار و  میتقس قیمدرن از طر

قد داند و معتمی  یو اعتماد اجتماع  یارتباط  تی، عقالنیانسان
رح نگر مطكل کردیرو کیبه صورت  یاست كه توسعه اجتماع

 یزندگ بهبود يهایی برامتضمن كوشش هاست ك يندیبوده، فرآ
. محققان علوم (30: 6104)دهشیري، آن است تیفیو ك

 کی ياعضا نیب نهیارتباط و مشاركت به جادیا زین یاجتماع
هاى تبادالت و ارتباطات در نهیآمدن سطح هز نییجامعه، پا

 نیب يطح همکارس يمنافع متقابل آنان، ارتقا نیجامعه، تأم
 فکر ردادنییو تغ ركتهاي مشاشبکه جادیجامعه و ا ياعضا

 يجامعه برا ياز اعضا کیدر هر يتوانمند جادیافراد جهت ا
 يضرور ی،توسعه اجتماع يرا برا يهاي رفتاركسب مهارت

و  هر نوع توسعه يربنایفرهنگ زگر، ید ياند. از سوكرده انیب
 امعن نیاست؛ بد یو تحواّلت اجتماع راتییترین عامل در تغمهم

د مانن یهاي اجتماعدر شاخص توسعهو  شرفتیكه هرگونه پ
 تیو احساس امن تیامن، یاجتماع یهمبستگ، یاعتماد اجتماع

. به دریگیفرهنگ جامعه شکل م يبر مبنا یزندگ تیفیو ك
توان تابع فرهنگ جامعه را می یعبارت بهتر، توسعه اجتماع

 نام برد یبه عنوان توسعه فرهنگ اجتماع دانست و از آن
 (036: 6103ی و همکاران، وسفیری)م

 يادینب یتحقق و دگرگون يبه معنا یتوسعه فرهنگ اجتماع     
در جامعه است. از  یهاي اجتماعها، رفتارها و نقشدر نگرش

 هايتعارضته، یسنت و مدرن انیتعارض م لیرو، به دل نیا
قدان ف، یفرهنگ یگانگیمانند از خودب یرانیدر فرهنگ ا یدرون

، یارتباط جمع لیوساضعف استفاده از  ایفقدان ، یمدن ينهادها
غلبه ثروت و قدرت بر تعهد ، یها و مشکالت اجتماعوجود آسیب

خ كرده رسو زیپذیري كه متأسفانه در بدنه ورزش نتیو مسئول
كر و توسعه آن را متذ یاست، لزوم توجه به فرهنگ اجتماع

 يهايعوارض در قالب ناهنجار مشکالت و نیشود. امی
 يزدوبندهاسم، یگانیهول، يمانند، پرخاشگر یاجتماع

و  یمیهاي تورزش در ژهیبه و رهیو غ نگیدوپ، یراخالقیغ
 تیاي مانند فوتبال بروز و ظهور دارد كه ضرورت و اهمحرفه

و دیگران،  احمدزاده) دهدرا نشان می یتوسعه فرهنگ اجتماع
6104 :07 ) 
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در  یفرهنگ تیاهمّ يدارا، یاجتماع يادهیورزش به عنوان پد 
 نیر اب یمحققان علوم اجتماع شتریجوامع مختلف است. اعتقاد ب

، یابعاد مختلف اخالق تیتقو قیتواند از طراست كه ورزش می
 یجتماعا هیدر كسب سرما يگذارنقش تأثیر یو فرهنگ یاجتماع

ست. ا یتوسعه فرهنگ اجتماع جادیشد كه متعاقب آن اداشته با
با جایگاهی كه رسانه و وسایل ارتباطی در زندگی امروزي بشر 

توان آن را در زمره نهادهاي اجتماعی و یکی اند، و میپیدا كرده
هاي از عوامل عمده مؤثر بر فرایند پذیرش هنجارها و ارزش

؛ ورزش نقش رسانه در، عدم رشد و توسعه كرداجتماعی قلمداد 
مانى، در-مبانى فرهنگ ملى، گسترش خدمات بهداشتى هتوسع

 توسعه فرهنگ اجتماعی در ممکن و ریرا غ یاجتماعى و ورزش
 سازد. توسعه فرهنگ اجتماعی درورزش را بامشکل مواجه می

عه نوع توس نیفرهنگ است. درا یفیتوسعه ك، یورزش قهرمان
ل رابري و عدالت اجتماعی، نیبهبود در كیفیت زندگی، تحقق ب

اركت ساالري و  مشبه یکپارچگی اجتماعی، تحقق نظام شایسته
(. 040: 6106، پوريو علو ی)بحران استتوجه  اجتماعی مورد

است ورزش همگام با فرهنگ جامعه در سطح   يضرورن، یبنابرا
. ردیقرار گ ژهیمورد توجّه و یبعد اجتماع و در ابدیتوسعه  یمل

مانى، در-هداشتىبانى فرهنگ ملى، گسترش خدمات بتوسعه م
ن، دی گاهیاجتماعى و برخوردارى از نیروى كارآمد و احترام به جا

 نیاز ا زیهاي خود كه جامعه  ورزش نباورها، فرهنگ و ارزش
 آن را توسعه و یتوجه به فرهنگ اجتماع ستین یقاعده مستثن

به  یتماع. از عوامل مهم توسعه فرهنگ اجدینمامی يضرور
دات عا یرسانه تمام رایرسانه نام برد. ز ازتوان ورزش می در ژهیو

ها درباره مسائل آن يها و باورهاجامعه، نگرش یو رفتار ورزش
همگانی شدن و توسعه ورزش را تحت تأثیر قرار ، یورزش

( یکی از اهداف 6106)ي و داوود یفیطور كه ظردهد. همانمی
داند. باتوجه به را  توسعه ورزش می هاي خودتیرسانه در فعال

