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 چکیده 

توسعه های ورزشی در رسانه وضعیتبررسی هدف حتقیق 

عاد خمتلف ورزش قهرمانی ها و ابو ترویج مؤلفه

ای، نوع حتقیق مقایسه -روش حتقیق توصیفي .است

کاربردی، روش اجرا پیمایشي و اطالعات آن به صورت 

 شاملجامعه آماري حتقیق . آوری شدمیدانی مجع

رسانه و ورزش كشور و مهچنین  کارشناسان حوزه

منونه آماري حتقیق شامل . پوش بودورزشکاران ملی

( در دسرتس)گیری غیرتصادفی روش منونهنفر و  52 

خمتلف ورزش  ابعادای توسط حمقق در پرسشنامه .بود

و  قهرمانی هتیه و روایی آن توسط اساتید دانشگاه

متخصصان تأیید و پایایی آن به وسیله آزمون 

از آمار . تعیین شد( α=88/2) کرونباخآلفای 

ز ها و اتوصیفی جهت توصیف مشخصات فردی آزمودنی

های كلموگروف امسرينوف جهت بررسی توزیع آزمون

ها و ویلکاکسون برای بررسی معناداری طبیعی داده

 .ها استفاده شدفرضیه

وضعیت موجود و  نتایج حتقیق نشان داد که بین

های توسعه مؤلفههای ورزشی در رسانه نقش مطلوب

                                                 
      دانشجوی دکرتای مدیریت ورزشی دانشگاه هتران - 

mehdi.moradi1002@yahoo.com 

 استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه هتران - 

 عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی - 

 دانشجوی دکرتای مدیریت ورزشی دانشگاه هتران - 
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تفاوت وجود  =25/2Pورزش قهرمانی در سطح معناداری 

آمده از دیدگاه کارشناسان قادیر بدستدارد و م

و  Z=-575/7، کارشناسان ورزشی Z=-5/7 0ای رسانه

 ۀرسد دلیل عمدبه نظر می. بود Z=-557/7 ورزشکاران

تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب از دیدگاه 

های های رسانهها، عدم جامعیت برنامهآزمودنی

د ورزشی و یا کمبود شناخت اهالی رسانه از ابعا

 .خمتلف ورزش قهرمانی باشد
 

هاي ورزشي، ورزش قهرماني، رسانه :کلیدی گانواژ

 .های ورزش قهرمانیتوسعه ورزش و مؤلفه
 

 مقدمه 

های گروهی یکی از ابزارهای اساسی برای رسانه

رسانی، آموزشی و عامل بررسی مسائل اجتماعی، اطالع

ر های اجتماعی به مشاگیری ارزشبسیار مؤثری در شکل

ها به عنوان رکن رسد رسانه به نظر می. آیندمی

توانند نقش مهمی در روشنگری چهارم دموکراسی می

مردم به ویژه نوجوانان و جوانان ایفاء منایند و 

گیری آهنا به سوی ءدر صورت عملکرد صحیح مانع سو

فرهنگ حاکم بر مردم متأثر  .تفریحات ناسامل شوند

توانند این عوامل می .از عوامل خمتلف اجتماعی است

ها و عملکردها را حتت تأثیر خود باورها، نگرش

-های اجتماعی که در سالیکی از پدیده. قرار دهند

های اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را 

تقریبًا حتت تأثیر قرار داده است، تربیت بدنی و 

های گروهی عامل بسیار مؤثری در رسانه. ورزش است

روند که در های اجتماعی به مشار میزشگیری ارشکل

ها و مطالب درج شده در خبش ورزشی، حمتوای برنامه

توانند تأثیر به سزایی در پیشرفت و هببود آن می

ترین مهم (.85  کردی، )وضعیت کشور داشته باشند 

شود؛ های گروهی مطرح میهایی که برای رسانهنقش

ن و نظارت بر اطالع رسانی و آگاهی، محایت از قانو

اجرای درست قوانین، ایجاد حیطه مناسب برای 
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برخورد عقاید گوناگون، فراهم کردن زمینه آموزش 

