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  رسانه ملي و توسعه ورزش همگاني

  *، كريم داودي����مجتبي ظريفي

  چكيده

براي سازماندهي ورزش همگاني كشور خـود       ريزي    امروزه، اغلب كشورهاي پيشرفته جهان در برنامه      
. هاي خالق براي رشد اين ورزش هـستند         با ديگر كشورها رقابت دارند و پيوسته در حال ارائه برنامه          

هدف اصلي پژوهش حاضر پاسخ به اين پرسش است كه آيا رسانه ملي در توسـعه ورزش همگـاني                 
كار عمومي مردم را در مورد ورزش همگـاني        تواند اف   در جامعه مؤثر است يا خير؟ آيا رسانه ملي مي         

به دليل . اي است ـ مقايسه تحت تأثير قرار دهد؟ روش تحقيق در اين پژوهش، از نوع پيمايشي و علي          
گيري نقش رسانه ملي در توسعه ورزش همگاني، از پرسشنامه            فقدان ابزاري دقيق و معتبر براي اندازه      

هـاي     سؤال است كه در سـه عامـل مؤلفـه          30امه شامل   اين پرسشن . محقق ساخته استفاده شده است    
هاي اين پژوهش نشان داد كه بين رسانه ملـي            يافته. اند  ورزشي، منابع مالي و منابع انساني مطرح شده       

هاي ورزشي، منـابع مـالي و منـابع انـساني تفـاوت               و توسعه ورزش همگاني در هر سه عامل مؤلفه        
  .معناداري وجود دارد
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  مقدمه

سازي اوقـات فراغـت،       ورزش و تفريح، عامل مهمي در تأمين سالمت جسم و روان، غني           
گسترش روابط اجتماعي، دورشدن از زنـدگي ماشـيني و بازگـشت بـه طبيعـت اسـت و                   

هـا و     هـاي صـبحگاهي در پـارك        شپيمايي و نرم    روي، كوه   هاي همگاني مانند پياده     ورزش
هـايي اسـت كـه افـراد بـا حـداقل        هاي بومي و محلي ازجمله فعاليـت      محالت و نيز بازي   

در حقيقـت، امـروزه انگيـزه مـردم دنيـا از شـركت در               . توانند به آن بپردازنـد      امكانات مي 
) تـر  قويتر، باالتر و    سريع(هاي ورزشي، دستيابي به درجات باال و به شعار المپيك             فعاليت

نيست، بلكه ارتقاي سالمتي، تندرستي و نشاط، برقراري روابـط اجتمـاعي سـالم و دوري                
امـروزه اغلـب كـشورهاي پيـشرفته جهـان در      ). 1373رحمـاني، (هاست    جستن از بيماري  

 براي سازماندهي به ورزش همگاني كـشور خـود بـا ديگـر كـشورها رقابـت                   ريزي  برنامه
بـديهي  . هاي خالق براي رشـد ايـن ورزش هـستند           ه برنامه كنند و همواره در حال ارائ       مي

توانـد خـأل ايجـاد     است كه هر كشوري از اين موج فزاينده عقب بيفتد به هيچ وجـه نمـي    
هـاي    وري از تـأثيرات ورزشـي و فعاليـت          هـا در بهـره      شده را پر كند و در نهايت، تفاوت       

   ).1386 كردي، ، به نقل از2002، 1كالينز(حركتي، روشن و واضح خواهد بود 
در كشورهاي درحال توسعه، ازدحام، فقر، جنايت، ترافيك، آلودگي هـوا، فقـدان يـا        

همچنـين در ايـن     . ها و اماكن ورزشي، فعاليت بدني را دشوار كـرده اسـت             كمبود پارك 
تـرين آنهـا      رو است كه شايد مهـم       كشورها، گسترش مراكز ورزشي با موانع زيادي روبه       

افزون بر اين، نياز به زنده      .  بودن سطح زندگي اكثريت مردم باشد      شرايط زندگي و پايين   
انورالخـولي،  (گذارد    ماندن نيز فرصت بسيار محدودي براي پرداختن به ورزش باقي مي          

هـاي مـشاركت در ورزش        ها و انگيـزه     شناخت هدف ). 1381ترجمه حميدرضا شيخي،    
بـراي مثـال، انگيـزه    . ه اسـت اندركاران بود همگاني، همواره مورد توجه محققان و دست   

