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Abstract:

The purpose of the research is to identify and rank the factors affecting 
the society's tendency towards public sports through media. This study 
was conducted by mixed method, both qualitative and quantitative 
approaches, using Delphi method, with a statistical population consisting 
of 9 sports management professors and experienced activists in the 
sports media, who were selected purposefully. The findings showed that 
encouraging social participation in public sports through social networks, 
providing information through social networks, and strengthening the 
culture of public sports through social networks, all are known as the most 
important factors with an agreement coefficient of 0.782, and information 
components with a similarity coefficient of 0.732, Cultivation with a 
similarity coefficient of 0.706 and education with a similarity coefficient 
of 0.683, respectively, have been among the most important roles of the 
media in the society's tendency towards public sports.
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 شناسایی و رتبه بندی مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر گرایش جامعه 
به ورزش همگانی از طریق رسانه ها

، علی نظریان*، مجتبی اسکندری پور**، فرزاد منصوری***  بهنام عاشقی

چکیده
هـدف از پژوهـش حاضـر، شناسـایی و رتبه بنـدی عوامـل مؤثـر بـر گرایـش جامعـه 
بـه ورزش همگانـی از طریـق رسـانه ها بـوده اسـت. ایـن مطالعـه به صـورت ترکیبـی، بـا 
بهره گیـری از دو رویکـرد پژوهـش کیفـی و کمـی بـه طریـق متوالـی و بـا اسـتفاده از 
روش دلفـی، بـا جامعـه آمـاری متشـکل از 9 نفـر از اسـتادان مدیریـت ورزشـی و فعاالن 
باتجربـه در رسـانه های ورزشـی انجـام گرفتـه کـه به صـورت هدفمنـد انتخـاب شـده اند. 
یافته هـای پژوهـش نشـان داد که ترغیب مشـارکت اجتماعی بـه ورزش همگانی از طریق 
شـبکه های اجتماعـی، اطالع رسـانی از طریـق شـبکه های اجتماعـی و افزایـش فرهنـگ 
ورزش همگانـی از طریـق شـبکه های اجتماعی، همگـی با ضریب توافـق 0/782 به عنوان 
مهم تریـن عوامـل شـناخته شـده و مؤلفه هـای اطالع رسـانی بـا ضریـب تشـابه 0/732 
فرهنگ سـازی بـا ضریـب تشـابه 0/706 و آمـوزش بـا ضریـب تشـابه 0/683 به ترتیب، از 

مهم تریـن نقش هـای رسـانه در گرایـش جامعـه بـه ورزش همگانـی بوده انـد.
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مقدمه
همان گونـه کـه قـرن 20 بـه قـرن ورزش هـای المپیک شـهرت داشـت، قرن 21 
بـه ورزش هـای همگانی معروف شـده اسـت )ریـزد1، 2001: 228(. اصل سـوم قانون 
اساسـی بـه اهمیـت ورزش همگانـی اشـاره دارد. ایـن اصـل توسـعه »ورزش بـرای 
همـه« را مـورد تأکید قرار داده اسـت )خورشـیدی، 1384(. بر اسـاس تقسـیم بندی 
نظـام جامـع توسـعه ورزش کشـور )ورزش تعلیـم و تربیتـی، همگانـی و تفریحـی، 
قهرمانـی و حرفـه ای(، هـدف کلـی توسـعه ورزش همگانـی و تفریحـی، سـالمت تن 
و روان جامعـه ذکـر شـده اسـت کـه در برگیرنده هدف کیفـی نهادینه سـازی و رواج 
تحـرک در جامعـه اسـت )سـند راهبـردی توسـعه نظام جامـع تربیت بدنـی و ورزش 
کشـور، مطالعـات تفصیلی توسـعه ورزش همگانـی، 1382(. از مباحـث مهمی که در 
گسـترش ورزش همگانـی الزم اسـت به طـور دقیـق مورد کنـکاش قرار گیـرد، موارد 
 مؤثـر بـر گرایش مردم به فعالیت های ورزشـی اسـت )رضوی و همـکاران، 1389: 6(. 
گیدنـز2 )1990( منابـع متعددی را برای شـکل دهی به سـبک زندگی تعریف می کند 
کـه بـر اسـاس آنها جامعه شناسـان در خصوص چهار منبـع اتفاق نظر دارنـد: خانواده، 
گـروه همسـاالن، مدرسـه و محیـط آموزشـی و وسـایل ارتباط جمعـی. آنچـه در این 
تقسـیم بندی پژوهشـی اهمیـت دارد، قـرار گرفتـن نهادهای اجتماعـی و محیط های 
آموزشـی در کنـار رسانه هاسـت. ایـن ویژگی عمده، بـر اهمیت وسـایل ارتباط جمعی 
در صورت بنـدی سـبک زندگـی افـراد جامعـه تأکیـد می کنـد. عمده ترین نقشـی که 
رسـانه ها بـر عهـده دارنـد، عبـارت از: فرهنگ سـازی، آمـوزش، اطالع رسـانی و ایجاد 
مشـارکت اجتماعـی اسـت )روشـندل اربطانی، 1386: 167(. ورزش به عنـوان یکی از 
مسـائل فرهنگـی، اجتماعی، عمومـی و همگانی از اهمیت خاصـی در جوامع مختلف 
برخـوردار اسـت و رسـانه های جمعـی نقـش مهمـی در همگانـی کـردن و توسـعه و 
بسـط آن بر عهده دارند )خالدیان و همکاران، 1392: 50(. پیشـرفت وسـایل ارتباط 
جمعی نشـان داده اسـت که می تــوان از این موارد نیز برای پیشـبرد اهداف رسانه ای 
 اسـتفاده کـرد؛ یکـی از ایـن اهـداف بسـط و اشـاعه فرهنـگ ورزش اسـت )کللنـد3

 و مک دونالد4، 2022: 51(. شایان ذکر است یکی از ایراداتی که در مبحث رسانه ها در 
خصوص برنامه سـازان ورزشـی مطرح می شود، توجه بیش از حد آنان به ورزش مردان 
 و ورزش قهرمانـی اسـت کـه می تــواند یکی از نقاط ضعف رسـانه ها باشـد )توفولتی5

 و همـکاران، 2022: 31(، البتـه برخـی نیـز بـه وجـود رابطـه انگلـی بیـن رسـانه 
و ورزش اشـاره می کننـد و معتقدنـد رویدادهـای ورزشـی در جـذب مخاطـب بـه 