مداوم، کمک به رشد فرهنگی و فکری جامعه، فراهم 

های آموزنده، ایجاد روحیه مشارکت و کردن سرگرمی

راندل، )باشد های توسعه میمهکاری برای برنامه

های گروهی رین هدف رسانهتدر جمموع مهم(.  8  

تواند ورزش در راستای اهداف ملی در هر کشور می

هدفتوسعه ورزش باشد و توسعه ورزش ابعاد و 

های گروهی در بیشرت حمورهای خمتلفی دارد که رسانه

 (.87  قامسی، )توانند مؤثر باشند موارد می

مدل نظام جامع تربیت بدنی و ورزش کشور که بر 

-طبیقی و کسب نظر از خربگان و صاحباساس مطالعات ت

نظران طراحی شده است شامل چهار مؤلفه کالن توسعه 

ها، توسعه ورزش و تفریحات سامل،  راهربدها و سیاست

پشتیبانی برای توسعه ورزش و تفریحات سامل، 

ورزش و تفریحات سامل به . باشدمهاهنگی و نظارت می

ه ورزش عنوان فرآیند اصلی نظام جامع به چهار دست

-مهگانی، ورزش پرورشی، ورزش قهرمانی و ورزش حرفه
فرآیند کالن پشتیبانی توسعه . ای تقسیم شده است

باشد که در دو ورزش دارای یازده زیر فرآیند می

زیر . گیرنددسته پشتیبانی سخت و نرم قرار می

ی نرم شامل توسعه فرآیندهای توسعه پشتیبان

انسانی، توسعه  ، توسعه منابعICTهنادها، توسعه 

حمیط حقوقی، توسعه منابع مالی، توسعه مدیریت و 

ریزی، توسعه فرهنگ ورزش، توسعه علمی و  برنامه

باشد و پژوهشی، توسعه استاندارد و ارزیابی می

یندهای توسعه پشتیبانی سخت شامل توسعه ازیر فر

-امکانات و زیرساخت، و توسعه جتهیزات ورزشی می
 (. 8  دنی، سازمان تربیت ب) باشد

امروزه ورزش قهرمانی از امهیت به سزایی 

برخوردار است و عوامل مؤثر در ورزش قهرمانی 

اند، حتی حمل تولد نیز عامل مؤثری بسیار گسرتده

؛ بیکر و 85  هلسائی زاده، )شناخته شده است 
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ن(. 227 لوکان،  دبوچر و مهکارا
 

عوامل ( 225 ) 

املللی را ی بینتوسعه ورزش قهرمانی و موفقیت ورزش

-بندی کردند که در سه گروه جای میرکن تقسیم 0در 

گروه اول دربرگیرنده منابع انسانی و : گیرند

باشد، گروه دوم شامل تسهیالت مترین، مربی، مالی می

گروه سوم نتیجه . مسابقه و حتقیقات علمی است

-توسعه ورزش قهرمانی است و به وسیله تعداد مدال

. شوداران و کسب جایگاه مشخص میها، تعداد ورزشک

ال هینی
 

فرآیندها و معیارهای موفقیت و (  08 ) 

منابع ورزش کشورها را نشان داد که شامل اندازه 

آوری، مجعیت، آموزش، علوم ورزشی، آموزش مربی، فن

 . مدیریت و امور مالی است

های در حتقیقی در مورد برنامه( 88  )قیامی راد 

های گروهی در از طریق رسانه  تبلیغاتی ارائه شده

ها ورزش به این نتیجه رسید که این برنامه خصوص

های تأثیر بسیار زیادی در توسعه و ترویج رشته

که دارد در حالی %( 82)ورزشی در بعد قهرمانی 

در . است%( 2 ) تأثیر آن در بعد مهگانی ناچیز

اظهار داشت که ( 87  )حتقیقی مهدویان مشهدی 

تر کردن ورزش گروهی نقش باالیی در فعالهای رسانه

ای ورزش بانوان مهگانی، تربیتی، قهرمانی و حرفه

دارند و با توجه به وضعیت ضعیف حاضر، پیشنهاد 

های گروهی ترتیبی اختاذ کنند تا به داد که رسانه

های خود، سهم ها در برنامههرکدام از انواع ورزش

قیامی در پژوهشی دیگر . مناسبی ختصیص دهند

-به این نتیجه رسید که عملکرد رسانه( 87  )راد

های گروهی در خبش ورزش مهگانی با اهداف تربیت 

-بدنی مهسو نبوده اما در خبش ورزش قهرمانی مهسو می

های گروهی به بررسی نقش رسانه( 85  )قامسی . باشد

در توسعه ورزش کشور و ارائه الگو پرداخت و 

و مطلوب تفاوت  دریافت که بین وضعیت موجود

                                                 
2. Debaucher & et al 
1. Heinila 
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در ( 85  )روشندل اربطانی . معناداری وجود دارد

