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  مقدمه 

ترين ابزار دسترسي به اهداف تلقـي       ها در عصر ارتباطات و اطالعات، يكي از مهم         رسانه
تـرين ابـزار بـراي       هـا قـوي    امروزه رسانه  ).37، ص   1384نيا و عليزاده،     فتحي(شوند   مي

هـا بـه قلـب     و نگرشها  ها و كارآمدترين وسايل براي نفوذ فرهنگ    طرح و رواج انديشه   
هـاي اجتمـاعي كـه در        يكي از پديـده   ). ، همان 1384نيا و عليزاده،     فتحي(جوامع هستند   

داده اسـت،  هاي اخير رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تقريباً تحت تأثير قرار               سال
ورزش بـه عنـوان يـك پديـده اجتمـاعي           ). 1383رسولي،   (تربيت بدني و ورزش است    

شـود و     مـي سازوكار تأمين سالمت جسماني و بهداشت رواني محسوب         فراگير، بهترين   
هـاي بهداشـت و درمـان و     ها در بخـش   كاهش هزينهبهگذاري در آن    سرمايه از اين رو،  

هـاي   سـطح ناهنجـاري  انجامد و موجب پايين آمـدن       مراكز مبارزه با مفاسد اجتماعي مي     
مفهـوم فعاليـت     .)93، ص 1382ا،  .ا.سازمان تربيـت بـدني ج      (شود فردي و اجتماعي مي    

گونه فعاليت جسمي با هـدف بهبـود جـسماني يـا روانـي از طريـق                  بدني، به معني هر   
فعاليت بدني، همواره جزء مكملي از      . دهد ورزش؛ مفهوم ورزش همگاني را پوشش مي      
هـاي اجتمـاعي      خـانوادگي و فعاليـت     هاي  زندگي فرد و خانواده بوده است و در ارتباط        

هاي تفريحي در اوقات فراغت، اعضاي خانواده به         با فعاليت . ي داشته است   سزاي  نقش به 
يابند و در پي آن امنيـت و آسـايش روانـي و اجتمـاعي، تـأمين        لذت و شادي دست مي    
شـود    فـراهم مـي   ) وردهاي تربيت بـدني   به عنوان يكي از دستا    (بهداشت و زندگي سالم     

  ).107، ص1382ا، .ا.سازمان تربيت بدني ج(
جه به گسترش ورزش در جوامع انساني و ضرورت توسعه آن در كشور ايـران،   با تو 
از آنجـا   . كند نقش بسيار مؤثري در اين زمينه ايفا         تواند  ملي مي  رسانه    كه رسد به نظر مي  

كه ورزش و مسائل خبري مربوط به آن همواره مورد توجه اقشار مختلف جامعه بـويژه                
هاي گروهي   ها و برنامه   گذاري فعاليت  ميزان تأثير نوجوانان و جوانان بوده است، بررسي       

اي برخـوردار    اين پديده اجتماعي و فرهنگي در ابعاد مختلف ورزشي، از اهميـت ويـژه             
اي،   از طريق عملكرد اصولي، منطقي، حرفـه        ملي يافتگي رسانه   سامان ،بدون ترديد . است

كـشور  ي ورزش همگاني اند در روند توسعه و اعتال   تو علمي، وسيع و همه جانبه آن مي      
  .)1386كردي،  (سزايي داشته باشد نقش به

 باورهـا،   بهدهي   دهي و جهت    در شكل   ملي اكنون با توجه به نقش انكارناپذير رسانه      
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 ورزش براي پرداختن بـه  بستر مناسب فراهم آوردن و افكار جامعه و همچنين       ها  نگرش
هاني به اندازه ورزش از اين ميزان       هاي تجاري ج   و با اشاره به اينكه تعداد كمي از واحد        

، ص  1388كاليتون و همكاران، ترجمه قاسمي و همكاران،        (ها برخوردارند    توجه رسانه 
هـاي    مـؤثر نقـش  هـاي  زيـر مؤلفـه  شود اين است كه آيا بين         كه مطرح مي   ي، سؤال )109
 ورزش   ملـي در   سـازي رسـانه    رسـاني، مـشاركت اجتمـاعي، آمـوزش و فرهنـگ           اطالع

 ؟وجود داردفاوت معنادار همگاني ت
هاي گروهي در توسعه ورزش كـشور         در تحقيقي به بررسي نقش رسانه     ) 1386(قاسمي  

و ارائه الگو پرداخت و دريافت كه بين وضعيت موجود و مطلوب، تفاوت معنـاداري وجـود           
در طرحي پژوهشي دريافـت كـه بـين وضـعيت موجـود و             ) 1386(كردي   ).202ص  (دارد  

هــاي ورزش همگــاني،   گروهــي در توســعه ورزش كــشور در گــروههــاي مطلــوب رســانه
ص (آموزي، دانشجويي، كـارگران، معلـوالن و بـانوان تفـاوت معنـاداري وجـود دارد                   دانش
هـاي    اي به ايـن نتيجـه دسـت يافـت كـه رسـانه               در مطالعه ) 1386(روشندل اربطاني    ).113

مگـاني در كـشور را تبيـين    جمعي به مقدار قابل توجهي تغييـرات، نهادينـه كـردن ورزش ه         
هـاي گروهـي      اي دريافت كه رسانه     در مطالعه ) 1387(مهدويان مشهدي   ). 174ص  (كنند    مي

نقش بالقوه بااليي در ورزش بانوان دارند اما به داليلي، اين نقـش خـود را بـه درسـتي ايفـا                      
هـاي گروهـي در ورزش بـانوان تفـاوت            بين وضعيت موجـود و مطلـوب رسـانه         كنند،  نمي
تـر كـردن ورزش همگـاني،         هاي گروهي نقش مهمي در فعـال        رسانه و ناداري وجود دارد  مع

كننـد امـا بـا توجـه بـه وضـعيت  ضـعيف                 اي ورزش بانوان ايفا مي      تربيتي، قهرماني و حرفه   
هـاي    هـا در برنامـه      شود ترتيبي اتخاذ كنند كه به هر كدام از انـواع ورزش             حاضر، پيشنهاد مي  

در پژوهشي بـه ايـن نتيجـه        ) 1387(راد    قيامي). 94ص  ( دهند   خود، سهم مناسبي تخصيص   
هاي گروهي در بخش ورزش همگاني با اهداف تربيت بدني همـسو     رسيد كه عملكرد رسانه   

