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  چکيده6
هاي جمعی در توسعه هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش رسانه

از بررسی  مشاركت بخش خصوصی در ورزش بود. براي گردآوري اطالعات
اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظر سنجی از 

محقق ساخته استفاده شد كه روایی صوري آن توسط چند تن از  نامهپرسش
د نامه با تأیینظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه پرسشصاحب

 نامه با روش آلفايعاملی تأییدي مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسش
ها شامل دو گروه مدیران وكارشناسان ورزش ( تأیید شد. نمونه9/1كرونباخ )

نفر بودند. پژوهش حاضر از  031و كارشناسان رسانه جمعاً برابر با  مدیران و
ها توصیفی و پیمایشی نتیجه، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده حیث

هاي جمعی رسانه .است شده آوريجمع میدانی صورت به آن هاياست و داده
ه ب و مشاركت بخش خصوصی به عنوان متغیر مستقل و كاركردهاي آن

قیق، ترین نتایج تحعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند. برخی از مهم
رسانی، آموزش، تبلیغی، سازي و اطالععبارت بودند از اینکه: نقش آگاه

هاي جمعی در توسعه مشاركت بخش خصوصی در سازي رسانهفرهنگ
در  هاي جمعیهاي رسانهترین نقشورزش استان اردبیل تأثیر داشتند. مهم

توسعه مشاركت بخش خصوصی در ورزش به ترتیب اولویت نقش 
سازي و اطالع رسانی، آموزش و مشاركت سازي، تبلیغی، آگاهفرهنگ

هاي جمعی در ها در مورد نقش رسانهاجتماعی بودند. بین نظرات آزمودنی
توسعه مشاركت بخش خصوصی در ورزش تفاوت معناداري وجود داشت، 

مایل بیشتري به مشاركت بخش خصوصی در ورزش مدیران بخش رسانه ت
 ورزش در یمشاركت بخش خصوصشود در راستاي گیري میداشتند. نتیجه

 ها آشنا باشند.باید مدیران با كاركردهاي رسانه

Abstract 
The purpose of this research was to investigate the role of mass 

media in the development of participation of private sector in 

sport. To collect information,  related literature and documents 

were reviewed. Also a researcher-made questionnaire was used 

that it's face validity was confirmed by several experts and sport 
management professors and it's construct validity was approved 

using confirmatory factor confirmation. Reliability of the 

questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha ( ). The 

samples consisted of two groups of sport managers and experts, 

and media managers and experts (  people). Present study is 

applied in terms of result and descriptive in terms of data 

collection. Mass media and its functions as independent 

variables and participation of private sector were considered as 
dependent variable. Some of the most important results of the 

research were that the  role of awareness and information, 

education, promotion, culture of public media influenced the 
development of participation of private sector in sport in Ardebil 

province. The most important roles of mass  media in the 

development of participation of private sector in sport were the 
priority of the role of culture, promotion, awareness and 

information, education and social participation respectively. 

There was a significant difference between the views of the 
subjects  about the role of mass media in the development of 

participation of private sector in sport, while media sector 

managers were more inclined to participate in the private sector 
in sport. It is concluded that in order to participate in the private 

sector in sport, managers should be familiar with the functions 

of the media. 

Keywords: Development, Sport, Private Sector, Mass 

Media
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 مقدمه

هاي متنوع همچون زندگی در سایه برخورداري از تکنولوژي
روز تلفن همراه، اینترنت، ماهواره و فشارهاي اجتماعی روزبه

هاي كار مجازي شده و سبب به توسعه بیشتر محیطمنجر 
هاي تبلیغی از طریق اینترنت یا تلفن خواهد شد كه فعالیت

ی ها به عنوان یکامروزه رسانه همراه بیش از پیش توسعه یابد.
ها شود و سازماناز ابزارهاي ارتباط با مخاطبان سازمان تلقی می
گذاري هزینه، اثر به دنبال راهکاري هستند كه با صرف كمترین

بیشتري بر مشتري داشته باشند، بیهوده نیست كه به رغم 
گذاري هاي نسبتاً باالي تبلیغات، از آن به عنوان سرمایههزینه

شود. این ابزار كارآمد امروز دیگر تنها و نه هزینه نام برده می
ترین مختص به خرید و فروش نیست، بلکه یکی از مهم

م یا معرفی یک هدف و خدمت نیز به شمار ابزارهاي انتقال پیا
هاي تبلیغاتی چه از (. پیام60: 0393كشکر و همکاران، ) رودمی

طریق تلفن همراه به صورت پیامک و چه از طریق اینترنت 
اي است كه این روزها ما با آن سروكار داریم. این مسئله

هاي تبلیغاتی گاهی اوقات خیلی بی ربط به حوزه تحصیل پیام
باشند، اما گاهی هم در میان سیل عظیم این یا اشتغال ما می و

تی را توان تبلیغاگردد، میتبلیغات كه هر روز برایمان ارسال می
ما را راهنمایی كند و یا كلیدي براي حل یکی از  یافت كه

مشکالت یا نیازهاي ما باشد. با فراگیر شدن استفاده از شبکه 
مخاطبان این دنیاي مجازي، هر اینترنت در سراسر جهان، شمار 

لحظه رو به افزایش است. اما در مقابل تعداد مخاطبان 
هاي دیگر از جمله روزنامه كاهش یافته است. در سال رسانه
ها در روزنامه درصد از كل تبلیغات آمریکایی 37، حدود 0949

درصد از تبلیغات در  06تا  03شد، اما امروزه تنها درج می
گذاري كشورهاي قدرتمند در شود و سرمایهپ میها چاروزنامه

 كندزمینه تبلیغات اینترنتی روند رو به افزایشی را طی می
(. این در حالی است كه در كشور ما نیز، 006: 0391میرزاپور، )