1. Raised
2. Giddens

3. Cleland
4. MacDonald

5. Toffoletti
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رسـانه های دیـداری و شـنیداری کمـک شـایانی می کننـد، ولـی رسـانه ها بـه همان 
میـزان در اشـاعه ورزش و ترویـج فرهنـگ آن مؤثـر نیسـتند )بـه نقـل از جافـری و 

.)2  :1400 رمضانی نـژاد، 

پیشینه پژوهش
ورزش به عنـوان یکـی از مسـائل فرهنگـی، اجتماعـی، عمومـی و همگانـی از 
اهمیـت خاصـی در جوامع مختلـف برخوردار بوده و رسـانه های جمعـی نقش مهمی 
در همگانـی کـردن و توسـعه و بسـط آن ایفا کرده انـد )خالدیان و همـکاران، 1392: 
49(؛ البتـه برخـی بـه وجـود رابطـه انگلـی بیـن رسـانه و ورزش اشـاره می کننـد و 
معتقدنـد کـه ورزش در جلـب مخاطـب به رسـانه ها کمـک قابل توجهـی می کند؛ اما 
اینکـه رسـانه ها نیز بـه همان اندازه در راه اشـاعه ورزش و ترویـج فرهنگ آن فعالیت 

می کننـد یـا نه؛ جـای تردیـد دارد )وولـف1 و همـکاران، 2002: 612(.
در ایـن راسـتا، مالجعفـری و همـکاران )1396( در توصیـف و تحلیـل سـیر 
تحـوالت مدیریـت ورزش همگانـی )1393-1357( بـا تأکیـد بـر برنامه هـای اول تـا 
پنجـم توسـعه، بیـان کرده انـد کـه در طول برنامـه چهارم توسـعه، نقش رسـانه ها در 
ورزش همگانـی در افـق 1404 برجسـته بوده اسـت. برنامه ها و اقدامات انجام شـده، 
زمینه هـای ترویـج و توسـعه ورزش همگانـی را فراهـم آورده ولـی ایـن امـر به صورت 
مقطعـی بـوده اسـت )چوپانـکاره، 1390؛ طاهری کشـوندی، 1391؛ ظریفـی و داودی، 
1391؛ حقیقـی، 1394؛ حیدردوسـت، 1395؛ شـعبانی و خواجـه، 1396 و قاسـمی و 
همکاران؛ 1399(؛ شـیرویی و همکاران )1396، 1397( هم در پژوهش های مشـابهی 
بـه ایـن نتیجـه دسـت یافته انـد کـه رسـانه ها در نهادینـه کـردن ورزش همگانـی 
مؤثرنـد و مـرادی و همـکاران )1398( راهکارهـای رسـانه ای دیـداری، شـنیداری، 
نوشـتاری، مجـازی و هنـری را در رشـد و توسـعه نگـرش، فرهنـگ و نهادینه سـازی 

ورزش همگانـی کالن شـهر تهـران مؤثر دانسـته اند.
پژوهشـگران دیگـری بـر نقش هـای چهارگانـه رسـانه )فرهنگ سـازی، آمـوزش، 
اطالع رسـانی و مشـارکت اجتماعـی( تأکیـد کرده انـد؛ امـا دو پژوهـش دیگـر نشـان 
داده انـد کـه رسـانه های ورزشـی به انـدازه کافـی بـه ایـن مسـئله نمی پردازنـد و در 
برنامه ریزی هـای خـود توجـه الزم را بـه ورزش همگانی اختصاص نمی دهند و بیشـتر 

بـه ورزش هـای قهرمانـی و حرفـه ای را مدنظـر دارنـد )مـرادی و همـکاران، 1390(.

1. Wolfe
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نتایـج پژوهش هـای دیگـر نیـز حاکـی از آن اسـت کـه رسـانه های جمعـی یکی 
از عوامـل مؤثـر و مهـم در گرایـش، جـذب و مشـارکت در ورزش همگانـی هسـتند 
)سـیدعامری و همـکاران، 1391؛ عزیزیـان، 1392؛ قربانی، 1392؛ یوسـفی، 1394؛ 
زردشـتیان و همـکاران، 1395؛ کالتـه سـیفری و فریدونـی، 1396؛ شـادکام، 1397 
و ماکویـی،1397( درحالی کـه غفـوری و همـکاران )1382( در پژوهـش خـود اظهار 
داشـته اند کـه رسـانه های جمعـی به طورکلـی ترجیـح می دهنـد بـه ترویـج و نشـر 
ورزش قهرمانـی بپردازنـد، دلیـل این مسـئله سـود اقتصـادی حاصل از ایـن بخش از 

ورزش شـمرده می شـود.
در پژوهش هـای خارجـی نیـز در بررسـی نگـرش متخصصان تربیت بدنی کشـور 
بـه نقـش رسـانه های جمعـی در گرایش مـردم بـه ورزش قهرمانی و همگانـی، وجود 
 رابطـه معنـادار بیـن توسـعه ورزش همگانی و قهرمانی و رسـانه ها تأیید شـده اسـت 
)برگـر1  و الکمـن2 ، 1987(. )زیانـگ3، 2007(. نتایج پژوهشـی در کره جنوبی نشـان 
می دهـد کـه تمرکـز بـر رسـانه ها به منظـور آگاه سـازی و آمـوزش همگانـی یکـی از 
مؤلفه هـای ارتقـای مشـارکت در ورزش هـای تفریحـی اسـت )کمیتـه ورزش جامعه 
کمیسـیون ورزش4، 2009(. بـا مـروری بـر پژوهش هـای گذشـته و باتوجه به اهمیت 
موضوع، مشـاهده می شـود که پژوهشـگران بسـیاری در زمینه نقش رسانه در ورزش 
همگانـی، پژوهش هـای مختلفـی انجـام داده انـد، همچنیـن در برخـی از پژوهش ها، 
نتایـج ضعیـف یـا متناقضـی از رابطـه بیـن رسـانه های جمعـی و ورزش همگانـی 
مشـاهده شـده اسـت؛ امـا بـه دلیـل پیشـرفت روزافـزون فنـاوری، بـه نظر می رسـد 
کـه الزم اسـت نقـش تک تـک رسـانه ها )مجـازی، برنامه هـای تلویزیونی و یـا رادیو( 
مـورد بررسـی قـرار گیـرد و همین دلیـل، ایـن مبحث نیازمنـد پژوهش های بیشـتر 
و به روزتـر اسـت. پژوهـش حاضـر بـا مطالعـه عمیـق ادبیات تحقیق سـعی در نشـان 
و  تلویزیـون  برنامه هـای  )مجـازی،  رسـانه ها  تک تـک  نقـش  اولویت بنـدی  و  دادن 

رادیـو( در گرایـش جامعه بـه ورزش همگانـی دارد.

