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 چکیده

رمانی از دیدگاه قه ورزش سیاسی فرهنگ در توسعۀ جمعی هايرسانه عوامل بندياولویت و ، شناساییهدف این پژوهش
 رسانه، ورزشی، مدیریت اي هدفمند از استاداننمونه .بوداستادان مدیریت ورزشی، رسانه، اصحاب رسانه و ورزشکاران 

 ساختهمحقق امۀپرسشن ابزار، نفر انتخاب شد. 125به تعداد 1397استانی در سال ورزشی ملی و  قهرمانان و رسانه اصحاب
کرونباخ  آلفاي ضریب روش از استفاده با پرسشنامه، پایایی شد. رسانه و تأیید بدنی، تربیت استادان توسط آن روایی که بود
91/0 =α تأییدي عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل معادلۀ ساختاري، از استفاده هاداده روش تحلیل شد. محاسبه 

در  .ی و تبلیغی استشامل فرهنگی، آموزشجمعی  هاينتایج نشان داد که سه عامل مرتبط با رسانه .بود دوم و اول مرتبۀ
 اسپانسرها ورزش، تشویق در سازيدر امر برنامه و پرهیز از روزمرگی و درازمدت وجود تفکر استراتژیک هايگویه ضمن

آموزشی  فرهنگی، عوامل در ترتیبورزشی به هايرسانه منتقدان ايحرفه قهرمانی و صالحیت ورزش از حمایت منظوربه
 جهت در مهم ايمؤلفه عنوانباید به جمعی هايرسانه پژوهش، این هايیافته براساس. داشتند قرار اول اولویت در تبلیغی و

 با قهرمانی ورزش سیاسی فرهنگ توسعۀ همچنین. قرار گیرند توجه مورد قهرمانی ورزش در سیاسی فرهنگ توسعۀ
 .گیردمی صورت قهرمانی) اي و ورزشی (ورزشعلمی، رسانه جامعۀ جانبۀهمه همکاري
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 مقدمه 

 شرفتیعنوان پبه توسعه ی،رانایۀ خاص جامع يهاي اعتقادارزش ووجود باورها  لیدلامروزه در کشور ما به

 اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، هايظرفیت بهبود مداوم توانمی را توسعه .شده است یمعرف یاسالم-یرانیا

 انسان یتعال و زندگی کیفیت عدالت، ارتقاي آنها در جهت بین ۀرابط و موجود در جامعه و انسانی سیاسی

هاي مشارکت در عرصه مانندپیشرفت اجتماعى  ،یتولید و کسب ثروت مل شیافزا کرد. تعریف غیره و

مندي از فنون و تخصص جهانى، بهره ةالمللی در گستربه جایگاه ملى و بین یابیسیاسى و اجتماعى، دست

کمک به  و الهى ناب اىهدوستی، حمایت از ارزشهمچون نوع انسانی هاىدر تحکیم مبانى، تقویت ارزش

سالمت و بهداشت  نیامید به زندگى و تأم يارتقا ،ينرخ باسواد شیآن توسط آحاد مردم، افزا ۀتوسع

 یابعاد فراوان يدارد که توسعه دارا نیاست و داللت بر ا افتهیتوسعه ۀهاي جامعاز نشانه یهمگ یعموم

). یکی از این ابعاد 1( سازدیم واجهو معضالت م است و محدود کردن آن در یک بعد، جامعه را با اشکاالت

 عمل دسترس از دور شاید و نظري عرصۀ در پرمجادله مفهومی سیاسی توسعۀ سیاسی است. توسعۀ

 هايارزش براساس جهان ملل میان تعامل و ارتباط سطح ارتقاي موجب سیاسی توسعۀ. است اجتماعی

 هاياتحادیه تشکیل و ظهور کشورها، خارجی سیاست فرهنگ شدن جهانی ویژهبه شدن جهانی مشترك،

 همراهی و مشارکت نتیجه در و جامعه عظمت و سربلندي عزت، شرف، حفظ جهانی، صحنۀ در فرهنگی

 جامعۀ برپایی و توسعۀ سیاسی رونیازا). 2( شودمی دولت هايبرنامه و هاسیاست با مردم پذیرش و

 گذار دوران یک از گاهی پرمخاطره و دشوار عبور مستلزم کشوري، هر در سیاسی از نظر یافتهتوسعه

 افزایش محور،فرهنگ سیاست یافتن اهمیت .است سیاسی و هماهنگی بین فرهنگ جامعه و سیاست

فرهنگ  توسعۀ موجب غیره با یکدیگر و یفرهنگ عناصر هماهنگی فرهنگی، رفاه براي مردم خواست

 توسعۀ ادبیات در دوم جهانی جنگ از پس که است جدیدي مباحث از سیاسی فرهنگ .شودمی سیاسی

 آلموند بار گابریلنخستین را اصطالح این. است شده مطرح آمریکایی اجتماعی علوم حوزة در سیاسی

 فردي يهايریگسمت و هانگرش الگوي را سیاسی فرهنگ وي). 3( کار بردبه سیاست علم در) 1963(

 سیاسی فرهنگ هر است معتقد نیهمچن کند.می تعریف نظام یک اعضاي میان در سیاست به نسبت

 تمامیت از دفاع). 4( است سیاسی هايمهارت و اطالعات احساسات، ها،ارزش حاالت، از خاصی توزیع

 جایگاه به احترام و ملى فرهنگ مبانى توسعۀ خود، به متکی و مستقل حکومتى تشکیل ارضی، سیاسى،

 فرهنگ به توجه نیست، مستثنا قاعده نیز از این ورزش جامعۀ که خود هايارزش و فرهنگ باورها، دین،

 هر در مطلوب توسعۀ گیريشکل در رسانه از سویی اهمیت .دینمایم يضرور را آن ۀتوسع و سیاسی
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است، زیرا  رسانه به خاصی نگرش نیازمند توسعه و پیشرفت براي ايجامعه و هر انکارناپذیر است ايجامعه

). 5بر عهده دارند ( مردم به جامعه روز وقایع و اخبار انعکاس و عمومی تنویر افکار در مهمی ها نقشرسانه

 وظیفۀ و رسالت این رسانیکارکردهاي فرهنگی، آموزشی و اطالع قالب درتوانند هاي جمعی میرسانه

در  رفتاري الگوهاي و کلیدي هايارزش از بعضی کردن شتازیپ و منافع ملی کنند. پیش بردن ایفا را خود

 و سازگاري نوآوري، تسهیل جهان، و جامعه شرایط و رویدادها دربارة الزم اطالعات فراهم کردن جامعه،

 هايزیرمجموعه شناسایی و مسلط کردن افراد و ایجاد وفاق بین آنها، بیان فرهنگ پذیرجامعه پیشرفت،

 و تفریح مشترك، فراهم کردن هايارزش حفظ و ادغامجدید،  فرهنگ هايبه پیشروي اشاره با فرهنگی