 در یموضوع نقش رسانه در توسعه فرهنگ اجتماع تیاهم
 ركامل د و ، جامعیتخصص یقیحال تحقتابه، یورزش قهرمان

قش ن تهانجام گرف قاتیصورت نگرفته است. تحق نهیزم نیا
 یبررس مرتبط با ورزش مورد ریو غ یرسانه را در  دو حوزه ورزش

 يموضوعات خارج از حوزه ورزش مصطفو ت. درداده اس قرار
خود هاي پژوهش ( در6106آسوده ) و ي( و نور6103) یكهنگ

منیت ها در تقابل با اكردند كه بر خالف تصور برخی، رسانه انیب
ت، كنندۀ امنیترین عامل تقویتنیستند، بلکه مکمل و مهم

هاي توسعه فرهنگ از مؤلفه یکی)ی اجتماع تیامن ژهیوبه
 توانند نقشها میآیند  و رسانه( در جامعه به حساب مییاجتماع

جام شده ان قاتی. تحقندینما فاءیجامعه ا تیدر ارتقاء امن یمثبت
 یورزش همگانورزش،  درحوزه ورزش نقش رسانه را در توسعه

عرب نرمی  اند. مانندكرده یبررس عامبه صورت  یو قهرمان
( كه در تحقیق خود نقش رسانه )تلویزیون( را در توسعه 6106)

 امر مستلزم به نیاورزش مورد بررسی قرار داد و بیان كردكه 
. ( استونیزیتلوی رسانه )اجتماع گاهیشناختن جا تیرسم

 یخود به  بررس پژوهش ( در6106) يمرادو  يهنري، احمد
 هاي ورزشمؤلفه جیدر توسعه و ترو یهاي ورزشرسانه تیوضع

نقش نیز  ( 6103) يشتاب بوشهر و دپوریپرداختند. حم یقهرمان
 یكردند.  بخش یبانوان را بررس یرسانه در توسعه ورزش قهرمان

صورت گرفته در حوزه رسانه به روش هاي پژوهشاز   گرید
 هسیو مقا یموارد به صورت بررس یمحتوا و در بعض لیتحل

هاي مهدویان شد. مانند پژوهشباموجود و مطلوب می تیوضع
( كه به بررسی نقش 6117)( و قاسمی6116مشهدي )

 انیورزش كشور پرداختند و ب توسعةهاي گروهی در رسانه
هاي گروهی در كردند كه بین وضعیت موجود و مطلوب رسانه

آموزي، هاي ورزش همگانی، دانشتوسعة ورزش كشور در گروه
بانوان تفاوت معناداري وجود  دانشجویی، كارگران، معلوالن و

 دارد. 
و  رییتغ ازمندین یهاي ورزشرسانه ژهیبه هرحال رسانه و به و   

 خود هستند تا بتوانند نقش یو انسان يكار ستمیس تحول در
 یدر ابعاد مختلف را به درست یخود در قبال توسعه ورزش قهرمان

 بت بهنس یهاي ورزشرسانه  ژهیها به و. رسانهندینما فاءیا
امر  مختلف درهاي وهمناسب جهت مشاركت گر يبسترساز

 رایز ،اندكرده یكوتاه یورزش قهرمان یتوسعه فرهنگ اجتماع
 به یهاي خصوصبخش ایو  یمال انیگردد حامكه مشاهده می

  نیكنند. همچنگذاري میهیبخش سرما نیندرت در ا
 لیاحتماالً به دل ونیزیو پرطرفدار مانند تلو يداریهاي درسانه

 یغیو تبل یآموزش یهاي ورزشبه برنامه یزمان تیمحدود
ها به پخش نپرداخته و با اختصاص دادن اكثر زمان برنامه

د. اندهیامر غفلت ورز نیاز ا یو مسابقات  ورزش قهرمان دادهایرو
ئوالن مس یكل یتوجه یب دیشا یكوتاه نیا يبرا گرید لیدل

و ابزارگونه قلمداد  یهاي كشور به ورزش قهرمانو رسانه یورزش
 یشهاي ورزتوان گفت كه رسانهمی یطور كل. بهباشدكردن آن 

 یهاي ورزش قهرمانمؤلفه جیاي درتوسعه و ترونقش بالقوه
نقش  نیا رانیا یهاي ورزشبودن رسانه یدولت لیدارند كه به دل

به علت  معموالً یی. ازسودیآكمتر به صورت بالفعل در می
ها توجه بیشتر، رسانه هاي ورزش قهرمانی و درآمدجاذبه

كمتر  یاین بخش دارند و بعد اجتماع يبیشتري به بعد اقتصاد
است كه  ورود رسانه در  نیموردتوجه بوده است. اما نکته مهم ا

 لیتواند دلمی نیورزش با ورزش قهرمانی آغاز گردید كه ا
از  یجانبه ورزش قهرمانتوسعه همهبرتوجه رسانه به  یمهم
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عامري و جامعی،  ید)س باشد یجمله توسعه فرهنگ اجتماع
 یخپاس افتنی یمنظور پژوهش  حاضر در پ نی( به هم37: 6104

 در توانندیچگونه م یهاي جمعسؤال است كه رسانه نیبه ا
در جامعه نقش داشته  یورزش قهرمان یتوسعه فرهنگ اجتماع

 باشند.