مردم كشورهاي مختلفي مانند امريكاي التين، امريكاي شـمالي، اسـتراليا، كـره جنـوبي،               
. ريزي شـده اسـت      مالزي و ديگر كشورها در سطح ملي، شناسايي و بر اساس آن برنامه            

ها به ترتيب در كشورهاي ياد شده، شامل پر كـردن اوقـات فراغـت، ارتقـاي                   اين انگيزه 
 و  2كولـت (تي، افزايش طول عمر، رشد فرهنگـي و تفريحـات سـالم بـوده اسـت                 سالم

هاي گروهي، يكي از ابزارهـاي اساسـي بـراي بررسـي مـسائل                رسانه). 2004همكاران،  
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هاي   گيري ارزش   رساني و آموزش هستند و عامل بسيار مؤثري در شكل           اجتماعي، اطالع 
 زيـادي  هـاي اخيـر، رشـد      ماعي كه در سـال    هاي اجت   يكي از پديده  . روند  اجتماعي به شمار مي   

گروهـي  هاي  داشته و آحاد مردم را تحت تأثير قرار داده، ورزش همگاني است كه رسانه    
 باشـند و بـه   توانند بسيار تأثيرگـذار  ها و مطالب مربوط به آن مي در خصوص محتواي برنامه  

 نماينـد   اين ترتيب، نقش به سزايي در پيـشرفت و بهبـود وضـعيت ورزش كـشور ايفـا                 
كشور هاي گروهي در راستاي اهداف ملي در هر           ترين هدف رسانه    مهم). 1386كردي،  (

  ).1387 قاسمي،(تواند توسعه ورزش باشد كه خود ابعاد و محورهاي مختلفي دارد  مي
هـا و     هاي گروهي، تالش براي ايجاد همبستگي، تبـادل عقايـد و هيجـان              نه  وظيفه رسا 
دهـي بـه عقايـد عمـومي دربـاره موضـوعات              اه با شـكل   هاي فرهنگي همر    بهبود شاخص 

توسـعه ورزش يكـي از اهـدافي اسـت كـه            ). 1381زاده،    رضوي(مختلف اجتماعي است    
مفهـوم توسـعه حركتـي، وضـعيتي بهتـر          . كند  امروزه رسانه ملي در فعاليت خود دنبال مي       

دن وجـود دارد    پذيرد، زيرا در هر نقطه، شرايطي براي بهتر شـ           است كه هيچ گاه پايان نمي     
هـاي ورزشـي      ورزش همگاني، به فعاليت   ). 1995،  3ن و الرس  2 ريون بروگ  ؛1دي موراگز (

. شـوند   انجام  ) برد و باخت  (شود كه جنبه تفريحي دارند و بدون توجه به نتيجه             اطالق مي 
كننـدگان در     هايي اشاره دارد كه براي گـسترش تعـداد شـركت            ورزش همگاني به سازمان   

هاي سني، جنسي، معلوليت و غيره با هدف سـالمتي     شي بدون محدوديت  هاي ورز   فعاليت
  ).1381انورالخولي، ترجمه حميدرضا شيخي، (كنند  و تفريح تالش مي

تفكر ورزش همگاني و همگاني كردن ورزش به صورت رسمي در اروپا و حتي در               
 نشـستي  در اين سال شـوراي اروپـا،  .  ميالدي مطرح شد1976جهان، براي اولين بار در   
هاي ورزشـي خـود در خـصوص گـسترش ورزش در سـطح                برگزار كرد و در سياست    

در كـشور مـا،     . جامعه، مفهوم ورزش همگاني را نخستين بـار مـورد اسـتفاده قـرار داد              
 بـه   1362 با عنوان ورزش محالت آغـاز شـد و در سـال              1358ورزش همگاني از سال     

رسـميت يافـت و گـسترش آن،    صورت تشكل قانوني، تحت عنوان جهاد تربيت بـدني          
بـا توجـه بـه    ). 1387قاسـمي،   (اولين وظيفه قانوني كليه نهادهاي ورزشـي تعيـين شـد            

ها براي   تعاريف مختلفي كه از ورزش همگاني و تفريحي ارائه شده است، برخي ويژگي            
هايي مانند مـشاركت گـسترده، گروهـي بـودن، آزادانـه و       ويژگي. آن قابل استنباط است 
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دن، كم هزينه بودن، كم اهميت بودن رقابت برد و باخت، محـدود نبـودن بـه         انتخابي بو 
كننده خـصوصيات   سن، جنس، نژاد، زمان، مكان و با نشاط و شاد بودن، همگي توصيف  