 موجود فاصلۀ و کم کردن در جامعه اجتماعی، فراگیر کردن محتواي آموزشی تشنج سرگرمی، کاهش دادن

جامعه برخی از این کارکردهاست  افراد همۀ مشترك بین و عادات آداب و هویت زبان، و ایجاد هاانسان میان

 از آن توسعۀ فرهنگ سیاسی مستلزم استفاده سیاسی و متعاقب توسعۀ به دستیابی ). بنابراین6(

 فرهنگی و سیاسی ي اجتماعی،هاحوزه در شگرفی تأثیرات پیدایش، زمان از هااین رسانه زیرا ست،هارسانه

 در اجتماعی مسائل و رویدادها به مربوط اطالعات و انعکاس اخبار با . همچنیناندگذاشته جابه جوامع

). 7سازند (می مطلع جامعه و یکدیگر مسائل به نسبت را و آنها کرده برقرار ارتباط مردم میان واقع

هاي ي ارزشریگشکل در رگذاریتأثي مهم براي بررسی مسائل سیاسی و عامل ابزارها ازهاي جمعی رسانه

 مردم روشنگري در مهمی نقش توانندعنوان رکن چهارم دموکراسی، میبه و ندیآیم حساببهسیاسی 

 نقش اجتماعی، پیچیدگی دلیلبه کنونی عصر همچنین در باشند. داشته جوانان و نوجوانان ویژهبه

که طوريبه. است شده چشمگیر پیش از بیش سیاسی و اقتصادي فرهنگی، يهانهیزم در جمعی هايرسانه

 گفت توانمی زیاد احتمال به و است نبوده سیاسی حاضر دوران اندازة به خود، تاریخ از هیچ زمانی در بشر

 ).8است ( جمعی ارتباط وسایل گسترش مردم، شدن مهم سیاسی عوامل از یکی

است  یمهم اریبس يهاعرصه از امروز و یاجتماع یزندگ یاساس ملزومات ازو  فرهنگ از یورزش بخش

به اهداف  یابیدست يبرا آن ازتا  اندداشته لیالمللی همواره تمابین يهاسازمان و، افراد هاحکومتکه 

 ارتباطات تمامی از جدانشدنی يامؤلفه عنوانبه ورزش از پژوهشگران نیزکنند.  يبرداربهره موردنظر خود

افکار  لیتما ).9( کنندیم یاد جهان مختلف کشورهاي فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، و تعامالت

 عیوقا ةانعکاس گسترد و سو کی از یورزش يدادهایبه رو مربوطاطالعات  و اخبارجهان به کسب  یعموم

به  روزروزبه استیس شده است که قلمرو ورزش و سبب گرید يسو از یهاي جمعرسانه قیطر از یورزش

. رسدینمنظر به ياساده امر گرید است،یس يایدن ازورزش  ۀعرص يکه دوريطوربه شوند، ترکیهم نزد
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سرچشمه  یفرهنگ و یاسیس ،ياقتصاد ،یاجتماع طیشرا درون ازمردم،  یقیحق يازهاین نیهمچن

 رهیغ و ياقتصاد ،یاسیعوامل مختلف س ورزش و انیمهم است که م ۀنکت نیا انگریب نیا و رندیگیم

 نام رسانه از توانمی ،ورزش در ویژهبه سیاسی فرهنگ توسعۀ مهم عوامل از .دارد وجودتأثیرات متقابل 

 همگانی ورزشی، مسائل دربارة آنها و باورهاي هانگرش جامعه، ورزشی رفتار و عادات تمامی رسانه زیرا برد،

 دیجد دستاوردهاي در اختیار قرار دادن مانند وظایفی. دهدیم قرار ریتأث تحت را ورزش توسعۀ و شدن

 يهایناکام و هاشکست از پس عمومی افکار کردن آماده مخاطبان، به مقررات و ورزش و قوانین یعلم

 هايارزش گیريشکل به کمک ورزش و به گرایش به جامعه افراد تحریک ،منصفانه نقد براي المللیبین

 بیانگر مخاطبان، براي حیتفر و سرگرمی ایجاد و ورزشی وقایع و رویدادها رسانیاطالع ورزش، در اجتماعی

) نیز 1394که حمیدپور و شتاب بوشهري (طورهمان .است جمعی در ورزش هايرسانه مختلف يهانقش

ی قهرمانان ورزشی مانند اجتماع رفتارهاي جمعی با توصیف نحوة دارند که رسانه دیتأکدر تحقیق خود 

منظور تغییر نگرش به ورزش وی مرتبط با تربیت بدنی تخصص ونوع پوشش و گفتار، ارائۀ مطالب علمی 

ي، بشر ازینعنوان ي از فواید ورزش و معرفی صحیح ورزش بهسازآگاهی، ي ورزشهاتیفعالدر زمینۀ انجام 

 ، توسعۀاتینشر وي ورزشکاران در مسابقات مختلف ورزشی و انعکاس آنها در جراید هاتیموفقتمرکز بر 

 ي فرهنگی، آموزشی و تبلیغیهانقشتوانند همگانی، می و قهرمانی ورزش به شیگرا وورزشی  يهارشته

 عوامل از را جمعی هايرسانه) 1387(مشهدي  مهدویان ). همچنین25بخش ورزش ایفا کنند ( در را خود

 زین) 1390( همکاران و مرادي. )10( داندیم ورزش در فرهنگی توسعۀ از جمله فرهنگی ارتقاي مهم

 و ورزش فرهنگ اشاعۀ و توسعه موجب را غیره و رسانیاطالع مانند آنها مختلف يهانقش و هارسانه

 توسعۀ قهرمانی، ورزش در سیاسی فرهنگ توسعۀ .)11( داندیم هانگرش و باورها این تقویت همچنین

 غیره و برادري عدالت، مانند فضایلی پرورش کردن، زندگی سالم توسعه نوع نیا در .است فرهنگ کیفی

اجتماعی  عدالت و برابري تحقق زندگی، کیفیت بهبود نیکبختی، و سعادت به جامعه دستیابی نتیجه در و

در  جمعی هايرسانه دلیل نقش مهمیی بهسو از .)12( است مورد توجه يساالرستهیشا نظام تحقق و

مؤثر بر فرایند  ةنهادهاي اجتماعی و از عوامل عمد ةدر زمرتوان آن را می ،افراد از بدو تولد تا مرگزندگی 

 بانىم توسعۀ ،ورزش در نقش رسانه ۀعدم رشد و توسع. دکرقلمداد  سیاسی يهاارزشپذیرش هنجارها و 

 یاسیسفرهنگ  ۀتوسع و رممکنیغرا  یورزش درمانى، اجتماعى و-فرهنگ ملى، گسترش خدمات بهداشتى

است ورزش همگام با فرهنگ جامعه در  يضرور ن،ی. بنابرا)13( سازدیممواجه  مشکل بارا  ورزش در

