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رساني و ايجاد مشاركت سازي، آموزشي، اطالعفرهنگ(هاي ورزشي هدف از تحقيق حاضر، بررسي نقش چهارگانة رسانه

جامعة آماري . روش اجرا پيمايشي است همبستگي و –روش تحقيق توصيفي  .در توسعة فرهنگ ورزش همگاني بود) اجتماعي

ساخته بود كه روايي آن را استادان اي محققگيري، پرسشنامهابزار اندازه. نظران حوزة ورزش و رسانه بودندتحقيق شامل صاحب

 آزمون كاي ها و ازاز آمار توصيفي براي توصيف داده. دست آمدبه) α = 89/0(ها و متخصصان تأييد كردند و پايايي آن دانشگاه

- پذيرفته شدند و بين نقش05/0هاي تحقيق در سطح معناداري فرضيه .ها استفاده شدو فريدمن براي بررسي فرضيه) 2χ(اسكوار 

ها اظهار داشتند كه با آزمودني. داري مشاهده شدهاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني ارتباط معنيهاي چهارگانة رسانه

اند و در هاي ورزشي توجه مناسب و مطلوبي به اين مسئله نداشتهاي ورزشي بر توسعة ورزش همگاني، رسانههوجود تأثير رسانه

اي هاي قهرماني و حرفهسازي مختص ورزشدهند و بيشتر برنامهريزي خود زمان الزم را به ورزش همگاني اختصاص نميبرنامه

هاي آنها براي ها و استفاده از ظرفيتعملياتي مناسبي در جهت تعامل با رسانهريزي توان برنامهباتوجه به نتايج تحقيق، مي. است

 .گاني در ابعاد مختلف انجام دادمتوسعة ورزش ه

 
 هاي كليديواژه
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 مقدمه

ها و عملكردها را ا، نگرشاين عوامل، باوره. فرهنگ حاكم بر مردم، متأثر از عوامل مختلف اجتماعي است
هاي گروهي يكي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل اجتماعي، در اين بين رسانه. دهندتحت تأثير قرار مي

رسد نظر ميبه. آيندشمار ميهاي اجتماعي بهگيري ارزشرساني، آموزشي و عامل بسيار مؤثري در شكلاطالع
ويژه نوجوانان و جوانان توانند نقش مهمي در روشنگري مردم بهاسي، ميعنوان ركن چهارم دموكرها بهرسانه

هاي يكي از پديده. سوي تفريحات ناسالم شوندداشته باشند و در صورت عملكرد صحيح، مانع سوگيري آنها به
 ورزش هاي اخير رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تحت تأثير قرار داده، تربيت بدني واجتماعي كه در سال

روند كه در بخش شمار ميهاي اجتماعي بهگيري ارزشهاي گروهي عامل بسيار مؤثري در شكلرسانه. است
تواند تأثير بسزايي در پيشرفت و بهبود وضعيت كشور شده در آن ميها و مطالب درجورزشي، محتواي برنامه

 ).11(داشته باشد 

رساني و آگاهي، حمايت از اطالع: شود عبارتند ازطرح ميهاي گروهي مهايي كه براي رسانهترين نقشمهم
قانون و نظارت بر اجراي درست قوانين، ايجاد حيطة مناسب براي برخورد عقايد گوناگون، فراهم كردن زمينة 

هاي آموزنده، ايجاد روحية مشاركت آموزش مداوم، كمك به رشد فرهنگي و فكري جامعه، فراهم كردن سرگرمي
سازي، آموزش، فرهنگ: ترين نقشي كه برعهده دارند عبارتند ازو عمده) 3(هاي توسعه اي برنامهو همكاري بر

هاي گروهي ورزش، در راستاي ترين هدف رسانهدر مجموع، مهم). 2(رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي اطالع
هاي گروهي ي دارد و رسانهباشد كه ابعاد و محورهاي مختلف» توسعة ورزش«تواند اهداف ملي در هر كشور، مي