  .نيست اما در بخش ورزش قهرماني، اين همسويي وجود دارد
؛  اسـت  صـورت گرفتـه  ي ديگـر  كـه در كـشورها     يي نيـز  ها  پژوهش همين زمينه، در  
هـاي جمعـي بـر افـزايش         اي دريافت كه اثر رسانه     در مطالعه ) 1991( 1ونجكسازجمله  

 تغيير رفتار و گرايش به فعاليت بدني        درصد و بر  87(آگاهي مردم در مورد فعاليت بدني       

                                                      
1.  Jakson 
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 ،در تحقيقـي در كـشور اسـتراليا       ) 1996 (1گرين وود ). 1991جكسون،  ( است   درصد30
ير نگرش نـسبت بـه فعاليـت بـدني دسـت            اي و تغي   به رابطه معنادار بين تبليغات رسانه     

در پژوهشي دربـاره بررسـي نگـرش        ) 1997 (2مول). 18، ص   1996وود،    گرين(يافت  
هـاي جمعـي در گـرايش بـه ورزش           متخصصان تربيت بدني كشورش به نقـش رسـانه        

هـا و توسـعه ورزش همگـاني و          قهرماني و همگاني؛ به وجود رابطه معنادار بين رسـانه         
مـدلي پيـشنهاد كردنـد    ) 2010 (4 و پيان3جيمز). 202، ص 1997مول، ( پي برد قهرماني  

كند به عنوان يك مرحله اوليه به سوي فهـم بهتـر نگـرش آگـاهي دادن در          كه تالش مي  
هـا بهتـرين     سراسر ورزش بپردازد و دريافتند كه عرصه ورزش نسبت بـه سـاير عرصـه              

  ).2010جيمز و پيان، (ميدان براي تبليغات است 
ژوهشگران به يكـي از اولـين مفـاهيم اثرهـاي                 نامي است كه پ   ) تزريق سوزني (لوله  نظريه گ 
هاي ارتباط جمعي بر همه مخاطباني كـه در معـرض             بر اساس اين ديدگاه، پيام    . اند  ارتباطي داده 
سازي از اوايـل دهـه    فرضيه برجسته. گيرند، اثرهاي قوي و كم و بيش يكسان دارند     آنها قرار مي  
اي   هاي ارتباطات بوده است؛ اين فرضـيه حـاكي از شـيوه             ز مفاهيم اصلي در نظريه     يكي ا  1970

توانند بر جامعه اثر داشته باشند و اين، جايگزيني بـراي تغييـر             ها مي   است كه از طريق آن، رسانه     
 ازجملـه كـساني اسـت كـه نظريـه يكپـارچگي اطالعـات را                5نورمن اندرسـون  . نگرش است 
هـاي ارتبـاط جمعـي، نقـش      ها يا نظريـه   در مقايسه با بسياري از مدل     اين نظريه . پرورانده است 
كننده، وزن و ارزشي را كـه بايـد بـه             فرد دريافت . كننده قايل است    تري براي دريافت    بسيار فعال 

كند و اين دو از مراحل اساسي در تعيـين نگـرش              اطالعات دريافتي نسبت داده شود، تعيين مي      
تواننـد    ها بخصوص در تلويزيون مـي       ، پيام 6يري پايين از كروگمان   طبق نظريه درگ  . نهايي هستند 

نوعي يادگيري سطح پايين و پنهان را موجب شوند كه البته قادر نيست اثري داشته باشـد مگـر                   
رسـند، در   هايي كه براي اين يادگيري مفيـد بـه نظـر مـي      اينكه شخص ناچار از عمل باشد، پيام      

  ). 1388دهقان، (تند هاي غير كالمي هس وهله اول، پيام
زوي  و همكاران در نظريه كاشـت ايـن اسـت كـه تلويزيـون بـه بـا                  7رنباستدالل گر 

                                                      
3. James 2. Mull 1. Greenwood 

6. Kerugman 5. Anderson 4. Pyun 

  7. Gerbner 
 1.  
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 ايعـض از ا ي يكـ  ،دسـتگاه تلويزيـون   . ده است فرهنگي اصلي در جامعه امريكا تبديل ش      
يكـي از   . گويـد  ها را مـي     كسي كه بيشتر اوقات داستان     شود؛  محسوب مي اصلي خانواده   

 نظريهدهد،   هاي جمعي قدرت مي    هاي ديگر به رسانه    از ساير نظريه  هايي كه بيشتر     نظريه
كنـد كـه    وي استدالل مي. آن را ارائه داده است) 1980 (1مارپيچ سكوت است كه نئومان 
صدايي در ايجـاد اثرهـاي        يعني تراكم، همه جايي بودن و هم       ؛سه ويژگي ارتباط جمعي   

تري از افراد عقيـده     بيشوري كه تعداد     به ط  ؛دنشو قوي بر افكار عمومي با هم تركيب مي       
  ). 1388، دهقان (شود جلوگيري مي از اظهار عقيده اقليت وكنند  غالب را بيان مي

شود؛ عبارت   مطرح مي هاي گروهي     هايي كه براي اين وسايل يا رسانه       ترين نقش  مهم
اد رساني و آگاهي، حمايت از قانون و نظارت بر اجـراي درسـت قـوانين، ايجـ                 از اطالع 

حيطه مناسب براي برخورد عقايد گوناگون، فراهم كردن زمينه آموزش مداوم،  كمك به              
 ايجـاد روحيـه    وهـاي آموزنـده    رشد فرهنگي و فكري جامعه، فـراهم كـردن سـرگرمي          

تـرين نقـش    عمـده  ).1386،  رانـدل  (اسـت هاي توسعه    مشاركت و همكاري براي برنامه    
رسـاني و ايجـاد      سـازي، آمـوزش، اطـالع      فرهنـگ نيـز عبـارت از      وسايل ارتباط جمعي    
   ).47، ص 1387، دادگران( است مشاركت اجتماعي

جـويي و گـردآوري    ترين نقش و كاركرد وسايل ارتبـاط جمعـي، پـي          مهم: 2رساني  اطالع
اطالعات در مورد وقايع و رويدادهاي ملي و فراملي و انتقال آنها بـه عمـوم مـردم بـدون در         

رسـاني در ورزش،   منظور از اطالع). 1387دادگران، (هي است  نظر گرفتن سلسله مراتب گرو    
  .هاي ورزشي است نشر هر گونه اخبار و اطالعات مربوط به ورزش از طريق رسانه