اهمیت نقش رسانه  با وجود .ردیقرار گ ژهیه وجمورد تو یاسیو در ابعاد مختلف س ابدیتوسعه  یسطح مل
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نبودن  تیاولو درتوجهی محققان، مختلف مانند کم لیدالبنا به  ی،ورزش قهرمان سیاسی فرهنگ ۀتوسع در

 و جامع ،یتخصص یقیبه حال تحق تاویژه جامعۀ ورزش و غیره ي تحقیقی بههاحوزهفرهنگ سیاسی در 

 هايرسانه نقش«) با عنوان 1396مانند تحقیق عقیلی ( یقاتیتحق. صورت نگرفته است نهیزم نیا در املک

 جمعی هايرسانه نقش بررسی« ) با عنوان1395و متانی (» سوم جهان کشورهاي سیاسی توسعۀ در نوین

). تحقیقات 14،7( اندهکرد حوزة غیرمرتبط با ورزش بررسی در رانقش رسانه  ،»جامعه سیاسی توسعۀ در

ورزش (همگانی و قهرمانی) بررسی  توسعۀ گروهی را در هايرسانه ة ورزش نیز نقشحوز در هگرفتانجام

 همکاران و 1) باالرد1391قره ( ،)1392(و همکاران  )، خالدیان1392و قاسمی ( نظري مانند ،اندکرده

ورزش  توسعۀ براي فرصتی عنوانبه گروهی هايرسانه خود به بررسی نقش قاتیتحق درکه  )2009(

 بر مثبتی تأثیر جمعی هايرسانه دادند که نشان) 2013(2پاتیل و داندین ).13،15،16،17پرداختند (

ها در جهاد اقتصادي ) نیز نقش رسانه1391ظهرابی و همکاران (. )18دارند ( ورزش و بدنی تربیت پیشرفت

رسانه و  حوزة در گرفتهصورت تحقیقات از دیگر ). بخشی19(ورزش قهرمانی را مورد توجه قرار دادند 

 ،است مطلوب و موجود وضعیت مقایسۀ و بررسی صورتبه موارد بعضی در و محتوا تحلیل روش به ورزش

 هايرسانه نقش بررسی در که) 1386( قاسمی و همکاران و) 1387( مشهدي مهدویان تحقیقات مانند

 ورزش توسعۀ در گروهی هايرسانه مطلوب و موجود وضعیت بین کردند بیان کشور، ورزش در گروهی

 معناداري تفاوت بانوان و معلوالن کارگران، دانشجویی، ي،آموزدانش همگانی، ورزش يهاگروه در کشور

 نود به ورزشی برنامۀ دستیابی میزان مقایسۀ به زین )1390(و همکاران  نژادرمضانی. )20،10دارد ( وجود

با توجه به تحقیقات  .)21( پرداختند برتر لیگ فوتبال داوران فنی و کادر مدیران، دیدگاه از خود اهداف

 در ایران ملی يهامیت پررنگ حضور و منطقه در ایران حساس موقعیت دلیلذکرشده و همچنین به

انجام  و غیره،والیبال  جهانی لیگ و فوتبال جهانی جام المپیک، يهايباز مانند یالمللنیب رویدادهاي

 رسانه رونیازا. دینمایمۀ فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی ضروري توسع درتحقیق در زمینۀ نقش رسانه 

 نقش بتوانند تا هستند خود انسانی و کاري ستمیس در تحول و تغییر نیازمند ورزشی هايرسانه ویژهبه و

 از گروهی، هايکنند، زیرا رسانه ایفا درستیبه مختلف ابعاد در قهرمانی ورزش توسعۀ قبال در خود را

 ها. همچنین رسانهشوندیممحسوب  کشور ویژه توسعۀ فرهنگ سیاسیتوسعه به در مهم يهامؤلفه

 وسایل توسعۀ و گسترش و دارند... و فرهنگی، فراملی اجتماعی، امنیتی، سیاسی، مختلف کارکردهاي

                                                           
1. Ballaard 
2. Dhonde & Patil 
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 محصول را جدید و فرهنگ يارسانه انسان توانیم را امروزي انسان که است حديبه جمعی ارتباط

 جامعه در جمعی هايرسانه عملکرد و کاربرد . از سویی شناخت)13دانست ( جمعی ارتباط وسایل تبلیغات

 هايرسانه يکارکردها و تأثیرات شناخت طریق از و است مهم بسیار امري بشري، جوامع در آنها نقش و

 عین و در پرداخت فناوري این از عقالنی و مطلوب استفادة براي يمؤثر يهابرنامه طرح به توانجمعی می

 ارائۀ. کرد شود، پرهیزمی داده مردم به هارسانه کارکرد ارائۀ جریان در که انحرافاتی و اشتباهات از حال

 جمعی هايرسانه ةسازند و مثبت يهانقش افزایش و ساختن سالم منظوربه مناسب يهاطرح و راهکار

یافتن  پی در حاضر تحقیق منظور همین به .است هاي جمعیاز وظایف رسانه مطلوب جامعه، حرکت در

ورزش  فرهنگ سیاسی توسعۀ در توانندمی چگونه جمعی هايرسانه که است پرسش این به پاسخی

 باشند. نقش داشته قهرمانی در جامعه

 

 شناسی تحقیقروش

 شده اجرا میدانی صورتبه است که کاربردي هدف لحاظبه  و پیمایشی مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 پژوهشی کارهاي عمده طوربه رسانه که و ورزشی مدیریت استادان شامل پژوهش آماري جامعۀ. است

. بود) 97 سال استانی و ملی قهرمانان( ورزشکاران رسانه و اصحاب داشتند، موردنظر موضوع به نزدیک

 براي حاضر پژوهش در. شدند انتخاب پژوهش نمونۀ عنواننفر به 125 بود و هدفمند روش به گیرينمونه

 مقاالت و هاکتاب بررسی با اول مرحلۀ در. شد استفاده ساختهمحقق پرسشنامۀ از اطالعات، آوريجمع

. شد تدوین ايگویه33 اولیۀ پرسشنامۀ غیره، و ورزش توسعۀ سند مانند باالدستی اسناد و علمی متعدد

 تا گرفت قرار رسانه و ورزشی مدیریت نظرصاحب استادان از تعدادي اختیار در مذکور پرسشنامۀ سپس

 فرهنگ توسعۀ با آنها از هریک تناسب نیز و اهمیت میزان ها،گویه محتوایی و صوري روایی مورد در

 5 مقیاس با سؤالی 24 نهایی پرسشنامۀ اصالحات، از پس. کنند نظر اعالم قهرمانی ورزش در سیاسی

 همبستگی ضریب از استفاده با پرسشنامه پایایی. شد آماده) 1=اهمیتتا بی 5=مهم خیلی از( لیکرت ارزشی