كنندگان اینترنت از مرز شش میلیون نفر در سال تعداد استفاده
، ینترنتیگذشته است و همزمان با گسترش كاربران ا 6113

ها و نیازهاي اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه
هاي متعددي در هاي ایرانی با چالشمشتریان، شركت

، اند. بنابراین در چنین شرایطیهاي بازاریابی مواجه شدهفعالیت
هاي جمعی و بهترین استفاده از هزینه صرف لزوم توجه به رسانه

طور كلی امروزه كند. بهپیدا میشده براي آن، اهمیت حیاتی 
پیشرفت دنیاي تکنولوژي نه تنها فروش كاالها را به مردم 

                                                                                                                                             
0. Lia & Bernd 

تر كرده است، بلکه معرفی خدمات را نیز تسهیل نموده راحت
اي از اینگونه خدمات است. در این میان خدمات ورزشی نمونه

باشند. عمل جذب مشتریان به خرید خدمات یا كاال به می
ی و پیامک بسیار مشکل است، زیرا ابتدا باید صورت اینترنت

ی ان)روشندل اربط مشتریان را براي اینگونه خریدها متقاعد كرد
(. براي متقاعد كردن مشتریان باید 036: 0390ی، و سطوت

عوامل مؤثر بر نحوه اینگونه تبلیغات را شناسایی كنیم، زیرا خرید 
تر از خدمات ها راحتو فروش كاالها از طریق اینگونه پیام

غات بایست نقش پیامک و تبلیباشد. بنابراین در گام اول میمی
اینترنتی را در جذب مشتریان به خدمات ورزشی كه مانند كاالها 

 لمس كردنی نیست، سنجید.

كنند عواملی مهم مربوط به مسائل ها تالش میشركت
و  گذار استمبتنی بر مشتري را كه به صورت بالقوه تأثیر

ها سود آور باشد، شناسایی كنند. هم خریداران اند براي آنتومی
هاي جمعی دانند كه با استفاده از رسانهو هم فروشندگان می

تر كرد. با توجه به این مسئله به توان روند خرید را آسانمی
عنوان یک موضوع بسیار مهم بسیاري از بازاریابان الکترونیک 

، 0ندلیا و بر) ا گسترش دهندسعی دارند كه تجارت آنالین خود ر
(. از طرفی بازاریابی از طریق تلفن همراه نیز این 633: 6103

اي هدهد تا مستقیماً و بدون محدودیتها میامکان را به شركت
ا كنندگان احتمالی ارتباط برقرار كنند. بزمانی و مکانی با مصرف

طور این رسانه جدید، ارتباط میان مبلغ و مشتریان بالقوه به
روزافزونی آسان شده است. همچنین این فرصت را براي 

اي محصول و خدماتشان آورد تا به گونه تازهبازاریابان فرآهم می
را به مخاطب هدفشان معرفی كنند. پژوهش در كره نشان 

هاي جامع تبلیغاتی را در توانند برنامهها میدهد كه بازاریابمی
گاه بزرگ از مشتریان بالقوه، تلفن همراه، با هدف ایجاد یک پای

ها و تهیه تبلیغات درک بهتر مشتریان از طریق كاوش داده
فراهم كنند و در نتیجه با سهولت بیشتر گروه خاصی از مشتریان 

هاي تبلیغاتی خود را را هدف قرار داده و اثربخشی برنامه
(. دین له و هو نگوین نیز 36: 6103، 6)اسبورن گیري كننداندازه

 توانند با استفاده از تلفن همراهقدند است كه بازاریابان میمعت
ه كنندیک پیشنهاد درست را در یک زمان مناسب به مصرف

ارسال نمایند، لیکن از آنجایی كه این رسانه یک رسانه بسیار 
اید كند، بكننده را جلب میشخصی است و توجه فوري مصرف

شان اتیهاي تبلیغامهدقت بیشتري را براي اطمینان از اینکه برن
ها را آزار ندهد، داشته زا باشد و آنكننده ارزشبراي مصرف

6. Osborn 
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(. در عصر حاضر، ورزش به 67: 6104، 0دین له و نگوین) باشند
عنوان یک بخش اقتصادي چه از بعد عملی و چه تماشایی، در 
تولید و مصرف كاالها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادي 

: 0390 و ابراهیمی زراء نژادسی دارد )جوامع مختلف نقش اسا
ر هاي زیهاي تبلیغاتی در دستهطور كلی انواع رسانه. به(03

تبلیغات رادیویی.  .6تبلیغات تلویزیونی.  .0شوند: بندي میطبقه
تبلیغات محیطی و  .3تبلیغات اینترنتی.  .4تبلیغات چاپی.  .3

 .6تبلیغات موبایلی.  .7تبلیغات جایگذاري محصول.  .3بیلبورد. 
 (.33: 0396صمدي و همکاران، ) تبلیغات اسپانسرینگ

دهد كه یک پاسخ احساسی هاي بسیاري نشان میپژوهش
مثبت به یک تبلیغ، رابطه مثبت و مستقیمی با شناخت نام 
تجاري و نگرش مثبت نسبت به نام تجاري و اهداف خرید 

. آنچه به نظر (09: 0396قوچانی و همکاران، ) مشتریان دارد
پسندند، رسد این است كه هنگامی مشتریان یک تبلیغ را میمی

احتماالً آن نام تجاري تبلیغ شده را دوست خواهند داشت و 
تر خواهد شد. تئوري مشتري براي خرید آن نام تجاري آماده

 كنندگان با رفتاردهد كه نگرش مصرفالعمل نشان میعکس
این مفهوم كه اثرگذاري تبلیغات بر آنها ارتباط قوي داشته، به 