   شناسی پژوهشروش
حاظ لی، به كم قاتیتحق حاضر به لحاظ نوع داده از انواع قیتحق

 یهمبستگ-یفیتوص قاتیبوده و در زمره تحق يكاربردهدف، 
و  یورزش تیریمد دیپژوهش شامل اسات يباشد. جامعه آمارمی

 یو استان یرسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران )قهرمانان مل
به عنوان نفر  063هدفمند و  روشبه ري گینمونه. ( بود97سال 

آوري براي جمع. در پژوهش حاضر نمونه پژوهش انتخاب شدند
مرحله  . درنامه محقق ساخته استفاده شدپرسشاز اطالعات، 

 یو اسناد باال دست یكتب و مقاالت متعدد علم یاول با بررس
اي هیگو36 هینامه اولپرسشره، یمانند سند توسعه ورزش و غ

از  يتعداد ارینامه مذكور در اخت. سپس پرسشدیگرد نیتدو
رسانه قرار گرفت تا در ی و ورزش تیرینظر مدصاحب دیاسات

 زیو ن تیاهم زانیها، مهیگو ییصوري و محتوا ییمورد روا
در ورزش  یها با توسعه فرهنگ اجتماعاز آن کیتناسب هر 

 ةرسش نام. پس از انجام اصالحات، پندیاعالم نظر نما یقهرمان
 یلی)از خ کرتیل یارزش 3اس یبا مق یسؤال 31 یینها

نامه با پرسش ییایپا. دی( آماده گرد0=تیاهم ییتا3مهم=
( برآورد α= 94/1كرونباخ ) يآلفا یهم بستگ بیاستفاده از ضر

 شده در ینامه طراحشد. درمرحله دوم، نمونه پژوهش به پرسش
 لیتحلی، فیتوصآمار  از دو روش .مرحله اول پاسخ دادند

، يمعادالت ساختاری، و آمار استنباطشناختی تیاطالعات جمع
اول و دوم  ةمرتب يتأیید یعامل لیو تحل یاكتشاف یعامل لیتحل

افزار شده با استفاده از نرم يآورجمع يهاداده. شده است استفاده
SPSS  نییشده و پس از تع یاكتشاف یعامل لیتحل 60نسخه 

 3/6نسخه  Lisrelافزار با استفاده از نرم هاي هرعامل،هیگو
 ها انجام شد.  آن يبر رو يتأیید یعامل لیتحل

   های پژوهشیافته
پژوهش  نیكننده در اشركت 063 انینشان داد كه از م جینتا
 34درصد( مرد بودند. 6/33نفر )79درصد( زن و 6/33نفر )43

انه و رس یورزش تیریمد دیرا اسات انیدرصد( پاسخگو6/30نفر )
نفر  30دادند. می لیتشک يو اصحاب رسانه با درجه دكتر

نفر 41 نیب نیا ازورزشکاران بودند.  انیدرصد( از پاسخگو6/46)
درصد(  34) ينفرمقام كشور60درصد( و 33)ی مقام استان

امل، ورزشکاران ش یلیمدرک تحص نیباالتر  نیداشتند. هم چن
درصد( و 34) سانسینفر فوق ل33درصد(، 3/03)ي نفردكتر01
پژوهش از روش  نیدرصد( بود. در ا3/69) سانسینفر ل06
جهت  (یاصل ياهمؤلفه لی)روش تحل یاكتشاف یعامل لیتحل
استفاده شد كه بر  یهاي جمعهاي مؤثر بر رسانهعامل نییتع

ط به عنوان سه عامل مرتب یو فرهنگ ی، آموزشیغیاساس آن تبل
فرهنگ  ةشدند كه در توسع ییشناسا یهاي جمعبا رسانه

آزمون بارتلت  جینقش دارند. نتا یورزش قهرمان در یاجتماع
 يراب یاكتشاف یعامل لیل، نشان داد استفاده از تحیکجدول 
ساخته شده از  يهانامه پژوهش مناسب بوده و عاملپرسش

 دهدینشان م زین KMOآزمون  جیاعتبار الزم برخوردارند. نتا
 دارد. تیكفا یعامل لیتحل يبرا هاكه تعداد نمونه

 یاكتشاف یعامل لیو بارتلت در تحل KMOآزمون  جینتا -6جدول

Table - The Results of KMO and Bartlet 

Test in Exploratory Factor Analysis 
KMO  بارتلت 

 36/0419 دو یخ 

 300 يدرجه آزاد 603/1

 110/1 يسطح معنادار 

هاي هیگو یهاي جمعمؤلفه رسانه یاكتشاف یعامل لیتحل در
با بار    یورزش قهرمان نهیزم هاي درارتقاء مطالعات و پژوهش

درساخت  یهاي پژوهشافتهی يریكارگه( ب313/1عاملی )
 شکسوتانیپاسداشت پ ،(319/1)ی با بارعامل یهاي ورزشبرنامه

هاي جذاب داشتن برنامه ،(690/1)ی و بزرگان ورزش با بارعامل
( 663/1)یبا بارعامل يفرهنگ تماشاگر یمعرف يبراپندآموز  و

قانون(  عرف و اعمال خالف شرع و از ي)دوری نید يبندیو پا
 لی( به دل316/1)یبا بارعامل یورزش يدادهایبه هنگام پخش رو

خارج شد.  لیتحل ندیفرا ( از41/1مبنا ) بار از كمتر یبارعامل
 ينباخ براكرو يفاده ازآلفااست زباین یاپایایی یمیزان ثبات درون

( و 93/1با ) برابر یآموزش الک( م67/1برابر با ) یغیمالک تبل
هاي بعد رسانه يبرا تینها ( و در66/1برابربا ) یمالک فرهنگ

 مربوط به هر يهاهی( به دست آمد. گو96/1با ) برابر یجمع
وانحراف استاندارد( و  نیانگیدهندگان )مپاسخ دگاهید مالک از

 دومالک مربوطه درجدول  در هیمربوط به هرگو یعامل بار
 گزارش شده است.
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 اخالق در توسعه و جادیا در ، تأثیردوبراساس اطالعات جدول 
 يبود. انعکاس دستاوردها یمبحث فرهنگ يهاتیورزش از اولو