 مرحلۀ در شدهطراحی پرسشنامۀ به پژوهش نمونۀ دوم، مرحلۀ در. شد برآورد) α= 91/0( کرونباخ آلفاي

 معادالت استنباطی، آمار و شناختیجمعیت اطالعات تحلیل توصیفی، آمار روش دو از. دادند پاسخ اول

 هايداده. شد استفاده دوم و اول مرتبۀ تأییدي عاملی تحلیل و اکتشافی عاملی تحلیل ساختاري،

 هايگویه تعیین از پس و شده اکتشافی عاملی تحلیل 21 نسخۀ SPSS افزارنرم از استفاده با شدهآوريجمع

 گرفت.     انجام آنها روي بر تأییدي عاملی تحلیل 5/8 نسخۀ Lisrel افزارنرم از استفاده با عامل، هر



 507                 ... در جشنوارة ورزشی دانشجویی کنندهشرکتي هادانشکدهي بندرتبهبر  مؤثرشناسایی عوامل  
 

 

 هاي تحقیقیافته

 2/63( نفر 79 و زن) درصد8/36( نفر 46 پژوهش این در کنندهشرکت 125 بین از که داد نشان نتایج

رسانه استادان مدیریت ورزشی و رسانه و اصحاب  پاسخگویان را) درصد 2/51( نفر 64. بودند مرد) درصد

نفر  40از این بین . بود ورزشکاران پاسخگویان از) درصد 8/48( نفر 61 .دادندمی با درجۀ دکتري تشکیل

درصد) داشتند. همچنین باالترین مدرك تحصیلی  34کشوري ( مقام نفر 21 و )درصد 65(استانی  مقام

ن فر لیسانس 18 و درصد) 54لیسانس (فوق نفر 33 درصد)،3/16دکتري ( نفر 10ورزشکاران شامل 

 بود. )درصد 5/29(

 توسعۀ در یرگذارتأث جمعی هايرسانه به مربوط هايگویه و هاعامل تعیین منظوربه پژوهش این در

استفاده  )اصلی هايمؤلفه تحلیل روش( اکتشافی عاملی تحلیل روش قهرمانی ازدر ورزش  سیاسی فرهنگ

پژوهش  پرسشنامۀ براي عاملی اکتشافی تحلیل از استفاده داد نشان ،1 جدول بارتلت آزمون شد. نتایج

 که دهدمی نشان نیز KMO آزمون نتایج. برخوردارند الزم اعتبار ازشده ساخته هايعامل و بوده مناسب

 دارد. کفایت عاملی تحلیل براي هانمونه تعداد

 
 و بارتلت در تحلیل عاملی اکتشافی KMOنتایج آزمون . 1جدول 

                                                                       KMO بارتلت 

843/0 
 دوخی

 درجۀ آزادي
 سطح معناداري

2/1406 
276 
000/0 

 

هاي گویه واریماکس، چرخش و اصلی هايمؤلفه اکتشافی عاملی تحلیل روش از استفاده با

. کردند تبیین را واریانس کل از درصد 120/50و گرفتند جاي اصلی عامل 3 در پژوهش در شدهشناسایی

ورزش قهرمانی  توسعۀ فرهنگ سیاسی در بر مؤثر ايعوامل رسانه تبیین در مدل مطلوبیت بیانگر مقدار این

 .است آمده 2جدول  در عاملی نهایی تحلیل نتایج. است
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 فرهنگ توسعۀ بر جمعی هايرسانه یرگذارتأث عوامل طریق از شدهداده توضیح واریانس. 2 جدول
 قهرمانیدر ورزش  سیاسی

 واریانس توضیح داده شده مقادیر ویژه

 کل عوامل
 درصد

 واریانس
 درصد
 تجمعی

 واریانس درصد کل
درصد    

 تجمعی
1 183/4 431/17 431/17 945/3 725/19 725/19 

2 654/3 227/15 658/32 051/3 256/15 981/34 

3 068/3 785/12 442/45 028/3 139/15 120/50 

 
 هايعمومی روابط با تعامل و همکاري هايگویه جمعی هايتحلیل عاملی اکتشافی مؤلفۀ رسانه در

 المللی، عدمبین ورزشی رویدادهاي در فرهنگی ها و اقداماتفعالیت ورزشی، پوشش مختلف هايسازمان

 حضور خبري و تصویري ورزشی و پوشش هايبرنامه در خاص ورزشی هايها و باشگاهاز تیم طرفداري

از ) 40/0( عاملی کمتر از بار مبنا دلیل بارفرهنگی، به و سیاسی، اجتماعی مهم در رویدادهاي ورزشکاران

آلفاي کرونباخ براي عامل تبلیغی  با استفاده از پایایی نیز فرایند تحلیل خارج شد. میزان ثبات درونی یا

 ) و در نهایت براي بعد93/0با ( ) و عامل فرهنگی برابر89/0با ( عامل آموزشی برابر)، 88/0برابر با (

 دهندگاندیدگاه پاسخ عامل از هاي مربوط به هرگویه .دست آمدبه )94/0با ( برابر جمعی هايرسانه

ش شده گزار 3 جدول عامل مربوط در عاملی مربوط به هر گویه در و بار) انحراف استاندارد میانگین و(

 است.

 سازيدر امر برنامه و پرهیز از روزمرگی و درازمدت راهبردي وجود تفکر ،3جدول  اطالعات راساسب

عامل تبلیغی  ورزشی در هايرسانه منتقدان ايحرفه هاي مبحث فرهنگی بود. صالحیتورزش از اولویت در

 شناخته بخش این در گویه ترینمهم عنوانبه و با داشتن بیشترین میانگین گرفت قرار باالیی اولویت در

 عامل آموزشی بود.  گویۀ ترینمهم قهرمانی نیز ورزش از حمایت منظوربه اسپانسرها شد و تشویق
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 هاي جمعیرسانه مؤلفۀهاي گویه ها و. عامل3جدول 

