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 چکیده

در راستاي توسعۀ خود استفاده  هارسانهاز پتانسیل  تواندیمیی نیز ورزش دانشجو ها نقش مهمی در توسعۀ ابعاد مختلف ورزش دارند.رسانه
 توصیفی همبستگی تحقیق دانشجویی بود. روش ورزش توسعۀ در جمعی يهارسانه کند. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش

اد بود. ي دانشگاه آزهامیتی و ورزشکاران بدن تیتربکارشناسان ورزش دانشگاه آزاد، استادان  تمامیشامل  قیتحق يآمار ۀجامعاست. 
ي انتخاب اطبقهحقیق به روش تصادفی نمونۀ ت عنوانبهنفر  398به جدول مورگان  و با توجه شده گرفته در نظرحجم جامعه نامحدود 

 ؤاالتسروایی و پایایی براي بررسی تحقیق استفاده شد. تمام  دأییتروش دلفی تهیه شد، پس از ساخته که به شدند. از پرسشنامۀ محقق
ي تحقیق هاپرسشنامه، هاپرسشنامهبررسی روایی محتوایی  منظوربهارزشی بود.  5پرسشنامه مثبت و سؤاالت پرسشنامه براساس طیف 

وري صی قرار گرفت و با اعمال تغییرات و نظرهاي استادان محترم روایی نفر از استادان متخصص در زمینۀ مدیریت ورزش 7در اختیار 
ها تأیید شد. براي محاسبۀ و تمامی گویه شده استفادهي براي بررسی روایی سازه دییتأشد. همچنین از تحلیل عاملی  دأییت هاپرسشنامه

دست آمد. نتایج نشان داد به 7/0هاي باالي ها و مؤلفهضریب پایایی ابزار از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب براي پرسشنامه
 دانشجویی، ورزش زیرساخت و اماکن توسعۀ دانشجویی، ورزش مالی منابع توسعۀ دانشجویی، ورزش انسانی منابع توسعۀ در که رسانه

 داريمعنا نقش دانشجویی ورزش فرهنگی محیط توسعۀ و دانشجویی ورزش حقوقی محیط توسعۀ دانشجویی، ورزش علمی محیط توسعۀ
 قابل لیعام بار و تی مقادیر از مدل پارامترهاي و اعداد تمامی و بوده مناسب دانشجویی ورزش توسعۀ در رسانه نقش همچنین مدل .دارد

 .است معنادار 05/0 از کمتر معناداري سطح در و بوده برخوردار قبولی
 

  هاي کلیديواژه

 توسعه، رسانه، ورزش دانشجویی.
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 مقدمه