چارچوب نظری پژوهش
آنچـه از مـرور پژوهش هـای گذشـته در مـورد ورزش همگانـی نمایان می شـود؛ 
اهمیـت بالقـوه ایـن ورزش بـرای سـالمتی و ایجـاد جامعـه ای بـا نشـاط اسـت، هـر 
جامعـه ای کـه سـالم و بـا نشـاط باشـد، بـه دولـت هزینـه درمـان کمتـری تحمیـل 
می کنـد و به سـوی توسـعه پایدار پیش مـی رود؛ بنابرایـن و باتوجه به تأثیـر ورزش بر 

1. Berger 
2. Luckman
3. Xiong

4. Community Sports Committee 
of the Sports Commission
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ابعاد مختلف زندگی شـخصی و اجتماعی، اهمیت توسـعه آن در سـطح ملی و نقش 
رسـانه ها در ایـن زمینـه، ضـروری اسـت کـه با شناسـایی نقش رسـانه ها در توسـعه 

ورزش، برنامه هـای مناسـبی تهیـه کنیـم )آفیـد1 ، 2016: 51(.
مهمترین وظیفه رسـانه، در بعد اطالع رسـانی و ارائه خبر اسـت، ازاین رو رسـانه ها 
به طور معمـول، بـه پخـش اخبـار واقعـی، مهـم، کوتـاه و تأثیرگـذار می پردازنـد. از 
سـوی دیگـر، وظایف آموزشـی آنها نیـز از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. باتوجه به 
وظایـف رسـانه ها، وسـایل ارتباط جمعـی، همسـو با وظایـف خبری و آموزشـی خود، 
اخبـار، رویدادهـا و وقایـع ورزشـی را نیز بـه اطالع مخاطبـان می رسـانند و اطالعات 
الزم را بـرای آمـوزش، فراگیـری و اشـاعه ورزش در اختیـار آنـان قـرار می دهنـد 

)رضایـی و همـکاران، 1401: 172(.
باوجـود نقشـی کـه بـرای رسـانه ها ذکـر شـد و تعامـل دوسـویه ای کـه بایـد بـا 
ورزش داشـته باشـند، ایـن ارتبـاط دوطرفـه هنـوز برقـرار نشـده اسـت؛ در صـورت 
توجـه دسـت اندرکاران، نتایـج ایـن پژوهش سـبب توجـه عالقه مندان به رسـانه های 
جمعـی، پوشـش گسـترده ورزش از سـوی ایـن رسـانه ها و افزایـش عالقـه و ترغیب 
مخاطبـان بـه ورزش خواهـد شـد. بـه دلیـل اینکـه رسـانه ها نقـش مهمـی در درک 
بـه  آنهـا  اولویت بنـدی  ایـن نقش هـا و  بـه  از ورزش دارنـد، توجـه  و فهـم مـردم 
سیاسـتگذاری و جهت گیـری برنامه هـا در پرداختـن بـه ابعـاد دارای اولویـت کمـک 
خواهـد کـرد و بـا نفـوذ در باورهـا، هنجارهای اجتماعـی و رفتارهای شـخصی، مردم 
را بـه زندگـی فعال، رهنمون خواهد شـد )رو، ترجمه شـکرانی و فرجـی، 1398: 75( 
به این ترتیـب، رسـانه ها در شـکل گیری ارزش هـای اجتماعـی و آمـوزش و نهادینـه 
شـدن هنجارهـا و رفتارهای شـخصی اثر خواهند گذاشـت و موجب توسـعه همگانی 
جامعـه از طریـق ورزش خواهنـد شـد. همچنیـن بـا نقـش روشـنگر خـود خواهنـد 
توانسـت مانـع از کشـیده شـدن جوانـان به سـوی تفریحـات ناسـالم و آسـیب های 
اجتماعـی شـوند و در نهایـت اخـالق ورزشـی را در کشـور بسـط و گسـترش دهند.

 باتوجه بـه اهمیـت موضـوع مشـاهده می شـود کـه پژوهشـگران بسـیاری بـه 
بررسـی نقـش رسـانه در ورزش همگانی، پرداخته انـد؛ اما به دلیل پیشـرفت روزافزون 
رسـانه ها ایـن مبحث نیازمند پژوهش های بیشـتر و به روزتر اسـت؛ باتوجه به اسـتفاده 
از رویکردهـای کمـی در مطالعـات گذشـته و نبـود اولویت بنـدی در مؤلفه های اصلی 
و همچنیـن عوامـل آن از دریچـه صاحبنظـران، پژوهـش حاضـر بـا بهره گیـری از 
مطالعـه ترکیبـی متشـکل از دو رویکـرد پژوهشـی کیفـی و کمـی به صـورت متوالـی 

1. Afid 
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)طـرح اکتشـافی متوالـی(، ایـن پرسـش را مطـرح می کنـد که هـر یـک از نقش های 
رسـانه های جمعی )فرهنگ سـازی، آمـوزش، اطالع رسـانی و مشـارکت اجتماعـی( در 
گرایـش جامعـه بـه ورزش همگانـی به چه میـزان مؤثرنـد و از طریق کـدام مجراهای 

رسـانه ای بیشـتر موجـب اشـاعه ورزش همگانی می شـوند؟
 

شکل1.مدلمفهومیپژوهش

Figure 1. Conceptual model of research

6 
 

در  هابرنامهگیری سیاستگذاری و جهت بهبندی آنها ها و اولویتورزش دارند، توجه به این نقش
و با نفوذ در باورها، هنجارهای اجتماعی و  کرد پرداختن به ابعاد دارای اولویت کمک خواهد

 ترجمه شکرانی و فرجی، رو،) رهنمون خواهد شد ،مردم را به زندگی فعال ،رفتارهای شخصی
 های اجتماعی و آموزش و نهادینه شدنگیری ارزشدر شکل هارسانه ترتیب،اینبه (75: 1398