 عامل
اولویت 

در 
 عامل

 ها گویه
انحراف 
 ±استاندارد  
 میانگین

بار 
 عاملی

گی
هن

فر
 

1 
 و پرهیز از روزمرگی درازمدت و تفکر راهبرديوجود 

 ورزش در سازيدر امر برنامه
64/0±62/4 

 
694/0 

2 
در امر  ورزش متخصصان و نخبگان از استفاده

 )سازيتصمیم(سازي برنامه
67/0±60/4 

 
763/0 

3 
 ورزشکاران حضور افزایش در ورزشی هايرسانه نقش

 مرزيمختلف برون ورزشی مسابقات در
81/0±38/4 564/0 

 595/0 36/4±83/0 کشور ورزش در ورزشی حامیان افزایش 4

5 
 مغایر با منافع از مسائل پرهیز و ملی نگاه داشتن

 کشور ورزش ملی
81/0±34/4 

 
400/0 

6 
 ورزشی خبري و تصویري مراکز با تعامل و ارتباطات

 المللبین و داخلی
77/0±32/4 

 
611/0 

7 
 ورزش توسعۀ هايبرنامه و هابا سیاست همراهی

 قهرمانی
82/0±28/4 

 
635/0 

8 
 ورزشکاران حضور افزایش در ورزشی هايرسانه نقش

 داخلی مختلف ورزشی مسابقات در
81/0±09/4 564/0 

غی
بلی

ت
 

 800/0 45/4±71/0 ورزشی هايرسانه منتقدان ايحرفه صالحیت 1

 638/0 37/4±78/0 کشور در مهم ورزشی رویدادهاي پوشش 2

3 
در  ورزشی هايرسانه اصحاب شناخت و دانش

 ورزشی موضوعات خصوص
79/0±36/4 670/0 

4 
 نسبت کشور ورزشی در مدیران آگاهی سطح ارتقاي

 قهرمانی ورزش توسعۀ به
84/0±34/4 676/0 

5 
 و مسائل بیان در ورزشی هايرسانه منتقدان سهم

 کشور ورزش هايضعف و هاقوت
78/0±33/4 

 
827/0 

 739/0 25/4±82/0 اخبار ارائۀ در ورزشی هايرسانه طرفیبی اصل 6
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 هاي جمعیرسانه مؤلفۀهاي گویه ها و. عامل3جدول ادامۀ 

 عامل
اولویت 

در 
 عامل

 ها گویه
انحراف 
 ±استاندارد  
 میانگین

بار 
 عاملی

شی
وز

آم
 

 456/0 43/4±84/0 قهرمانی ورزش از حمایت جهت اسپانسرها تشویق 1
 633/0 33/4±81/0 ورزش ايرسانه اهالی تجربۀ و حصیالتت 2
 687/0 20/4±87/0 خود تخصصی حوزة در ورزشی هايرسانه نوآوري 3

4 
 آگاهی سطح ارتقاي در ورزشی هايرسانه مشارکت
 در خصوص ورزش کشور ورزشی مدیران

90/0±19/4 823/0 

5 
 و مطالعات افزایش در ورزشی هايرسانه تأثیر

 کشور ورزش زمینۀ در تحقیقات
94/0±12/4 680/0 

6 
 و مطالعات افزایش در ورزشی هايرسانه تأثیر

 کشور ورزش زمینۀ در تحقیقات
87/0±09/4 700/0 

 
ورزش  توسعۀ فرهنگ سیاسی در هاي جمعی برگانۀ تأثیرگذار رسانهبندي عوامل سهاولویت .4جدول 

 قهرمانی
 رتبه میانگین عوامل

 86/3 فرهنگی

 85/3 تبلیغی

 31/3 آموزشی

 p >001/0            فریدمن                                 آمارة= 238/23

 
 جمعی هايگانۀ تأثیرگذار رسانهبندي عوامل سهنتایج آزمون فریدمن براي اولویت 4براساس جدول 

 اولویت در 81/3رتبۀ  با میانگین عامل فرهنگیتوسعۀ فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی نشان داد که  بر

 ترتیب دربه 31/3رتبۀ  میانگین با آموزشی و 85/3رتبۀ  میانگین داشت. عوامل تبلیغی با قرار اول

هاي وامل مربوط به رسانهعپس از تحلیل عاملی اکتشافی و شناسایی گرفتند.  هاي بعدي قراراولویت

جمعی از روش مدلسازي معادالت ساختاري براي تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ اول و دوم و در نهایت ارائۀ 

 ). 1الگو استفاده شد (شکل 
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AGFI GFI NNFI NFI RMSEA P-value 𝒙𝒙𝟐𝟐 /df df 𝒙𝒙𝟐𝟐 

80/0 84/0 93/0 90/0 048/0 000/0 28/1 217 438/278 

 قهرمانی در ورزشتوسعۀ فرهنگ سیاسی هاي جمعی بر الگوي تأثیر رسانه. 1ل شک

 

 ي ریگجهینتبحث و 

 و اهمیت داراي خارجی و داخلی هايعرصه در مختلف جوامع و افراد روابط در سیاسی فرهنگ توسعۀ

 زندگی سالم برادري، دوستی، ایجاد به تواندمی فرهنگ این توسعۀ داخلی عرصۀ در زیرا است، تأثیرگذاري

 براي هادولت دست در قدرت ابزار نیز خارجی عرصۀ کند. در کمک نیکبختی و سعادت به دستیابی کردن،

 توسعۀ گیريشکل در مهم عوامل و عناصر از است. یکی دیگر جوامع بر اقتصادي و فکري ایدئولوژي تسلط

فرهنگ  توسعۀ ارتباطی، متفاوت هايسیاست اتخاذ با هارسانه. هستند هارسانه، جوامع فرهنگ سیاسی

فرهنگ  توسعۀ در هاي جمعیرسانه رغم این تأثیر، نقشعلی. کنندمی تسریع و تسهیل را کشورها سیاسی

 جامعی تحقیقات و مطالعات رسدنظر میبه که است جدیدي و مهم بحث ایران، قهرمانی ورزش در سیاسی

 .کرد استفاده قهرمانی ورزش کاربرد در و ریزيبرنامه منظوربه بتوان که است نگرفته انجام آن دربارة

بحث اقتصاد  زیرا اند،داده مورد توجه کمتر را آن فرهنگی بعد اند،پرداخته قهرمانی ورزش به که هارسانه

 از قهرمانی، ورزش به مربوط ايرسانه هايفعالیت براي اسپانسر جذب و سازيخصوصی طریق ورزش از
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نیز به این نکته اشاره دارد که  )2005( 1هوم). 22( است بوده خصوص این در ریزيبرنامه هاياولویت

 اقتصادي هاي تلویزیونی و فوایدشرکت ویژهبه گروهی، هايرسانه روي اقتصادي بر فزایندة فشارهاي علتبه

 ). 23اند (ها بیشتر به اقتصاد ورزش پرداختهرسانه ورزش، این

کنند. عامل می تبیین هاي جمعی راآموزشی و تبلیغی ررسانه فرهنگی، نشان داد که سه عاملنتایج 

هاي ها با انعکاس دادهرسانه است، زیرا نهفته رسانه یک ذات در فرهنگی عبارتی همان نقشفرهنگی یا به

 سیاست توسعه، راستاي نماي فرهنگ کلی آن جامعه هستند. از سویی درآیینۀ تمام فرهنگی یک جامعه

ري ارتباط میان از طریق برقرا رسانه فرهنگی نقش. گیرد قرار کار دستور در رسانه در باید گرافرهنگ

گیري رفتارهاي مختلف افراد جامعه مانند نخبگان و جامعه موجب نهادینه شدن مشارکت سیاسی و شکل

ها بر همۀ ابعاد زندگی مردم نهدلیل سیطرة کامل رسارفتارهاي سیاسی و متعاقب آن توسعۀ سیاسی به