 ).1998 و همكاران، 1اسميت(مختلف ورزش همگاني هستند 

ر در سند طرح جامع توسعه ورزشي كشور، محورهاي مختلفي براي اين امـر در نظـ               
هاي ورزشي، منابع مالي، نيروي انـساني، فرهنـگ، علـم             مؤلفه: گرفته شده است ازجمله   

در اين پژوهش سـعي شـده اسـت بـر مقولـه      . ورزشي و تأسيسات و تجهيزات ورزشي   
هـاي   منظور از مؤلفه. مؤلفه هاي ورزشي، منابع مالي و نيروي انساني تأكيد بيشتري شود          

هـاي    انـواع سـازمان   . ازمان اجتماعي ورزش است   ورزشي به عنوان يك عامل توسعه، س      
اي، نهادهـا،     ورزش تربيتـي، همگـاني، قهرمـاني و حرفـه         : اجتماعي ورزشي عبارتنـد از    

نتـايج  ). 1382سـازمان تربيـت بـدني،       (هـاي بـومي و محلـي          بانوان، معلوالن و ورزش   
يژه هـاي ورزشـي بـو       هاي مختلف، نقش رسانه ملي را در توسعه برخي از مؤلفه            بررسي

تـرين   ها نيز يكـي از مهـم   برخي از پژوهش. اي تأييد كرده است  ورزش قهرماني و حرفه   
هـايي ماننـد ورزش همگـاني، تفريحـي و تربيتـي را           داليل فقدان توسعه الزم در مؤلفـه      

منابع مالي به عنوان يكي ديگر از عوامـل توسـعه ورزش،            . اند  ها دانسته   توجهي رسانه  بي
بـا  . شـود   هاي ورزشـي گفتـه مـي        زايي و هزينه در سازمان      درآمدهاي اثربخش در      به راه 

هـاي ورزشـي بـه منـابع مـالي نيـاز دارد، ايـن از         و برنامه ها توجه به اينكه اجراي طرح
نيـروي  ). 1381انورالخولي، ترجمه حميدرضـا شـيخي،       (اهميت زيادي برخوردار است     

ترين دليل پيشرفت  ينكه مهمنظر به ا. است انساني از ديگر عوامل مهم در توسعه ورزش
يافته نيروي انساني است، ورزش بـراي توسـعه و پيـشرفت خـود بـه                  كشورهاي توسعه 

  ).1382كريمي، (نيروي انساني مناسب نياز دارد 
بـا عنـوان   1375سـيماي در سـال    و بر اين اساس، پژوهشي كـه مركـز تحقيقـات صـدا           

ي كـردن ورزش انجـام شـد، بـيش          سنجي از مردم تهران درباره طرح پيشنهادي همگان         نظر
درصد پاسخگويان از اين طرح استقبال و داليـل نارضـايتي آنهـا، كمبـود امكانـات و                 70از

وسايل ورزشي، كوچك بودن و شلوغ بودن اماكن ورزشي، نبود مربي بـا تجربـه و گـران                  
از سوي ديگر، افزايش امكانات و وسايل ورزشـي،         . بودن حق عضويت در آنها بوده است      
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ها، تبليغ و تشويق بيشتر مردم و دريافـت نظرهـاي آنـان، ازجملـه                 يش مراكز و باشگاه   افزا
  .پيشنهادهاي پاسخگويان اين طرح براي بهتر اجرا شدن طرح همگاني كردن ورزش است

گرايش مردم دانمـارك بـه ورزش همگـاني، از    ) 2004(و همكاران  از ديدگاه كولت 
بـر اسـاس گـزارش      . رمـاني بيـشتر اسـت     ورزش قهرماني و حتي تماشاي مـسابقات قه       

هـاي    سـال گذشـته رونـد شـركت در ورزش    25شوراي ورزش همگاني انگلـستان، در    
هاي كمتر رقـابتي و بـا         خاص و قهرماني تغيير يافته است و تمايل به شركت در فعاليت           

گيـري تندرسـتي و    ها با جهت  حتي شركت در اين فعاليت    . ماهيت تفريحي، بيشتر شده است    
اين انگيزه را در امريكاي شمالي، آمادگي جسماني، اجتماعي بـودن،           . ي جسماني است  آمادگ