اثر خواهند گذاشت و موجب توسعه همگانی جامعه از طریق ورزش  هنجارها و رفتارهای شخصی
 سویبهجوانان از کشیده شدن خواهند شد. همچنین با نقش روشنگر خود خواهند توانست مانع 

و های اجتماعی شوند و در نهایت اخالق ورزشی را در کشور بسط تفریحات ناسالم و آسیب
 .دگسترش دهن

نقش رسانه در ورزش  به بررسیشود که پژوهشگران بسیاری هده میاهمیت موضوع مشا بهباتوجه 
های بیشتر و این مبحث نیازمند پژوهش هاپیشرفت روزافزون رسانهدلیل  به اما اند؛پرداختههمگانی، 

 در بندیاولویت نبوداستفاده از رویکردهای کمی در مطالعات گذشته و  بهباتوجه ؛استروزتر به
گیری از مطالعه با بهرهحاضر پژوهش  از دریچه صاحبنظران، همچنین عوامل آنهای اصلی و لفهمؤ

این متوالی )طرح اکتشافی متوالی(،  صورتبهترکیبی متشکل از دو رویکرد پژوهشی کیفی و کمی 
سازی، آموزش، فرهنگ) جمعیهایهای رسانهکه هر یک از نقش کندرا مطرح میپرسش 

و از  مؤثرندرسانی و مشارکت اجتماعی( در گرایش جامعه به ورزش همگانی به چه میزان اطالع
  ؟شوندای بیشتر موجب اشاعه ورزش همگانی میطریق کدام مجراهای رسانه

 . مدل مفهومی پژوهش1کل ش
Figure 1. Conceptual model of research 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های رسانهنقش
Roles of media 

 مشارکت اجتماعی
Social participation 

 رسانیاطالع
Informing 

 سازیفرهنگ
Culture Building 

ورزش گرایش به 
 همگانی

Tendency to 
public sports 

 آموزش
Education 

روش شناسی پژوهش
بـرای شـناخت بهتـر و درک عمیق تـر، مطالعـه حاضـر، یـک مطالعـه ترکیبی با 
بهره گیـری از دو رویکـرد پژوهشـی کیفـی و کمی به صـورت متوالی اسـت. باتوجه به 
اینکـه در مرحلـه اول ایـن پژوهش هدف کشـف عوامـل و اولویت بندی آنها از سـوی 
شـرکت کنندگان بـوده اسـت، ابتـدا داده هـای کیفـی، گردآوری و سـپس با اسـتفاده 
از روش هـای کمـی، مؤلفه هـای اصلـی با در نظـر گرفتـن مؤلفه ها و عوامـل 12 گانه 
رتبه بنـدی شـده اند. ایـن روش از رویکردهـای ترکیبـی، بـه طـرح اکتشـافی متوالی 
موسـم اسـت. راهبـرد اکتشـافی متوالـی شـامل گـردآوری و تحلیل داده هـای کیفی 
در کـه در مرحلـه اول و بـه دنبـال آن، گـردآوری و تحلیل داده های کمـی در مرحله 
دوم، خـود بـر اسـاس نتایـج کیفـی مرحلـه اول بنـا نهاده شـده، مشـخص می شـود. 
ایـن طـرح را می تــوان در بطـن یک چشـم انداز نظری صریـح یا بـدون آن اجرا کرد.

بـرای اولویت بنـدی نقـش رسـانه در گرایـش جامعه بـه ورزش همگانـی از روش 
دلفـی اسـتفاده شـده اسـت از دالیـل اسـتفاده از ایـن روش، مصاحبـه با خبـرگان و 
شـرایط موجـود یعنـی همه گیری کووید 19 بوده اسـت به طور معمـول زمانی از روش 
دلفـی اسـتفاده می شـود کـه موضـوع مورد بحـث، بـا ابهام های فـراوان همراه اسـت 
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و یـا گـردآوری کارشناسـان، ممکـن، منطقـی، اثربخـش نیسـت؛ از ایـن رو، باتوجه به 
شـرایط یـاد شـده اسـتفاده از ایـن تکنیـک منطقـی بـه نظـر می رسـد. روش دلفـی 
یکـی از روش هـای کسـب دانـش گروهـی و فراینـدی دارای سـاختار پیش بینـی و 
کمـک بـه تصمیم گیـری در طـی دوره هـای پژوهشـی، جمـع آوری اطالعـات و در 
نهایـت، اجمـاع گروهی اسـت. دلفـی روشـی نظام منـد در پژوهش بـرای برانگیختن 
دیدگاه هـای گـروه خبـرگان دربـاره یـک زمینه و یا یک پرسـش اسـت و با رسـیدن 
بـه اجمـاع گروهـی از طریـق یک سـری از دوره های پرسشـنامه ای با حفـظ گمنامی 
پاسـخ دهندگان، تـا زمـان دسـتیابی بـه اجمـاع نظرها مـداوم، تکـرار می شـود. برای 
بررسـی توافـق نظـری اعضـای گـروه خبـرگان از ضریـب توافـق W کندال اسـتفاده 
شـد کـه مقادیـر باالتـر از 0/7 ایـن ضریـب به عنـوان توافق نظـری پذیرفته می شـود 
و مالکـی بـرای تأییـد روایـی و پایایـی موجـود میـان خبـرگان شـرکت کننده در 
پژوهـش اسـت )غالمی قاجـاری و همـکاران، 1396: 43(. جامعـه آمـاری پژوهـش 
شـامل پنـج نفـر از اسـتادان هیئت علمی رشـته مدیریت ورزشـی )از دالیـل انتخاب 
آنـان می تــوان بـه پژوهش هایشـان در زمینـه رسـانه در ورزش نـام بـرد( و چهـار 
نفـر از فعـاالن پرتجربـه در رسـانه های ورزشـی )از دالیـل انتخـاب آنان می تــوان به 
تجربیاتشـان در زمینـه ورزش همگانـی بیش از پنج  سـال نام بـرد( در مجموع تعداد 
9 نفـر کـه به صـورت هدفمنـد انتخاب شـدند، ایـن تعداد در ابتـدا 6 نفـر از خبرگان 
صاحبنظـر در زمینـه رسـانه و ورزش بودنـد کـه پـس از مصاحبـه نیمه سـاختاریافته 
و بـا اضافـه شـدن نفـر هفتـم، مصاحبه کننـدگان به اشـباع نظـری در مـورد موضوع 
مـورد پژوهـش دسـت یافتند، اما پژوهشـگران برای اطمینان بیشـتر تعـداد خبرگان 
مصاحبه شـونده را تـا نفـر نهـم ادامه دادنـد که ویژگی های شـناختی آنـان در جدول 