یز در تحقیق خود بیان کردند که نقش فرهنگی ن) 1395زاده ابرسی و عباداتی (طورکه هاشمشود. همانمی

 ).6سیاسی دارد ( توسعۀ فرایند بر بینیپیش قابل و معنادار تأثیر رسانه

 در روزمرگی از پرهیز و درازمدت و راهبردي تفکر مهمی چون وجود هايفرهنگی، گویه عامل در

 هايرسانه ، نقش)سازيتصمیم(سازي در زمینۀ برنامه ورزش متخصصان و نخبگان از استفاده ،ورزش

 در ورزشی حامیان مرزي، افزایشبرون مختلف ورزشی مسابقات در ورزشکاران حضور افزایش در ورزشی

 با تعامل و کشور، ارتباطات ورزش ملی مغایر با منافع از مسائل پرهیز و ملی نگاه کشور، داشتن ورزش

 ورزش توسعۀ هايبرنامه و هابا سیاست الملل، همراهیبین و داخلی ورزشی خبري و تصویري مراکز

 داخلی، از مختلف ورزشی مسابقات در ورزشکاران حضور افزایش در ورزشی هايرسانه قهرمانی و نقش

همکاران  و پورزمینه، ایرج همین در. کنندمی تبیین را مذکور عامل که است حاضر تحقیق هايیافته

 و ) نظري1393، صوفی و شعبانی ()1394( حمیدپور و شتاب بوشهري ،)1394( ، میریوسفی)1395(

 و )، مرادي1391محمدي و قرائتی () شاه1391قره () 1391ظهرابی و همکاران ( ،)1392(قاسمی 

 فرهنگی توسعۀ جامع نظام از تهیۀ استفاده خود تحقیقات در نیز )2010(2و روداك )1390(همکاران 

بانوان قهرمان در میادین ورزشی  ضرورت حضورهاي جمعی، رسانه طریق از کشور ايحرفه ورزش

 دیپلماسی و ايرسانه دیپلماسی قالب در مختلف کشور هايرسانه با ارتباط المللی،اي، آسیایی و بینمنطقه

 در هارسانه سوي ورزش قهرمانی، نقشخارجی به هاي داخلی وجذب سرمایهها در نقش رسانه سایبر،

                                                           
1. Home 
2. Ruddock 



 513                 ... در جشنوارة ورزشی دانشجویی کنندهشرکتي هادانشکدهي بندرتبهبر  مؤثرشناسایی عوامل  
 

 

ها المللی، تأثیر رسانهبین ورزشی رویدادهاي در فرهنگی اقدامات و هاتوسعۀ علمی ورزش قهرمانی، فعالیت

ورزش  هاي حاکم برسیاست چارچوب در ورزشی هايویژه اینترنت در جذب سرمایه، فعالیت رسانهبه

هاي عرصه در ملی هايتیم اقتدار تثبیت و تقویت در جهت ورزشی هايرسانه سوي نی، ارائۀ برنامه ازقهرما

 هايرسانه توسط مناسب تبلیغات ورزشکارگرایی، انجام مبتنی بر ورزشی هايالمللی، دیدگاه رسانهبین

منظور حضور بیشتر بهورزش و ایجاد انگیزه  در گذاريسرمایه منظوربه خصوصی بخش جذب گروهی براي

سازي قهرمانی، فرهنگ در ورزش خبرنگاران مستمر داخلی، حضور مختلف ورزشی مسابقات در ورزشکاران

 عملکرد فراجناحی (ملی) کشور، ورزش خصوص حضور پررنگ اسپانسرشیپ در در ورزشی هايرسانه

 ملی، واگذاري منافع با ادپرداختن به امور متض از در قبال ورزش کشور و اجتناب ورزشی هايرسانه

 و تجربه براساس ورزشی هايمسئولیت متخصص، واگذاري افراد به هامسئولیت و ورزش در سازيتصمیم

 هايمؤلفه تقویت ورزشی براي هايبرنامه تدوین در مؤثر راهبردي و بلندمدت نگاه تخصص و داشتن

-29دارد ( همخوانی حاضر پژوهش نتایج با کهاند کرده بیان هاي جمعی رارسانه فرهنگی

 در باتجربه و کارشناسان خبره معتقد به نبود) 1391( همکاران و ). همچنین مرادي24،17،16،15،11

 دانند که بتوانندها را عاملی میانسانی این رسانه و کاري سیستم در تحول و تغییر اند وورزشی هايرسانه

). هنري و همکاران 30ایفا کنند ( درستیمختلف به ابعاد در قهرمانی ورزش توسعۀ قبال در نقش خود

 درستیفرهنگی خود را به نقش قهرمانی ورزش قبال توسعۀ در ورزشی هايکه رسانه ) نیز معتقدند1391(

 قهرمانی ورزش آن تبعو به ورزش مقولۀ به یکپارچه نگاه نبود احتماالً آن عمدة دلیل که کنندنمی ایفا

 مشکالت از سویی یکی ). از31است (... اجتماعی و مانند سیاسی، جامعه مختلف ابعاد از بعد یک عنوانبه

 با نظام کارگزاران میان شکاف و پذیري سیاسیجامعه از ویژه جامعۀ ورزش، غفلتایران، به فعلی جامعۀ

 اعتناییبی فزونی سبب مسئله این به توجهیبی است که) جوانان و نوجوانان خصوصبه( جامعه از بخشی

و پیروي از  نادرست تبلیغات برابر در آنان پذیريآسیب و سرنوشت ورزش کشور در خصوص جوانان

گرایی و خالکوبی، مصرف رواج نامناسب، ویژه ورزش قهرمانی مانند آرایشالگوهاي ناسالم در ورزش به

تواند از بروز چنین که می سیاسی پذیريجامعه فرایند مؤثر در شود. از عواملغیره به سبک غربی می

توانند جمعی می هايهاي گروهی است، زیرا رسانهعمل آورد، نقش فرهنگی رسانهمشکالتی جلوگیري به

 در و عمومی افکار به دادن شکل سیاسی، اخبار و دادن اطالعات طریق از با توسعۀ فرهنگ سیاسی افراد

بگذارند. در این زمینه  آنان سیاسی رفتار بر عمیقی تأثیر سیاسی هاينگرش به شکل دادن  باالتر، سطحی
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 پذیريهاي جمعی بر جامعهنقش فرهنگی رسانه نوعی برتحقیق خود نیز به ) در1396سیرکی ( کشیشیان

 ).32سیاسی تأکید کرده است (

 انواع به آسان دسترسی و است شده دچار تغییر و تحول گذشته با مقایسه در امروزه زندگى شرایط

 فرهنگى میراث جامعه افراد زیرا کند،می طلب را فرهنگ به جدي توجه ايرسانه و آموزشی لوازم و لوسای

 رابطۀ همچنین .دهندقرار می آزمایش معرض در عملى و علمى محک با را اجتماعى و اخالقى معیارهاي و