در ). 1373صـديق سروسـتاني،     (داننـد     هيجان و كسب تجربه و فرار از كارهاي روزمره مـي          
 تحقيقات زيادي انجام نگرفتـه      هاي شركت در ورزش همگاني در داخل كشور         مورد انگيزه 

كننده   ترين هدف افراد شركت     دهد كه حفظ سالمتي مهم     ها نشان مي    است، نتايج پژوهش  
) 1386(نـژاد     در صـورتي كـه رمـضاني      ). 1376نـژاد،     نـوابي (در ورزش همگاني اسـت      

درصد از افراد با هدف كسب نشاط و احساس لذت در ورزش همگـاني              88دريافت كه   
  . كنند شركت مي
اتي ارائـه شـده از طريـق    هاي تبليغـ  در تحقيق خود در مورد برنامه ) 1388(راد    قيامي

ها تأثير بسياري در توسعه       ها در خصوص ورزش به اين نتيجه رسيد كه اين برنامه            رسانه
دارند درحـالي كـه تـأثير آن در         ) درصد80(هاي ورزشي در بعد قهرماني        و ترويج رشته  

در مطالعـه  ) 1387(مهدويان مـشهدي  . است) درصد20(بعد همگاني ناچيز و در حدود       
هـاي گروهـي در ورزش بـانوان          فت كه بين وضعيت موجود و مطلوب رسانه       خود دريا 

هاي گروهي نقـش مهمـي در فعـال كـردن ورزش         تفاوت معناداري وجود دارد و رسانه     
در پژوهشي به اين    ) 1387(راد    همچنين قيامي . همگاني، تربيتي، قهرماني، و بانوان دارند     

مگاني با اهداف تربيت بدني همسو      ها در بخش ورزش ه      نتيجه رسيد كه عملكرد رسانه    
نيـز در   ) 1386(كـردي   . نيست امـا در بخـش ورزش قهرمـاني، ايـن همـسويي را دارد              
هـاي گروهـي در توسـعه         پژوهشي دريافت كه بين وضعيت موجـود و مطلـوب رسـانه           

آمــوزي، دانــشجويي، كــارگري،  هــاي ورزش همگــاني، دانــش ورزش كــشور در گــروه
  .عناداري وجود داردمعلوالن، و بانوان تفاوت م
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راهبردهـايي نظيـر تقويـت فرهنـگ ورزش         ) 1388(در پژوهش غفرانـي و همكـاران        
هـا و نهادهـا، تحقـق اهـداف      همگاني، افزايش مشاركت و همكاري فعـال ديگـر سـازمان        

هاي بومي و محلي در رشد و توسعه ورزش           ورزش همگاني و به كارگيري تمامي ظرفيت      
انجـام داد ايـن     ) 1384(ن در پژوهشي كـه آفـرينش خـاكي          همچني. اند  همگاني مؤثر شده  

هـاي ورزش صـبحگاهي،       نتيجه به دست آمد كه عوامل اقتصادي، كمبود امكانات و پايگاه          
هــاي  ، كمبــود بودجــه و گرانــي شــهريه)تأهــل و تعــداد فرزنــدان(وضــعيت خــانوادگي 

 كمبـود وقـت     هاي ورزشي، مشكالت اجتماعي و كمبود نيروي انساني بـا تجربـه،             باشگاه
الزم و مسائل و مشكالت فرهنگي به ترتيب، از موانع توسـعه ورزش همگـاني بـه شـمار            

هـاي گروهـي و ملـي، توجـه بـه             روند و بهبود وضعيت اقتـصادي، اسـتفاده از رسـانه            مي
وضــعيت خــانوادگي، برگــزاري مــسابقات ورزشــي و اهــداي جــوايز، گــسترش ناوگــان 

ترين عوامل توسعه ورزش      ري بخش خصوصي از مهم    گذا  نقل عمومي و نيز سرمايه      و  حمل
در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافـت كـه بيـشترين             ) 1373(شفيعي  . همگاني هستند 

كننـدگان     ساله هستند و كمترين شركت     45 تا   36كنندگان در ورزش همگاني، افراد        شركت
علـق بـه طبقـات      كننـدگان مت    بيـشترين شـركت   .  سال قرار دارند   66در گروه سني باالتر از      