های ای به این نتیجه دست یافت که رسانهمطالعه

مجعی به مقدار قابل توجهی، هنادینه کردن ورزش 

در ( 85  )کردی . کنندمهگانی در کشور را تبیین می

پژوهشی دریافت که بین وضعیت موجود و مطلوب 

های توسعه ورزش کشور در گروه های گروهی دررسانه

ورزش مهگانی، دانش آموزی، دانشجویی، کارگران، 

. معلولین و بانوان تفاوت معناداری وجود دارد

های گروهی اذعان دارد که رسانه( 85  )زاده حمرم

در هر دو بعد ایجاد انگیزش درونی و بیرونی 

توانند نقش محایت هیجانی، عاطفی و تنظیم انرژی  می

طلبی ای و ارضای توفیقی برای ورزشکاران حرفهروان

-و تقویت مثبت ورزشکاران آماتور یا توسعه رشته
بر اساس حتقیق . های  ورزش مهگانی را داشته باشند

داری روی های مجعی اثر معنیرسانه(  8  )غفوری 

تغییر نگرش و رفتار مردم برای ورزش کردن دارند، 

مهاهنگ نیست، زیرا اما این اثر با نیازهای جامعه 

دهند به دلیل سود اقتصادی به ترویج و ترجیح می

ها که در سایر پژوهش. نشر ورزش قهرمانی بپردازد

زدر دیگر کشورها صورت گرفته؛  جیم
 

ن  و پیا
 
 

-کند به مدلی پیشنهاد کردند که تالش می( 2 2 )

عنوان یک مرحله اولیه به سوی فهم هبرت نگرش آگاهی 

ورزش بپردازد و دریافتند که عرصه  دادن در سراسر

ها هبرتین میدان برای ورزش نسبت به سایر عرصه

باالرد و مهکاران. تبلیغات است
 

-در مطالعه( 220 ) 

های ای به این نتیجه رسیدند که استفاده از رسانه

گروهی سطوحی از هدایت کردن مترینات را بر عهده 

دارند، در حقیقت استفاده و متاشای مرتب 

واقعًا هبرتین هدایت ( دی وی دی -تلویزیون)سانهر

های ملی املپیک کمیته. هستند کننده برای مترین

                                                 
2. James 

1. Pyun 

 . Ballard & et all 
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، (227 )، فنالند (225 )، اسرتالیا ( 22 )کانادا 

اعتقاد داشتند که ( 227 )و مالزی ( 225 )ژاپن 

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات نقش مهمی هبره

-قیامی. پیک داشته استهای ملی املدر فعالیت کمیته

املللی که با مهکاری در پژوهشی بین( 225 )راد 

اجنام گرفت، به  های کاراته ایران و ژاپنفدراسیون

های گروهی یکی از موارد این نتیجه رسید که رسانه

رشته  بسیار مهمی است که به توسعه و ترویج

ز .کندکاراته کمک شایانی می اسرتالی
 

نقش ( 225 ) 

لویزیونی را در جذب حامیان مالی بسیار منایش ت

کند هر چه منایش تلویزیونی داند و بیان میمهم می

-ای مسابقات ورزشی در سطوح ملی و بینو ماهواره

تر باشد میزان جذب حامیان مالی بیشرت املللی وسیع

ی. خواهد بود توماسین
 

ای با در مطالعه(  22 ) 

ورزشی، پخش ها از محایت مالی بررسی اهداف شرکت

ترین هدف مستقیم تلویزیونی را به عنوان مهم

منوکین. حامیان مالی دانسته است
 

دریافت (  22 ) 

های طراحی شده و تنها حمتوا، بلکه مصاحبهکه نه 

باال بردن پخش مسابقات باعث افزایش احساس نزدیکی 

ها و توجه بیشرت به ورزش کردن هواداران با رسانه

ن. شودمی هادسو
 

ج  و بووا
5

در ( 225 تا   22 ) 