1 گزارش شـده اسـت. 
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جدول1.ویژگیهایجمعیتشناختیافرادشرکتکنندهدرپژوهش

Table 1. Demographic characteristics of the participants in the study

 متغیر
Variable

نوع
Type

تعداد
Number

درصد
Percentage

جنسیت
Gender

مرد
Man

666.66

زن
Female

333.33

تخصص
Specialty

دکتری مدیریت ورزشی
PhD in sports management

555.55

فعالین پرتجربه در رسانه های ورزشی
Experienced sports media activists

444.44

سن
Age

میانگین
Mean

انحراف معیار
Standard deviation

46.397.28

در ادامـه از آنـان خواسـته شـد کـه آمادگـی خـود را بـرای چنـد دور مصاحبـه 
به صـورت ناشـناس و مسـتقل اعـالم کنند. بـا انجام اولیـن دور مصاحبه بـا خبرگان، 
مـواردی از مـرور تحقیقـات گذشـته و چهـار نقـش رسـانه شـامل: فرهنگ سـازی، 
آمـوزش، اطالع رسـانی و مشـارکت اجتماعـی در سـه مجـرای رسـانه ای شـبکه های 
اجتماعـی، دیـداری و شـنیداری، یعنـی در مجمـوع 12 مـورد تحـت بررسـی قـرار 
گرفت و به شـکل فهرسـتی به مصاحبه شـوندگان ارائه شـد. پس از آن برای رسـیدن 
بـه توافـق نظـری مـورد نظـر پژوهشـگران بـا بررسـی مصاحبه هـای انجـام شـده و 
کدگـذاری آنهـا در دور اول و تجزیه وتحلیـل آن، دور دوم مصاحبـه بـا خبـرگان و 
کدگـذاری انجـام گرفـت و پـس از سـه دور مصاحبـه و کدگـذاری، کار بـه جایـی 
رسـید کـه دیگـر هیچ یـک از اعضـای مصاحبه شـونده عامـل جدیـدی بـه مؤلفه هـا، 
اضافـه و یـا از آن حـذف نکردنـد و به این ترتیـب، خبـرگان به توافق نظـری مورد نظر 
پژوهشـگران رسـیدند، شـایان  ذکر اسـت کـه پس از هر بـار، کدگذاری مـوارد مطرح 
 شـده از سـوی خبـرگان، از طریـق طیـف لیکـرت ارزش گـذاری و سـپس از طریـق 
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آزمـون W کنـدال اولویت بنـدی شـد. در نتیجـه، اولویت های نقش رسـانه در گرایش 
جامعـه بـه ورزش همگانی، شناسـایی و یافته هـای پژوهش در قالـب جدول هایی که 
در ادامـه مشـاهده می شـود، نمایـان شـد، پـس از آن پژوهشـگران بـرای شناسـایی 
مؤلفه هـای اصلـی و اولویت بنـدی نقـش رسـانه در گرایـش افـراد حاضـر در جامعـه 
بـه ورزش همگانـی باتوجه بـه بخـش قبلـی پژوهـش و با اسـتفاده از روش تاپسـیس 
بـه رتبه بنـدی پرداختنـد. روش تاپسـیس یکـی از روش های تصمیم گیـری چنـد 
شـاخصه اسـت کـه بـه رتبه بنـدی گزینه ها می پـردازد. ایـن روش با فاصله هـا ارتباط 
دارد و گزینـه ای را کـه کمتریـن فاصلـه را از بهتریـن گزینـه و بیشـترین فاصلـه را 
از بدتریـن گزینـه دارد، به عنـوان گزینـه بهینـه انتخـاب می کنـد. در نتایـج مقـدار 
شـاخص شـباهت، بیـن صفر و یک اسـت و هرچـه این مقـدار به یک نزدیکتر باشـد 
راهـکار بـه جـواب ایـده آل نزدیکتر اسـت. از مـواردی که روش تاپسـیس را از سـایر 
روش هـا متمایـز می کند، این اسـت که عیارهای کمـی و کیفـی در ارزیابی به صورت 
همزمـان دخالـت دارنـد و تعـداد قابل توجهـی معیـار، در نظـر گرفتـه می شـود. در 
ادامـه، بـرای شناسـایی مؤلفه هـای اصلی، نقـش رسـانه در گرایش جامعـه به ورزش 
همگانـی یافته هـای حاصـل از مصاحبه هـای کیفـی در )قالـب( پرسشـنامه در میـان 
خبـرگان پخش و از آنان خواسـته شـد که میـزان اهمیت تک به تک عوامل را نسـبت 
بـه یکدیگر بسـنجد، پاسـخ دهند. در نهایت مهمتریـن آنها از عوامـل موجود انتخاب 
و بـه روش تاپسـیس رتبه بنـدی شـد، ضمـن اینکـه بـرای تجزیـه تحلیـل داده هـا از 
بسـته های نرم افـزاری SPSS نسـخه 23 و اکسـل اسـتفاده شـد.  البتـه در مـورد 
اعتبارسـنجی پرسشـنامه بایـد اذعان داشـت که یکـی از راهبردهای اعتبارسـنجی و 
بررسـی روایـی در رویکردهـای ترکیبـی اسـتفاده از اعضـای تیـم پژوهش اسـت. در 
ایـن پژوهـش در خصـوص نیـز توافق نظـری اعضای گروه خبـرگان از ضریـب توافق 
کنـدال اسـتفاده شـد کـه مقادیـر باالتـر از 0/7 آن به عنـوان توافـق نظـری پذیرفته 
می شـود و مالکـی بـرای تأییـد روایـی و پایایی موجـود میان خبرگان شـرکت کننده 

در پژوهـش اسـت. ایـن مهـم در دور سـوم مصاحبه تحقـق یافت.
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یافته های پژوهش
عوامـل به دسـت آمده از تأثیرگـذاری نقـش رسـانه در گرایـش جامعـه بـه ورزش 
همگانـی برگرفتـه از ادبیـات پژوهش و مصاحبـه ابتدایی با 12 نفـر از خبرگان بود که 
از طریـق ضریـب توافق W کندال در دور اول مصاحبه ها در جدول 2 نشـان داده شـد.