درباره آموزش تعاريف گوناگوني ارائه شده است كه از ميان آنها شايد تعريـف              :3آموزش
ـ     ) يونسكو(سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد        هـا و     تمـام كـنش   : ر باشـد  از همه مناسـب ت

هاي مغزي و معرفتي و همچنـين         هايي را كه براي رشد و تكامل توانايي         ها و روش    اثرات، راه 
روند، البته به طريقي كه شخـصيت انـسان را تـا              ها و رفتار انسان به كار مي        ها، نگرش   مهارت
دادگـران،  (ترين حد آن تعالي بخشند، تعليم و تربيت يـا آمـوزش و پـرورش گوينـد                    ممكن
  .و منظور از آموزش در ورزش، ابعاد جسماني و رواني است) 1387

                                                      
3. instruction 2. providing information 1. Noumann 

 1 . 
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دادگـران،  ( و در نهايت جامعـه اسـت         به معني تعامل ميان افراد     :1مشاركت اجتماعي 
هـاي ورزشـي اسـت كـه منجـر بـه        هاي رسانه  و منظور كليه ساختارها و فعاليت    )1387

  .شود  ورزش ميخصوصتعامل اجتماعي افراد در
و ) 1382ا،  .ا.سـازمان تربيـت بـدني ج      (به معناي ساخت فرهنگ است       :2سازي  گفرهن

هـاي ورزشـي منجـر بـه      شود كـه از سـوي رسـانه    هر گونه فعاليت و حركتي را شامل مي       
  .شود ها و عادات ورزشي مي اكتساب دانش، قوانين اخالق، آداب، رسوم و تمامي مهارت

شود و هـر گونـه       براي همه تعريف مي    به عنوان تربيت بدني و ورزش     : 3ورزش همگاني 
 .گيـرد   فعاليت جسمي با هدف بهبود جسماني و رواني براي همه اقـشار جامعـه را در بـر مـي                   

 اجـراي  مسئوليت پـشتيباني و . است» آفريني بخشي و تحرك   سالمت«ويژگي اصلي اين ورزش     
 شـهرداري،  هـاي غيـر دولتـي و مردمـي، ماننـد      آن نيز با حمايت ويژه دولت، بر عهده بخش    

منظـور از  ). 1382ا، .ا.سـازمان تربيـت بـدني ج      (ها است     ه  نهادهاي ورزشي و مردمي و باشگا     
  .ورزش همگاني، تربيت بدني و ورزش براي همه افراد جامعه در هر سن و جنسي است

 با در نظر گرفتن اهميت نقـش رسـانه ملـي در ورزش همگـاني، پـژوهش                  ،بنابراين
هاي چهارگانه رسانه ملـي را در        هاي هر يك از نقش     مؤلفهحاضر در پي آن است كه زير      
بـر ايـن اسـاس،      .  و در نهايت ميزان تفاوت آنهـا را دريابـد          كندورزش همگاني بررسي    

  :هاي اين پژوهش عبارتند از فرضيه
 همگـاني تفـاوت    ورزش    ملي در  رساني رسانه  اطالعهاي مؤثر نقش      بين زيرمؤلفه . 1

  .وجود دارد
همگـاني   ورزش    ملـي در   رسـانه هاي مؤثر نقش مشاركت اجتماعي        بين زيرمؤلفه . 2
  . وجود داردتفاوت
 همگـاني تفـاوت   ورزش  ملـي در رسـانه هاي مؤثر نقـش آموزشـي       بين زيرمؤلفه . 3

  .وجود دارد
 همگاني تفـاوت   ورزش    ملي در  رسانهسازي    هاي مؤثر نقش فرهنگ     بين زيرمؤلفه . 4

  .وجود دارد
  رسـانه سـازي و آموزشـي   مشاركت اجتماعي، فرهنگ ،يرسان اطالعهاي    بين نقش . 5
  . وجود داردهمگاني تفاوت ورزش ملي در

                                                      
1. public Participation       2. culturalization       3. public Sport 
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  شناسي تحقيق روش

اي، نــوع تحقيـق، كـاربردي، روش اجـرا، پيمايــشي و     ــ مقايـسه   روش تحقيـق، توصـيفي  
جامعه آمـاري ايـن تحقيـق را كارشناسـان          . بوده است ها به صورت ميداني       گردآوري داده 
گيـري بـه      روش نمونـه  . انـد   تـشكيل داده  )  نفـر  500حدود  (رسانه كشور   حوزه ورزش و    

 نفـر  60در حوزه كارشناسان رسـانه  . صورت غير تصادفي و از نوع در دسترس بوده است        
هـا،    هـاي ورزشـي خبرگـزاري       ها، دبيـران سـرويس      از سردبيران و دبيران ورزشي روزنامه     

 نفر از مـديران  60كارشناسان ورزش هاي ورزشي صداوسيما و در حوزه  كارشناسان برنامه 
هـاي ورزشـي نمونـه      بدني، رؤسا و نواب رئيس و دبيران فدراسيون     ستادي سازمان تربيت  

از آمار توصيفي شامل جداول، فراواني و درصـد فراوانـي           . اند  آماري تحقيق را تشكيل داده    
ـ                   راي استفاده شده است و در قـسمت آمـار اسـتنباطي، آزمـون كلمـوگروف اسـميرنوف ب

هـا و همچنـين       ها و آزمون فريدمن براي بررسي معناداري فرضـيه          بررسي نرمال بودن داده   
 بـه كـار رفتـه    همگـاني هاي مؤثر نقش چهارگانه رسانه ملي در ورزش         بندي زيرمؤلفه   رتبه
 . انجام شده استSPSS 16افزار  در ضمن كليه محاسبات آماري از طريق نرم. است

 گيري  ابزار اندازه

 12 راتهيه شد كه روايي صوري و محتـوايي آن   در دو بخش    اي   امه محقق ساخته  پرسشن
و علـوم   ) حـوزه ورزش  (هاي تربيت بدني      دانشگاه و متخصصان در رشته     انادتنفر از اس  
 سؤال بود كه بـه وسـيله آن   8پرسشنامه اول شامل  .كردندييد تأ) حوزه رسانه(ارتباطات  

 هـاي   زيرمؤلفـه  ي شد و پرسـشنامه دوم شـامل       كنندگان بررس   شرايط دموگرافيك شركت  
 در   ملـي  سازي و مشاركت اجتماعي رسانه     رساني، آموزش، فرهنگ   هاي اطالع  مؤثر نقش 
 ارزشـي بـود و      5 سؤال و طيـف ليكـرت        32 دوم شامل پرسشنامه  . بود همگانيورزش  