هاي بسیاري را براي رفتار كنندگان، پیامروي نگرش مصرف
( ورزش به عنوان 36: 6116، 6كمپل و رایت) كننده دارد.مصرف

صنعت پر درآمد، به دلیل گرایش رو به رشد مردم و نیاز به 
مصرف كاالها و خدمات ورزشی از اهمیت اقتصادي باالیی 

بندي در صنعت (. در تقسیم43: 0360الهی، ) ستبرخوردار ا
ها و خریداران، بخش اجرایی، ورزش بر اساس انواع فرآورده

بخش تولیدي ورزش و بخش ارتقاء ورزش قابل بررسی 
سال گذشته از بین مشاغل وابسته به  31باشد. در طی می

رشد كرده است به  به صورت تصاعدي ورزش كه صنعت
هاي كنندگان تجهیزات، شبکهک، تولیدهاي تولید پوشاشركت
 هاي ورزشی وهاي فروش كاال، بازیکنان تیماي، شركترسانه
 توان اشاره كردهاي ورزشی میاي، باشگاههاي حرفهلیگ

(. از سوي دیگر مطالعات موجود حاكی از آن 33: 0366، 3پاركز)
هاي اقتصاد ورزشی عمدتاً بر پایه تعیین میزان است كه تحلیل

تولیدات یا مصارف ورزشی صورت گرفته است. به دلیل اهمیت 
درصد( و وجود  3/6سهم صنعت ورزش از تجارت جهانی )

تري به هاي بالقوه و بالفعل اقتصادي كشور، نیاز جديتوانمندي
ر تواند همانند دیگاین بخش بسیار بارز است، زیرا ورزش هم می

ریان خاص ی مشتهاي صنعتی از طریق تبلیغات الکترونیکبخش

                                                                                                                                             
0. Dinh le & Nguyen 

6. Campbell & Wright 

 خود را چه در بخش كاال و چه در بخش خدمات جذب نماید
 هاي(. ظهور تکنولوژي اینترنت فرصت0363:63سیدجوادین، )

زیادي را براي بازاریابان و دیگر افراد در جهت تبلیغات در محیط 
ها از اینترنت وب ایجاد كرده است. در حال حاضر اكثر شركت

براي انجام معامله كسب و كار، انجام  هاي جدیدبه عنوان كانال
تبلیغات و همچنین محیطی كه مشتریان را قادر به خرید آنالین 

ها از كنند. در عین حال شركتكند، استفاده میمحصوالت می
طریق اینترنت به بازار جهانی با هزینه كم دسترسی دارند. به 

ها به وسیله خدمات الکترونیکی چه به صورت عالوه شركت
پیامکی و چه به صورت اینترنتی اطالعات عمیقی را به مشتریان 

كند. ها كمک میدهند كه به تقویت رقابت بین شركتارائه می
اینترنت ) امروزه نه تنها از خدمات الکترونیکی با توجه به این كه

و پیامک( براي تبلیغ كاال بلکه براي تبلیغ خدمات نیز به صورت 
 ود. مزایاي تبلیغات الکترونیکی برايشاي استفاده میگسترده

سه گروه شامل: سازمان )از طریق دسترسی جهانی، تغییر 
روز، كاهش هزینه، نیاز كمتر به ساعات كاركرد به صورت شبانه

، (انبار، عدم نیاز به مجوز و پرداخت مالیات كمتر و...
كننده )از طریق كاهش محدودیت زمانی و مکانی، مصرف

تر، تحویل سریع محصوالت بیشتر و ارزان انتخاب خدمات و
كاال و آشنایی با انواع خدمات و .....( و جامعه )از طریق ارتباط 
مخابراتی، دسترسی به خدمات عمومی، كاهش شکاف 

 توان نام بردوري( را میدیجیتالی، كاهش تورم، افزایش بهره
 (. تبلیغات الکترونیکی شامل اینترنت و603: 0369نژادوزري، )

پیامک در جذب و نگهداري مشتریان نیز ابزار بسیار كارآمدي 
بوده و باعث افزایش وفاداري مشتري و تقویت نام تجاري 

اند كه ها در یافتهخواهد شد. آنچه واضح است این كه سازمان
براي حفظ ارزش برند در مقایسه با رقبا و براي ارتباط برقرار 

دست دادن بازار باید  كردن با مشتریان خود و كاهش ریسک از
بی تر كنند و از آمیخته ترفیع مناسارتباطات بازاریابی خود را قوي

بلیغات ترویجی مانند ت –هاي ترفیعی برخوردار باشند و از فعالیت
تجاري و ترویج فروش به منزله سپر دفاعی استفاده نمایند. 

هاي ترین فعالیتترین و بحث انگیزتبلیغات از شناخت شده
یعی است و براي سالیان سال تنها فعالیت ترفیعی و ترویجی ترف

دهد تبلیغات ها نشان میآید، پژوهشها به شمار میشركت
توانند بر جذب مشتري به چیزي كه حتی بدان شاید نیاز می

نداشته باشد اثر كرده و وي را ترغیب به خرید كاال یا خدمات 
هاي شركت(. 643: 0393جاللی فراهانی و همکاران، ) نماید

3. Parks 
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ید ها باتولیدي در آغاز كار و جذب مشتریان و دادن اعتماد به آن
ت خود در پیش الهاي مختلفی را جهت شناساندن محصوروش

وژي و توانند با توجه به پیشرفت تکنولها میبگیرند؛ بنابراین آن
ورود ابزارهاي مختلف تبلیغاتی در جهت ایجاد نگرش مثبت در 

غات ش كنند، زیرا استفاده از تبلیالكنندگان تمشتریان و مصرف
در پردازش پیام توسط مخاطب، نگرش مثبت مخاطب نسبت 