 از متأثر ياجامعه هر در اجتماعی و فرهنگی مسائل

 باورها، توانندیم عوامل این است که عوامل مختلفی

 این در. دهند قرار خود تأثیر تحت را و عملکردهاها نگرش

 مسائل بررسی اساسی ابزارهاي از ي جمعیهارسانه میان،

 در مؤثري بسیار عامل و اندآموزشی ی،رساناطالعاجتماعی، 

. ندیآیم شماربه فرهنگی و اجتماعی يهاارزشي ریگشکل

 حال در یعنی ؛انددهینام »عصر ارتباطات« را حاضر عصر

 وسعت، که جمعیارتباط کاربرد وسایل وجود دلیلبه حاضر

شکل  جمعیارتباط زیاد است. بسیار آن تأثیرات و نفوذ

 داده قرار شعاع تحت بشري را جوامع تحوالت و یافته نوینی

 تثبیت، براي جمعیوسایل ارتباط امروزه کهيطوربه است،

 يهاقدرت و سیاسی فرهنگی سلطۀ تحکیم و حفظ

 مؤثر ابزار و برتري دارد نظامی نیروهاي بر حتی استعماري

 اذهان عمومی و افکار هویت، تسخیر براي نیرومندي و

 جمعی يهارسانه که با جایگاهی ).15( شوندمی محسـوب

 بشر امروزي زندگی در تا مرگ تولد از ارتباطی وسایل و

 از و اجتماعی زمرة نهادهاي در را آن توانیم اند،پیدا کرده

 يهاارزش و پذیرش هنجارها فرایند بر مؤثر عمدة عوامل

. کرد قلمداد هنجارپذیر کردن و کردن اجتماعی یا اجتماعی

. دارند اصلی نقشها رسانه جمعی،ارتباط تمامی مطالعات در

 فرهنگ و کنندیم پخش را هاامیپ ي،ارسانهي هاسازمان

 جمعی يهارسانه این که دهندیم قرار تأثیرتحت  را جامعه

 تبدیل جامعه نهادي و اصولی از نیروهاي بخشی به را

هایی دارند که ها در جامعه نقش). رسانه16( سازدیم

سازي، آموزش، اند از: فرهنگترین آنها عبارتمهم

رسد نظر می). به4رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی (اطالع

انکارناپذیر در توسعۀ آگاهی و محوري و ها نقش رسانه

رو انتقال اطالعات به مخاطبان و تغییر افکار آنها دارند؛ ازاین

تواند نقش مؤثري در باال بردن آگاهی هاي جمعی میرسانه

). در 12،30هاي جدید داشته باشد (عمومی و گسترش ایده

توانند عنوان رکن چهارم دموکراسی میها بهرسانهواقع، 

ویژه نوجوانان و جوانان نقش مهمی در روشنگري مردم به

داشته باشند و در صورت عملکرد صحیح، مانع سوگیري 

هاي رسانه. از آنجا که سوي تفریحات ناسالم شوندآنها به

هاي گیري ارزشگروهی عامل بسیار مؤثري در شکل

در بخش ورزشی،  رو، ازاینروندشمار میاجتماعی به

تأثیر  تواندیشده در آن مها و مطالب درجهمحتواي برنام

کشور داشته  ورزش بسزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت

 ).14باشد (

 و مختلف جوامع زندگی شدن مدرن بهبا توجه  امروزه

 مادي، مختلف ابعاد در زندگی بهبود سمت بهها انسان رفتن

 مؤثري نقش تواندیم ورزش اجتماعی، و اقتصادي معنوي،

 در گامی ورزش، توسعۀ. باشد داشته ابعاد این توسعۀ در

است  ملی توسعۀ يهابرنامه از بخشی و کشور توسعۀ جهت

 اهمیت کشور ورزش توسعۀ است که شده موجب امر این و

 ورزش و یبدن تیتربدر واقع،  ).20(کند  پیدا از پیشبیش 

 تربیتی و اجتماعی مزایاي است و معاصر زندگی ملزومات از

 اجتماع مختلف طبقات میان در گسترش آن موجب آن

 جمعی از يهارسانهرسد که نظر می) و به7است ( شده

از  بسیاري تحقق در که باشند ورزش توسعۀ مهم ابزارهاي

 جوانان و نوجوانان .)11اثرگذارند ( ورزش توسعۀ اهداف

 يهاتیشخص و تلویزیون درها ورزش زندة تصاویر با همراه

 و معلمان والدین، طریق از و کنندیم رشد ورزشی

 در نقش الگوهاي صورتبه که يانخبه ورزشکاران

 در مشارکت به ترغیب و تشویق دارند حضور شانیزندگ

 يهانشانه این همۀ .شوندیم ورزشی يهاتیفعال انجام

 یکدیگر بر جامعه و ورزش متقابل تأثیرات از حاکی ذکرشده

 ).8است (

به رابطۀ متقابل رسانه و ورزش، در این با توجه  

گرفته است. عیدي  خصوص تحقیقات متعددي انجام

) به بررسی تأثیر نقش رسانه بر دیدگاه زنان ایرانی 1398(
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نسبت به شرکت زنان مسلمان در مسابقات المپیک و 