 ).8(توانند مؤثر باشند در بيشتر موارد مي

هاي جسمي با هدف بهبود جسماني يا رواني از طريق ورزش، مفهوم فعاليت بدني، به معني هرگونه فعاليت
ه جزء مكملي از زندگي فرد و خانواده است و در رفعاليت بدني، هموا. دهدمفهوم ورزش همگاني را پوشش مي

هاي تفريحي در اوقات فراغت، اعضاي با فعاليت. ايي داردزهاي اجتماعي نقش بسهاي خانوادگي و فعاليترتباطا
يابند و در پي آن، امنيت و آسايش رواني و اجتماعي، تأمين بهداشت و زندگي خانواده به لذت و شادي دست مي

هاي همگاني و تفريحي با نهادهاي ورزش. شودفراهم مي) عنوان يكي از دستاوردهاي تربيت بدنيبه(سالم 
عنوان نيروهاي مهاركننده و كارامد هاي گروهي، بهاجتماعي موجود، مانند اقتصاد، حكومت، سياست و رسانه
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. هاي مهم در بررسي وضعيت ورزش همگاني، سالمت جامعه استيكي از شاخص). 1(اجتماعي، ارتباط دارند 
 درصد علل مرگ و مير مربوط به پنج بيماري 41، بيش از 1379شت در سال براساس آمار منتشرة وزارت بهدا

كنندگان در ورزش شاخص ديگر، تعداد شركت. شودتحركي حادث ميبوده است كه سه بيماري در اثر كم
ها از رسانه. شودويژه نقش تبليغ و ترويج ورزش همگاني بيش از پيش نمايان ميدر اين ميان، به. همگاني است

در اين راستا، . ويژه ورزش، سهم مهمي دارندمله تلويزيون، راديو و نشريات، در اشاعة هنجارهاي اجتماعي بهج
. كنندها در تبليغ و ترويج ورزش و تحرك استفاده ميهاي اروپايي و آمريكاي شمالي از سهم رسانهبرخي دولت

در ) 1388(قيامي راد ). 5( تأسيس كرده است به اين منظور اتحادية اروپا شبكة راديويي ويژة ورزش همگاني
هاي گروهي در مورد ورزش، به اين نتيجه رسيد كه شده از طريق رسانههاي تبليغاتي ارائهتحقيق در مورد برنامه

-در حالي. دارد)  درصد80(هاي ورزشي در بعد قهرماني ها تأثير بسيار زيادي در توسعه و ترويج رشتهاين برنامه

هاي در پژوهشي دريافت كه رسانه) 1388(محقق ). 10(است )  درصد20(آن در بعد همگاني ناچيز كه تأثير 
-كنند، ولي بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معنيهاي ورزشي نقش بسزايي ايفا ميورزشي در توسعة رشته

-ها، نقش رسانهشگاهويژه اعضاي هيأت علمي دانهاي حاضر در تحقيق بههمچنين همة گروه. داري وجود دارد

 ).14(هاي ورزشي را در ترويج ورزش همگاني نسبت به ورزش قهرماني در اولويت باالتري قرار دادند 

تر كردن هاي گروهي نقش زيادي در فعالدر تحقيقي اظهار داشت كه رسانه) 1387(مهدويان مشهدي 
ا توجه به وضعيت ضعيف حاضر، پيشنها داد كه اي ورزش بانوان دارند و بورزش همگاني، تربيتي، قهرماني و حرفه

هاي خود، سهم مناسبي تخصيص دهند ها در برنامههاي گروهي ترتيبي اتخاذ كنند تا به هريك از ورزشرسانه
هاي گروهي در بخش ورزش به اين نتيجه رسيد كه عملكرد رسانه) 1387 (در پژوهشي ديگر، قيامي راد). 15(