های فوتبال حتقیقی در خصوص توسعه و ترویج لیگ

آمریکا، نتیجه گرفتند که توسعه و پرورش این 

ورزش در گرو استفاده از راهکارهای بازاریابی 

ها توسط یورزشی است به طوریکه اگر این باز

ای مهراه کنندگان رسانهتبلیغات، طرفداران و تضمین

دستیابی به منابع مالی بیشرت، موانع  باشد، ضمن

فرهنگی، رقابتی و پیشرفتی نیز از میان برداشته 

                                                 
2. Strelize 

1. Tomasini 

 . Mnokin 
 . Hudsond 

 . Boewadtj 
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ن. شودمی در حتقیقی تاملینسو
 

به بررسی (  22 ) 

های موجود در گسرته امور فرهنگی ورزش زمینه

های ورزشی را ای فعالیتپرداخت و پوشش ماهواره

و بررسی کرد، وی به تأثیر این مسأله در گسرتش  

ل .توسعه ورزش پی برد و بدان اشاره کرد مو
 
 

در حتقیقی درباره بررسی نگرش متخصصان ( 007 )

های مجعی در گرایش تربیت بدنی کشورش به نقش رسانه

به ورزش قهرمانی و مهگانی؛ به وجود رابطه 

ها و توسعه ورزش مهگانی و  معناداری بین رسانه

گرین وود. قهرمانی دست یافت
 

ژوهشی در در پ( 005 )

کشور اسرتالیا به رابطه معناداری بین تبلیغات 

ای و تغییر نگرش نسبت به فعالیت بدنی دست رسانه

ای جکسوندر مطالعه. یافت
 

دریافت که اثر (  00 ) 

های مجعی بر افزایش آگاهی مردم در مورد رسانه

و روی تغییر رفتار و گرایش به % 87فعالیت بدنی 

 .است% 2 فعالیت بدنی 

های ورزشی در اینک با توجه به نقش بارز رسانه

و مهچنین  هی  باورها،  نگرش و افکار جامعهدجهت

ساخت بسرتی مناسب در عرصه  ورزش و با اشاره به 

های جتاری جهانی به اینکه تعداد کمی از واحد

ها اندازه ورزش از این سطح توجه رسانه

یم تا ، برآن(88  کالیتون و مهکاران، )برخوردارند

بررسی کنیم که آیا مسئوالن و مدیران ورزش 

اند از این توجه در پیشربد اهداف ورزشی و توانسته

استفاده منایند؟ بنابراین  ورزش قهرمانیگسرتش 

آیا بین  :سؤال اساسی این پژوهش عبارت است از

های ورزشی در توسعه و وضعیت موجود و مطلوب رسانه

تفاوت معنادار  های ورزش قهرمانیترویج مؤلفه

 ؟یا خري وجود دارد

                                                 
2. Tomlinson 

1. Mull 

 . Greenwood 

 . Jakson 
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 روش شناسی حتقیق

ای، نوع حتقیق کاربردی، مقایسه -روش حتقیق توصیفي

-ها به صورت میدانی مجعروش اجرا پیمایشي و داده

کارشناسان  شاملجامعه آماري این حتقیق . آوری شد

-رسانه و ورزش كشور و مهچنین ورزشکاران ملی حوزه
نفر از  52رشناسان رسانه در حوزه کا. پوش بود