اي حضور ها نشان داد که بازتاب رسانهجهانی پرداخت. یافته

نوعی سبب پیشرفت ورزش بانوان در بقات بهزنان در مسا

. میزان شودیمکشور و تبلیغ براي ورزش زنان مسلمان 

اي ورزش بانوان ضروري است، زیرا رادیو، پوشش رسانه

هاي گروهی، نقش بسیار مهمی در تلویزیون و سایر رسانه

ها نسبت به ورزش زنان و پیشرفت گسترش و بهبود دیدگاه

) در 1398). میرموسوي (9( کنندیما آنها در آینده ایف

هاي جمعی در توسعۀ فرهنگ نقش رسانه«ي با عنوان امقاله

سه عامل  به این نتیجه رسید که »اجتماعی ورزش قهرمانی

هاي نقش رسانه ةکنندفرهنگی، آموزشی و تبلیغی تبیین

 .)18اند (جمعی در توسعۀ فرهنگ اجتماعی ورزش قهرمانی

شناسایی و ي به امطالعه) در 1398دوستی و همکاران (

مازندران پرداختند  دانشگاه ورزش بندي عوامل توسعۀرتبه

رسانی و استفاده تبلیغات و اطالعو به این نتیجه رسیدند که 

ورزشی در فضاي مجازي در توسعۀ ورزش  يهااز شبکه

است که دانشگاه مازندران  تیدانشگاه مازندران داراي اولو

رسانی ضعیف عمل کرده و تبلیغات و اطالعدر این زمینه 

 يهاشرفتیوجود پ آن براي توسعه و ترویج ورزش با

مختلف در سطح پایینی است.  يهامختلف در بحث رسانه

رسانی نقش است که امروزه تبلیغات و اطالع یاین در حال

 .)5( شدن ورزش و فعالیت بدنی دارد ریگفراوانی در همه

در بررسی بخش تبلیغات و رسانه نتایج بیانگر این است که 

هاي استانی و بازتاب مناسب مسابقات سوارکاري در رسانه

 بهتر چهرسانی، بازاریابی و تبلیغات براي هرملی، اطالع

شناخته شدن این رشته در بین عموم مردم مواردي بود که 

رگزاري رو تعامالت مسئوالن باهمیت بسزایی داشت. ازاین

هاي استانی و ملی در جهت ي با رسانهسواراسبمسابقات 

ي موجب شناخته شدن سواراسبتهیه و پخش مسابقات 

هاي همچنین در کنار رسانه شود.هرچه بیشتر این رشته می

ي اینترنتی و مؤسسات فعالی هاتیسااستانی، استفاده از 

، سبب تشویق کنندیمکه در حوزة صنعت اسب فعالیت 

). 21( شودیموم به سوارکاري و دنبال کردن این رشته عم

) به طراحی الگوي 1398قنبري فیروزآبادي و همکاران (

آموزي در مدارس استان راهبردي توسعۀ ورزش دانش

به نتایج تحقیق، نیروي خراسان شمالی پرداختند. با توجه 

انسانی، منابع مالی، فضا و تجهیزات، اجراي درس و 

عنوان عوامل علی، عوامل بدنی بهتربیت برنامۀ فوق

-اجتماعی، رسانه و فناوري، علمی-مدیریتی، فرهنگی

اي و عوامل مالی، سیاسی، عنوان شرایط زمینهورزشی به

هاي گر و در حوزهعنوان شرایط مداخلهي بهادار واقتصادي 

مختلف (توسعۀ ساختاري، اقدامات مدیریتی، توسعۀ نیروي 

رآمدي، توسعۀ فضا و تجهیزات، توسعۀ انسانی، توسعۀ د

 توسعۀبرنامه) راهبردهاي هاي فوقفرهنگی و توسعۀ برنامه

ها نشان همچنین یافته آموزي شناسایی شد.ورزش دانش

آموزي، پیامدهاي تربیتی ورزش دانش داد که توسعۀ

اي، اعتقادي، عبادي و اخالقی، تربیت اقتصادي و حرفه

ی، تربیت زیستی و بدنی، علمی و فناوري، اجتماع

). جهان 13دنبال خواهد داشت (شناختی و هنري بهزیبایی

تحلیل « ي با عنوانامطالعه) در 1397نژاد و همکاران (تاب

ي پایۀ در مدارس ابتدایی هاورزشعوامل مؤثر در توسعۀ 

دریافتند که نه عامل فرهنگی و اجتماعی، » شهر اهواز

، نیروي انسانی متخصص، مدیریتی و سازمانی، اقتصادي

و رسانه بر  وهواآبامکانات و تجهیزات، انگیزشی، زمانی، 

ي پایه در مدارس ابتدایی شهر اهواز تأثیر هاورزش توسعۀ

یکی از  عنوانبهرسانه  دهندگانپاسخ نظر ازدارند و 

 توسعۀدرصد از تغییرات متغیر  175/0ي پژوهش، هامؤلفه

مردم را  توانندیمها . رسانهکندیمي پایه را تبیین هاورزش

ي هاتیجذاببر  دیتأکبه سمت ورزش سوق دهند و با 

 هارشتهي ورزشی پایه نقشی کلیدي در توسعۀ این هارشته

) نیز در تحقیق 1395پور و همکاران (). ایرج2ایفا کنند (

هاي جمعی رسانه ۀهاي چهارگاننقشخود دریافتند که بین 
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رسانی و ایجاد مشارکت اطالع سازي، آموزشی،(فرهنگ