  . تعيين شد) α=89/0(پايايي آن به وسيله آزمون آلفاي كرونباخ 

  هاي تحقيق يافته

 زن؛ درصـد 30 مـرد و  درصد70 نفر كارشناس ورزشي، 60دهد كه از     نشان مي  1جدول  
در . انـد   ه زن بـود   درصـد 66/33 مـرد و     درصـد 34/63اي    نفر كارشـناس رسـانه     60و از   

  .ندا ه ديگر زن بوددرصد33/33 از پاسخگويان تحقيق مرد و درصد67/66مجموع 
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  ن بر اساس جنسيتـ توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخگويا1جدول 

 كارشناسان ورزش كارشناسان رسانه كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

  آماره
 

 جنسيت
 مرد 42 70 38 34/63 80 67/66
 زن 18 30 22 66/33 40 33/33

 كل 60 100 60 100 120 100
  

دهد كه ميـانگين و انحـراف معيـار سـن در كارشناسـان ورزشـي           نشان مي  2 جدول
  .ه استسال بود) 83/30 ± 67/7(اي  سال و در كارشناسان رسانه) 27/39 ± 05/5(

  هاي توصيفي پاسخگويان بر اساس سن آماره. ـ2جدول 

 )سال(سن 

 ميانگين حداكثر حداقل انحراف معيار

 آماره

 گروه

 كارشناسان ورزش 27/39 58 24 05/5
 كارشناسان رسانه 83/30 67 23 67/7

  
دهد كه سطح تحـصيالت كارشناسـان ورزشـي بـاالتر از كارشناسـان                مي نشان   3جدول  
درصـد  83/25درصد داراي مدرك تحصيلي كارشناسـي،       33/68اي است و در مجموع        رسانه

  . اند ه درصد داراي مدرك تحصيلي دكترا بود84/5داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و 

  بر اساس تحصيالت توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخگويان ـ3 جدول

 كارشناسان ورزش كارشناسان رسانه كل

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد

  آماره 

  

 تحصيالت

 كارشناسي 39 65 43 67/71 82 33/68

 كارشناسي ارشد 16 66/26 15 25 31 83/25

 ادكتر 5 34/8 2 33/3 7 84/5

 كل 60 100 60 100 120 100
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 ميانگين و انحراف معيـار سـابقه خـدمتي در كارشناسـان             دهد كه   نشان مي  4 جدول
  .سال است) 2/11 ± 68/3(اي  سال و در كارشناسان رسانه) 8/14 ± 87/4(ورزشي 

 هاي توصيفي پاسخگويان بر اساس سابقه خدمت ـ آماره4جدول 

 )سال( سابقه

 ميانگين حداكثر حداقل انحراف معيار

  آماره

 گروه

 ان ورزشكارشناس 8/14 32 4 87/4
 كارشناسان رسانه 2/11 29 2 68/3

  
شـود كـه      مـشاهده مـي    5با توجه به آزمون فريدمن و نتايج ارائـه شـده در جـدول               

018/0P= 2=12/31 وχبــين شــود و بــه ايــن ترتيــب،  مــي، بنــابراين فــرض صــفر رد 
 ورزش همگـاني تفـاوت معنـادار         ملـي در   رساني رسـانه    مؤثر نقش اطالع   هاي رمؤلفهزي

 مــؤثر نقــش هــاي زيرمؤلفــهپــس از بررســي معنــادار بــودن تفــاوت بــين  .داردوجــود 
  .اخته شدآنها پردبندي   ورزش همگاني، به اولويتدر  مليرساني رسانه اطالع

رسانه ملي در ورزش رساني  اطالعهاي مؤثر نقش  ـ تفاوت بين زيرمؤلفه5جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( همگاني

 )2χ( مقدار  تعداد  آماره
درجه آزادي 

)df(  

  سطح معناداري

)sig(  

  018/0  6  12/31  120  نتيجه

  
اي اظهـار   شـود، كارشناسـان ورزشـي و رسـانه           مـشاهده مـي    6همان طور كه در جدول      

رساني رسانه ملي در ورزش همگاني، بـاالترين          هاي نقش اطالع    اند كه از ميان زيرمؤلفه      داشته
ي جديدترين اخبـار ورزش همگـاني را در اختيـار عمـوم             رسانه مل «رتبه، متعلق به زيرمؤلفه     

اي در بيـان      منتقدان رسانه «ترين رتبه به زيرمؤلفه       است و در مقابل، پايين    » دهد  جامعه قرار مي  
  .تعلق دارد» اند مسائل نقاط قوت و ضعف ورزش همگاني كشور سهيم بوده
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 در ورزش رساني رسانه ملي هاي نقش اطالع بندي زيرمؤلفه ـ رتبه6 جدول

 )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( همگاني

 رتبه ها گويه ميانگين رتبه

41/4 
رسانه ملي جديدترين اخبار ورزش همگاني را در اختيار         

 .دهد عموم جامعه قرار مي
1 

27/4 
رسانه ملي پوشش خبري مطلوبي در اجراي مسابقات و         

 .رويدادهاي ورزش همگاني دارد
2 

 3 .كند هاي ورزش همگاني را بيان مي ترسانه ملي واقعي 16/4

02/4 
اصحاب رسانه ملي دانش و شـناخت كـافي نـسبت بـه       

 . موضوعات ورزش همگاني دارند
4 

82/3 
اي  اي ورزش همگاني از صالحيت حرفه      منتقدان رسانه 
 .الزم برخوردارند

5 

73/3 
ئه اخبار ورزش همگاني اصل     ااي در ار   كارشناسان رسانه 

 .كنند مييت طرفي را رعا بي
6 

59/3 
 نقاط قوت و ضـعف       و اي در بيان مسائل    منتقدان رسانه 

 .اند ورزش همگاني كشور سهيم بوده
7 

  
شـود كـه      مـشاهده مـي    7با توجه به آزمون فريدمن و نتايج ارائـه شـده در جـدول               

027/0P= 2=18/29 وχ بــين شــود و بــه ايــن ترتيــب، مــي، بنــابراين فــرض صــفر رد 
ورزش همگـاني تفـاوت     در    ملـي  ر نقش مـشاركت اجتمـاعي رسـانه        مؤث هاي مؤلفهزير