ر رفتار طوبه نام تجاري شركت، افزایش تصمیم به خرید و همین
نی مقدس و كال) توجهی دارد كنندگان تأثیر قابلخرید مصرف

کی یهاي تبلیغات الکترونبا هدف استراتژي (.0393:71سیفري، 
هاي ورزشی تبلیغات اینترنتی و در ذهن، بسیاري از سازمان

ه براي یکپارچ پیامکی را به منظور ایجاد ابزار ارتباطی تعاملی و
وه، اند، به عالترغیب افراد به استفاده از خدماتشان توسعه داده

تا  سازدقادر می ورزشی در محیط مجازي فرد را تجربه تبلیغات
مورد نظر و به همان اندازه به نام تجاري از ورزش  وي دانش

 یپورعبداله فرشباف) سازمان )یا باشگاه ورزشی( افزایش یابد
در خط  0336 سازي از سالموضوع خصوصی (.006: 0390
هاي برنامه اول توسعه )اقتصادي، اجتماعی و ها و سیاستمشی

فرهنگی( جمهوري اسالمی ایران مطرح گردید، و زمینه اجرایی 
هیئت وزیران و اعالم  69/3/0371باتصویب نامه مورخ آن 

شركت دولتی و متعلق به دولت، به منظور  3111فهرست حدود 
ت ها و كاهش حجم تصدي دولدستیابی به ارتقا، كارایی فعالیت

هاي اقتصادي غیرضروري و نیز ایجاد تعادل اقتصادي در فعالیت
كبر، علی ا) استده و استفاده بهینه از امکانات و منابع فراهم ش

ها با توجه به كسري بودجه هاي اخیر، دولت(. در دهه33: 0363
هاي دولتی به بخش هاي مالی اقدام به واگذاري بخشو بحران

قانون  44 اند و در كشور ایران نیز طبق اصلخصوصی كرده
اي هاساسی و برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است كه بخش

-ها و باشگاهصوصی واگذار كند. بخشهاي خخود را به بخش

هاي دولتی نیز از این امر مستثنی نیستند و الزم است كه 
هاي ورزشی تحت حمایت بخش خصوصی قرار گیرند. باشگاه

-و بهره 0931(. پس از دهه 0390)شهریار خانبابایی آشوب، 

هاي جمعی به ویژه تلویزیون سبب اقبال گیري ورزش از رسانه
ه از ورزش شد. در برخی جوامع سهم ورزش در سابقه جامعبی

درصد رسید. این دستاوردها سبب  3 تا 6تولید ناخالص ملی به 
شد كه برخی از كشورها به توسعه ورزش از منظر توسعه یک 

 اي براي رونق اقتصاديصنعت بنگرند و آن را به عنوان وسیله
(. از 0364مطالعات تفضیلی، وزارت ورزش و جوانان، ) بدانند

                                                                                                                                             
0 Aqsa & Kartini 

ها در هاي اخیر آغاز ظهور مؤثر و قدرتمندانه رسانهطرفی سال
توان گفت طوري كه به جرأت میورزش بوده است، به

ترین پیروزي و شکست این حوزه را باید در شناخت و بیش
هاي هدف رسانهها پی گرفت. گیري مناسب از رسانهبهره
 و بررسیها شی باید افزایش مخاطبان و انعکاس نظر آنورز

زردشتیان و باشد ) ورزش در حوزۀهاي مردم و دیدگاه مشکالت
از این رو یکی از ابعاد بسیار مهم در امر  (06 :0393همکاران، 
هاي جمعی در این امر است. سازي، نقش رسانهخصوصی

ر ا تغییسازي را بتوانند مسیر توسعه خصوصیها میرسانه
ها، عواطف و رفتارها و تضادها فراهم كنند. ها، شناختساخت
هاي متفاوت و با تأثیر در امور فرهنگی و ها با ایفاي نقشرسانه

سازي توانند براي خصوصیاجتماعی، اقتصادي، سیاسی و ... می
 (.39: 0367سجادي، ) سازي كنندظرفیت

نقش  ( در پایان نامه خود تحت عنوان0393جوركش )
رزشی، به هاي تبلیغاتی وشبکة اجتماعی فیسبوک در انتشار پیام

منظور جذب مشتري، در بین دانشجویان كارشناسی تربیت بدنی 
هاي دانشگاه آزاد واحد خوراسگان دریافت كه بین جذابیت

تصویر )رنگ و طراحی( در تبلیغات فیسبوک، جذابیت شعارها 
د مشهور در تبلیغات در تبلیغات فیسبوک، استفاده از افرا

معناداري وجود دارد، زیرا افرادي كه  فیسبوک رابطه
هاي تصویر )رنگ و طراحی(، جذابیت شعارها و وجود جذابیت

افراد مشهور در تبلیغات فیسبوک نظر آنها را كمتر به خود جلب 
وجه اند. با تكرده است، كمتر به خرید كاال یا خدمات اقدام كرده

می هاي اجتماعی تحول عظیریافتیم كه رسانهبه نتایج تحقیق د
اند. را در عرصه كسب و كار و بازاریابی اینترنتی ایجاد كرده

( در مقاله خود تحت عنوان بررسی 0394الماسی و همکاران )
گرایی در اماكن ورزشی دولتی و رضایت مشتري و مشتري

اظهار داشتند كه با توجه به اینکه در  خصوصی استان اردبیل
ماكن ورزشی خصوصی استان اردبیل، رضایت كمتري نسبت ا

شود، بخش خصوصی این استان به بخش دولتی احساس می
اورد گرایی روي بیباید براي جلب رضایت مشتریان به مشتري

تا مشتریان در قبال هزینة بیشتري كه نسبت به بخش دولتی 
كنند، خدمات بهتري كسب نمایند. مدیران پرداخت می