اي و توسعۀ فرهنگی ورزش همگانی و حرفه اجتماعی)

 و ). خالدیان1وجود دارد ( داريمثبت و معنا ۀکشور رابط

 بررسی به تحلیل -توصیفی پژوهشی ) در1392همکاران (

 در ورزش و توسعۀ گسترش در جمعی هايرسانه نقش

 آنان پژوهشی مبانی و نظریات تحلیل. پرداختند جامعه

 هايبزرگراه مثابۀبه جمعی هايرسانه که داد نشان

 نقش عمومی، افکار بر تأثیرگذار ارتباطی پل و اطالعاتی

 از جمله کارکردهاي ورزش تحقق فرایند در مهمی

 و اجتماعی نشاط ایجاد ورزشی، قهرمانان از الگوسازي

سازي، فرهنگ اوقات فراغت، شدن پربار و عمومی هیجانات

...  و اجتماعی جلب مشارکت آموزش، ورزش، سازيعمومی

) نیز نشان داد که بین 1392رجبی ( .)3کنند (می ایفا

ها با توسعۀ فرهنگ ورزش ارتباط ي چهارگانه رسانههانقش

در همین زمینه، هنري و همکاران  ).6معنادار وجود دارد (

بررسی نقش چهارگانه «پژوهش خود با عنوان  در) 1391(

نشان » ي ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورزش قهرمانیهاانهرس