 در یغیعامل تبل در یخصوص ورزش قهرمان در یورزش یعلم
به عنوان  نیگانیم نیشتریقرار گرفته و با داشتن ب ییباال تیاولو
 و اخبار بخش شناخته شد و انتشار نیدر ا هیترین گومهم

به عنوان  زین یهاي ورزشرسانه در حیصح درست و اطالعات

 یعامل لیبود. پس از تحل یعامل آموزش هیترین گومهم
از  یهاي جمعهاي مربوط به رسانهعامل ییو شناسا یاكتشاف

 يدتأیی یعامل لیتحل يبرا يسازي معادالت ساختاروش مدلر
 شد )شکل هارائه الگو استفاد تیمرتبه اول و دوم و در نها

(.3و6و0

 
 

 هاي جمعیهاي مؤلفه رسانهگویهها وعامل-5جدول 

Table - Factors and Items of Mass Media Component 
 عاملی بار        ± استاندارد انحراف        ها                                          عامل                                          گویه در اولویت

 ميانگين

 عامل

 

776/1 

336/1 

796/1 

333/1 

347/1 

306/1 

433/1 

313/1 

33/1±37/4 
33/1±39/4 
77/1±36/4 
33/1±36/4 
34/1±40/4 
73/1±60/4 
66/1±06/4 
63/1±39/3 

 در ورزش اخالق تأثیر در ایجاد و توسعه
 ورزشی رویدادهاي امنیت تأمین

 جوانمردانه بازي به توجه
 ورزش جامعه به اعتماد عمومی افزایش در جهت تالش

 ورزش و مسئولین مربیان، سرپرستان تکریم به اهتمام
 هجامع مصالح و فرهنگ مرتبط با كالن و ردخ رویدادهاي قبال در ورزشیهاي رسانه مسئولیت

 ورزشی رویدادهاي دادن پوشش هنگام به در ورزش اجتماعی هنجارهاي رعایت
 و سنتی محلی-بومیهاي بازي به توجه

0 
6 
3 
4 
3 
3 
7 
6 

 
 
 
 

 فرهنگی

736/1 
631/1 
440/1 
311/1 
393/1 
439/1 

73/1±46/4 
60/1±39/4 
73/1±39/4 
94/1±63/4 
96/1±61/4 
66/1±64/3 

 قهرمانی ورزش در خصوص ورزشی علمی دستاوردهاي انعکاس
 ورزشیهاي رشته كلیة اطالعات و اخبار به ورزشیهاي رسانه پرداختن

 قهرمانی ورزش مختلفهاي در زمینه ورزش نظرانصاحب تفکرات
 ورزشی مختلفهاي رشته معرفی در ورزشیهاي رسانه بودن مؤثر
 رویدادها و مسابقات اجراي در ورزشیهاي رسانه مطلوب خبري پوشش

 كشور ورزشی قهرمانان و ورزشکاران معرفی در ورزشیهاي رسانه سهم

0 
6 
3 
4 
3 
3 

 
 

 تبلیغی

 

406/1 
363/1 
334/1 
469/1 
633/1 
716/1 
319/1 
736/1 

73/1±34/4 
73/1±67/4 
60/1±63/4 
93/1±06/4 
69/1±03/4 
69/1±16/4 
66/1±13/4 
96/1±14/4 

 ورزشیهاي در رسانه و صحیح درست انتشار اخبار و اطالعات
 درورزش و آموزشی علمی كتب

 در ورزش و آموزشی ادواري و تخصصی-علمی وجود نشریات
 جامعه به معاصر ورزشی الگوهاي معرفی

 ورزشیهاي رسانه توسط ورزش آموزشی تصاویر و هافیلم ارائه
 آموزشیهاي در برنامه ورزشی و اخالق فلسفه آموزش

 ورزشیهاي و ماهنامه نامههفته ها، مجالتروزنامه
 ورزش دررسانی اطالعهاي ها و پایگاهها، وبالگسایت تعداد

0 
6 
3 
4 
3 
3 
7 
6 

 
 

 آموزشی
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 هاي استاندارد شده(تحلیل عاملی تأییدي مرتبه اول )اَماره-6شکل

Figure - First-Order Confirmatory Factor Aanalysis (Standardized Statistics)                              

هاي گویه همه اول، از مرتبه تأییدي عاملی تحلیل در
 توسعه هب مربوط عامل سه تبیین و بینیپیش براي نامهپرسش
 (. 0شماره شکل)شد استفاده اجتماعی فرهنگ

 
 
 

AGFI GFI NNFI NFI RMSEA P-

value 
x6 /df df x6 

66/1  96/1  90/1  96/1  130/1  011/1  36/0  300 40/406  
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 هاي استاندارد شده(مرتبه دوم )اَمارهتحلیل عاملی تأییدي  -5شکل

Figure - Second-Order Confirmatory Factor Analysis (Standardized Statistics) 

ی، فرهنگ) عامل سه نیز دوم مرتبه تأییدي عاملی تحلیل در
 رهنگف توسعه عنوان تحت اصلی بعد ، یک(تبلیغی و آموزشی
 تحلیل هب مربوط نتایج. كردند تبیین و بینیپیش را اجتماعی

 عاملی بار با آموزشی كه داد نشان دوم مرتبه عاملی

 جتماعیا فرهنگ توسعه بعد تبیین در را تأثیر بیشترین63/1
 در 46/1و33/1 بارهاي با ترتیب به نیز فرهنگی و تبلیغی. دارد
 (.6شماره شکل. )بودند هاي بعديرده

  

AGFI GFI NNFI NFI RMSEA P-

value 
x6 /df df x6 

97/1 94/1 90/1 96/1 30/1 110/1 61/1 6 30/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تبلیغی
 

 فرهنگی

 آموزشی
 

33/1  

 

46/1  

 