  مـؤثر نقـش    هـاي  مؤلفـه زيرپس از بررسي معنادار بودن تفاوت بين         .معنادار وجود دارد  
  . پرداخته شدآنهابندي   در ورزش همگاني، به اولويتملي مشاركت اجتماعي رسانه

سانه ملي در هاي مؤثر نقش مشاركت اجتماعي ر ـ تفاوت بين زيرمؤلفه7جدول

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( ورزش همگاني

 ) 2χ(مقدار   تعداد  آماره
درجه آزادي 

)df(  

  سطح معناداري

)sig(  

  027/0  6  18/29  120  نتيجه
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اي اظهـار     كارشناسان ورزشـي و رسـانه      ،شود  مشاهده مي  8طور كه در جدول      همان
 ورزش همگـاني،     ملي در  عي رسانه هاي نقش مشاركت اجتما    زيرمؤلفه از ميان    ،اند داشته

زش همگـاني   رسـانه ملـي در افـزايش مخاطبـان ور         « زيرمؤلفـه باالترين رتبه متعلق بـه      
رسـانه ملـي در     « زيرمؤلفهترين رتبه به      پايين ، مقابل است و در   »آفريني داشته است    نقش

  .تعلق دارد »است اشتغال و كارآفريني در ورزش همگاني كشور نقش داشته

هاي نقش مشاركت اجتماعي رسانه ملي در  بندي زيرمؤلفه تبهـ ر8جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( ورزش همگاني

 رتبه ها گويه ميانگين رتبه

52/4 
آفرينـي داشـته     رسانه ملي در افزايش مخاطبان ورزش همگاني نقش       

 .است
1 

43/4 
تر آحاد مختلف جامعـه در ورزش همگـاني          رسانه ملي در حضور فعال    

 .خيل بوده استد
2 

33/4 
 مـردم دربـاره ورزش همگـاني        هايرسانه ملي نسبت به انعكاس نظر     

 .توجه داشته است
3 

14/4 
رسانه ملي با مردم به عنوان منبع اصلي بسياري از رويدادهاي ورزش            

 آنهـا مطلـع   هـاي همگاني در تماس مداوم بوده  و از مشكالت و نظر    
 .شده است

4 

67/3 
ايي اسـتعدادهاي ورزش همگـاني كـشور موفـق          رسانه ملي در شناس   

 .ده استكرعمل 
5 

48/3 
رسانه ملي در افزايش بودجه تخصيصي ورزش همگاني دخالت داشته          

 .است
6 

43/3 
رسانه ملي در اشتغال و كـارآفريني در ورزش همگـاني كـشور نقـش               

 .داشته است
7 

  
شـود كـه     ده مـي   مـشاه  9با توجه به آزمون فريدمن و نتايج ارائـه شـده در جـدول               

02/0P= 2=25/43 وχ ــرض صــفر رد ــابراين ف ــي، بن ــب،  م ــن ترتي ــه اي ــين شــود و ب  ب
 ورزش همگاني تفاوت معنـادار وجـود         ملي در   مؤثر نقش آموزشي رسانه    هاي  زيرمؤلفه
   مؤثر نقـش آموزشـي رسـانه       هاي  زيرمؤلفهپس از بررسي معنادار بودن تفاوت بين         .دارد
  . پرداخته شدآنهابندي  يت ورزش همگاني، به اولوملي در
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هاي مؤثر نقش آموزشي رسانه ملي در ورزش  تفاوت بين زيرمؤلفه. ـ9جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( همگاني

 ) 2χ(مقدار   تعداد  آماره
درجه 

  )df(آزادي 

  سطح معناداري

)sig(  

  02/0  8  25/43  120  نتيجه

  
اي اظهـار   سان ورزشي و رسـانه  كارشنا،شود  مشاهده مي10طور كه در جدول     همان
ورزش همگـاني، بـاالترين     ر   د  ملي هاي نقش آموزشي رسانه    زيرمؤلفه از ميان    ،اند داشته
 سـطح معلومـات و      ي در تنوير افكار عمومي و ارتقا      رسانه ملي «زيرمؤلفه   ه متعلق به  رتب

 ، و در مقابـل    اسـت  »همگاني تـالش كـرده اسـت      دانش عمومي مردم نسبت به ورزش       
 در افـزايش مطالعـات و تحقيقـات در زمينـه           ملـي  رسـانه « زيرمؤلفـه ترين رتبه به     پايين
  .تعلق دارد »همگاني كشور مؤثر بوده استورزش 

 هاي نقش آموزشي رسانه ملي در ورزش همگاني بندي زيرمؤلفه ـ رتبه10جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن(

 رتبه ها گويه ميانگين رتبه

41/5 
 سـطح  ي تنـوير افكـار عمـومي و ارتقـا         راه رسانه ملي در  

معلومات و دانش عمومي مردم نسبت به ورزش همگـاني        
 .تالش كرده است

1 

39/5 
هــاي صــاحبنظران ورزش در   ي از ديــدگاهلــرســانه م

 .هاي آموزشي ورزش همگاني بهره برده است برنامه
2 

17/5 
ها و تصاوير آموزشـي ورزش همگـاني را        رسانه ملي، فيلم  

 .ده استركارائه 
3 

11/5 
رسانه ملي در ايجاد انگيزه براي افزايش سطح مهـارت و           

 .بهبود عملكرد ورزش همگاني مؤثر بوده است
4 

10/5 
رسانه ملي در ارتقا و بهبود عملكـرد فنـي مربيـان ورزش        

 .همگاني مؤثر بوده است
5 

83/4 
 روش صحيح و راه درسـت را     كرده است رسانه ملي سعي    

 . همگاني نشان دهدبه مسئوالن ورزش
6 
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 10جدول ادامه 

 رتبه ها گويه ميانگين رتبه

79/4 
 سطح آگاهي مديران ورزشي كـشور       يرسانه ملي در ارتقا   

 .نسبت به ورزش همگاني دخيل بوده است
7 

64/4 
هـاي ورزش همگـاني نـوآوري     ه برنامـه ئرسانه ملي در ارا 

 .كند مي
8 

56/4 
يقـات در زمينـه     رسانه ملـي در افـزايش مطالعـات و تحق         

 .ورزش همگاني كشور مؤثر بوده است
9 

  
 ،شـود   مـشاهده مـي    11با توجه به آزمون فريـدمن و نتـايج ارائـه شـده در جـدول                 

024/0P= 2=37/51 وχبــين شــود و بــه ايــن ترتيــب،  مــي، بنــابراين فــرض صــفر رد 
  در ورزش همگـاني تفـاوت معنـادار         ملـي  سازي رسانه   مؤثر نقش فرهنگ   هاي  زيرمؤلفه