ورزشی با توسعۀ  يهارسانه ۀبین نقش چهارگان ندداد

). 19( فرهنگ ورزش قهرمانی ارتباط معناداري وجود دارد

) پژوهشی در خصوص نقش 1389( همچنین، مرادي

ي جمعی در توسعۀ ورزش قهرمانی و همگانی هارسانه

ي جمعی هارسانهکه  افتی دستصورت داد و به این نتیجه 

ی، مشارکت اجتماعی، رساناطالعچهار نقش اصلی شامل 

). 17ي در توسعۀ ورزش دارند (سازفرهنگآموزشی و 

نگرش  یبررس در پژوهشی به )1382( ي و همکارانغفور

در  یجمع يهانقش رسانهبه  یبدن تیمتخصصان ترب

ی پرداختند و به و همگان یمردم به ورزش قهرمان شیگرا

 يداري رواثر معنا ي جمعیهارسانهاین نتیجه رسیدند که 

 نگرش و رفتار مردم نسبت به ورزش کردن دارند رییتغ

                                                           
1. Smith 
2. Kim 

 یسازمانده«) در تحقیقی با عنوان 2020( 1اسمیت .)10(

 گفتمان يریگلشک قدرت: روزانه ورزش یک در مشارکت

کنندگان شرکتبه این نتیجه رسید که » جدید هايرسانه

مانند ي روزانه هات یا ورزشدپرش اکشن، يهادر ورزش

، سابقۀ طوالنی در BMX يسواراسکیت بورد و دوچرخه

هاي جدید ي محتواي رسانهگذاراشتراكتولید، مصرف و به 

 ژهیوبهکه چگونه ارتباطات  کندیمدارند. این مطالعه بررسی 

ی سازماندههاي جدید، فرایند از طریق گفتمان رسانه

. سازدیم ریپذامکانمشارکت در ورزش روزانه پایدار را 

که موضوعات گفتاري آموزنده و  دهدیمنشان  هاافتهی

احساس برانگیختگی و یک هیجان شدید و انرژي  هاقیتصد

 .)23( کنندیمایجاد پیرامون مشارکت در این ورزش را 

عنوان رشد به«) در تحقیقی با عنوان 2019( 2کیم

 یجمعارتباط يهاتیساموجودات اجتماعی: چگونه وب

با هویت گروهی دانشجویان  ،هاي دانشگاهیبراي ورزش

 دادند نشان »مرتبط است آنها نفس جمعیکالج و عزت

 يهاورزش براي اجتماعی هايرسانه از اغلب که کسانی

 گروهی هویت معرض در بیشتر ،کنندیم استفاده دانشگاهی

 3ویلیام. )24( رندیگیم قرار جمعینفس  عزت همچنین و

ي جدید را در ایجاد گفتمان مشترك هارسانه) نقش 2020(

ي هابرنامهدر ورزش همگانی و افزایش مشارکت مردم در 

کنندگان در شرکتورزشی بررسی کرد و نشان داد که 

مانند  یسبک زندگمرتبط با  ای دیشد ،اکشن يهاورزش

به عالقۀ زیادي به  يسواربورد و دوچرخه تیاسک

و این عامل  دارند دیجد يهارسانه يمحتوا يگذاراشتراك

). 31( کندیمنقش مهمی در توسعۀ ورزش همگانی ایفا 

را در  هارسانه) در پژوهش خود نقش 2020( 4هایس

ورزشی در دوران اپیدمی  يهاتیفعالمشارکت مردم در 

 دیجد يهايفناوري وي، هاافتهکرونا بررسی کرد. براساس ی

3. William 
4. Hayes 
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 يمحتوا دهدیها و افراد امکان مبه سازمان يارسانه