ي ورزشی نیز باید قبل از هرچیز به هوشیاري مشتریان هاسالن
در درک كیفیت خدمات توجه نمایند و حتی نیازهاي مشتري را 

 در( 6103) 0كارتینی و بینی كنند. اقصاقبل از خود او پیش
 نگرش در آنالین تبلیغات تأثیر عنوان با خود تحقیق

0. Aqsa & Kartini 
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 همطالع) آنالین خرید منديعالقه وكنندگان كنندهمصرف
 جنتای این به( ماكاسار در اینترنت كاربر آموزاندانش موردي
 خرید رفتار بر نفوذ داراي آنالین تبلیغات كه رسیدند
 در نفوذ زانمی باالترین آنالین تبلیغات ابعاد. است كنندهمصرف
 .ندكمی فراهم را اینترنتیكنندگان مصرف منافع و هانگرش

 تنسب نگرش عنوان با را تحقیقی( 6104) 0نگوین هو و له دین
 و همراه نتلف وب تبلیغات ارائه مطالعه: همراه تلفن تبلیغات به

 ینا هايیافته. دادند انجام همراه تلفن تبلیغاتی هايبرنامه
 احساسات كاربران از بسیاري چه اگر كه دهدمی نشان مطالعه
 همیتا توانندنمی هاآن ندارند اما تبلیغات به نسبت مثبتی

 بتواند همراه فنتل تبلیغ اگر. بگیرند نادیده را همراه تلفن تبلیغات
ان كنندگدهد، مصرف ارائه خود تبلیغات در سرگرمی و اعتبار
 خدمات و محصوالت خرید در و اندتبلیغات مشاهده به مایل
( در پژوهشی 6100)6كیم و همکاران .گیرندمی قرار تأثیر مورد

د الکترونیک به این نتیجه رسی با عنوان بررسی ویژگی خدمات
هاي خدمات الکترونیک از نظر نه بعد كارایی، در دسترس ویژگی

بودن سیستم، فضاي خصوصی، حساسیت و تماس، اجرا، 
د هاي گرافیکی مورسازي، كافی بودن اطالعات و سبکشخصی

هایی بررسی قرار گرفت. نتیجه این تحقیق نشان داد كه تفاوت
نان و مردان، در فراهم كردن خدمات هاي زسایتبین وب

اي هسایتاینترنتی وجود دارد كه البته این میزان براي وب
پوشاک زنان بیشتر از مردان است كه سطح كیفیت خدمات 

نماید. الکترونیک و رضایت الکترونیکی باالتري را فراهم می
هاي جمعی یکی از منابع قدرت در جوامع امروزي رسانه

یعنی ابزاري براي كنترل مدیریت و نوآوري  شوند.محسوب می
در جامعه و جانشینی براي زور و سایر منابع قدرت محسوب 

ترین نقشی كه (. عمده033: 0363شوند )روشندل اربطانی، می
سازي، آموزش، ها برعهده دارند عبارت است از: فرهنگرسانه
. (36: 0363رسانی و ایجاد مشاركت اجتماعی )دادگران، اطالع
ها، توانند با تأكید و برجستگی انتخابی خود بر ارزشها میرسانه

گیري ادراكات و ایجاد هنجارها و رویدادهاي گوناگون به شکل
از  هاي جمعیكنند. رسانهانگیزه براي مشاركت همگانی كمک 

مهدویان مشهدي و ) عوامل مهم ارتقاي فرهنگی هستند
ها در ورزش و رسانه (. مطالعه در خصوص39: 0390همکاران، 

 طول دو دهه گذشته به موضوع جذابی تبدیل شده است.
هاي جمعی بسیاري از محققان معتقدند میان ورزش و رسانه

هاي جمعی ورزش رابطه نزدیکی وجود دارد. رونق رسانه
ر را د همچنین توانسته است موجبات افزایش مطالعات علمی

                                                                                                                                             
0. Dinh le & nguyen 

(. مدیران 63: 0367، فراهم آورد )قاسمی و همکاران این حوزه
 هاي اخیر بهبخش خصوصی، ورزش و رسانه در طی سال

 اند. همچنینحوزه ورزش و رسانه پی برده ضرورت تعامل بین
 رسانی و تبلیغبراي اطالع بخش خصوصی بهترین گزینه

خصوص خدمات و محصوالتش براي مخاطبان رسانه و به
مشاركت و  باشد. با توجه به اهمیتهاي ورزشی میرسانه

گذاري بخش خصوصی در ورزش و نقش بسیار مهم سرمایه
-مطالعات و پژوهش ها در این امر و همچنین یافت نشدنرسانه

هاي نقش مهم رسانه هاي كافی در این زمینه و با توجه به
جمعی در ترغیب اقشار مختلف جامعه به استفاده از خدمات 

هاي تا نقش رسانهورزشی، در این پژوهش به دنبال این هستیم 
جمعی در توسعه مشاركت بخش خصوصی در ورزش استان 
اردبیل را مورد بررسی قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم كه 

هاي جمعی در توسعه مشاركت بخش خصوصی در آیا رسانه
 ورزش استان اردبیل نقشی دارد؟

 شناسی پژوهشروش
 از حیثتحقیق، پژوهش حاضر  اهداف و موضوع به توجه با

ها توصیفی و نتیجه، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده
 هشد آوريجمع میدانی صورت به آن هايپیمایشی است و داده

است. جامعه آماري متشکل از مدیران و كارشناسان عرصه 
باشد. مدیران بخش ورزش ورزش و رسانه در استان اردبیل می

ورزش و جوانان استان نفر شامل مدیر كل  011استان اردبیل 
هاي ورزشی استان و روساي و معاونین اداره كل، روساي هیئت

هاي استان اردبیل و كارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان
ورزش شاغل در اداره ورزش و جوانان استان اردبیل و مدیران 