در ) 1386(قاسمي ). 9(دني همسو نبوده، اما در بخش ورزش قهرماني همسوست همگاني با اهداف تربيت ب
وي الگويي ارائه  داد و دريافت . هاي گروهي را در توسعة ورزش كشور بررسي كردرسالة دكتري خود نقش رسانه

 در پژوهشي) 1386(روشندل اربطاني ). 7(داري وجود دارد كه بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معني
). 4(كنند هاي جمعي به طور چشمگيري، نهادينه كردن ورزش همگاني در كشور را تبيين ميدريافت كه رسانه

هاي گروهي در توسعة ورزش در طرحي پژوهشي دريافت بين وضعيت موجود و مطلوب رسانه) 1386(كردي 
داري وجود بانوان تفاوت معنيآموزي، دانشجويي، كارگران، معلوالن و هاي ورزش همگاني، دانشكشور در گروه
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هاي گروهي در هر دو بعد ايجاد انگيزش دروني و بيروني دارد كه رسانهان ميعاذ) 1386(زاده محرم). 11(دارد 
طلبي و اي و ارضاي توفيقتوانند نقش حمايت هيجاني، عاطفي و تنظيم انرژي رواني براي ورزشكاران حرفهمي

براساس تحقيق غفوري ). 13(هاي ورزش همگاني داشته باشند با توسعة رشتهتقويت مثبت ورزشكاران آماتور 
داري در تغيير نگرش و رفتار مردم براي ورزش كردن دارند اما اين اثر با هاي جمعي اثر معنيرسانه) 1382(

ي دليل سود اقتصادي به ترويج نشر ورزش قهرماندهند بهنيازهاي جامعه هماهنگ نيست، زيرا ترجيح مي
 ).6(بپردازند 

سوي فهم بهترِ عنوان يك مرحلة اوليه بهكند بهمدلي پيشنهاد كردند كه تالش مي) 2010 (1جيمز و پيان
ها، بهترين ميدان نگرش آگاهي دادن در سراسر ورزش بپردازد و دريافتند كه عرصة ورزش نسبت به ديگر عرصه

هاي در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از رسانه) 2009 (2باالرد و همكاران). 20(براي تبليغات است 
در حقيقت، استفاده و تماشاي مرتب رسانه . گروهي، سطوحي از هدايت كردن تمرينات را برعهده دارند

هاي ملي المپيك كانادا كميته). 16(روند شمار ميكننده براي تمرين بهبهترين هدايت) تلويزيون و دي وي دي(
گيري از فناوري اعالم كردند كه بهره) 2007(و مالزي ) 2006(، ژاپن )2007(، فنالند )2005(تراليا ، اس)2004(

 3در تحقيقي تاملينسون. هاي ملي المپيك داشته استاطالعات و ارتباطات نقش مهمي در فعاليت كميته
هاي اي فعاليتاهوارههاي موجود در گسترة امور فرهنگي ورزش پرداخت و پوشش مبه بررسي زمينه) 2002(

 4مول). 17(وي به تأثير اين مسئله در گسترش و توسعة ورزش پي برد و به آن اشاره كرد . ورزشي را بررسي كرد
هاي جمعي در گرايش در تحقيقي دربارة بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني كشورش به نقش رسانه) 1997(

ها و توسعة ورزش همگاني و قهرماني دست يافت بين رسانهبه ورزش قهرماني و همگاني، به رابطة معناداري 
اي و تغيير نگرش به ، در پژوهشي در استراليا رابطة معناداري را بين تبليغات رسانه)1996 (5گرين وود). 21(

هاي جمعي بر افزايش آگاهي مردم در دريافت كه اثر رسانه) 1991 (6جكسون). 18(فعاليت بدني مشاهده كرد 
 ).19( درصد است 30 درصد و روي تغيير رفتار و گرايش به فعاليت بدني 87اليت بدني مورد فع