-ها، دبريان سرویسسردبريان و دبیران ورزشي روزنامه

های ها، کارشناسان برنامههاي ورزشي خربگزاري

 52ورزشی صدا و سیما و در حوزه کارشناسان ورزش 

بدني، رؤسا و نفر از مدیران ستادي سازمان تربیت

نفر  52هاي ورزشي و نواب رئیس و دبريان فدراسیون

پوش منونه آماري حتقیق را تشكیل  ز ورزشکاران ملیا

گیری به صورت در ضمن روش منونه. بودند داده

از آمار . غیرتصادفی و از نوع در دسرتس بود

توصیفی شامل جداول، میانگین، احنراف استاندارد، 

فراوانی و درصد فراوانی جهت توصیف مشخصات فردی 

از آزمون  ها و در قسمت آمار استنباطيآزمودنی

ها و كلموگروف امسرينوف جهت بررسي نرمال بودن داده

-از آزمون ویلکاکسون برای بررسی معناداری فرضیه

کلیه حماسبات آماری نیز به وسیله . ها استفاده شد

 .اجنام شد SPSSنرم افزار 
 

 ابزار اندازه گیری

ای توسط حمقق هتیه و روایی آن توسط پرسشنامه

های علوم متخصصان حوزهو  اساتید دانشگاه

به . ارتباطات، تربیت بدنی و ورزش تأیید شد

های ورزشی در وسیله این پرسشنامه وضعیت رسانه

که شامل های ورزش قهرمانی توسعه و ترویج مؤلفه

ها و رویدادها، ابعاد جتهیزات و تسهیالت، رقابت

حتقیقات علمی، استعدادیابی، امور مربوط به 

وط به مربی، محایت مالی، ورزش ورزشکار، امور مرب

های ورزشی، مدیریت و مهگانی، ساختار برنامه

پرسشنامه مشتمل . گیری شد اندازهریزی بود، برنامه
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بعد فوق و طیف لیکرت پنج  2 سؤال، در  2 بر

ارزشی بود و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای 

 . تعیین شد( α=88/2)کرونباخ 
 

 های حتقیقیافته

توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر  ( ) جدول

 .دهدها را نشان میجنسیت آزمودنی
 

ها بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی.   جدول

 اساس جنسیت

       

 آماره

 جنسیت

کارشناسان 

 رسانه

کارشناسان 

 ورزش

 جمموع ورزشکاران

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 58  2  58     7 5   5    مرد

    8     5  8     5  8  زن

 22  52  22  52 22  52 22  52 کل

 

ها مرد و آزمودنی% 58دهد که نشان می(  )جدول 

 .دیگر زن بودند%   

میانگین و احنراف استاندارد متغیر سن (  ) جدول

 .دهدها را نشان میآزمودنی
 

 ها بر اساس سنیهای توصیفی آزمودنآماره.  جدول

         

 آماره

 گروه      

 (سال)سن 

میانگی

 ن

حداک

 ثر

حداق

 ل

احنراف 

 معیار

کارشناسان 

 رسانه

8 / 2 57  0 57/7 

کارشناسان 

 ورزش

 7/ 0 58    25/5 

  /         7 /5  ورزشکاران

 

دهد که میانگین سن به سال در نشان می(  )جدول 

، در کارشناسان ( 2 / 8 ± 57/7)کارشناسان رسانه 

 ±  /  )و در ورزشکاران (  0 /7  ± 25/5)ورزش 

 .بود( 7 /5 
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توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر (  ) جدول

 .دهدها را نشان میحتصیالت آزمودنی
ها بر توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی.  جدول

 اساس حتصیالت

             

 آماره 

 حتصیالت

کارشناسان 

 سانهر

کارشناسان 

 ورزش

 جمموع ورزشکاران

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 2  5       - -  5   دیپلم

 8  7  5  8 - -  8  0 کاردانی

   5/   77    7   5    55 8  کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد

8  5         5    57/    

 5 0- -     7     دکرتی

  22  52  22  52 22  52 22  52 کل

 

دهند که سطح حتصیالت کارشناسان نشان می(  )جدول

ای و ورزشکاران ورزشی باالتر از کارشناسان رسانه

از پاسخگویان دارای مدرک % 2 است و در جمموع 

دارای مدرک حتصیلی کاردانی، % 8 حتصیلی دیپلم، 

%    /57دارای مدرک حتصیلی کارشناسی، %  5/  

دارای % 5ای مدرک حتصیلی کارشناسی ارشد و دار

 . مدرک حتصیلی دکرتی بودند
 

های رسانهتفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب .  جدول 

از دیدگاه ورزش قهرمانی های ورزشی در توسعه مؤلفه

 ایکارشناسان رسانه

 مقایسه  

 متغیرها    

 آزمون ویلکاکسون 

(Z) 

 سطح معناداری 

(sig) 

 2/ 22- 7/ 5 سهیالتجتهیزات و ت

 2/ 22- 57/7 ها و رویدادهارقابت

 2/ 22- 7/  0 حتقیقات علمی

 2/ 22- 88/7 استعدادیابی

 2/ 22- 5/7 7 امور مربوط به ورزشکار

 2/ 22- 5/7 5 امور مربوط به مربی

 2/ 22- 58/7 محایت مالی

 2/ 22- 7/ 7 ورزش مهگانی

 2/ 22- 88/7 های ورزشیساختار برنامه

 2/ 22- 7/ 0 ریزیمدیریت و برنامه

 2/ 22- 5/7 0 کل
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P≤2/25                                                                                       

     
 