63/1  

توسعه فرهنگ  
 اجتماعی

 تبلیغی
 

 فرهنگی

 آموزشی
 

33/1  

 

46/1  

 

63/1  

 

هاي رسانه
76/1 جمعی  

 

73/1  

 

63/1  

 

33/1  

 

توسعه فرهنگ 
اجتماعی ورزش 

 قهرمانی
 

 قهرمانی درورزش اجتماعی فرهنگ توسعه بر جمعیهاي رسانه تأثیر الگوي-3شکل
 

 
Figure - The Pattern of Mass Media Impact on the Development of Social Culture in the Athleticsport 
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 های پژوهشآزمون فرضيه
 ورزش یاجتماعفرهنگ بر توسعة  یعامل فرهنگفرضیه اول: 

 .تأثیر معناداري دارد یقهرمان
 نشان از تأیید tحاصله از آزمون  جینتابا توجه به جدول سه 

 از شتریب tاَماره ) كندمی % 93 نانیمحقق در سطح اطم هیفرض
 یعامل فرهنگ نیبنابرا (.شده است ±93/0 نقطه بحرانی جدول

و  مثبتتأثیر یورزش قهرمان یاجتماعفرهنگ بر توسعة 
 معناداري دارد.

 ورزش یاجتماع فرهنگبر توسعة  آموزشیعامل فرضیه دوم:  
 .تأثیر معناداري دارد یقهرمان

نشان از تأیید  tحاصله از آزمون  جینتا سهبا توجه به جدول 
 از شتریب tكند )اَماره می % 93 نانیمحقق در سطح اطم هیفرض

 آموزشی عامل نیشده است(. بنابرا±93/0جدول  یانبحرنقطه 

و  مثبتتأثیر یورزش قهرمان یاجتماعفرهنگ بر توسعة 
 معناداري دارد.

رزش و یبر توسعة فرهنگ اجتماع تبلیغیوم: عامل س هیفرض
 تأثیر معناداري دارد. یقهرمان

نشان از تأیید  tحاصله از آزمون  جینتا سهبا توجه به جدول 
 از شتریب tكند )اَماره می % 93 نانیمحقق در سطح اطم هیفرض
 تبلیغی عامل نیشده است(. بنابرا±93/0جدول  یبحران نقطه

 و مثبت تأثیر یورزش قهرمان یبر توسعة فرهنگ اجتماع
 معناداري دارد.

 
 
 
 

 

 تأییدي( عاملی تحلیل نتایج از گرفته هاي پژوهش  )برنتایج آزمون فرضیه -3جدول 

Table - The Results of Research Hypothesis Test (Based on the Confirmatory Factor Analysis 

Results) 

 t نتیجه
بارعاملی 

 استانداردشده
مربع همبستگی 

 چندگانه
 متغیر مستقل  متغیر وابسته

16/7 تأیید فرضیه پژوهش  33/1  33/1  
 فرهنگ توسعه

 اجتماعی
 فرهنگی 

6/3 تأیید فرضیه پژوهش  63/1  69/1  فرهنگ توسعه 
 اجتماعی

 آموزشی 

6/6 تأیید فرضیه پژوهش  46/1  44/1  
 فرهنگ توسعه

 اجتماعی
 تبلیغی 

 گيرینتيجهبحث و 
ام همگ جامعه در تحول و تغییر ان معتقدندكه هرگونهگرپژوهش

 این نیز، از اجتماعی توسعة است. به عبارتی آن جامعه فرهنگ با
ظهور و  اجتماعی فرهنگ توسعه چارچوب كرده، در الگو پیروي

 ییکپارچگ به اجتماعی، نیل عدالت و برابري تحقق. بروز دارد
 رد اجتماعی ساالري، مشاركتشایسته نظام اجتماعی، تحقق

 یتظرف و قابلیت مدنی، تقویت نهادهاي وها انجمن بسط قالب
 در حاصلهاي ضرورت به گوییاجتماعی، پاسخ نظام

 ملی جامانس حفظ با تکثراجتماعی مختلف، پذیرشهاي دگرگونی
 گهاي توسعه فرهناز نشانه انسانی برخیهاي توانمندي ارتقاي و

 وجود دلیل به این علیرغم. است جامعه یک در اجتماعی
هاي اجتماعی، و ناهنجاريها ها، شکافمشکالتی مانند، تعارض

 در پذیريآسیب و ستیزيگریزي، قانونوروانی، قانون اخالقی
 هغیر گی وفرهن و هویتی هايفرهنگی، بحران تهاجمات برابر

ت، اس قرار داده خود تأثیر تحت نیز را ورزش جامعه متأسفانه كه
 در ورزش قهرمانی ضروري را اجتماعی فرهنگ توسعه به توجه

تواند در كمک به این نوع توسعه نماید. از عواملی كه میمی
طور كه هاي جمعی است. همانتأثیرگذار باشد، رسانه

 زا استفاده ضعف یا است، فقدان( نیز بیان كرده 6101بابایی)
 د.شوتوسعة اجتماعی می جمعی موجب  فقدان ارتباطهاي رسانه

فرهنگی، آموزشی و  پژوهش سه عامل هاي اینیافته طبق      
 گهاي جمعی در توسعه فرهنكننده نقش رسانهتبلیغی تبیین

 از تواننمی را جامعه و قهرمانی است. فرهنگ ورزش اجتماعی
 فرهنگ، جمعی مهم از خصوصیات یکی چنانکه. ز كردمتمای هم

، سالمت در را نقش ترینمهم بنابراین، فرهنگ است؛ آن بودن
دارد.  اجتماعی توسعه و تحوّالت اجتماعی و انسجام، تغییر