  مــؤثر نقــشهــاي زيرمؤلفــهپــس از بررســي معنــادار بــودن تفــاوت بــين  .وجــود دارد
  . پرداخته شدآنهابندي   در ورزش همگاني، به اولويت مليرسانه سازي فرهنگ

سازي رسانه ملي در  هاي مؤثر نقش فرهنگ ـ تفاوت بين زيرمؤلفه11جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( ورزش همگاني

 ) 2χ(مقدار   تعداد  آماره
درجه آزادي 

)df(  

  سطح معناداري

)sig(  

  024/0  8  37/51  120  نتيجه

  
اي اظهـار   شـود، كارشناسـان ورزشـي و رسـانه      مـشاهده مـي  12همان طور كه در جـدول     

سازي رسـانه ملـي در توسـعه ورزش همگـاني،      هاي نقش فرهنگ   اند كه از ميان زيرمؤلفه      داشته
دارد و از مسائل مغاير بـا منـافع ورزش          » نگاه ملي «رسانه ملي   «ه  باالترين رتبه متعلق به زيرمؤلف    

كارشناسـان رسـانه ملـي در    «ترين رتبه به زيرمؤلفه  است و در مقابل، پايين» كند كشور پرهيز مي 
  .تعلق دارد» كنند انتشار اخبار ورزش همگاني اصول اخالقي حرفه خود را رعايت مي
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سازي رسانه ملي در ورزش  قش فرهنگهاي ن بندي زيرمؤلفه ـ رتبه12جدول 

  )نتايج حاصل از آزمون فريدمن( همگاني

 رتبه ها گويه ميانگين رتبه

97/5 
ل مغاير با منـافع ورزش      ئ و از مسا   رد دا »نگاه ملي «رسانه ملي   

 .كند كشور پرهيز مي
1 

83/5 
رسانه ملي در قبال رويدادهاي خرد و كـالن ورزش همگـاني            

 احــساس اســتامعــه در ارتبــاط كــه بــا فرهنــگ و مــصالح ج
 .كند  مسئوليت مي

2 

60/5 
هـا   رسانه ملي از انجام كاري كه نشان از زير پا گذاشتن ارزش           

 .كند ميدارد، خودداري 
3 

28/5 
 ايجاد و توسعه اخالق در ورزش همگاني مبادرت بهرسانه ملي 

 .است ورزيده
4 

02/5 
گـسترش  هـاي اصـيل و     تـرويج و تبليـغ ارزش     راهرسانه ملي   

 .كند تالش ميفضايل اخالقي در ورزش همگاني 
5 

 6 .رسانه ملي در تغيير فرهنگ ورزش جامعه مؤثر بوده است 71/4

37/4 
 درخـصوص كارگيري الفاظ و القاب نامناسـب       ه  رسانه ملي از ب   

 .كند ميمديران ورزش همگاني جامعه خودداري 
7 

20/4 
د اقــشار رســانه ملــي در ايجــاد فرهنــگ ورزش كــردن در نــز

 .مختلف جامعه مؤثر بوده است
8 

12/4 
كارشناسان رسانه ملي در انتشار اخبار ورزش همگـاني اصـول           

 .كنند اخالقي حرفه خود را رعايت مي
9 

  
 =017/0Pشود،     مشاهده مي  13با توجه به آزمون فريدمن و نتايج ارائه شده در جدول            

هـاي چهارگانـه      ن ترتيب، بين نقـش    شود و به اي     ، بنابراين فرض صفر رد مي     2χ=12/21و  
پـس از بررسـي معنـادار بـودن         . رسانه ملي در ورزش همگاني تفاوت معنادار وجود دارد        

  .بندي آنها پرداخته شد هاي رسانه ملي در ورزش همگاني، به اولويت تفاوت بين نقش
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  هاي چهارگانه رسانه ملي در ورزش همگاني ـ تفاوت بين نقش13جدول 

  )ز آزمون فريدمننتايج حاصل ا(

 ) 2χ(مقدار   تعداد  آماره
درجه آزادي 

)df(  

  سطح معناداري

)sig(  

  017/0  3  12/21  120  جهينت

  
بيـشترين  در ورزش همگـاني       ملـي  رساني رسـانه    متغير اطالع  14 با توجه به جدول   

سـازي   و سپس متغيرهاي مشاركت اجتماعي، آموزشي و فرهنگ       را ايفا كرده است     نقش  
   .اند بر عهده داشته چنين نقشي را

  هاي چهارگانه رسانه ملي در ورزش همگاني بندي نقش ـ رتبه14جدول 

  ميانگين رتبه  نقش  رتبه

  27/3  رساني اطالع  1
  12/3  مشاركت اجتماعي  2
  19/2  آموزشي  3
  42/1  سازي فرهنگ  4

  گيري بحث و نتيجه

ـ ،ر بعـضي مـوارد   به روش تحليل محتـوا و د ، در حوزه رسانهموجودبيشتر تحقيقات    ا ب
 تحقيقات انجام   صورت گرفته و از اين رو،     بررسي و مقايسه وضعيت موجود و مطلوب        

شده با روش تحقيق حاضر بسيار محدود و به نوعي نادر است؛ بنابراين مقايسه دقيق بـا     
 در بحث، بررسـي و مقايـسه نتـايج         پذير نيست و به همين دليل،       امكانتحقيقات گذشته   
  .شوده به صورت كلي قياس سعي شده است ك

رسـاني رسـانه ملـي در         هاي مؤثر نقـش اطـالع       نتيجه فرضيه اول نشان داد كه بين زيرمؤلفه       
نتيجه به دسـت آمـده بـه    ). 2χ=12/31و =P 018/0(ورزش همگاني تفاوت معنادار وجود دارد 

  . دو همسويي دار) 1387(، مهدويان مشهدي )1386(هاي قاسمي  طور كلي با نتايج پژوهش
هـاي   اظهار داشت كه بين وضعيت موجود و مطلـوب نقـش رسـانه             )1386(قاسمي  
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مهــدويان مــشهدي . گروهــي در توســعه ورزش كــشور تفــاوت معنــاداري وجــود دارد
هاي گروهي نقش بالقوه بااليي در ورزش بانوان دارنـد و     مشاهده كرد كه رسانه   ) 1387(