                                                           
1 - James and Pyun 
2 - Ballard et al 
3 - Tomlinson 
4 - Mull 
5 - Greenwood 
1 -  Jakson 
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دهي افكار جامعه و همچنين نقش دهي و جهتهاي ورزشي در شكلحال باتوجه به نقش انكارناپذير رسانه
ني، بر آنيم تا هاي درماسازي جسماني و رواني افراد جامعه و كاهش هزينهفعاليت بدني و ورزش همگاني در سالم

 اند؟هاي ورزشي چقدر در رشد و توسعة فرهنگ ورزش همگاني كشور سهيم بودهببينيم كه رسانه

ها با اشاره به اينكه تعداد كمي از واحدهاي تجاري جهاني به اندازة ورزش از اين سطح توجه رسانه
هاي رسانه) سازي و مشاركت اجتماعيرساني، آموزشي، فرهنگاطالع(، اما بين نقش چهارگانة )12(برخوردارند 

 ورزشي كشور و توسعة فرهنگ ورزش همگاني ارتباط معناداري وجود دارد يا خير؟

 

  تحقيق روش

جامعة آماري . صورت ميداني است همبستگي و روش اجرا پيمايشي و به–تحقيق حاضر از نوع توصيفي 
 نفر از سردبيران و دبيران 60ارشناسان رسانه، تحقيق، كارشناسان حوزة ورزش و رسانة كشور و در حوزة ك

هاي ورزشي صدا و سيما و در ها، كارشناسان برنامههاي ورزشي خبرگزاريها، دبيران سرويسورزشي روزنامه
- نفر از مديران ستادي سازمان تربيت بدني، رؤسا و نواب رئيس و دبيران فدراسيون60حوزة كارشناسان ورزش، 

دليل عدم دسترسي به كل جامعة آماري و گيري بهدر ضمن، روش نمونه. آماري تحقيق بودندهاي ورزشي، نمونة 
 .صورت غيرتصادفي و از نوع در دسترس بودهاي كاري پاسخگويان، بهاي مواقع عدم پاسخگويي و مشغلهدر پاره

 گيريابزار اندازه

هاي گروهي را در توسعة فرهنگ ورزش رسانهوسيلة آن بتوان نقش دليل فقدان ابزار دقيق و معتبر كه بهبه
از . اي توسط محققان تهيه شد و متخصصان امر روايي آن را تأييد كردندگيري كرد، پرسشنامههمگاني اندازه

سازي و مشاركت اجتماعي در رساني، آموزش، فرهنگهاي ورزشي شامل اطالعطريق اين پرسشنامه نقش رسانه
 ارزشي 5 سؤال و شامل طيف ليكرت 48پرسشنامه مشتمل بر . گيري شدندازهتوسعة فرهنگ ورزش همگاني ا

پرسشنامة مذكور در چهار بعد . تعيين شد) α = 89/0(وسيلة آزمون آلفاي كرونباخ تهيه شد و پايايي آن به
اني و از آمار توصيفي شامل جداول، فراو. سازي و مشاركت اجتماعي تهيه شده بودرساني، آموزش، فرهنگاطالع

در قسمت آمار استنباطي از آزمون كلموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن . درصد فراواني استفاده شد
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و از آزمون ) 2χ(دليل اسمي بودن مقياس از آزمون كاي اسكوار ها، براي بررسي معناداري فرضيات بهداده
 .توسعة فرهنگ ورزش همگاني استفاده شدهاي ورزشي در هاي چهارگانة رسانهبندي نقشفريدمن براي رتبه

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 .دهدها را نشان مي توزيع فراواني و درصد فراواني متغيرهاي جنسيت، سن، وضعيت تحصيلي نمونه1جدول 
 هاي تحقيق توصيف وضعيت جنسيت، تحصيلي و سني نمونه– 1جدول 