و ( Z) ویلکاکسون آزمون آماریبا توجه به 

از دیدگاه  ،( )نتایج ارائه شده در جدول

عیت موجود و مطلوب بین وضای کارشناسان رسانه

های ورزش و ترویج مؤلفه های ورزشی در توسعهرسانه

تفاوت معناداری ( متغیرهای مورد بررسی)قهرمانی 

 .وجود دارد
 

های رسانهتفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب . 5جدول 

از دیدگاه های ورزش قهرمانی مؤلفه ورزشی در توسعه

 کارشناسان ورزشی

 مقایسه                              

 متغیرها    
آزمون 

 ویلکاکسون 

(Z) 

سطح 

 معناداری

 (sig) 

 2/ 22 -5/7 5 جتهیزات و تسهیالت

 2/ 22 -88/7  ها و رویدادهارقابت

 2/ 22 -2/7 5 حتقیقات علمی

 2/ 22 -7/ 5 استعدادیابی

 2/ 22 -88/7 امور مربوط به ورزشکار

 2/ 22 -7/ 8 امور مربوط به مربی

 2/ 22- 78/7 ایت مالیمح

 2/ 22- 5/7   ورزش مهگانی

های ساختار برنامه

 ورزشی

5 8/7 -22 /2 

 2/ 22- 85/7  ریزیمدیریت و برنامه

 2/ 22 -575/7 کل

P≤2/25                                                                                            

 

و ( Z) ویلکاکسون ماریآزمون آبا توجه به 

از دیدگاه  ،(5) نتایج ارائه شده در جدول

-رسانهبین وضعیت موجود و مطلوب کارشناسان ورزشی 

های ورزش قهرمانی مؤلفه های ورزشی در توسعه

تفاوت معناداری وجود ( متغیرهای مورد بررسی)

 .دارد
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های ورزشی رسانهتفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب . 5جدول

 از دیدگاه ورزشکارانورزش قهرمانی های عه مؤلفهدر توس

 مقایسه                              

 متغیرها    
 آزمون ویلکاکسون 

(Z) 

 سطح معناداری 

(sig) 

 2/ 22 -7/  8 جتهیزات و تسهیالت

 2/ 22 -7/    ها و رویدادهارقابت

 2/ 22 -7/  8 حتقیقات علمی

 2/ 22 -7/  0 استعدادیابی

 2/ 22 -55/7 امور مربوط به ورزشکار

 2/ 22 -5/7 7 امور مربوط به مربی

 2/ 22- 7/  0 محایت مالی

 2/ 22- 7/ 5  ورزش مهگانی

 2/ 22- 7/  8 های ورزشیساختار برنامه

 2/ 22- 7/  2 ریزیمدیریت و برنامه

 2/ 22 -557/7 کل

P≤2/25                                                                                            

 

و ( Z) ویلکاکسون آزمون آماریبا توجه به 

از دیدگاه  ،(5) نتایج ارائه شده در جدول

های رسانهبین وضعیت موجود و مطلوب ورزشکاران 

های ورزش قهرمانی مؤلفه ورزشی در توسعه

تفاوت معناداری وجود ( متغیرهای مورد بررسی)

 .رددا

 

 

 گیریحبث و نتیجه

بیشرت حتقیقات صورت گرفته در حوزه رسانه به روش 

حتلیل حمتوا و در بعضی موارد به صورت بررسی و 

از آجنا که . باشدمقایسه وضعیت موجود و مطلوب می

حتقیقي در این زمینه و با روش حتقیق حاضر موجود 

 توان مقایسه دقیقي با حتقیقاتباشد بنابراین منيمني

گذشته اجنام داد، لذا در حبث، بررسی و مقایسه 

 .نتایج سعی شده است که به صورت کلی قیاس کنیم

وضعیت موجود و  نتایج حتقیق نشان داد که بین

-توسعه و ترویج مؤلفههای ورزشی در رسانه مطلوب

 =25/2Pورزش قهرمانی تفاوت معناداری در سطح های 

صورت کلی از آمده به وجود دارد و مقادیر بدست 
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، کارشناسان Z=-5/7 0ای دیدگاه کارشناسان رسانه

-بود و به  Z=-557/7 و ورزشکاران Z=-575/7ورزشی 
 طور كلي نتایج حتقیق حاضر با نتایج حتقیقات قامسی

، (87  ) مشهدی، مهدویان(85  ) ، کردی(85  )