را به اشتراك بگذارند و تعامل ان توسط کاربر دشدهیتول

که این امر مشوقی براي  کنند لیرا تسهبیشتر با مخاطبان 

و  1نام ي بدنی است.هاتیفعالدرگیر کردن بیشتر مردم با 

 بحث و درگیري«ي با عنوان امقالهدر  )2018( همکاران

 ورزشی فدراسیون جدید سیستم مورد در سهامداران

، مواردي را براي پیشرفت ورزش »ي کرههادانشگاه

ي کره پیشنهاد کردند که شامل بهبود سیستم هادانشگاه

حل  شغلی مربیان،پشتیبانی از دانشجویان ورزشکار، امنیت 

اختالفات بین دانشگاهیان و ورزش و ایجاد هماهنگی بین 

). در تحقیقی 27آنها و کاهش تمرکز بر برنده شدن بود (

جمعی و ورزش  هايرسانه کرد) بیان 7201( 2دیگر، افولتر

هاي هستند. نقش رسانهباهم به مدت طوالنی در ارتباط 

ورزشی حیاتی جمعی همواره در افزایش هرگونه فعالیت 

خصوص در ارتباطات با اطالعات تازه، شکل به ،بوده است

که در  ها و آوردن ورزشی به زندگی مردمدادن به نظر توده

). همچنین، 22( کندنقش مهمی ایفا می این خصوص،

رابطۀ رسانه و «ي کیفی با عنوان امقاله) در 2015( 3ساینی

 هم باآشکار  بیان کرد که ورزش و رسانه در تعامل» ورزش

 یا مستقیم درآمد به طیف، عنوان یکبه هستند و ورزش

 آن در کهيطوربهاست؛  شده لیتبد رسانه میرمستقیغ

ي هاتیفعال و تلویزیون و رادیو و روزنامه صفحات ورزش

 ).28است ( کرده پري را ارسانه

گفت که ورزش و  توانیمبه توجه به موارد مذکور، 

رسد نظر میقرار دارند و به هم بارسانه در تعامل تنگاتنگی 

ها نقش اساسی در توسعۀ ورزش در اقشار مختلف که رسانه

جامعه داشته باشند. حال باید توجه داشت که یکی از 

ترین اقشار و طبقات جامعۀ امروزي کشور را دانشجویان مهم

ي ورزشی در دوران اهتیفعال. توجه به دندهیمتشکیل 

                                                           
1. Nam & etc 
2. Affolter 

تحصیل در دانشگاه، فرصت مناسبی است که دانشجویان را 

ي بدنی آشنا ساخته و هاتیفعالبیشتر با منافع ناشی از 

رو الزم مسیر زندگی فعال را براي آنان فراهم ساخت. ازاین

بر توسعۀ ورزش در این اقشار را  مؤثراست که عوامل 

به ریح کرد. با توجه ی تشدرستبهشناسایی و نقش هریک را 

ها با توسعۀ ورزش در اقشار مختلف مردم تعامل آنکه رسانه

دارند و اهمیت ورزش و فعالیت بدنی در دوران دانشجویی، 

هاي جمعی که آیا رسانه دشویمبه ذهن متبادر  سؤالاین 

یا توسعۀ ورزش دانشجویی نیز ارتباط دارند یا خیر؛ و اگر 

ها در توسعۀ ورزش همگانی است، نقش رسانه نیچننیا

 چیست؟

 
 یشناسروش

 ۀجامعاست.  توصیفی همبستگی تحقیق حاضر روش

کارشناسان ورزش واحدهاي  تمامیشامل  قیتحق يآمار

ی و ورزشکاران بدن تیتربدانشگاه آزاد اسالمی، استادان 

در ي دانشگاه آزاد اسالمی بود. حجم جامعه نامحدود هامیت

نفر  398به جدول مورگان و با توجه  شده رفتهگ نظر

ي انتخاب اطبقهعنوان نمونۀ تحقیق به روش تصادفی به

ساخته به روش دلفی پس از شدند. از پرسشنامۀ محقق

تأیید روایی و پایایی براي بررسی تحقیق استفاده شد. این 

ي توسعۀ منابع هامؤلفهگویه است که  51پرسشنامه داراي 

گویه)، توسعۀ منابع مالی  11ورزش دانشجویی (انسانی 

گویه)، توسعۀ اماکن و زیرساخت  13ورزش دانشجویی (

 ورزش علمی محیط گویه)، توسعۀ 8ورزش دانشجویی (

ورزش  حقوقی محیط گویه)، توسعۀ 7دانشجویی (

ورزش  فرهنگی محیط گویه) و توسعۀ 6دانشجویی (

 سؤاالت شود. تمامرا شامل می گویه) 6( ییدانشجو

 5اند و سؤاالت پرسشنامه براساس طیف پرسشنامه مثبت

3  .  Saini 
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، متوسط 4، زیاد = 5خیلی زیاد =  صورتبهارزشی لیکرت 

 منظوربه، امتیازبندي گردید. 1و خیلی کم =  2، کم = 3= 

هاي تحقیق ها، پرسشنامهبررسی روایی محتوایی پرسشنامه

مدیریت مینۀ ز درنفر از استادان متخصص  7در اختیار 

ورزشی قرار گرفت و با اعمال تغییرات و نظرهاي استادان 

ها تأیید شد. همچنین از محترم روایی صوري پرسشنامه

 شده استفادهي براي بررسی روایی سازه دییتأتحلیل عاملی 

ها تأیید شدند. براي محاسبۀ ضریب پایایی و تمامی گویه

نفره  30یۀ ابزار از آزمون آلفاي کرونباخ روي نمونۀ اول

ها و استفاده شد که ضریب آلفاي کرونباخ براي پرسشنامه

 لیوتحلهیمنظور تجزبهدست آمد. به 7/0هاي باالي مؤلفه

استفاده  یباطنو است یفیتوص يآمار هايروش از هاداده

نمرات  بنديسازمان دادن، خالصه کردن، طبقه يشد. برا

همانند  یفینمونه از آمار توص هاياندازه فیخام و توص

انحراف  ن،یانگیدرصدها، م ،یفراوان عیجدول توز میتنظ

ي آزمون آمار هاياز روشهمچنین استفاده شد.  اریمع

ي و فریدمن و براي انمونهکولموگروف اسمیرنوف، تی تک

 لیتحل ي. برادشاستفاده  برازش مدل از معادالت ساختاري

 اساسپیافزاري اسنرم ۀبستاز  جینتا ۀحاسباطالعات و م

 شد.استفاده  23و ایموس نسخۀ 

 
 هایافته

هاي توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه 1جدول 

ی نشان میشناختتیجمعهاي تحقیق را براساس ویژگی

 4/53درصد از نمونه زن و  3/43، 1به جدول دهد. با توجه 

درصد مرد بودند. همچنین براساس سن بیشترین تعداد 

درصد  9/27سال با درصد فراوانی  40تا  31نمونه را افراد 

داراي مدرك  هانمونهدرصد از  1/61. دادندیمتشکیل 

ي هارشتهة کردلیتحصدرصد  1/37تحصیلی لیسانس و 

 رزشی بودند.علوم و

 هاي دموگرافیکتوزیع فراوانی و درصد فراوانی ویژگی. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی  شاخص آماري