 گروه
 گزينه

 هاي تحقيق  ل نمونهك رزشي وكارشناس  اي  رسانه كارشناس

 7/76 75 3/78 درصد مرد 92 45 47 فراواني
 جنسيت 28 15 13 فراواني

 3/23 25 7/21 درصد زن
 كارشناسي 62 24 38 فراواني
 7/51 40 3/63 درصد
كارشناسي  50 31 19 فراواني

 7/41 7/51 7/31 درصد ارشد
 8 5 3 فراواني

وضعيت 
 تحصيلي

 6/6 3/8 5 ددرص دكتري
 30زير  11 3 8 فراواني

 1/9 5 3/13 درصد سال
 30-39 32 14 18 فراواني

 7/26 3/23 30 درصد سال
 40-49 51 28 23 فراواني

 5/42 7/46 4/38 درصد سال
 26 15 11 فراواني

وضعيت 
 سني

 50باالي 
 7/21 25 3/18 درصد سال

 

- درصد پاسخ7/51.  درصد ديگر زن بودد3/23ها مرد و  نمونه درصد7/76دهد كه  نشان مي1جدول 

 درصد داراي مدرك دكتري 6/6ارشد و  درصد كارشناسي7/41دهندگان داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، 
 . سال قرار داشتند40 – 49 درصد در دامنة سني 5/42دهندگان با بيشتر پاسخ. بودند
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 هاي تحقيقآزمون فرضيه

 :1فرضية 

نتايج حاصل از (هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني رساني رسانه ارتباط بين نقش اطالع– 2 جدول
 )آزمون كاي اسكوار

 شاخص آماري

 متغيرها

 مقدار كاي اسكوار

)2 χ( 

 درجة آزادي

)df( 

 سطح معناداري

)sig( 

 ضريب كرامر

)c( 

 اطالع رساني

 توسعة ورزش همگاني
27/14 3 021/0 632/0 

 

هاي ورزشي و توسعة فرهنگ رساني رسانهبررسي آزمون آماري كاي اسكوار نشان داد كه بين نقش اطالع
دست  به27/14كه مقدار كاي اسكوار اين رابطه طوريبه) P = 021/0(ورزش همگاني رابطة معناداري وجود دارد 

اي در حد متوسط به ت كه بيانگر رابطه اس632/0شده براي اين رابطه برابر همچنين ضريب كرامر محاسبه. آمد
 ).2جدول (باال بين دو متغير است 
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 :2فرضية 

نتايج حاصل (هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني  ارتباط بين نقش مشاركت اجتماعي رسانه– 3جدول
 )از آزمون كاي اسكوار

 شاخص آماري
 متغيرها

 مقدار كاي اسكوار
)2 χ( 

 درجة آزادي
)df( 

 سطح معناداري
)sig( 

 ضريب كرامر
)c( 

 مشاركت اجتماعي 
 543/0 028/0 3 83/12 توسعة ورزش همگاني

 

هاي ورزشي و توسعة بررسي آزمون آماري كاي اسكوار نشان داد كه بين نقش مشاركت اجتماعي رسانه
 كاي اسكوار اين رابطه كه مقدارطوري، به)P = 028/0(فرهنگ ورزش همگاني رابطة معناداري وجود دارد 

اي در دهندة رابطه است كه نشان543/0شده براي اين رابطه همچنين ضريب كرامر محاسبه. دست آمد به83/12
 ).3جدول (حد متوسط بين دو متغير است 

 :3فرضية 

مون نتايج حاصل از آز(هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني  ارتباط بين نقش آموزشي رسانه– 4جدول 

 )كاي اسكوار

 شاخص آماري
 متغيرها

 مقدار كاي اسكوار
)2 χ( 

 درجة آزادي
)df( 

 سطح معناداري
)sig( 

 ضريب كرامر
)c( 

 آموزش
 423/0 037/0 3 23/10 توسعة ورزش همگاني

 