 مختلف اجتماعی عوامل از مردم، متأثر بر حاكم ازسویی فرهنگ
 تأثیر تحت را و عملکردها هاعوامل، باورها، نگرش است. این
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 ابزارهاي از یکی گروهیهاي بین رسانه در این. دهندمی قرار
 رد مؤثري بسیار و عامل اجتماعی مسائل براي بررسی اساسی
 به هرسان اكنون .آیندمی شمار به اجتماعیي هاارزشگیري شکل
 و پیشرفت اساسی معیارهاي از مهم، بلکه عوامل از یکی عنوان

 مشاهدهها پژوهشدر  اینکه . باگیردمی قرار توجه توسعه، مورد
 توسعه در مستقیم طوربه را هاي جمعیرسانه نقش كه نشد

 توانمی كند، ولی بررسی قهرمانی ورزش اجتماعی فرهنگ
 آن توسعه براي الزم شرط جامعه هر ها دررسانه كه كرد اذعان
ه طور كاست. همان اجتماعی توسعه فرهنگ به عبارتی یا جامعه

( و مصطفوي 6107زاده ابرسی )جوادي بورا و هاشمهاي پژوهش
هاي جمعی را عامل مهمی در افزایش ( رسانه6103كهنگی )

 د. داننهاي توسعه اجتماعی میلفهؤاعتماد و امنیت اجتماعی از م
 براي عامل فرهنگی پژوهش اشاره دارد كه هاي اینیافته     

 قطری از قهرمانی ورزش فرهنگ اجتماعی توسعه در نقش ایفاي
 ايرویداده امنیت درورزش، تأمین اخالق تأثیر در ایجاد و توسعه

 افزایش درجهت تالش، جوانمردانه بازي به ورزشی، توجه
مربیان،  تکریم به ورزش، اهتمام جامعه به اعتمادعمومی

 در یورزشهاي رسانه مسئولیت ورزش،  و مسئولین سرپرستان
، جامعه مصالح و فرهنگ با مرتبط كالن و خرد رویدادهاي قبال

 دادن پوشش هنگام به در ورزش اجتماعی هنجارهاي رعایت
و سنتی  محلی-بومیهاي بازي به توجه ورزشی و رویدادهاي
هاي اندكی نقش فرهنگی رسانه را در پژوهشكند. عمل می

 زادهاند. مانند تحقیق هاشمتوسعه فرهنگ اجتماعی بررسی كرده
 به یافتگی راتوسعه  عوامل عدم از كه( 6103) اداتیو عب ابرسی

 و اجتماعی ساختارهاي درخصوصاي رسانهسازي فرهنگ عدم
گرانی پژوهش .اندبرشمرده اقتصادي ساختارهاي به بیشتر توجه

( 6104) بخش تاج( 6103) یقاسمي و باقرهمچون میناوند، 
كشاورز، قاسمی، عزیزیان  فراهانی،  ( 6104) گودرزي و عبدي

 و زادهكاظم( 6101) بهنوشو  كاشف زاده، محرم( 6104كهن )و
داود، ( 6117) صفابخش( 6119) روزخوش( 6101) كوهی

 (6106) 6هورینگ( 6106) 0جان ورت و آشورث، رودریگز
 بلژیک و هلند فرهنگیهاي و سیاست( 6106)  3اسونسون

 فرهنگی، دینیي هاارزش رعایت نیز( 6119) نیوزیلند و (6101)
هاي ناهنجاري ورزشی، كاهشهاي برنامه در ملی رسوم و آداب و

ي هاارزش و هنجارها ورزش، عدم تعارض طریق از اجتماعی
، آزاداندیشیهاي مشترک، كرسی علمی كارهاي فرهنگی، انجام

هاي برنامه ایجاد واي حرفههاي انجمن وها گروه تشکیل

                                                                                                                                             
0 . Ashworth,  Rodriguez & Jeanneret 

6 .Hornig 

مواجهه با  در هاي ورزشیمسئولیت رسانه تفریحی، احساس
 مصالح و فرهنگ اتفاقات كوچک و بزرگ ورزشی مرتبط با

 از قلیدت از ورزش، پرهیز بزرگان و پیشکسوتان جامعه، پاسداشت
ها، ها، اسطورهپوشش، توجه به سنت نحوه در غربی الگوهاي

 ملی، آرایش و بومی هنرهاي و رسوم و ها، آدابآیین وها نشانه
 جوانمردي، شركت و پهلوانی فرهنگ خود، ترویج رفتار و

 سیماي طرح اسالمی، اجراي پوشش با مسابقات در ورزشکاران
 و مداراخالق پهلوانان، قهرمانان با آشنایی همان كه را پهلوان
 تماشاچیان و مخاطبان، هواداران ورزشکار، آموزش شهداي
 امند یا و بداخالقی، ایجاد از منظور جلوگیري به هارسانه توسط

 ورزشی، عدم قهرمانان از ورزشی، الگوسازي هايبحران به زدن
 روحیه و اخالق اجتماعی، گسترشهاي ناهنجاري نمایش

 در مدارياخالق ترویج براي ریزيورزش، برنامه در جوانمردي
دوپینگ،  مانند بداخالقی با مبارزه جهترسانی  ورزش، اطالع

 سازينهادینه و ترویج و پهلوانی، هنجارسازي فرهنگ ترویج
 آموزشی هايبرنامه اخالق، پخش و عدالت چون هنجارهایی

 فرهنگی مؤلفه تقویت رسانه براي از هواداران براي مناسب
 حاضر پژوهش نتایج با اند كهكرده بیان هاي جمعی رارسانه

پژوهش  در (6103ظروفی ) و دارد. همچنین فریدي همخوانی
ر با تأثیر ب توجهی قابل میزان ها بهاند كه رسانهدریافته خود

اجتماعی باعث  اعتماد و هایی مانند  سرمایه، مشاركتشاخص
شوند. علیرغم این، محققان معتقدند كه اجتماعی می توسعه
 رزشو رابطه با توسعة فرهنگی خود را در نقش ورزشیهاي رسانه