. هـستند ) مرفه(اجتماعي متوسط و كمترين آنان متعلق به طبقات اجتماعي و اقتصادي باال             
) 2009 ( و همكـاران   1هايي كه در ديگر كشورها صورت گرفته است باالرد          در ساير پژوهش  

هاي گروهـي، سـطوحي از هـدايت          اي به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از رسانه          در مطالعه 
هاي گروهي، بهتـرين    در حقيقت استفاده و تماشاي مرتب رسانه      .  را بر عهده دارد    تمرينات
در پژوهشي درباره بررسـي  ) 1997 (2مال. اند  شده  ها محسوب مي    كننده براي تمرين    هدايت

هاي گروهي در گرايش بـه ورزش   نگرش متخصصان تربيت بدني كشورش به نقش رسانه    
هـاي عمـومي و توسـعه ورزش          ناداري بـين رسـانه    همگاني و قهرماني، به وجود رابطه مع      

هاي گروهـي بـه       دريافت كه اثر رسانه   ) 1991 (3جكسون. همگاني و قهرماني دست يافت    
درصد بر تغيير رفتار و گـرايش بـه فعاليـت           87افزايش آگاهي مردم در مورد فعاليت بدني        

  ).1388غفراني و همكاران، به نقل از (درصد است 13بدني 

                                                      
1. Balard        2. Mull        3. Jackson 
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 به نقش انكارناپذير رسانه ملي در گسترش ورزش و تربيـت بـدني در   اينك با توجه  
شـود كـه برخـي از         هر كشور و چگونگي نگرش افراد به اين مقوله، سؤاالتي مطرح مي           

آيا رسانه ملي در توسعه و تـرويج ورزش همگـاني نقـش دارد؟ رسـانه                : آنها عبارتند از  
 مؤثر اسـت؟ آيـا رسـانه ملـي     ملي تا چه ميزان در رشد و توسعه ورزش همگاني كشور    

  تواند افكار عمومي مردم را نسبت به ورزش همگاني جلب كند؟  مي

 شناسي پژوهش روش

اي، نوع تحقيـق كـاربردي،    ـ مقايسه روش تحقيق از نوع توصيفي و علي  در اين پژوهش    
جامعه آماري ايـن  . ها به صورت ميداني بوده است روش اجرا پيمايشي و گردآوري داده     

اندركاران عرصـه ورزش، كارشناسـان مـديريت ورزشـي،             را سه گروه از دست     پژوهش
نمونه . اند  تشكيل داده )  نفر 500حدود  ( ورزشي و مديران ورزشي      هاي  كارشناسان رسانه 

 پرسـشنامه برگـشت داده      150 نفر تعيـين و در نهايـت         200تحقيق طبق جدول مورگان     
 كمك آن به بتوان نقش رسـانه ملـي را در   به دليل فقدان ابزاري دقيق و معتبر كه به     . شد

توسعه ورزش همگاني اندازه گرفت، از پرسشنامه محقق ساخته در ايـن زمينـه اسـتفاده              
هـاي ورزشـي، منـابع      سؤال است كه در آن سه عامل مؤلفه   30اين پرسشنامه شامل    . شد

وي كارشناسـان   اعتبار اين پرسشنامه و پايايي آن از سـ        . مالي و منابع انساني مطرح شده است      
شـامل  (در پژوهش حاضر، از آمـار توصـيفي         . تأييد شده است  ) درصد76(مديريت ورزشي   

و آمار استنباطي، آزمون كلموگروف ـ اسميرنوف و همچنين بـراي   ) جداول و درصد فراواني
  .استفاده شده است spss 16افزار  ها از نرم تجزيه و تحليل داده

  هاي پژوهش يافته

ها، اطالعات كلي در مورد جنسيت، سن، سطح تحصيالت و سابقه             دادهآوري    پس از جمع  
كنندگان است و نشان       در مورد جنسيت شركت    1نمودار  . ها استخراج شد    خدمت آزمودني 

  .اند درصد آقايان در اين پژوهش شركت كرده62درصد بانوان و 38دهد كه  مي
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  )درصد(كنندگان  ـ جنسيت شركت1نمودار 

  

  

  

  

  

  
دهـد بيـشترين سـن         مـي   كننـدگان اسـت كـه نـشان          در مورد سن شـركت     2نمودار  

  . سال بوده است40 تا34كنندگان  شركت

  )درصد(كنندگان  ـ سن شركت2نمودار 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