ها و كارخانجاتی كه به بخش خصوصی شامل مدیران شركت
از اداره كل ورزش و جوانان استان  صورت رسمی داراي مجوز

اند كه همگی داراي سوابق مدیریت ورزش بودند. اردبیل بوده
نفر شامل مدیران بخش  31مدیران و كارشناسان بخش رسانه 

ورزش صدا و سیماي استان اردبیل، سردبیران ورزشی صدا و 
 هاي ورزشیسایتسیما، مدیر مسئوالن نشریات ورزشی و وب

و همچنین خبرنگاران ورزشی بودند. میزان  استان اردبیل
شمار در ها در این پژوهش برابر با جامعه آماري روش تمامنمونه

گیري هدفمند استفاده شده است. در نظر گرفته و ازروش نمونه
 016نامه توزیع گردید كه از این تعداد پرسش 031 ابتدا تعداد

امه قابل نپرسش 93 تیو در نهانامه عودت داده شد پرسش
 -از كتب و مقاالت موجود در مجالت علمیبود.  لیو تحل هیتجز

 هايهاي معتبر و مقاالت ارائه شده در همایشپژوهشی، سایت

6. Kim et al 
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المللی، براي تبیین پیشینه و مبانی نظري تحقیق ملی و بین
امه نهاي میدانی از یک پرسشآوري دادهاستفاده شد. براي جمع

 63نامه شامل است. این پرسشمحقق ساخته استفاده شده 
مشتمل بر  خرده مقیاس بود كه هر خرده مقیاس 3سؤال با 

نامه تعدادي سؤال بود. نظر به اینکه ابزار تحقیق یک پرسش
مذكور  نامهمحقق ساخته بود، براي تعیین روایی صوري، پرسش

نفر از متخصصین رشته مدیریت ورزشی ارائه شد. روایی  03به 
ه با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نامسازه پرسش

هاي مورد تأیید قرار گرفت. به شکلی كه میزان بار عاملی گویه
 نامه نیز با استفاده/ بود. پایایی پرسش31نامه بیشتر از پرسش

تأیید گردید. براي  91/1از آزمون آلفاي كرونباخ با ضریب 
ین، توصیفی )میانگ هاي این تحقیق از آمارتجزیه و تحلیل داده

واریانس، انحراف استاندارد و درصد( در بخش آمار استنباطی، از 
اسمیرنوف براي براي نرمال بودن توزیع -آزمون كولموگروف

متغیرها و براي تعیین میزان اثر و رابطه بین متغیرها از آزمون 
 افزار لیزرل استفاده شد.تحلیل مسیر با استفاده از نرم

 شی پژوههاافتهی
آماري و محاسبه اَماره مناسب و  يهامنظور اجراي روشبه

از  شیترین كار پپژوهش مهم يرهایدرباره متغ یاستنتاج منطق
. بر استانتخاب روش آماري مناسب براي پژوهش ، یهر اقدام

برخوردار  یاساس تیها از اولوداده عیاز توز یاساس آگاه نیهم
پژوهش از آزمون معتبر  نیمنظور در ا نیاست. به ا
فرض نرمال بودن  یبراي بررس رنوفیاسم-كولموگروف

آزمون كولموگروف  جیهاي پژوهش استفاده شده است. نتاداده
 كه گونه ارائه شده است. همان یکدر جدول  رنوفاسمی –

 عیاز توز یمورد بررس يهادسته داده یتمام شودمی مالحظه
آزمون در ادامه به بررسی  (.P<13/1اند )برخوردار بوده ینرمال

 .میپردازیم پژوهش يهامؤلفه یهمبستگ
 

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها -6 جدول

 معناداري استاندارد انحراف میانگین متغیر

 136/1 706/1 37/3 مشاركت بخش خصوصی

 193/1 333/1 46/3 اجتماعی رسانه مشاركت

 137/1 739/1 63/3 سازي رسانهفرهنگ

 160/1 736/1 63/3 رسانهسازي فرهنگ

 660/1 619/1 66/3 يارسانهآموزش 

 033/1 636/1 63/6 يارسانهتبلیغ 
 

 یهمبستگ بیحاصل از محاسبه ضر جینتا دودر جدول 
 نانیدر سطح اطم بیشده است. همه ضرانشان داده رسونیپ

رد  یبر نبود همبستگ یمبنلذا فرض صفر  شودیم دیتائ 99%
 ای شیگفت با افزا توانیم نیبنابرا .شودیشده و ادعا حفظ م

 شكاه ای شیافزا گرید ریمقدار متغر، یمتغ کیكاهش مقدار 
 يرهایمتغ نیو معنادار ب میروابط مستق گریدعبارتبه ابدییم

وابسته وجود دارد. ریمستقل با متغ

 

 

 رهایمتغنتایج آزمون همبستگی  -5جدول 
 خصوصی بخش مشاركت متغیر

اجتماعی  مشاركت
 رسانه

 334/1 ضریب پیرسون

 110/1 معناداري

 443/1 ضریب پیرسون رسانهسازي فرهنگ

 110/1 معناداري

 339/1 ضریب پیرسون ايرسانه تبلیغ

 110/1 معناداري

 373/1 ضریب پیرسون ايرسانه آموزش

 110/1 معناداري

 474/1 ضریب پیرسون ايرسانهسازي آگاه

 110/1 معناداري

مطرح شده از طریق  يهاهیبه بررسی و آزمون فرض ادامه در
آوري . بعد از بیان مدل و جمعمیپردازیمدل تحلیل مسیر م

از روابط شناخته شده بین  يابا مجموعهها، تخمین مدل داده
مسیر به  يها. مدلشودیگیري شده شروع ممتغیرهاي اندازه