هاي ورزشي و توسعة فرهنگ ورزش بررسي آزمون آماري كاي اسكوار نشان داد كه بين نقش آموزشي رسانه
. دست آمد به23/10كه مقدار كاي اسكوار اين رابطه طوريبه) P = 037/0(ي رابطة معناداري وجود دارد همگان

اي در حد متوسط بين دو دهندة رابطه است كه نشان423/0شده براي اين رابطه همچنين ضريب كرامر محاسبه
 ).4جدول (متغير است 
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 :4فرضية 

نتايج حاصل از (هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني رسانهسازي  ارتباط بين نقش فرهنگ– 5جدول 
 )آزمون كاي اسكوار

 شاخص آماري
 متغيرها

 مقدار كاي اسكوار
)2 χ( 

 درجة آزادي
)df( 

 سطح معناداري
)sig( 

 ضريب كرامر
)c( 

 فرهنگ سازي 
 387/0 042/0 3 43/9 توسعة ورزش همگاني

 

هاي ورزشي و توسعة فرهنگ سازي رسانهن داد كه بين نقش فرهنگبررسي آزمون آماي كاي اسكوار نشا
دست  به43/9طوري كه مقدار كاي اسكوار اين رابطه به). P = 042/0(ورزش همگاني رابطة معناداري وجود دارد 

اي در حد كم بين دو دهندة رابطه است كه نشان387/0شده براي اين رابطه همچنين ضريب كرامر محاسبه. آمد
 .متغير است

هاي ورزشي از ديدگاه هاي چهارگانة رسانهبندي نقشدر ضمن با استفاده از آزمون فريدمن به رتبه
 . نشان داده شده است6پرداختيم كه نتايج در جدول ) اي، ورزشيرسانه(كارشناسان 

 هاي ورزشي در توسعة فرهنگ ورزش همگانيهاي چهارگانة رسانهبندي نقش رتبه– 6جدول 

 ميانگين رتبه نقش تبهر

 27/3 اطالع رساني 1

 12/3 مشاركت اجتماعي 2

 19/2 آموزشي 3

 42/1 فرهنگ سازي 4

 

هاي ورزشي بيشترين نقش را در توسعة فرهنگ ورزش همگاني رساني رسانه، متغير اطالع6باتوجه به جدول 
شترين نقش را در توسعة فرهنگ سازي بيداشته است، سپس متغيرهاي مشاركت اجتماعي، آموزشي و فرهنگ

 .كنندورزش همگاني ايفا مي
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هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزشي هاي چهارگانة رسانهطوركه جداول مذكور نشان دادند، بين نقشهمان
رساني با ميانگين  وجود دارد، همچنين بيشترين ارتباط را نقش اطالعP≥ 05/0همگاني ارتباط معنادار در سطح 

 .كند در توسعة فرهنگ ورزش همگاني ايفا مي27/3رتبة 
 

 گيريبحث و نتيجه

رساني، مشاركت اجتماعي، آموزشي اطالع(هاي ورزشي هاي عمدة رسانهنتايج تحقيق نشان داد كه بين نقش
با توسعة فرهنگ ورزش همگاني ارتباط معناداري وجود دارد و شدت اين ارتباط با توجه به ) سازيو فرهنگ
سازي و فرهنگ) 423/0(، آموزشي )543/0(، مشاركت اجتماعي )632/0(رساني امر براي نقش اطالعآزمون كر

هاي ورزشي با توسعة فرهنگ ورزش همگاني دهد كه ارتباط رسانهمقادير مذكور نشان مي. بوده است) 387/0(
-ود نيست، بنابراين نميدليل اينكه تحقيقي در اين زمينه و با روش تحقيق حاضر موجبه. در حد متوسط است

طور كلي نتايج تحقيق حاضر با نتايج تحقيقات غفوري اما به. توان مقايسة دقيقي با تحقيقات گذشته انجام داد
، قيامي راد )1387(، مهدويان مشهدي )1386(، روشندل اربطاني )1386(، كردي )1386(، قاسمي )1382(
، باالرد و )2002(، تاملينسون )1997(، مول )1996 (، گرين وود)1991(، جكسون )1388(، محقق )1388(