 جنسیت

 9/40 163 زن
 0/53 211 مرد

 1/6 24 بدون پاسخ

 سن

 0/7 28 سال 20زیر 

 9/25 103 سال 30تا  20

 6/24 98 سال 40 تا 31

 3/18 73 سال 50 تا 41
 3/11 45 سال 60 تا 51

 8/8 35 سال 60باالي 

 0/4 16 بدون پاسخ

 تحصیالت

 6/21 86 پلمید فوق

 7/46 186 لیسانس

 9/23 95 فوق لیسانس

 5/2 10 دکتري

 3/5 21 بدون پاسخ

 رشتۀ تحصیلی

 1/37 169 علوم ورزشی

 9/45 209 هاسایر رشته

 9/9 45 بدون پاسخ
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 دهد.نشان می راي تحقیق هامؤلفهتوصیفی مربوط به  ، آمار2جدول 

 
 هاي آنیکپارچه و مؤلفه بازاریابی . آمار توصیفی مربوط به ارتباطات2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر

 56/0 30/3 منابع انسانی ورزش دانشجویی توسعۀ

 63/0 78/3 منابع مالی ورزش دانشجویی توسعۀ

 51/0 21/3 اماکن و زیرساخت ورزش دانشجویی توسعۀ

 54/0 54/3 دانشجویی ورزش علمی محیط توسعۀ

 68/0 65/3 دانشجویی ورزش حقوقی محیط توسعۀ

 60/0/0 72/3 دانشجویی ورزش فرهنگی محیط توسعۀ

 
هاي رسانه بر ، آمار توصیفی مربوط به نقش2جدول 

به نتایج جدول دهد. با توجه ورزش دانشجویی را نشان می

 ، باالترین میانگین مربوط به توسعۀ منابع مالی ورزش2

ترین میانگین ، و پایین78/3 ±63/0میانگین دانشجویی با 

مربوط به توسعۀ اماکن و زیرساخت ورزش دانشجویی با 

 بود. 21/3 ±51/0میانگین 

براي بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرهاي تحقیق از 

آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و نتایج نشان داد 

ظ آماري نرمال ها) از لحاها (متغیرها و مؤلفهکه تمام توزیع

ها به طبیعی بودن توزیع داده). با توجه P<05/0هستند (

هاي مختلف رسانه بررسی نقشنمونه براي از آزمون تی تک

 3بر توسعۀ ورزش دانشجویی استفاده شد. نتایج در جدول 

دهد که رسانه در توسعۀ منابع انسانی ورزش می نشان

دانشجویی، توسعۀ منابع مالی ورزش دانشجویی، توسعۀ 

اماکن و زیرساخت ورزش دانشجویی، توسعۀ محیط علمی 

ورزش دانشجویی، توسعۀ محیط حقوقی ورزش دانشجویی 

داري و توسعۀ محیط فرهنگی ورزش دانشجویی نقش معنا

 ).P=01/0دارد (

 
 يانمونه. نتایج آزمون تی تک3جدول 

 داريمعناسطح  t تعداد میانگین متغیر

 01/0 68/7 392 30/3 منابع انسانی ورزش دانشجویی توسعۀ

 01/0 23/16 384 78/3 منابع مالی ورزش دانشجویی توسعۀ

 01/0 85/6 387 21/3 اماکن و زیرساخت ورزش دانشجویی توسعۀ

 01/0 82/11 390 54/3 دانشجویی ورزش علمی محیط توسعۀ

 01/0 27/13 387 65/3 دانشجویی ورزش حقوقی محیط توسعۀ

 01/0 73/15 383 72/3 دانشجویی ورزش فرهنگی محیط توسعۀ

 
ي رسانه در هانقش بندياولویتاز آزمون فریدمن براي 

 4به جدول توسعۀ ورزش دانشجویی استفاده شد. با توجه 

ي دارمعنابین نوع کاالهاي مورد توجه در ورزش اولویت 

 مالی منابع وجود دارد. باالترین اولویت مربوط به توسعۀ

 ورزش فرهنگی محیط دانشجویی و توسعۀ ورزش

 دانشجویی است.
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 بندي منابع توسعۀ ورزش دانشجویی. اولویت4جدول 
 داريمعناسطح  خی دو میانگین رتبه گویه