 به  كنند. شاید از دالیل آن بتوانتبیین نمی درستی به قهرمانی
 یقهرمان ورزش آن و به تبع ورزش مقولة به یکپارچه نگاه عدم

(. 6106اجتماعی اشاره كرد )هنري و همکاران،  بعد یک به عنوان
به  ها در قبال توسعه ورزشاین نیازمند كار فرهنگی بیشتر رسانه

 ن است.ویژه توسعه ورزش قهرمانی در ابعاد گوناگو
امروزه به دلیل دستیابی آسان به وسایل، امکانات و       

ري واي و جهت استفاده صحیح و بهرهتجهیزات آموزشی و رسانه
ویژه جامعه ورزش كنونی جامعه به مطلوب از آنها در شرایط

 و اخالقى معیارهاي است، زیرا فرهنگ به نیازمند اهتمام جدي
 یاز سوی .گیرندقرار می نجش فرهنگ جامعه مورد س با اجتماعى
 رادارد، زی و متقابل دوطرفه رابطه یک و رسانه با آموزش فرهنگ

هویت و ماهیت خود را از فرهنگ جامعه وامدار  آموزشى نظام
و  اعتالء نیز و فرهنگ دارد فرهنگى صبغه و به عبارتی است

 همچنین، رسانه. است آموزشى نظام جاودانگی آن درگرو تعالی

3 .Swenson 
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 در كه نامع بدین. هستند و متأثر از یکدیگر وابسته نیز جامعهو 
 دونب ارتباط خود، برقراري پیام انتقال براي تاریخ، انسان طول

 اركبه راها رسانه یکدیگرهاي از افکار و دیدگاه واسطه، آگاهی
 قدرت همین و است داده گسترش آن با را خود فرهنگ و گرفته
 بدلم فرهنگی مؤثر سالح یک به را آن كه است ارتباطی وسایل
جمعی، عامل هاي مؤلفه رسانه دوم است. از این رو عامل كرده

و  درست انتشار اخبار و اطالعات هايگویه كه بود آموزشی
، در ورزش و آموزشی علمی كتب، ورزشیهاي در رسانه صحیح

، در ورزش  و آموزشی ادواري و تخصصی-علمی وجود نشریات
 ویرتصا و هافیلم ارائه، جامعه به معاصر ورزشی الگوهاي معرفی

و  فلسفه آموزش، ورزشیهاي رسانه توسط ورزش آموزشی
 ها، مجالتآموزشی، روزنامههاي در برنامه ورزشی اخالق
ها و ها، وبالگسایت ورزشی، تعدادهاي و ماهنامه نامههفته

 ند.كنمی تبیین را عامل ورزش این دررسانی اطالعهاي پایگاه
( 6104) جامعی و ( سیدعامري6107ی )دونیفر و فريیكالته س

 روزخوش (6103) شجیع و احسانی( 6103) كشه مبینی و امینی
( 6104) فرهنگی اسپانیاهاي ( سیاست6106كرشتمن) (6119)

و  هالمیفمانند ارائه ی یهاگویه( 6103) تركیه( 6103) یمن
ن نظراصاحبهاي دگاهید ازی، بهره بردن ورزش یآموزش ریتصاو

هاي رسانه ی، تعدادپرورش ی وآموزشهاي ورزش در برنامه
عداد ورزشی، ت نگارانروزنامه الکترونیکی، تعداد و چاپی ورزشی
 میتك ایرانی، مقایسه اینترنتی ورزشیهاي سایت و نشریات

 تخصصی نشریات آمار جهانی، تعداد با ایران ورزشیهاي رسانه
 كالنهاي برنامه و اسناد در پژوهش به ایران، توجه در ورزشی
 از ورزشی، الگوسازي پژوهشی مراكز كشور، افزایش ورزش

 هورزشی، رسانهاي رسانه توسط واقعیات ورزشی، بیان قهرمانان
 و ورزشی، رادیو، نشریات، مطبوعاتهاي فیلم نظیر تصویري

 نقش تعهد، با و درست خبررسانی ورسانی تلویزیون، اطالع
 عنوان ها، تعدادروزنامه ورزش، تعداد در ترویج اخالق درها رسانه
هاي شده، رسانه چاپ مجله عنوان شده، تعداد چاپ كتاب

ها وزنامهر روزانه گردش بومی، تعدادهاي فیلم الکترونیکی، تولید
 با كه .اندبراي تبیین این عامل معرفی كرده را مجالت و

دارد. از دالیل اهمیت بررسی  همخوانی حاضر پژوهش هايیافته
اي مؤثر در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش این عامل رسانه

 یكارشناس) پایین توان به مواردي چون تحصیالتقهرمانی می
 و رسانه و یبدن تربیت با غیرمرتبط تحصیلی ، رشته(ترپایین و

ورزشی نام برد هاي رسانه اصحاب و مدیران از برخی كم تجربه
 مطالعات افزایش و سازيآگاه به نسبت ایشان به دلیل كوتاهی كه
ها رسانه نقش اندنتوانسته قهرمانی ورزش ها درزمینةپژوهش و

تبیین كنند.  آن...( و اجتماعی) جانبههمه درتوسعه خوبیبه را
 و آموزش كمیتة اندازيراه و تشکیل را آن حل راه انگرپژوهش
 ايرسانه و ورزشی متخصصانهاي ایده وها دیدگاه از استفاده

گر ضرورت نقش كه بیان( 6103قاسمی،  و دانند )نظريمی
هاي جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش آموزشی رسانه

 قهرمانی است.  
 علمی دستاوردهاي انعکاس هايحاضر، گویه پژوهش در     

 ورزشیهاي رسانه  پرداختن، قهرمانی ورزش درخصوص ورزشی
 ورزشی، تفکراتهاي رشته كلیة اطالعات و اخبار به