ر . هاست دگانهرگرسیونی چن يهاعنوان توسعه منطقی مدل
با متغیرهاي مشاهده شده  ییهاچند تحلیل مسیر نیز مدل

، اما در آن امکان وجود هر تعداد متغیر شودیچندگانه را شامل م
مستقل و وابسته و هر تعداد معادله وجود دارد. براي معنادار بودن 

 -0293تر یا از بزرگ 0293یک ضریب، اعداد معناداري باید از 
. نتایج مدل تحلیل مسیر و معناداري ضرایب اشدتر بكوچک

 آمده است. دوو  یکمسیر در شکل 
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نقش  ياستاندارد برا بیضر داستیپ یکهمانطور كه در شکل  
، نقش 49/1 یسازي رسانه به مشاركت بخش خصوصآگاه

، نقش 33/1 یرسانه به مشاركت بخش خصوص یآموزش
، نقش 33/1 یرسانه به مشاركت بخش خصوص غاتیتبل

و نقش  73/1 یسازي رسانه به مشاركت بخش خصوصفرهنگ
 03/1 یبخش خصوص مشاركترسانه به  یمشاركت اجتماع

 .باشدیم

قیتحق اتیفرض يمعنادار بیمدل ضرا -5شکل   

قیتحق اتیاستاندارد فرض بیمدل ضرا -6شکل   
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سازي نقش آگاه يبرا بیضر داستیپ دوهمانطور كه در شکل 
، نقش 03/3 یرسانی رسانه به مشاركت بخش خصوصو اطالع

 غی، نقش تبل03/4 یرسانه به مشاركت بخش خصوص یآموزش
سازي فرهنگ، نقش 36/3 یرسانه به مشاركت بخش خصوص

و نقش مشاركت  63/6 یرسانه به مشاركت بخش خصوص
با  .باشدیم 37/0 یمشاركت بخش خصوص بهرسانه  یاجتماع

، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر نقش دوو  یکتوجه به شکل 
. ضریب معناداري بین باشدیم 43/1 یرسانه و مشاركت خصوص

 مطلق قدر از شتری)ب 14/3 یدو متغیر نقش رسانه و بخش خصوص
رض بنابراین ف باشد؛یكه این تأثیر معنادار م دهدی( نشان م0293

كه نقش رسانه در  تگرف جهینت توانیو م شودیصفر رد م
 .داردتأثیر لیدر ورزش استان اردب یمشاركت بخش خصوص

 گيرینتيجهبحث و 
ه هاي جمعی در توسعسازي رسانهدهد كه نقش آگاهنتایج نشان می

-ها در آگاهدارد. و رسانهتأثیر ركت بخش خصوصی در ورزش مشا

رسانی درباره فواید مشاركت بخش خصوصی در سازي و اطالع
محمدي و  گذار هستند. نتایج حاصل از تحقیقاتتأثیرورزش 

(، نیز 6103(، اسبورن )0390(، امیري و همکاران )0396همکاران )
گذار و جذب سرمایه سازي مردم در زمینه حمایت مالیمؤید آگاه

ها در ورزش بوده است. نتایج این بخش خصوصی توسط رسانه
سازي از نحوه وارد ي جمعی در آگاههارسانهتحقیات نشان داد كه 

شدن بخش خصوصی در ورزش و همچنین آگاهی مردم از مزایاي 
بسزایی دارند، كه با نتایج  تأثیرورود بخش خصوصی در ورزش 

 یق حاضر همخوانی دارد.دست آمده از تحقبه

معی هاي جدهد كه نقش آموزشی رسانهنتایج تحقیق نشان می
ا هدارد و رسانه تأثیرو توسعه مشاركت بخش خصوصی در ورزش 

در آموزش براي توسعه مشاركت بخش خصوصی در ورزش 
ی هاي آموزشهاي جمعی باارائه دادن برنامهرسانه تأثیرگذار هستند.

هاي ورود بخش خصوصی در ورزش و شیوهدر زمینه چگونگی 
تواند بستر ورود سرمایه همکاري بخش خصوصی با ورزش می

این نتیجه با نتایج امیري  كه گذاران در این زمینه را فراهم سازد.
( كه مؤید آموزش 0390(، هنري و همکاران )0390و همکاران )

ها و چگونگی مشاركت بخش مردم و مخاطبان براي شیوه
 در ورزش بودند، همسو است.خصوص 

 هايدهد كه نقش تبلیغ رسانهها نشان میهمچنین یافته
 دارد و تبلیغ تأثیرجمعی با مشاركت بخش خصوصی در ورزش 

ي جمعی هارسانهترین كاركردهاي ي جمعی یکی از مهمهارسانه
گذار بخش خصوصی در بسزایی در جذب سرمایه تأثیراست كه 

حاصل از تحقیقات محمدي و  تیجه با نتایجورزش دارد. این ن
همکاران (، جاوید و 0390(، امیري و همکاران )0396همکاران )

                                                                                                                                             
0 Brown 

(، 0390(، روشندل اربطانی )0390) یلیاسماع(، محمدي و 0390)
اسبورن (، 0369همکاران )(، سید عامري و 0390همکاران )بنار و 

 یاد نقشز تأثیر( نیز كه مؤید اهمیت و 6116)0(، براون6103)
 هاي جمعی بارسانه هاي جمعی بودند، همسواست.تبلیغی رسانه

گذاري در ورزش و سازي و سرمایهتبلیغ در زمینه خصوصی
همچنین تبلیغ كاالها و خدمات بخش خصوصی با استفاده از 

-ورزش و رویدادهاي ورزشی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه

تایج با نتیجه شود. این نگذاران بخش خصوصی در ورزش می
تی تبلیغا عالئمتوجهی به ( كه بی0390تحقیق سلیمی و همکاران )