 .هاي گروهي در توسعة ورزش همخواني دارددر تأييد نقش رسانه) 2009(همكاران 

تلويزيون، راديو (هاي ورزشي اند كه با وجود تأثير رسانهاي و ورزشي همچنين اظهار داشتهكارشناسان رسانه
اند و در ها توجه مناسب و مطلوبي به اين مسئله نداشتهمتأسفانه رسانهبر توسعة ورزش همگاني، ولي ) و نشريات

ها در سازيدهند و بيشتر برنامهسازي خود زمان الزم را به ورزش همگاني اختصاص نميريزي و برنامهبرنامه
، )1382(نتيجة مذكور با نتايج تحقيقات غفوري . اي استهاي قهرماني و حرفههاي ورزشي مختص ورزشرسانه

اند همخواني دارد كه بيان داشته) 1388(و محقق ) 1387(، مهدويان مشهدي )1386(، كردي )1386(قاسمي 
طوري كه هاي ورزشي در توسعة ورزش كشور با وضعيت مطلوب تفاوت معناداري دارد، بهوضعيت موجود رسانه

از ديگر نتايج . كمتر از متوسط استهاي ورزشي به ورزش همگاني كردي اظهار داشته كه ميزان توجه رسانه
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هاي ورزشي در توسعة ورزش اشاره كرد كه به هاي چهارگانة رسانهبندي نقشتوان به اولويتپژوهش حاضر، مي
 .سازيفرهنگ) 4آموزشي و ) 3مشاركت اجتماعي، ) 2رساني، اطالع) 1: اين صورت است

رساني، مشاركت اجتماعي، هاي چهارگانة اطالعرسد كه نقشنظر ميباتوجه به نتايج تحقيق حاضر، به
 نقش ياند و در توسعة فرهنگ ورزش همگانهاي ورزشيسازي از كاركردهاي مهم رسانهآموزشي و فرهنگ

اي بايد به نقش مهم ورزش همگاني در بسترسازي فضاي سالمت و نشاط مسئوالن ورزشي و رسانه. بسزايي دارند
هاي همگاني، به توسعة فرهنگ اين  تشكيل كميتة رسانه در فدراسيون ورزشعمومي جامعه واقف باشند و با

رساني ورزش همگاني در نزد اي نيز بايد زمان و مكان مورد نياز براي اطالعورزش كمك كنند و مسئوالن رسانه
-شناسان رسانهشك اگر كاربي. درستي ايفا كنندآحاد مختلف جامعه را مهيا كرده و در اين راستا نقش خود را به

توانند نقش مثبتي را اي در زمينة موضوعات و مسائل روز ورزش همگاني دانش و شناخت كافي داشته باشند، مي
 .در اشاعة فرهنگ ورزش همگاني برعهده داشته باشند

اي بايد آگاه باشند و اي در فدراسيون ورزش همگاني، مسئوالن ورزشي و رسانهبر تشكيل كميتة رسانهعالوه
شود، عنوان بنياد ورزش قهرماني از آن ياد ميبدانند كه ورزش همگاني متعلق به بطن و متن جامعه است و به

سوي اين ويژه جوانان را بههاي ورزشي، مردم و بهسازي مناسب در رسانهبنابراين بايد به هر نحوي با برنامه
ها به توان گفت رسانه دهند، در اين صورت ميورزش سوق دهند و ميزان مشاركت آنها را در امر ورزش افزايش

هاي ورزشي بايد افزايش در اين راستا، هدف رسانه. انددرستي عمل كردهنقش مشاركت اجتماعي خود به
هاي مردم دربارة ورزش همگاني و همچنين مخاطبان و انعكاس نظر آنها دربارة ورزش، بررسي مشكالت و ديدگاه