جدول2.مؤلفههاوعواملموجوددردوراولمصاحبه

Table 2. Components and factors in the first round of interview

مؤلفهها
Components

زیرمؤلفه
Sub component

ضریبتوافق
Coefficient of 

agreement

مؤلفه
اطالعرسانی
Informative  
component

اطالع رسانی از طریق شبکه های اجتماعی
Informing through social networks

0.393

اطالع رسانی از طریق رسانه تلویزیون
Informing through TV media

0.342

اطالع رسانی از طریق رسانه رادیو
Information through radio media

0.362

مؤلفه
فرهنگسازی

Cultural  
component

افزایش فرهنگ ورزش همگانی از طریق شبکه های 
اجتماعی

Increasing the culture of public sports 
through social networks

0.389

افزایش فرهنگ ورزش همگانی از طریق برنامه های رسانه 
تلویزیون

Increasing the culture of public sports 
through TV media programs

0.353

افزایش فرهنگ ورزش همگانی از طریق برنامه های رسانه 
رادیو

Increasing the culture of public sports 
through radio media programs

0.341

مؤلفهمشارکت
اجتماعی

The  
component  

of social  
participation

ترغیب مشارکت اجتماعی به ورزش همگانی از طریق 
شبکه های اجتماعی

Encouraging social participation in public 
sports through social networks

0.396

ترغیب مشارکت اجتماعی به ورزش همگانی از طریق 
رسانه تلویزیون

Encouraging social participation in  
public sports through television media

0.338

ترغیب مشارکت اجتماعی به ورزش همگانی از طریق 
رسانه رادیو

Encouraging social participation in  
public sports through radio media

0.329
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مؤلفهها
Components

زیرمؤلفه
Sub component

ضریبتوافق
Coefficient of 

agreement

مؤلفه آموزش
Education  

component

ساخت برنامه های آموزشی در شبکه های اجتماعی
Creating educational programs in social 

networks
0.372

ساخت برنامه های آموزشی در برنامه های رسانه تلویزیون
Creating educational programs in TV media 

programs
0.377

ساخت برنامه های آموزشی در برنامه های رسانه رادیو
Creating educational programs in radio 

media programs
0.325

همان گونـه کـه جـدول 2 نشـان می دهـد، پـس از دور اول مصاحبه هـا، بیشـترین 
توافـق نظـر در مؤلفـه اطالع رسـانی دیده می شـود؛ اما این میـزان از توافق نظـر، پایایی 
و روایـی ابـزار پژوهشـگران را تأییـد نمی کند و نیاز به دوره های بیشـتر مصاحبه اسـت.

در جـدول 3 مشـاهده می شـود کـه توافق نظـری )W کنـدال( بین خبـرگان در 
دور دوم بـه میـزان 0/612 بـوده کـه به معنی ادامه در دور سـوم مصاحبه هاسـت. در 
دور سـوم نیـز مقـدار توافـق نظـری خبـرگان، 0/782 بـه دسـت آمده که بـه معنی 

رسـیدن بـه اجماع خبرگان اسـت. 

جدول3.نتایجدورههایدوموسومدلفیدرموردنقشرسانهدرتوسعهورزشهمگانی

Table 3. Results of the second and third rounds of Delphi  
on the role of media in the development of public sports

نقشها
Roles

دوردومدلفی
Delphi second 

 round

دورسومدلفی
Delphi Third

round

ترغیبمشارکتاجتماعیبهورزش
همگانیازطریقشبکه هایاجتماعی

Encouraging  
social participation in public sports 

through social  
networks

W Kendall: 0.612W Kendall: 0.782

مؤلفهفرهنگسازی
Cultural component

ادامهجدول2.
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نقشها
Roles

دوردومدلفی
Delphi second 

 round

دورسومدلفی
Delphi Third

round

اطالعرسانیازطریقشبکههایاجتماعی
Information through 

 social networks

W Kendall: 0.612W Kendall: 0.782

افزایشفرهنگورزشهمگانیازطریق
شبکه هایاجتماعی

Increasing the culture of public 
sports through  
social networks

ساختبرنامه هایآموزشیدربرنامه های
رسانهتلویزیون

Creating educational  
programs in TV media  

programs

ساختبرنامه هایآموزشیدرشبکه های
اجتماعی

Creating educational  
programs in social networks

اطالع رسانیازطریقرسانهرادیو
Information through  

radio media

به این ترتیـب، بـا رسـیدن به توافـق نظری بـاالی 0/7، روایی و پایایی پرسشـنامه 
نیـز تأییـد شـد. طبق اجماع نظر خبـرگان و متخصصان مطابق با )جـدول 3( ترغیب 
مشـارکت اجتماعـی بـه ورزش همگانی از طریق شـبکه های اجتماعی، اطالع رسـانی 
از طریـق شـبکه های اجتماعی، افزایـش فرهنگ ورزش همگانی از طریق شـبکه های 
اجتماعـی و سـاخت برنامه هـای آموزشـی در برنامه هـای تلویزیونـی، از نقش هـای 
مهـم رسـانه های مـورد نظـر در گرایـش جامعـه بـه ورزش همگانـی اسـت. در پایان 
نیـز اولویت بنـدی نقـش رسـانه در گرایش جامعه بـه ورزش همگانـی از طریق روش 

تاپسـیس انجام گرفت.

ادامهجدول3.
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جدول4.اولویتبندینقشرسانهدرگرایشجامعهبهورزشهمگانی

Table 4. Prioritizing the role of media in the tendency  
of society to public sports

مؤلفهها
Components

شاخصشباهت
Similarity Index

رتبه
Rank

گزینه
Option

رتبهبندی
گزینه ها

Ranking of 
the options

C20.7321مؤلفه اطالع رسانی
Informative component

C10.7062مؤلفه فرهنگ سازی
Cultural component

C40.6833مؤلفه آموزش
Education component

C30.6014
مؤلفه مشارکت اجتماعی
Social participation  

component

پـس از مقایسـه تک به تـک عامل هـا از سـوی خبـرگان و تجزیه وتحلیـل آنهـا به 
روش تاپسـیس،  همان گونـه کـه در جدول 4 مشـاهده می شـود، مؤلفه اطالع رسـانی 
به عنـوان بـا اهمیت تریـن نقـش رسـانه های منتخـب در گرایـش جامعـه بـه ورزش 
همگانـی و مؤلفـه فرهنگ سـازی ورزش همگانـی نیـز به عنـوان گزینـه دوم معرفـی 
شـده اسـت و البتـه مؤلفه هـای آمـوزش ورزش همگانـی و مشـارکت اجتماعـی در 

ورزش همگانـی بـا اختـالف کمـی، سـومین و چهارمیـن گزینـه بوده اند.