گذار بخش خصوصی دانست، ناهمسو را یکی از موانع جذب سرمایه
تواند به دلیل تفاوت در جامعه آماري یم است. این ناهمسو بودن

 باشد؛ اینکه تحقیق مذكور در حیطه ورزش قهرمانی انجام شد.
سازي دهد كه نقش فرهنگیق نشان میهاي تحقیافته

هاي جمعی در مشاركت بخش خصوصی در ورزش استان رسانه
توانند روي افکار عقاید و فرهنگ ها میدارد. رسانه تأثیراردبیل 

ستفاده ها با اسازي كنند. رسانهگذار باشند و فرهنگتأثیرمخاطبان 
گ ها و فرهنرزشها و اتوانند در نگرشمی از قدرت نفوذ و تأثیرخود

مردم تغییر ایجاد كنند و فرهنگ خاصی را نهادینه سازند. نتیجه 
( 0366همکاران )این فرضیه با نتایج حاصل از تحقیقات رجبی و 

(، عسگریان و 0390) یانمهدوو نتایج كلی امیري و همکاران، 
همکاران (، ناصح و 0390(، روشندل اربطانی )0390آزادان )

 تأییدهاي جمعی را سازي رسانهنقش فرهنگهمگی  (، كه0391)
 باشد.اند، همسو میكرده

 هايدهد كه نقش مشاركت اجتماعی رسانهنتایج نشان می
د و ندار در ورزش تأثیر یمشاركت بخش خصوص توسعه درجمعی 
گذار بخش هاي جمعی در ایفاي این نقش در جذب سرمایهرسانه

جه داشته است. این نتیخصوصی در ورزش استان اردبیل تأثیري ن
خالدیان  و(، 0396با نتایج حاصل از تحقیقات سجادي و همکاران )

(، هنري و همکاران 0390(، امیري و همکاران )0396و همکاران )
( كه مؤید نقش رسانه در جلب مشاركت بخش خصوصی 0390)

ناهمسو بوده است. ناهمسو بودن تحقیق  بوده است، در ورزش
 هاژوهشپتواند به این دلیل باشد كه آن یمات حاضر با این تحقیق

در حیطه ورزش قهرمانی انجام شده است و ورزش از دیدگاه 
 ، تنها ورزش قهرمانی در نظر گرفته شد.هانمونه

همچنین نتایج نشان داد كه بین دیدگاه مدیران و كارشناسان 
یران و رسانه و ورزش تفاوت وجود داشت. نتیجه نشان داد مد

ي ورزش سازكارشناسان بخش رسانه، تمایل بیشتري به خصوصی
خصوصی در ورزش استان اردبیل دارند.  بخشو جذب مشاركت 

ان اگاهی بیشتر مدیران و كارشناس دلیل مطالعه وتواند بهیماین امر 
هاي برنامه ها ودلیل اینکه بیشتر سایتاین بخش باشد. همچنین به

0. Brown 
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جنبه تحلیلی دارند، مدیران و كارشناسان  ورزشی استان اردبیل
د وجوو عوامل به بخش رسانه ورزش در استان اردبیل از مشکالت

آورنده این مشکالت در ورزش استان اطالعات بیشتري داشتند و 
همچنین از فواید مشاركت بخش خصوصی در ورزش استان و 

 هاي استانباشگاه سازي در ورزش و در سطحضرورت خصوصی
بوده و تمایل بیشتري به این امر داشتند. نتیجه كلی تحقیق  مطلع

هاي جمعی در ایجاد بستر مناسب حاكی از نقش بسیار مهم رسانه
گذار در ورزش براي مشاركت بخش خصوصی و جذب سرمایه

ناپذیر از زندگی مردم بخش جدایی هارسانهاستان اردبیل دارد. 
هستند و به عنوان یکی از ابزارهاي فراگیر و گسترده در پررنگ و 

از جمله ورزش  مهم اجتماعی مسائلكمرنگ شدن حضور مردم در 
ه تصویر را ب هارسانهكننده دارند. یکی از وظایف و تعیین مؤثرنقش 

عی ان جمایفاي نقش وجد ي جامعه است.هاتیواقعكشیدن صحیح 
د، بتوانند تمام نظام اجرایی را نقد كنن هارسانهمستلزم این است كه 

زیرا انتقاد سازنده با رفع خطا و اجراي درست امري سازنده است. 

هدایت و تأثیرگذاري بر افکار عمومی، ساختن  هارسانهنقش 
ي، پرورش شهروندانی نقاد و ایجاد اتودهایدئولوژي و فرهنگ 

 ا باهرسانه گرا است.ي باز و كثرتاجامعهعی در همبستگی اجتما
ترین و مؤثرترین توانند یکی از مهمهایی كه دارند میظرفیت

سازي ورزش و مشاركت بخش خصوصی در ابزارها براي خصوصی
ورزش استان و به تبع آن رونق و پیشرفت ورزش در استان اردبیل 

 بیشتر یآشنای ايبر شودمی پژوهش پیشنهاد نتایج اساس برشوند. 
 آن نقش و جمعی هايرسانه كاركردهاي و مبانی با ورزش مدیران

ها را در استان، آن ورزش در خصوصی بخش مشاركت توسعه در
هاي مرتبط با ورزش دخیل كرد. هاي تبلیغی و در رسانهبرنامه

ها در توان با ارائه بازخوردهاي استفاده از رسانههمچنین می
ورزش، مدیران  در خصوصی بخش مشاركت خصوص توسعه

 ها آشنا نمود. همچنینهاي ورزشی را با كاركردهاي رسانهسازمان
 از حمایت در مناسب مطالب و هابرنامه شودمی پیشنهاد
 رد.گی صورت ورزشی هايدر رسانه خصوصی بخش گذارانسرمایه
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