كننـدگان    درصد شركت 60،  دهد  كنندگان را نشان مي      سطح تحصيالت شركت   3نمودار  
  .اند داراي مدرك تحصيلي كارشناسي بوده

مرد %62
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  )درصد(كنندگان  تحصيالت شركتـ سطح 3نمودار 

  

  
  
  
  
  

دهـد، بـر ايـن اسـاس، سـابقه            كنندگان را نـشان مـي        سابقه خدمت شركت   4نمودار  
  . سال بوده است15 تا 11كنندگان  خدمت بيشتر شركت

  )درصد(كنندگان   ـ سابقه خدمت شركت4نمودار 

  

  
  
  
  
  

ير رسـانه ملـي بـر       با استفاده از روش آمار توصيفي، ميانگين و انحـراف معيـار، تـأث             
  . ارائه شده است1توسعه ورزش همگاني در جدول 

تأثير رسانه ملـي بـر توسـعه ورزش         شود كه ميانگين       مشخص مي  1با توجه به جدول     
، منـابع  09/3هاي ورزشـي    كارشناسان مديريت ورزشي در بين متغير مؤلفه      همگاني از نظر    

كارشناسـان رسـانه    تأثير از نظر    انگين  همچنين مي . باشد   مي 11/3 و منابع انساني     72/2مالي  
 و متغيـر منـابع انـساني        05/3، منـابع مـالي      98/2هاي ورزشي     ورزشي در بين متغير مؤلفه    

7 11
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هـاي   مديران ورزشي در بين متغيـر مؤلفـه     تأثير از نظر    و در نهايت، ميانگين     باشد    مي 04/3
جمـع كـل    از  . باشـد   ي مـ  06/3 و متغير منابع انساني      12/3، متغير منابع مالي     07/3ورزشي  

 و منـابع  9/2، منـابع مـالي      5/3هاي ورزشي     ها بر متغير مؤلفه     توان به تأثير رسانه     ها مي   يافته
  . كه از نظر توصيفي متفاوت هستند، اشاره كرد07/3انساني 

  ـ ميانگين و انحراف معيار تأثير رسانه ملي بر توسعه ورزش همگاني1جدول 

  ها آزمودني
هاي  مؤلفه

  ورزشي

نابع م

  مالي

منابع 

  انساني

  11/3  72/2  09/3  ميانگين
  كارشناسان مديريت ورزشي

  59/0  52/0  48/0  انحراف معيار

  04/3  05/3  98/2  ميانگين
  كارشناسان رسانه ورزشي

  81/0  76/0  68/0  انحراف معيار

  06/3  12/3  07/3  ميانگين
  مديران ورزشي

  56/0  64/0  45/0  انحراف معيار

  07/3  9/2  5/3  ميانگين
  جمع

  65/0  64/0  53/0  انحراف معيار

  
همچنين با استفاده از روش آمار استنباطي به همراه آزمون كلموگروف ـ اسـميرنوف و   

.  مـستقل اسـتفاده شـده اسـت    Tتجانس واريانس، براي مقايسه متغيرهـا از روش آزمـون         
  .دهد همگاني نشان ميها را درباره تأثير رسانه بر ورزش   مقايسه ديدگاه آزمودني2جدول 

  ها درباره تأثير رسانه بر ورزش همگاني ـ ديدگاه آزمودني2جدول 

  T P  انحراف معيار  ميانگين  ها متغير
  001/0  02/36  79/0  65/1  هاي ورزشي لفهؤم

  001/0  ـ45/35  03/1  ـ06/2  منابع مالي

  001/0  ـ98/35  99/0  ـ01/2  منابع انساني
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ها بين تأثير رسـانه ملـي    ود كه از ديدگاه آزمودنيش  مشخص مي2با توجه به جدول   
اين نتـايج   . داري وجود دارد    هاي ورزشي، منابع مالي و منابع انساني تفاوت معنا          و مؤلفه 

هـا    ديدگاه آزمـودني  بين  يعني  . هاي پژوهش حاضر تأييد شده است       دهد فرضيه   نشان مي 
، بـه  )p=001/0(اري وجود دارد هاي ورزشي رابطه معناد    درباره تأثير رسانه ملي و مؤلفه     