نند و بين وضـعيت موجـود و مطلـوب          ك به داليلي اين نقش خود را به درستي ايفا نمي         
  .هاي گروهي در ورزش بانوان تفاوت معناداري وجود دارد نقش رسانه
رسـانه  « زيرمؤلفـه دهـد كـه    رساني نشان مي  مؤثر نقش اطالعهاي  مؤلفه  زيربندي   رتبه

 داراي »دهـد  معـه قـرار مـي    ملي جديدترين اخبار ورزش همگاني را در اختيار عموم جا         
اي در بيان مسائل و نقاط قوت         منتقدان رسانه « زيرمؤلفهو  ) 41/4( ن رتبه باالترين ميانگي 

. هـستند ) 59/3(ترين ميانگين رتبـه    داراي پايين»اند و ضعف ورزش همگاني سهيم بوده   
در ملـي   كاركرد نامطلوب رسـانه  دهنده  اين تفاوت ميانگين رتبه به صورت معنادار نشان       

 ميـانگين هـر كـدام از        الزم اسـت  مطلـوب    است زيـرا كـه در شـرايط           همگاني ورزش
 حـاكي از آن اسـت كـه كارشناسـان           گانه نزديك باشد اما تفـاوت فـوق          نههاي    زيرمؤلفه
هاي مؤثر و كاركردهاي مختلف      مؤلفهزير در ارائه اخبار و اطالعات نسبت به          ملي رسانه

ر بعضي  اني شناخت الزم را ندارند و به همين دليل د         همگرساني در ورزش     نقش اطالع 
هـاي   هاي رسانه  طبق نظريه گلوله، چون پيام    . كنند طرفي را رعايت نمي    از مواقع اصل بي   

 اثرهـاي قـوي و كـم و بـيش           ، كه در معرض آنها قـرار دارنـد        يجمعي بر همه مخاطبان   
 اسـت  نيازمند اصالح و تحول در سيستم كاري و انساني خـود   ملي رسانه،دنيكسان دار 

 مـسائل ورزشـي روز دنيـا و اصـول و            از كه   اي  سلط و باتجربه  تا از كارشناسان خبره، م    
كند و به ايـن     ، استفاده   ندارند و وابستگي به گروه يا طيف خاصي         آگاهنداي   ين رسانه يآ

  .  ايفا نمايدهمگاني ورزش ويژهرساني خود را در قبال ورزش و ب  نقش اطالعترتيب،
ثر نقـش مـشاركت اجتمـاعي        مـؤ  هـاي   زيرمؤلفـه نتيجه فرضيه دوم نشان داد كه بين        

). 2χ=18/29و =P 027/0(اني تفـاوت معنـادار وجـود دارد    همگـ  در ورزش  مليرسانه
  . همسويي دارد) 1386(نتيجه فوق به طور كلي با نتيجه تحقيق كردي 

هاي گروهـي     مشاهده كرد كه بين وضعيت موجود و مطلوب نقش رسانه         ) 1386(كردي  
  .مختلف جامعه تفاوت معناداري وجود داردهاي  در توسعه ورزش كشور در گروه

 رسـانه « زيرمؤلفـه دهـد كـه    رساني نشان مي ثر نقش اطالعؤ م هاي  زيرمؤلفهبندي   رتبه
 باالترين ميانگين رتبه    »آفريني داشته است    مخاطبان ورزش همگاني نقش    در افزايش    ملي
 كشور نقـش    اشتغال و كارآفريني در ورزش همگاني      در   رسانه ملي « زيرمؤلفهو  ) 52/4(
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هـا در هفـت      ميزان تفـاوت رتبـه    . را دارند ) 43/3(ترين ميانگين رتبه      پايين »داشته است 
 ارتباط تنگاتنگ با جامعه، اثرگـذاري  با وجود   ملي دهد كه رسانه    فوق نشان مي   زيرمؤلفه
هـاي خـصوصي بـه        زيرا حاميان مـالي و يـا بخـش         ندارد هاي مختلف   بخش بر   مطلوبي

 در بعـد    ملـي  كنند و از سوي ديگـر رسـانه        گذاري مي   سرمايه يهمگانندرت در ورزش    
دهنـده بـي      م نـشان  ي همه اين عال   .دكن  مينرا ايفا   ي   نقش همگانياستعداديابي در ورزش    

دليـل  .  تأثيرگذار در نقش مشاركت اجتمـاعي اسـت        هاي  زيرمؤلفه به    ملي  رسانه توجهي
هـا بـه     ن اكثر زمـان برنامـه     فتياهاي ورزشي و اختصاص       محدود بودن برنامه   نيزبارز آن   

طبـق نظريـه مـارپيچ سـكوت نئومـان، سـه            . اسـت پخش رويدادها و مسابقات ورزشي      
ويژگي ارتباط جمعي يعني تراكم، همه جايي بودن و هم صدايي در ايجاد اثرهاي قـوي               

هاي جـامع، مـنظم و     تا زماني كه برنامه، بنابراين.شوند بر افكار عمومي با هم تركيب مي      
 به طـور مـسلم در   ؛ براي اقشار مختلف توليد و پخش نشود ملي رسانه از طريق ه  گسترد

  .شود هاي مختلف مردم نيز تغيير مثبتي ايجاد نمي ميزان مشاركت اجتماعي گروه
 نقش مشاركت اجتماعي، احتماالً بـي تـوجهي         هاي مؤثر   زيرمؤلفهدليل ديگر تفاوت    

ـ  اي كـشور بـه ورزش        كلي مسئوالن ورزشي و رسـانه       و  همگـاني  ورزش   ،تبـع آن  ه  و ب
 نقـش   ملـي توان گفـت رسـانه    به طور كلي مياست چنان كهابزارگونه قلمداد كردن آن  

 يـا حاميـان آن     منـابع مـالي و       ويژهها ب   در همه زمينه   همگانياي در توسعه ورزش      بالقوه
  . آيد  اين نقش كمتر به صورت بالفعل در مي، به دليل دولتي بودنامادارد 

 در   ملـي   مؤثر نقش آموزشي رسانه    هاي  زيرمؤلفهرضيه سوم نشان داد كه بين       نتيجه ف 
نتيجه فوق به طور ). 2χ=25/43 و =P 02/0(اني تفاوت معنادار وجود دارد همگورزش 