 دارد فرهنگى صبغۀ و ماهیت آموزشى نظام زیرا است، متقابل و دوطرفه رابطۀ و رسانه، آموزش با فرهنگ

 نظام مرهون را خود تعالی و حیات بقاى نیز فرهنگ و سازدمی مهیا را فرهنگ تعالى و تولید هايزمینه و

 تاریخ، طول در که معنابدین و متأثر از یکدیگرند؛ وابسته نیز جامعه و رسانه، دیگر طرف از. است آموزشى

 هارسانه یکدیگر هاياز افکار و دیدگاه آگاهی واسطه، بدون ارتباط برقراري خود، پیام انتقال براي انسان

 را آن که است ارتباطی وسایل قدرت همین و است داده گسترش آن با را خود فرهنگ و گرفته کاربه را

 منزلۀبه آموزش مقولۀ به باید ايرسانه و ورزشی است. بنابراین مسئوالن کرده مبدل فرهنگی مؤثر سالح به

در این  هاییبرنامه تدوین بنگرند و با تهیه و ورزش در همۀ ابعاد و گسترش بسط در تأثیرگذار سالحی

کوشا باشند، زیرا  ورزش مقولۀ زمینۀ مردم دانش عمومی و معلومات سطح ارتقاي جهت در خصوص

 بر توانندمیو  دارند همزمان طوربه را افراد همۀ بر تأثیرگذاري و ظرفیت دسترسی جمعی هايرسانه

 ) نیز معتقدند2010( همکاران و ). در این زمینه ملزر33بگذارند ( تأثیر جامعه هايارزش و فرد رفتارهاي

 پیشگیري هايبراي برنامه خوبی را ظرفیت اخالقی، هايگیريتصمیم ترویج رسانه در آموزشی نقش که

نیز در تحقیق خود بیان کردند که یکی از  )1396نژاد (حیدري و ). زارع34کند (می فراهم ورزش در

تواند معضالت حال حاضر ورزش فوتبال ایران، بحث جادوگري و خرافات است و بر این باورند که رسانه می

 رفتارهاي کاهش جهت مردم، در آگاهی افزایش براي کارشناسی هايبحث و هاي تحلیلیبرنامه ایجاد با

 سطح آموزش هستند و ارتقاي نیازمند اجتماعی طبقات زیرا همۀگام بردارد،  کشور ورزشی در خرافی

 هايمؤلفۀ رسانه دوم رو عامل). ازاین35شود (می خرافی تفکر به گرایش شدن کم موجب علمی آنها

 قهرمانی، تحصیالت ورزش از حمایت منظوربه اسپانسرها تشویق هايگویه که بود جمعی، عامل آموزشی

ورزش، ایجاد خالقیت و شکوفایی توسط اهالی رسانه در زمینۀ کاري و حوزة  ايرسانه اهالی و تجربۀ

 ورزشی هايرسانه مدیران سطح کالن ورزش، تأثیر افزاییدانش در ورزشی هايرسانه تخصصی، مشارکت

 کارانافزایی مهارتی و روانی ورزشکشور و بازآموزي و دانش ورزش زمینۀ در تحقیقات و مطالعات افزایش در

 پورایرج کنند.می تبیین را عامل آنها این عملکرد فنی بهبود منظوربه ورزشی هاياز طریق رسانه داوران و
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 )1393(جامعی  و عامري سید ،)1394( قاسمی ،)1394( بوشهري شتاب و حمیدپور ،)1395(همکاران  و

هایی شاخص ،)2013( اوکراین و )2014( گرجستان فرهنگی هايسیاست ،)1390(همکاران  و و مرادي

ورزشی، نوآوري  و داوران ورزشکاران فنی عملکرد بهبود و ارتقا در ورزشی هايهمچون نقش رسانه

 مدیران آگاهی سطح ارتقاي در ورزشی هايخود، دخالت رسانه تخصصی حوزة در ورزشی هايرسانه

هاي ایده و نظرها از استفاده و آموزش کمیتۀ اندازيراه و ورزش، تشکیل در خصوص کشور ورزشی

 ورزشی آگاهی بانوان، افزایش ورزش از حمایت منظوربه اسپانسرها اي، تشویقرسانه و ورزشی متخصصان

 متخصص گروه یک افکار از ورزشی هايرسانه ورزشی، استفادة هايرسانه هايجامعه توسط برنامه افراد

 اندازيپژوهشی، راه و تخصصی مدارس، و عالی آموزش مؤسسات ها، تعدادتهیۀ برنامه در ویژه، ورزشی

 اندکرده معرفی عامل این اجرایی را براي و دانشگاهی نهادهاي توسط رسانه و ورزش مطالعاتی پژوهشکدة

 ورزشی هاي). با وجود این رسانه39،38،37،36،26،24،11دارد ( همخوانی حاضر پژوهش هايیافته با که

 توجهیبی گاهی توجهی یاکم ورزشی هايرسانه اهالی تجربۀ و تحصیالت بحث مهم مانند موارد برخی در

 ایفا درستیبه آموزشی رسانه نقش قبال در را خود دهد که آنها اغلب وظایفمی نشان نتایج کنند، زیرامی

) 1391(همکاران  و مرادي و )1391( همکاران و هنري ،)1392(و قاسمی  طورکه نظريکنند. هماننمی

 و بدنی تربیت رشتۀ تحصیلی غیرمرتبط با تر)پایین و دلیل تحصیالت پایین (کارشناسیعتقدند که بهم

اند نقش خود را ها نتوانستهورزشی، این رسانه هايرسانه و اصحاب رسانه و تجربۀ کم برخی مدیران

این محققان علت آن را جانبۀ (سیاسی، اجتماعی و...) ورزش قهرمانی ایفا کنند. توسعۀ همه خوبی دربه

 دانندمی قهرمانی ورزش در زمینۀ تحقیقات و مطالعات و افزایش سازيکوتاهی ایشان در خصوص آگاه در

 همچنین و مختلف هايبخش در سازياصول برنامه طراحی در مدون سیستم نبود آن را و دلیل احتمالی

حل این محققان همچنین راه. اندزش بیان کردهآمو زمینۀ در ورزشی هايرسانه در کارآزموده نیروهاي نبود

اي رسانه و ورزشی متخصصان هايایده و هادیدگاه از استفاده و آموزش کمیتۀ اندازيراه و آن را تشکیل

 با روز دانش مبتنی بر آموزشی هايبرنامه در زمینۀ ساخت سازيبرجسته نظریۀ دانند که براساسمی

توسعۀ  هاي ورزشی اقدام کرده و موجباتتوسط رسانه هابرنامه اساسی این و مهم موارد و نکات بر تأکید

). این مسئله بیانگر اهمیت نقش آموزشی 31،30،15را فراهم سازند ( ابعاد مختلف در قهرمانی ورزش

بخشی به جامعه و توسعۀ فرهنگ ورزش هاي ورزشی در زمینۀ امر خطیر آگاهیخصوص رسانهرسانه به