اي ورزش توجه و كمتـر بـه بعـد     اين معني كه رسانه ملي بيشتر به بعد قهرماني و حرفه       
ها دربـاره تـأثير رسـانه ملـي و            طبق ديدگاه آزمودني  . همگاني و تفريحي آن تمايل دارد     

هـاي    ، يعني رسانه ملـي از طريـق راه        )p=001/0(منابع مالي رابطه معناداري وجود دارد       
همچنين طبق ديدگاه   . تواند گام اساسي در توسعه و ترويج منابع مالي بردارد           مختلف مي 

هــا دربــاره تــأثير رســانه ملــي و منــابع انــساني رابطــه معنــاداري وجــود دارد  آزمــودني
)001/0=p( هاي صحيح و مدون خود گـامي اساسـي    تواند با برنامه ، يعني رسانه ملي مي

 .بردارددر توسعه منابع انساني 

  گيري بحث و نتيجه

رسـاني،     مهم براي بررسي مسائل اجتمـاعي، اطـالع        هايهاي گروهي يكي از ابزار      رسانه
يكي . آيند هاي اجتماعي به شمار مي      گيري ارزش   آموزشي و عامل بسيار مؤثري در شكل      

هاي اخير رشد زيادي داشـته و آحـاد مـردم را تحـت       هاي اجتماعي كه در سال     از پديده 
دهـد، رسـانه ملـي        نتايج نـشان مـي    . ر خودش قرار داده است ورزش همگاني است       تأثي
هاي خود نقش به سزايي در توسعه و پيشرفت           ريزي  تواند با توجه به اهداف و برنامه        مي

به همين خاطر در اين پژوهش    . فرهنگ ورزش به خصوص ورزش همگاني داشته باشد       
 .گيـرد رزش همگاني مورد بررسي قـرار       سعي شده است تا تأثير رسانه ملي بر توسعه و         

دهد كه بين رسانه ملـي و توسـعه ورزش همگـاني در هـر سـه عامـل                     ها نشان مي    يافته
در زمينـه   . هاي ورزشي، منابع مالي و منابع انساني تفـاوت معنـاداري وجـود دارد               مؤلفه
هـا را در توسـعه ورزش همگـاني مهـم         هـا نقـش رسـانه       هاي ورزشـي، آزمـودني      مؤلفه
اما آنها با اين رويكرد نيز كه اين موارد كافي نيستند، موافقند، زيـرا تلويزيـون             . اند  تهدانس

اي و    شود، بيشتر به ورزش قهرمـاني و حرفـه          ها محسوب مي    ترين رسانه   كه يكي از مهم   
هاي همگاني، بومي يا محلي توجـه دارد ايـن            پردازد و كمتر به ورزش      آن هم فوتبال مي   
نتـايج بـا    ايـن   . همـسو اسـت   ) 1381(و بارفروش   ) 1383(ت كردي   امر با نتايج تحقيقا   
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كـه ايفـاي نقـش رسـانه،        ) 1978 (3يكلو كـو  ) 2005 (2، لـي  )2005 (1هـاي هـوم     بررسي
  . شمرند، همسو است هاي ورزشي ضروري مي بخصوص تلويزيون را در توسعه مؤلفه

ي عمـومي و    هـاي بـدن     فعاليت) 1381ترجمه حميدرضا شيخي،    (به اعتقاد انورالخولي    
شـود، بـر ايجـاد امنيـت و آسـايش روانـي و                تفريحي كه در ورزش همگاني خالصه مـي       

اي دارد و رسـانه ملـي از عوامـل     اجتماعي، تأمين بهداشت و زنـدگي سـالم تـأثير ارزنـده          
توسعه ورزش همگاني از طريق رسانه ملـي بـه بـسترسازي            . هاست  اثرگذار بر اين فعاليت   

رزشي به منظـور دسـتيابي بـه بهداشـت روانـي و جـسماني در         هاي و   براي اجراي فعاليت  
براي ايجاد تناسب الزم در اين زمينه، حضور كارشناسان بـا تجربـه             . سطح جامعه نياز دارد   
انـدركاران    گيري در خصوص ورزش تلويزيوني و يا بر عكس، دست           در شوراهاي تصميم  

  . شود  پيشنهاد ميگيري براي توسعه ورزش همگاني حائز شرايط در جلسات تصميم
ها بين تأثير رسانه ملي و منابع مالي ورزش نيـز اخـتالف معنـاداري         از ديدگاه آزمودني  