 ، گرین وود( 00 ) ، جکسون(88  ) قیامی راد

، هادسون ( 22 ) تاملینسون، (007 ) ، مول(005 )

و ( 220 ) ، باالرد و مهکاران(225 - 22 ) و بوواج

 .مهسویی دارد( 2 2 ) جیمز و پیان

رغم اند که علیها اظهار داشتهآزمودنی

های ورزشی بر توسعه و ترویج تأثیرگذاری رسانه

های ورزش قهرمانی و مهچنین اختصاص دادن مؤلفه

مهگانی،  ت به ورزشزمان بیشرت به این ورزش نسب

های رسانه نقش وضعیت موجود و مطلوب مهچنان بین

های خمتلف ورزش قهرمانی مؤلفه توسعهورزشی در 

کارشناسان و . تفاوت معناداری وجود دارد

های ورزشی به ورزشکاران معتقد بودند که رسانه

ابعاد گوناگونی که باعث رشد و ترویج ورزش 

یزات و تسهیالت، حتقیقات جتهشود از مجله قهرمانی می

علمی، استعدادیابی، امور مربوط به ورزشکار، 

امور مربوط به مربی، محایت مالی، ورزش مهگانی، 

توجه الزم و کافی را ندارند ریزی مدیریت و برنامه

رسد که به نظر می. پردازندو یا کمرت بدان می

های های ورزشی نسبت به مؤلفهکارشناسان رسانه

رکردهای خمتلف ورزش قهرمانی شناخت الزم مؤثر و کا

را ندارند زیرا که در بیان مسائل ورزش و مهچنین 

های اجرایی ورزش کشور کوتاهی انتقاد از دستگاه

کنند که دلیل عمده آن احتماال نبود کارشناسان می

به هر . های ورزشی باشدخربه و با جتربه در رسانه

ر و حتول در های ورزشی نیازمند تغییحال رسانه

سیستم کاری و انسانی خود هستند تا بتوانند نقش 

خود در قبال توسعه ورزش قهرمانی در ابعاد خمتلف 

های ورزشی نسبت رسانه. را به درستی ایفاء منایند

های خمتلف در به بسرتسازی مناسب جهت مشارکت گروه
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اند زیرا که امر توسعه ورزش قهرمانی کوتاهی کرده

های خصوصی به دد حامیان مالی و یا خبشگرمشاهده می

-کنند و از سوی دیگر رسانهندرت سرمایه گذاری می

های ورزشی در بعد استعدادیابی در ورزش قهرمانی 

کنند و دلیل بارز آن نقش کم رنگی را ایفاء می

های ورزشی و اختصاص احتمااًل حمدود بودن برنامه

ها و ها به پخش رویداددادن اکثر زمان برنامه

مسابقات ورزشی باشد و دلیل دیگر احتمااًل بی 

ای کشور به ورزش توجهی کلی مسئوالن ورزشی و رسانه

و ابزارگونه قلمداد کردن آن باشد و به طور کلی 

ای در های ورزشی نقش بالقوهتوان گفت که رسانهمی

های ورزش قهرمانی دارند که توسعه و ترویج مؤلفه

های ورزشی ایران این انهبه دلیل دولتی بودن رس

 . آیدنقش کمرت به صورت بالفعل در می

رسد تعامل و ارتباط هر چه بیشرت به نظر می

-های مسئول در ورزش قهرمانی با رسانهمدیران خبش

های ورزشی از طریق تشکیل کمیته رسانه در 

-های دورههای خمتلف ورزشی، برگزاری نشستفدراسیون

ها و اقدامات اجنام شده و ای در جهت گزارش فعالیت

ای در خصوص تبادل نظر با کارشناسان رسانه

های ورزش قهرمانی راهکارهای توسعه و ترویج مؤلفه

-مهچنین توجه رسانه. در رفع این نقیصه مؤثر باشد

های های ورزشی به ویژه صدا و سیما و سایر رسانه

برخوردار از اعتبارات و بودجه دولتی و ختصیص 

ضای بیشرت به مسائل اساسی و کالن ورزش زمان و ف

های ورزشی در جهت توسعه قهرمانی و ساخت برنامه

تواند نقش به سزایی می ابعاد خمتلف ورزش قهرمانی

به طور  .در بسط و گسرتش ورزش قهرمانی داشته باشد

-توانند با تشکیل و راههای ورزشی میکلی رسانه

-ات و ایدهاندازی کمیته آموزش و استفاده از نظر

-ای، به تدوین برنامههای متخصصان ورزشی و رسانه
های مربوط به هر رشته پرداخته و از نوآوری روز 