بحث و نتیجه گیری
هـدف از ایـن پژوهـش اولویت بنـدی نقش هـای رسـانه در گرایـش جامعـه بـه 

ورزش همگانـی بـوده اسـت. 
بـا اهمیت تریـن نقـش رسـانه های  نتایـج نشـان داد کـه مؤلفـه اطالع رسـانی 
منتخـب در گرایـش جامعـه بـه ورزش همگانـی اسـت. در تبیین این یافته می تــوان 
گفـت کـه بـه دلیـل اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی رسـانه های منتخـب، ایـن بعـد از 
اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و از این رو، در تفسـیر میـزان اهمیـت و اولویت مؤلفه 
اطالع رسـانی باید در نظر داشـت که موانع و مشـکالت اجتماعی فراوان موجب شـده 
اسـت تـا افراد بیشـتر رویکـرد آگاهی رسـانی، تبلیغاتی و تفریحی به رسـانه ها داشـته 
باشـند. از سـوی دیگـر، نخبه پـروری و گزینـش ورزشـکاران مسـتعد برای مشـارکت 
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در ورزش همگانـی به طـور پیوسـته و مسـتمر در حـال نـوآوری و پویایی اسـت و این 
تغییـرات از طریـق اطالع رسـانی و تبلیغات،  با رشـد و توسـعه رسـانه های ورزشـی به 
مشـتریان می رسـد. از یافته هـای مطالعـات قبلـی نیـز در تبیین بیشـتر ایـن یافته ها 
می تــوان اسـتفاده کـرد، چنان کـه در پژوهش هـای هنـری و همـکاران )1391( و 

شـهبازی و همـکاران )1397( نقـش اطالع رسـانی در اولویـت اول قرار داشـت. 
مؤلفـه فرهنگ سـازی ورزش همگانی نیـز به عنوان گزینـه دوم در گرایش جامعه 
بـه ورزش همگانـی معرفـی شـد. این یافتـه با نتایـج پژوهش هـای )رجبـی، 1392؛ 
شـعبانی و رضایـی صوفـی، 1394؛ خـادم، 1395؛ قـره و همـکاران، 1395؛ گرگانی، 
1396؛ قاسـمی و همـکاران، 1399 و زیانـگ، 2007( همخوانـی دارد. به این ترتیـب 
می تــوان گفـت کـه رسـانه های ورزشـی عـالوه بـر فرهنگ سـازی نقـش خاصی در 
تغییـر نگـرش و گرایـش بـه ورزش پایـه دارنـد، به طوری کـه قاسـمی و همـکاران 
)1399( رسـانه ها را مولـد اصلـی فرهنـگ می داننـد. ازایـن رو، ورزش نیـز به عنـوان 

یـک مقولـه فرهنگـی می تــواند از طریق رسـانه ها فرهنگ سـازی شـود. 
مؤلفه هـای آمـوزش ورزش همگانـی به عنوان سـومین گزینه برای توسـعه ورزش 
همگانـی از طریـق رسـانه های ورزشـی معرفی شـدند. باتوجه بـه این یافته می تــوان 
گفـت کـه توسـعه و بهبـود گرایـش جامعـه بـه ورزش همگانی بـه دانشـی کاربردی 
نیازمنـد اسـت کـه یکـی از مهمتریـن و بهتریـن راه هـای دسترسـی پیوسـته به آن، 
رسـانه های ارتباطـی اسـت )مؤلفـه آموزشـی(. از یافته هـای مطالعـات قبلـی جهـت 
تبییـن بیشـتر ایـن یافته هـا می تــوان اسـتفاده کـرد، به طوری کـه قـره و همـکاران 
)1395( در پژوهـش خـود نقـش آمـوزش را در اولویـت اول شناسـایی کرده انـد و 
غفرانـی و همـکاران )1388( نیـز بـه نبود آموزش مناسـب در حـوزه ورزش همگانی 
پرداخته انـد و ارائـه آمـوزش و آگاهی الزم از طریق رسـانه را مقدم بر سـایر فعالیت ها 

)آگاهی بخشـی( شـمرده اند.
به عنـوان  اختـالف کمـی،  بـا  اجتماعـی در ورزش همگانـی  مؤلفـه مشـارکت 
چهارمیـن گزینـه در گرایـش جامعه به ورزش همگانی معرفی شـده اسـت. باتوجه به 
ایـن یافتـه می تــوان گفـت کـه ورزش همگانـی در یـک اجتمـاع، عملکردهـای 
خوشـایندی همچـون ایجـاد همبسـتگی و همدلـی، اسـتقرار روابـط و پیوندهـای 
اجتماعـی و فرهنگـی، مشـارکت اجتماعـی و کمـک بـه فراینـد جامعه پذیـری افراد 
دارد. همچنان کـه روشـندل اربطانی )1386( در پژوهشـی تأییـد کـرده اسـت کـه 
ورزش همگانی می تــواند کارکردهای یادشـده را داشـته باشـد. باتوجه به تأثیر ورزش 



149
شــناسایی و رتبـه بندی 
مؤلفه ها و عوامـل مؤثر 
بر گـــرایش جــــامعه 
به ورزش هـــمگانی از 
طـــــریق رســــانه ها