 قهرمانی، مؤثر ورزش مختلفهاي در زمینه ورزش نظرانصاحب
ورزشی،  مختلفهاي رشته معرفی در ورزشیهاي رسانه بودن

 و مسابقات اجراي در ورزشیهاي رسانه مطلوب خبري پوشش
 و ورزشکاران معرفی در ورزشیهاي رسانه  رویدادها، سهم

ندام، كنند. امی تبیین را تبلیغی كشور عامل ورزشی قهرمانان
حمیدپور و شتاب بوشهري ( 6103پارساجو )و  انیعنبر، ییآقا
 الهی، عباسی، احدپور( مظفري، 6106) ( هنري و همکاران6103)

ورزش،  ايرسانه و عمومی روابط گسترش (6106رضایی )و 
 خش مسابقاتتخصصی ورزشی، پ–هاي علمی برگزاري همایش

هاي ورزشی، عدم تمركز بر و رویدادهاي ورزشی  توسط رسانه
هاي موردعالقه افراد رشته ورزشی خاص و پرداختن به ورزش

هاي ورزشی، ساخت برنامه در خصوص مختلف از سوي رسانه
ورزشی ملی و موفق، استفاده  قهرمانان و ورزشکاران معرفی
ها تهیة برنامه در زشیور متخصصین افکار از هاي ورزشیرسانه

 این جامعه را براي به ایران ورزش پهلوانان مفاخر و و معرفی
. است حاضر همخوان پژوهش یافته با كه اندكرده معرفی عامل

 كند كه افرادخود اشاره می پژوهش( نیز در 6103قاسمی )
 به شتربی برتر، با توجه سطح تحصیالت از اندیشمند و برخوردار

هاي جمعی به توانند از طریق رسانهمی ايرسانه خالقیت و هنر
 ورزشی اخالق هاي مختلف ورزش قهرمانی مانند ترویججنبه

هاي گر میزان اهمیت عامل تبلیغی رسانهبپردازند. موارد فوق بیان
جمعی در توسعه فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی است، اما بنا 

قش فرهنگ اجتماعی این نبه دالیل مختلف مانند غلبه اقتصاد بر 
 رضایی و طور كه  اسديرسانه مورد غفلت واقع شده است. همان

هاي جمعی خود بیان كردند رسانه پژوهش نیز در (6103) صوفی
ر بخشی افراد جامعه، دبا وجود ظرفیت و قابلیت بالقوه در آگاهی

بخش تبلیغات نتوانستند وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. شاهد 
هایی است كه فقط بر نقش پژوهشر در بیان این موضوع  دیگ

 ویژه بازاریابی ورزشی تبلیغی رسانه در حوزه اقتصاد ورزش به
، رعیت پژوهشبه  توان به عنوان نمونهاند كه میمتمركز شده
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 ( اشاره كرد كه به بررسی تأثیر6103ي )عمادو  زادهینیز
 دانشگاهی برنامه ورزشاجتماعی بر فوق هاي رسانه بازاریابی
 اند. پرداخته

 ابزارهاي از یکی گروهیهاي توان گفت رسانهدر كل می 
اجتماعی)فرهنگی، آموزشی و  مسائل بررسی براي اساسی

 ماعیهاي اجتارزش گیريشکل در مؤثري بسیار عامل تبلیغی( و
 رد ورزشی هستند كه هاي از جمله آنها رسانه. آیندمی شمار به

 ای خواسته كه اندیافته دست چنان قدرتی به باطاتارت عصر
به  موالًمع گذارند، علیرغم اینمی تأثیر عمومی برافکار ناخواسته

همچون ها بیشتر، رسانه هاي ورزش قهرمانی و درآمدعلت جاذبه
دارند  این بخش يتوجه بیشتري به بعد اقتصاد هاي ورزشیرسانه

 نکته مهم ازسوییتوجه بوده است.  كمتر مورد یو بعد اجتماع
است كه  ورود رسانه در ورزش با ورزش قهرمانی آغاز گردید  نیا

برتوجه رسانه به توسعه همه جانبه  یمهم لیتواند دلمی نیكه ا
 نبنابرای باشد. یاز جمله توسعه فرهنگ اجتماع یورزش قهرمان

 ندتوامیاي رسانه كارشناسان توسط موضوعاتی از چنین آگاهی

راستا  این در. كند شایانی كمک قهرمانی توسعه ورزش به
 همقول به فرهنگی كه و ملی نگاه بر عالوه ورزشیهاي رسانه

توسعه فرهنگ ورزش  در ابعاد مختلف  مقوله به دارند، باید ورزش
توسعه  .باشند داشتهاي ویژه توجه اجتماعی، سیاسی و غیره

 ورزش متولی نهادهاي همههمکاري  نیازمند ورزش در جانبههمه
 با هك است بدنی و....  ها، سازمان تربیتمانند دانشگاه فرهنگ و

ابعاد  در را همفکري، ورزش و به ویژه ورزش قهرمانی و همدلی
ند. بخش تسریع مختلف مانند توسعه فرهنگ اجتماعی در جامعه

 یتجل مانند آن  و تحقّق اهداف یتوسعه فرهنگ اجتماع رایز
، افراد یباورها در رفتار، كردار و ارتباطات اجتماع و هاارزش

 تقدم منافعو احساس تعهد ، و اعتماد متقابل يمشاركت، همکار
 تیوتق، یزندگ تیفیبهبود در ك موجب، یبر منافع جمع يفرد
، یو گروه یجمع تیاحساس هو، ینظام اجتماع تیو ظرف تیقابل

و سهولت  یمدن ينهادها و سالئق موجود، وجود دیاحترام به عقا
به منافع  یابیافراد جهت دست یاجتماع یو هماهنگ يهمکار

 شود.می مشترک
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