 لف مانند توسعۀ فرهنگ سیاسی ورزش قهرمانی است.در ابعاد مخت
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 رسانیطریق اطالع جدید از هاي عمومیآگاهی گسترش در روزافزونی جمعی نقش هايرسانه امروز

 مناطق دورافتاده در حتی اندك، هزینۀ با کوتاه، مدت در پیامی دهد کهامکان را می تبلیغات این زیرا دارند،

شود.  ورزش به مردم گرایش نو مانند رفتارهاي و هادیدگاه به مردم گرایش موجب افزایش و یابد انتشار

 جمله از ورزش تحقق کارکردهاي فرایند در عمومی افکار بر با تأثیر جمعی هايهمچنین این نقش رسانه

اجتماعی، برقراري تعامالت  تعلق یا همبستگی اجتماعی، تقویت ایجاد نشاط ورزشی، قهرمانان از الگوسازي

کشور از جمله توسعۀ فرهنگ سیاسی ورزش  جانبۀ ورزشالمللی ورزش و غیره موجب توسعۀ همهبین

) اشاره کرد که 1397توان به نتایج تحقیق شهبازي و همکاران (در اهمیت این نقش رسانه می .شودمی

 تبلیغ و از هارا عدم استفادة مؤثر رسانه همگانی ورزش هايهمایش میزان مشارکت اندك مردم در

 رسانی (تبلیغات)) نیز در تحقیق خود نقش اطالع1397). جعفري و همکاران (40دانند (رسانی میاطالع

 توسعۀ فرهنگ مهم و تأثیرگذار در بخشی عاملداشتن برد وسیع و آگاهی دلیلجمعی را به هايرسانه

 ). 33دانند (ویژه ورزش قایقرانی میورزش به

 ورزشی رویدادهاي ورزشی، پوشش هايرسانه منتقدان ايحرفه صالحیت هايگویهحاضر،  پژوهش در

 آگاهی سطح ورزشی، ارتقاي موضوعات در مورد ورزشی هايرسانه اصحاب شناخت و کشور، دانش در مهم

 بیان در ورزشی هايرسانه منتقدان قهرمانی، سهم ورزش توسعۀ در خصوص کشور ورزشی در مدیران

 تبلیغی اخبار عامل ارائۀ در ورزشی هايرسانه طرفیبی کشور و اصل ورزش هايضعف و اهقوت و مسائل

، گلشنی )1391( همکاران و ، هنري)1394( بوشهري شتاب و )، حمیدپور1395کنند. متانی (می تبیین را

 مدیرانبیشتر  هرچه ارتباط و هایی مانند تعامل) مؤلفه1391) و عقیلی و جعفري (1391و همکاران (

 هايفدراسیون در رسانه کمیتۀ تشکیل طریق از ورزشی هايرسانه با قهرمانی ورزش در مسئول هايبخش

 از ورزشی هايرسانه مطلوب خبري قهرمانی، پوشش ورزش هايمؤلفه ترویج و ورزشی، توسعه مختلف

 در خصوص حوزة ورزشی هايرسانه اي اصحابرویدادهاي ورزشی، دانش و سواد رسانه و مسابقات اجراي

 شهروندان و طرفداران هواداران، ورزشی، حضور هايرسانه اي منتقدانهاي شغلی و حرفهورزش، شایستگی

 معرفی در ورزشی هايورزشی، تأثیر رسانه هايرسانه در ورزشی حساس موضوعات با هاییبرنامه در

 آنها، پوشش ضرورت و ورزش انواع با انهرس آشنایی مدیران آموزشی هايورزشی، کارگاه مختلف هايرشته

 و سازيبرنامه در واقعی مردم نیازهاي و سالیق عالیق، کردن ها، لحاظتوسط رسانه بانوان ورزش

 یافتۀ با که اندکرده معرفی عامل این اي را برايجمعی و استقالل رسانه هايهاي رسانهسیاستگذاري

هاي دیگر برخی تحقیقات نقش تبلیغی رسانه را در ورزش. )41،31،26،8،7است ( همخوان حاضر پژوهش
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 ضرورت و اهمیت هایی چون تحلیل) که مؤلفه1395قره و همکاران ( اند، مانند تحقیقبررسی کرده

 ورزش حوزة در گرفتهانجام هايفعالیت تمام خبري موجود و پوشش اوضاع در تفریحی ورزش گسترش

 بخشی وآگاهی چون هاي جمعی از کارکردهاییبراي رسانهرا  کشور خارج و داخل در تفریحی

توان گفت با یافتۀ تحقیق حاضر اند که میبراي توسعۀ ورزش تفریحی معرفی کرده سازيبرجسته

 همۀ ابعاد قابلیت تعمیم دارند. در )، زیرا این کارکردها نیز در توسعۀ ورزش قهرمانی در42همسوست (

گرفته زش قهرمانی ذکر این نکته ضروري است که بیشتر تحقیقات انجامخصوص نقش تبلیغی رسانه در ور

ویژه ورزش قهرمانی متمرکزند و توسعۀ ورزش قهرمانی در ابعاد مختلف سیاسی، بازاریابی در ورزش به بر

) 1394توان براي نمونه به تحقیق اسدي و رضایی صوفی (نگرفته است، که می اجتماعی و غیره مدنظر قرار

 ). 43اند (خرید کاالهاي ورزشی پرداخته بر هاي جمعیرسانه کرد که به بررسی نقش تبلیغی اشاره

هاي کمیته اندازيراه و تشکیل با توانندمی ورزشی هايویژه رسانههاي جمعی بهرسانه کلی طوربه

 تدوین به اي،رسانه و ورزشی متخصصان هايایده و نظرها از و تبلیغی و استفاده آموزشی فرهنگی،

 ورزشکاران، مدیران، ضمن نوآوري، و هاي مختلف ورزش قهرمانی بپردازندرشته به مربوط هايبرنامه

ترویج ورزش قهرمانی  و توسعه در ورزشی را هايرسانه و ورزش با مرتبط افراد تمامی و مربیان، داوران

توسعۀ فرهنگ  هاياز زیرشاخه یکی عنوانورزش به کنند. از سویی از طریق دیپلماسی راهنمایی هدایت و

 عرصۀ در خود تصویر تقویت و کارکردهایی مانند بهبود در بسزایی توان نقشسیاسی ورزش قهرمانی، می

 تعامل بیماري، و فقر با مبارزه با نژادپرستی، مخالف و دوستصلح کشوري عنوانبه خود معرفی الملل،بین

 وضعیت بهبود مانند اقتصادي توسعۀ ها،و تحریم سیاسی انزواي کاهش و جلوگیري فرهنگی، تبادالت و

 ایفا ملی انسجام و غرور هویت، افزایش آن، و تبلیغات ورزش از هاحمایت افزایش و ورزشی گردشگري

 .کرد
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