بـر ابعـاد مختلـف زندگـی شـخصی و اجتماعـی، اهمیت توسـعه آن در سـطح ملی و 
نقـش رسـانه های منتخـب در ایـن زمینـه، ضـروری اسـت کـه بـا شناسـایی نقـش 
رسـانه ها در توسـعه ورزش برنامه هـای مناسـبی را تهیـه کنیـم )آفیـد، 2016: 53(. 
مرادی و همکاران )1390( نشـان دادند که رسـانه از طریق اطالع رسـانی، مشـارکت 
اجتماعـی، آمـوزش و فرهنگ سـازی در توسـعه ورزش همگانـی نقش بسـزایی دارد. 
خالدیـان و همـکاران )1392( نشـان دادنـد کـه رسـانه ها در فراینـد اطالع رسـانی، 
گفتمان سـازی، آمـوزش، مشـارکت اجتماعـی، فرهنگ سـازی، اعتال و توسـعه ورزش 
کشـور نقـش مهمـی ایفـا می کننـد. ایرج پـور و همـکاران )1395( نشـان دادند بین 
نقش هـای چهارگانه رسـانه )فرهنگ سـازی، آموزش، اطالع رسـانی و ایجاد مشـارکت 
اجتماعـی( و توسـعه فرهنگـی ورزش همگانـی و حرفـه ای کشـور رابطـه مثبـت و 
معنـاداری وجـود دارد. در تبییـن بیشـتر ایـن یافته هـا می تــوان گفت کـه باتوجه به 
افزایـش انتشـار پرسـرعت و پرحجـم اطالعـات نوشـتاری، صوتی و تصویـری مرتبط 
بـا آن در فضـای رسـانه ای، اکنـون دیگـر فعالیـت ورزشـی از دیـد عموم یـک مقوله 
تخصصـی محسـوب می شـود و بهره منـدی از مزایـای آن نیازمند تعامـل و ارتباطات 

مناسـب و غنی اسـت.
به طورکلـی و در تفسـیر نتایـج پژوهـش حاضـر می تــوان گفـت کـه رسـانه های 
منتخـب در ایـن اثـر، ماننـد شـاهراه های ارتباطـی و اطالعاتـی مؤثـر بر افـکار جامعه، 
نقـش مهمـی در به کمال رسـیدن عملکـرد ورزش همگانـی، هیجانات عمومی و شـور 
اجتماعـی، پربـار شـدن اوقـات فراغت، تقویت همبسـتگی یا تعلق اجتماعی، گسـترش 
پیوندهـای اجتماعـی و ارتباطـات بیـن فرهنگـی، مشـارکت اجتماعی و فرهنگ سـازی 
ورزشـی، اعتالی ورزش کشـورها از طریق اطالع رسـانی و آگاهی بخشـی، آموزش، جلب 

مشـارکت اجتماعـی و ماننـد آن ایفا می کننـد )خالدیـان و همـکاران، 1392: 53(. 

پیشنهادها
بـر اسـاس یافته هـای پژوهـش پیشـنهاد می شـود کـه در برنامه هـا و محتواهـای 
رسـانه ای منتخـب، بـر مؤلفـه ای اطالع رسـانی، فرهنگ سـازی، آمـوزش و مشـارکت 
اجتماعـی مقـدم بـر سـایر مقوله هـا تمرکـز شـود. عـالوه بـر ایـن، به منظـور ارتقـای 
و  صفحـات  در  ورزشـی  رسـانه های  همگانـی،  ورزش هـای  مـورد  در  اطالع رسـانی 
نرم افزارهای رسـانه ای ورزشـی افزایش یابند و نحوه مشـارکت در فضای رسـانه ای در 
ایـن فضاهـا آموزش داده شـود، همچنیـن اطالعات و دانش روز به اشـتراک گذاشـته 
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شـود. ضمـن اینکـه ارتبـاط نیازهـا و عالیـق مشـارکت کنندگان در ورزش همگانـی 
بـا انـواع رسـانه ها و نقش هـای چندگانـه آنهـا از طریـق نظرسـنجی های رسـانه ای 
تعییـن شـود؛ البتـه مؤلفه های نامبرده می تــوانند چارچوبی مناسـب بـرای مطالعات 
آتـی در ایـن حـوزه باشـند و مبنـای عمل قـرار گیرنـد، زیرا شـناختی جامع بـر پایه 
شناسـایی عوامـل کلیـدی و چگونگـی تعامل آنها بـا یکدیگر پدید می آورنـد و قابلیت 
ارزیابـی مسـتمر را ایجـاد می کننـد. همچنیـن رسـانه ملـی به منظور اشـاعه فرهنگ 
ورزش همگانـی الزم اسـت ضمـن برنامه سـازی تخصصی در راسـتای آمـوزش ورزش 
همگانـی بـا اطالع رسـانی دقیـق از رویدادهـای مرتبط، دعـوت به مشـارکت جمعی و 
بهره گیـری از متخصصـان امـر، در تشـویق جامعه به این مهم کوشـا باشـد و با نشـان 
دادن کاسـتی ها و نقاط ضعف، سیاسـتگذاران ورزش کشـور را آگاه کرده تا با افزایش 

مشـارکت در امـر ورزش همگانـی، بـه دنبـال آن سـالمت عمومی جامعه باشـند.

راهکارهای رسانه ای
باتوجه بـه پیشـرفت های فنـاوری و تأثیـر آن بـر گسـترش وسـایل ارتباط جمعی 
و شـبکه های اجتماعـی، سیاسـتگذاران و دسـت اندرکاران رسـانه و مدیـران ورزش 
به منظور پیشـرفت و توسـعه ورزش همگانی الزم اسـت با همکاری های راهبردی در 
ایـن عرصه و با برنامه سـازی مناسـب در شـبکه های اجتماعی، ضمـن در نظر گرفتن 

نقش هـای چهارگانه رسـانه به اشـاعه فرهنـگ ورزش همگانـی بپردازند.

محدودیت و نوآوری 
ایـن پژوهـش بـا مروری جامـع بر مطالعات مرتبـط با رسـانه و ورزش همگانی، با 
نگاهـی بـه تک تک مجراهای رسـانه ای )رسـانه های دیداری، شـنیداری و رسـانه های 
مجـازی( و بـا در نظـر گرفتن نقش هـای چهارگانه رسـانه، آنهـا را اولویت بندی کرده 
و از ایـن منظـر سـعی در نشـان دادن نقـاط قـوت و ضعـف هـر یـک داشـته اسـت 
تـا برنامه سـازان ورزشـی در رسـانه ملـی و سیاسـتگذاران امـر ورزش بتواننـد بـا از 
بیـن بـردن ضعف هـای رسـانه ای بـر نقاط قـوت آن بیفزاینـد و موجب اشـاعه ورزش 
همگانـی شـوند؛ امـا به دلیـل ماهیـت روش و بهره گیـری از صاحبنظـران، همچنین 
اسـتفاده از نمونـه کوچکـی از جامعـه باتوجه به شـرایط ناشـی از همه گیـری ویروس 

کرونـا، پژوهـش در قسـمت کمـی بـا محدودیت هایـی مواجه بوده اسـت. 
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