-مسئوالن ورزشي و رسانه. اي غيرورزشي در امر توسعة فرهنگ ورزش همگاني باشدهتالش براي حضور سازمان

بنابراين . اني بنگرندمگعنوان سالحي تأثيرگذار در بسط و گسترش فرهنگ ورزش هاي بايد به مقولة آموزش به
لومات و دانش هايي تهيه، تدوين و به معرض نمايش درآيد كه در جهت ارتقاي سطح معدر اين راستا بايد برنامه

. درستي نشان دهدعمومي مردم نسبت به مقولة ورزش باشد و نقش آن را در افزايش و حفظ سالمتي به
هاي خود و ايجاد انگيزه، سطح مهارت توانند با نوآوري در برنامهاي و ورزشي در قدمي ديگر ميكارشناسان رسانه

 .و عملكرد ورزشي آحاد مختلف مردم را بهبود بخشند
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سازي هايي در راستاي فرهنگقدمي ديگر، آنها بايد با علم و آشنايي به واژة عام فرهنگ، به طراحي برنامهدر 
اند كه خواسته يا هاي ورزشي در عصر ارتباطات به چنان قدرتي دست يافتهرسانه. ورزش همگاني بپردازند

تواند اي مي موضوعي توسط كارشناسان رسانهگذارند، بنابراين آگاهي از چنينناخواسته بر افكار عمومي تأثير مي
بر نگاه ملي و فرهنگي هاي ورزشي عالوهدر اين راستا رسانه. سازي ورزش همگاني كمك شاياني كندبه فرهنگ

هاي اصيل و فضايل اخالقي است، كه به مقولة ورزش دارند، بايد به مقولة اخالق كه شامل ترويج و تبليغ ارزش
جانبة نهادهاي متولي ورزش و فرهنگ سازي در ورزش نيازمند همكاري همهفرهنگ. ه باشنداي داشتتوجه ويژه

است كه با ... ها، سازمان تربيت بدني، فرهنگ و ارشاد اسالمي، شهرداري و اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه
 .همدلي و همفكري، فرهنگ ورزش را در جامعه توسعه بخشند

 

 پيشنهادها

 هاي ورزشي؛هاي رسانهسازي و سياستگذارياليق، ساليق و نيازهاي واقعي مردم در برنامهلحاظ كردن ع. 1

هاي ورزشي از هاي مسئول در ورزش همگاني با رسانهضرورت تعامل و ارتباط هرچه بيشتر مدران بخش. 2
 گزارش اي در راستايهاي دورهطريق تشكيل كميتة رسانه در فدراسيون ورزش همگاني، برگزاري نشست

 اي در زمينة راهكارهاي توسعة ورزش همگاني؛ها و اقدامات انجام گرفته و تبادل نظر با كارشناسان رسانهفعاليت

هاي اين ورزش در آموزش ضرورت توجه هرچه بيشتر نهادهاي متولي ورزش همگاني به توسعة زيرساخت. 3
-ها و اقدامات در رسانه و كارگران و انعكاس فعاليتها، نيروهاي مسلح، كارمندانها، شهرداريو رپروش، دانشگاه

 هاي ورزشي؛

هاي برخوردار از اعتبارات دولتي در راستاي ويژه صدا و سيما و ديگر رسانههاي ورزشي بهتوجه رسانه. 4
هاي ورزشي در جهت توسعة فرهنگ تخصيص زمان و فضاي بيشتر به موضوع ورزش همگاني و ساخت برنامه

 هاي ورزشي روزانه؛، آموزش و ترغيب و تشويق مردم به انجام فعاليتورزش همگاني

با موضوع ورزش همگاني و نقش آن در توسعة سالمت با ) فصلي(اي هاي تخصصي دورهبرگزاري نشست. 5
 .هاي ورزشينظران تربيت بدني و علوم ورزشي و انعكاس آن در رسانهحضور صاحب
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