 4 بارني ؛)2005( لي   ؛)2005( هوم   ؛)1378(هاي سجادي     همچنين طبق بررسي  . وجود دارد 
هـاي ورزش     نقش رسانه ملي در توسعه منـابع مـالي سـازمان          ) 1992 (5و مكالون ) 1993(

تواند از طريق توسعه صنعت گردشـگري، توسـعه صـنعت             ق است چنان كه مي    بسيار عمي 
ورزش، بازاريابي ورزشي، آگاهي مسئوالن از اهميت ورزش، جذب بخـش خـصوصي و              

  . هاي الزم گامي اساسي در توسعه و ترويج منابع مالي بردارد تخصيص بودجه
ورزش نيـز اخـتالف   ها، بين تأثير رسـانه ملـي و نيـروي انـساني      از ديدگاه آزمودني  

 ،دهد  نشان مي ) 1985( 7سويكزو  ) 1994 (6هاي يارلس   معناداري وجود دارد كه بررسي    
توانـد بـا    تأثير رسانه ملي بر توسعه و ترويج منابع انـساني چنـان عميـق اسـت كـه مـي         

هاي خود در زمينه انتخاب مديران با تجربه و با سطح دانش باال بهبـود و كـارايي                    برنامه
روي انساني، ارتقاي سطح فني ورزشكاران و ارتقاي سطح فنـي مربيـان گـام               عملكرد ني 

  .مهمي در توسعه منابع انساني بردارد
هاي ملي بايد نگاهي نو به مقولـه ورزش همگـاني             با توجه به شرايط موجود، رسانه     

                                                      
1. Home       2. Lee        3. Coakley 

4. Barney      5. Macaloon   6. Yarles 

7. Zecevic 
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توسـعه و   . داشته باشند تا بتوانند به وظيفه خود در راه اعتالي ورزش كشور كمك كنند             
 فرهنگ ورزش همگاني با همكاري همه جانبه جامعه رسانه و مطبوعات صورت             ترويج

هـاي    هاي ورزشـي تلويزيـون، بـه ورزش         شود در برنامه    از اين رو پيشنهاد مي    . پذيرد  مي
ريـزان    در نهايت مـسئوالن و برنامـه      ). 1373شفيعي،  (اي شود     بومي و محلي توجه ويژه    

تواننـد از طريـق پيـام كوتـاه،           اد مردم مي  ورزش همگاني براي تعيين عاليق ورزشي آح      
اقدام به نظرسنجي همگاني كنند؛ به اين ترتيـب كـه از طريـق رسـانه ملـي و گذاشـتن                     

هاي مناسب و مختلف، از نظر عموم مردم در مورد ورزش همگـاني و           هايي در زمان    پيام
  . راهكارهاي توسعه و ترويج اين ورزش آگاه شوند

  پيشنهادها

اي در خصوص راهكارهاي      اي با حضور كارشناسان رسانه      هاي دوره   تبرگزاري نشس . 1
  توسعه ورزش همگاني

  هاي علمي با موضوع رسانه و ورزش همگاني برگزاري همايش. 2
  ضرورت تعامل و ارتباط هر چه بيشتر مديران مسئول ورزش همگاني با رسانه ملي. 3
و فـضاي بيـشتر بـه       ها بويژه صداوسيما در جهـت تخـصيص زمـان             توجه رسانه . 4

  هاي ورزشي به منظور توسعه آن موضوع ورزش همگاني و ساخت برنامه
سازي براي حمايـت از       آموزش، ترغيب و تشويق مردم به منظور حمايت و زمينه         . 5

  ورزش همگاني
  سيما و هاي استاني صدا هاي ورزشي در شبكه اختصاص دادن زمان بيشتر به برنامه. 6
  هاي گروهي رد توجه به تناسب اندام و پرهيز از چاقي از طريق رسانهافزايش تبليغ در مو. 7
  هاي ورزشي همگاني از سنين پايين به منظور ترويج فرهنگ ورزش آغاز برنامه. 8
هايي در محـالت و منـاطق مختلـف بـا عنـوان جـام محـالت و                برگزاري مسابقه . 9
  ها و ادارات كل تربيت بدني اي از جانب شهرداري منطقه
   برگزاري مسابقات مرتبط با ورزش همگاني و اهداي جوايز.10
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 . اطالعات: تهران آكادمي ملي المپيك، جمهوري اسالمي ايران،
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