مند شوند و مدیران، ورزشکاران، مربیان،  نیز هبره

های داوران و کلیه افراد مرتبط با ورزش و حمیط
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ورزشی را در این راستا هدایت، مهراهی و مهیاری 

 .کنند

 منابع فارسی
، مرتجم؛ محید ورزش و جامعه(.  8  ).انوراخلولی، امین

های اسالمی آستان قدس رضوی و رضا شیخی، بنیاد پژوهش

ها سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 .، مشهد و هتران( مست)

، انتشارات مبانی ارتباطات مجعی(. 87  ).دادگران، حممد

 .فیروزه، هتران

مرتجم؛  ای،روزنامه نگاری حرفه(.  8  ).راندال، دیوید

 . زاده، انتشارات روزنامه ایران؛ هترانعلی اکرب قاضی

-بیین جایگاه رسانهت(. 85  ) .روشندل اربطانی، طاهر
 های مهگانی در هنادینه کردن ورزش مهگانی در کشور،

، صص   پژوهشی حرکت، مشاره  –مقاله فصلنامه علمی 

 77 –  55. 

سند راهربدی نظام جامع (.  8  ).دنیسازمان تربیت ب

، مصوبه جلسه مورخه توسعه تربیت بدنی و ورزش کشور

 .هیئت حمرتم  وزیران   0/5/8

مطالعه و بررسی نگرش متخصصان (.  8  .)غفوری، فرزاد

های مجعی در گرایش مردم به تربیت بدنی به نفش رسانه

 .5 ، نشریه حرکت، مشارهورزش قهرمانی و مهگانی
ای در های رسانهفعالیت (.87  .)ی، محید و مهکارانقامس

 .، انتشارات بامداد کتاب، هترانورزش

های گروهی در بررسی نقش رسانه(. 85  ).قامسی، محید

، رساله دکرتی، دانشگاه آزاد اسالمی توسعه ورزش کشور

 .واحد علوم و حتقیقات هتران
-انهبررسی مهسویی عملکرد رس(. 87  ).قیامی راد، امیر

، مقاله مهایش های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی

 2 ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 

ساله  مجهوری اسالمی ایران، آکادمی  ملی املپیک، 

 . اسفندماه

بررسی راهکارهای بازاریابی (. 88  ).قیامی راد، امیر

 برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران،

پژوهشی حرکت، دانشگاه هتران،  -فصلنامه علمیمقاله 

 .75 تا   0 ، صص 0 مشاره 
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های مقایسه تطبیقی شیوه(. 225 ).قیامی راد، امیر

های ورزشی کاراته کشور ایران و بازاریابی رشته

املللی جتارت ورزش، دانشگاه مقاله مهایش بین ژاپن ،

 .لندن، انگلستان

های مطبوعات و رسانه بررسی نقش(. 85  ).کردی، حممدرضا

، طرح پژوهشی، پژوهشکده تربیت گروهی در ورزش ایران

 .بدنی و علوم ورزشی

روابط عمومی (. 88  ).کالیتون استولد، جی و مهکاران

، مرتجم؛ محید قامسی و مهکاران، انتشارات علم و ورزشی

 .حرکت، هتران

(. 85  ) .تابعیان، حسن و جهانگري زاده جهانگريي،هلسائي

: ثر بر عالقه دانشجویان به ورزشؤررسي عوامل مب

. پزشكي شرياز مطالعه موردي دانشجویان دانشگاه علوم

دوره . جمله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شرياز

 (.7 پیاپي )بیست و چهارم، مشاره دوم

مبانی روانی و اجتماعی (. 85  ).حمرم زاده، مهرداد

 .نور، ارومیه ، انتشارات دانشگاه پیامتربیت بدنی

های گروهی بررسی نقش رسانه(. 88  ).مرادی، مهدی

مقاله خنستین  های ورزشیورزشی کشور در توسعه رشته

 .ماهمهایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، شیراز،دی

مقایسه وضع موجود و (. 87  ).مهدویان مشهدی، مریم

مقاله  های گروهی در ورزش بانوان،مطلوب نقش رسانه

-ملی مدیریت ورزشی، دانشگاه مشال، آبان ن مهایشاولی
 .ماه
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