  . همسويي دارد) 1387(و مهدويان مشهدي ) 1386(هاي قاسمي  كلي با نتايج پژوهش
رسانه ملي در تنوير افكار عمـومي و        «يرمؤلفه  هاي مؤثر نشان داد كه ز       بندي زيرمؤلفه   رتبه

» كـرده اسـت  ارتقاي سطح معلومات و دانش عمومي مردم نسبت به ورزش همگاني تـالش          
رسانه ملـي در افـزايش مطالعـات و تحقيقـات در          «و زيرمؤلفه   ) 41/5(باالترين ميانگين رتبه    

  .را دارند) 56/4(ه پايين ترين ميانگين رتب» زمينه ورزش همگاني كشور مؤثر بوده است
كوتـاهي   در برخي از موارد كليدي        ملي دهد كه رسانه   ميزان تفاوت معنادار نشان مي    

چرا كه  ند  ك   نقش آموزشي به درستي ايفا نمي      د و به نوعي وظايف خود را در قبال        كن  مي
سازي مـسئوالن ورزشـي و همچنـين         ، آگاه  ملي نسبت به نوآوري     رسانه ، نتايج بر اساس 



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 68

  

 احتمـاالً    است كـه    كوتاهي داشته  همگانيالعات و تحقيقات در زمينه ورزش       افزايش مط 
سـازي در    نبـود سيـستم مـدون در طراحـي اصـول برنامـه            تـوان     را مـي  دليل اصـلي آن     

 با امـر   ارتباط در    ملي  نيروهاي كارآزموده در رسانه    كمبودهاي مختلف و همچنين      بخش
هـا   كنـد رسـانه    زي كه بيـان مـي     سا طبق نظريه برجسته  . ورزش همگاني دانست  آموزش  
  جايگزيني براي تغيير نگـرش اسـت؛ رسـانه         ، اين و ،توانند بر جامعه اثر داشته باشند      مي

سازي نكات و    هاي آموزشي مبتني بر دانش روز و برجسته        د با ساخت برنامه   توان  ملي مي 
انـدازي   د كه اين امر با تشكيل و راه       بپرداز همگانيموارد مهم و اساسي به اشاعه ورزش        

اي ميـسر    هـاي متخصـصان ورزشـي و رسـانه          و ايـده   هاكميته آموزش و استفاده از نظر     
كليـه افـراد مـرتبط بـا        تا  د  زپردا هاي مربوط مي    به تدوين برنامه    ياد شده،   كميته .شود مي

  . هدايت، همراهي و همياري كنندمسير،هاي ورزشي را در اين  و محيطهمگاني ورزش 
سـازي رسـانه      هاي مؤثر نقـش فرهنـگ       ان داد كه بين زيرمؤلفه    نتيجه فرضيه چهارم نش   

، كـه نتيجـه   )2χ=37/51 و =P 024/0(ملي در ورزش همگاني تفاوت معنادار وجـود دارد  
  . همسويي دارد) 1386(و كردي ) 1386(هاي قاسمي  حاضر به طور كلي با نتايج پژوهش

رسـانه ملـي    «د، زيرمؤلفـه    سازي نشان دا    هاي مؤثر نقش فرهنگ     بندي زيرمؤلفه   اولويت
بـاالترين  » كنـد   نگاه ملي دارد و از مسائل مغاير با منافع ورزش همگاني كشور پرهيـز مـي               

كارشناسان رسانه ملي در انتشار اخبـار ورزش همگـاني          «و زيرمؤلفه   ) 97/5(ميانگين رتبه   
  .دارندرا ) 12/4(ترين ميانگين رتبه  پايين» كنند اصول اخالقي حرفه خود را رعايت مي

 نقـش   ملـي دهـد كـه رسـانه    سـازي نـشان مـي     نقش فرهنگ  هاي  زيرمؤلفهبندي   رتبه
 نيز دليل عمده آن     .ندك  اني به درستي ايفا نمي    همگسازي خود را در قبال ورزش        فرهنگ

سـازنده جامعـه    همگاني به عنوان يك بعـد از ابعـاد     نبود نگاه يكپارچه به مقوله ورزش       
سـازي خـود     د نقش فرهنگ  توان   نمي  ملي د و ديدگاه، رسانه    با اين رويكر   ،بنابراين. است

د مگر اينگه نگرش مسئوالن ورزشـي و  ورزش همگاني به درستي اعمال نمايرا در قبال  
 و آن را فراتر از منافع شخصي و گروهي ببيننـد            بد،اني تغيير يا   اي به ورزش همگ    رسانه

  .به عنوان يك اصل بپذيرند
هاي چهارگانه رسانه ملي در ورزش همگاني         كه بين نقش  نتيجه فرضيه پنجم نشان داد      
بندي صورت گرفتـه،   با توجه به رتبه). 2χ=12/21و =P 017/0(تفاوت معنادار وجود دارد 
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رساني رسانه ملي در ورزش همگاني بيشترين نقش را ايفا كرده است و سپس                متغير اطالع 
  . اند نقشي بر عهده داشتهسازي چنين  متغيرهاي مشاركت اجتماعي، آموزشي و فرهنگ

 تلويزيون بـه بـازوي فرهنگـي        بر اساس آن،  نر و همكاران كه     بطبق نظريه كاشت گر   
اصـلي خـانواده   ي از اعـضاي   دسـتگاه تلويزيـون يكـ    و اسـت  تبديل شده مريكا  اجامعه  

ـ    ملي مـي    گويد؛ رسانه  ها را مي    كه بيشتر اوقات داستان    شود  محسوب مي  د بـدون در    توان
سـازي در ژانرهـاي مختلـف و         رجيحات، به نيازهاي واقعي مردم و برنامـه       نظر گرفتن ت  

  .هاي ورزشي گوناگون بپردازد ها در رشته ارائه طيف كاملي از برنامه
هـاي     ورزش ضرورت تعامل و ارتباط هر چه بيـشتر مـديران فدراسـيون            ،در نهايت 
ـ             ملي  با رسانه  همگاني وط، برگـزاري    از طريق تشكيل كميتـه رسـانه در فدراسـيون مرب
نظـر بـا     ها و اقدامات انجام شـده و تبـادل          گزارش فعاليت  به منظور اي   هاي دوره  نشست

توانـد كارگـشا     ي مـي  خصوص راهكارهاي توسعه ورزش همگان    اي در  كارشناسان رسانه 
  .كنداني كمك شاياني همگ و به ورزش اشدب
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