 98/2 منابع انسانی ورزش دانشجویی توسعۀ

63/28 01/0 

 12/4 منابع مالی ورزش دانشجویی توسعۀ
 82/2 اماکن و زیرساخت ورزش دانشجویی توسعۀ

 09/3 دانشجویی ورزش علمی محیط توسعۀ
 58/3 دانشجویی ورزش حقوقی محیط توسعۀ
 03/4 دانشجویی ورزش فرهنگی محیط توسعۀ

 
ارائۀ مدل نقش رسانه در توسعۀ  منظوربهدر ادامه 

ورزش دانشجویی از تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم 

یري گاندازهي معتبر علمی براي هاروشاستفاده شد. یکی از 

گیري، روش هاي اندازهشناسایی متغیرهاي و شاخص

ی و روابط بین بار عاملتحلیل عاملی است که به برآورد 

ی معرف بار عاملپردازد. یمو عوامل  هاشاخصاي از مجموعه

با عامل مربوطه است و مانند هرگونه  هاشاخصهمبستگی 

ي هاشاخصشود. در این قسمت یمهمبستگی دیگر تفسیر 

نتایج تحلیل عاملی  براساسوط به متغیرهاي تحقیق مرب

یا رد معناداري  یدأیتشود. نشان داده شده است، آزمون می

-t )tبه اعداد معناداري مقدار  بارهاي عاملی با توجه

Value شود یم یدأیتگیرد. در صورتی رابطه یم) صورت

) یا 96/1از ( تربزرگ t) که مقدار 05/0(در سطح خطاي 

ترتیب رابطۀ معنادار مثبت ) باشد که به-96/1از ( ترکوچک

و معنادار منفی خواهد بود. پاول کالین معتقد است 

 آنهایا آمارة  3/0کمتر از  آنهایی که بار عاملی هاشاخص

ة ضعیف دهندنشانباشد،  96/1 قدر مطلقاز  ترکوچک

شوند. یمیري حذف گاندازهبودن آن شاخص است و از مدل 

ی تحلیل عاملی تأییدي ابزار تحقیق و معادالت در بررس

 1یینمادرستکه از برآورد حداکثر یژه زمانیوبهساختاري 

شود، فرض نرمال بودن متغیرها از استفاده می

ي معادالت مدلساز. در استهاي انجام آزمون فرضپیش

بر نرمال بودن ساختاري و تحلیل عاملی تأییدي عالوه

                                                           
1. Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

یره نیز باید بررسی شود. چندمتغمتغیره، نرمال بودن تک

ها از طریق بررسی براي این منظور توزیع نرمال بودن داده

وند گیرد (زینیها انجام میمقادیر کجی و کشیدگی داده

). در جدول کجی و 2015؛ کالین، 1395نژاد و راشد، 

 3هیچ مقدار کشیدگی بیشتر از  قدر مطلقکشیدگی نباید 

ة دهندنشانباشد که  1و  -1و مقدار کجی نیز باید بین  باشد

دستیابی به ساختار  منظوربههاست. همچنین نرمالیتۀ داده

تر از روش تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم در یقدقعاملی 

نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی استفاده شد. هدف 

 ست. درهادادهاین شیوه رسیدن به روش معنادارتر از 

فرض بر آن است که خود متغیرهاي مکنون  هامدلگونه ینا

یانس مشترك، ناشی از یک یا چند عامل مرتبۀ در وار

ي هاعاملي مرتبۀ دوم، هاعاملیگر د عبارت؛ بهباالترند

روند. این روش براي مطالعۀ مناسب یمشمار مرتبۀ اول به

 يهامؤلفهبودن ساختار عاملی پرسشنامه و تأیید وجود 

شود یمي مربوط استفاده هاپژوهشادعایی سازنده یا 

نتایج بررسی تحلیل  5و در جدول ). در ادامه 2015(کالین، 

هاي مربوط عاملی تأییدي گزارش شده است. در ابتدا یافته

ها) در مدل تحلیل عاملی هاي مدل تحقیق (گویهبه شاخص

 .دشویمتأییدي ارائه 
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 گیري مدل)هاي اندازههاي مدل تحلیل عاملی (شاخصیافته. 5جدول 
 tمقدار  یبار عامل کشیدگی کجی عبارت گویه گویه  هامؤلفه

منابع علمی
 

← q1  097/0 174/0- 721/0 - 
← q2  244/0- 272/0- 827/0 938/18 
← q3  018/0- 289/0 873/0 429/17 
← q4  162/0- 282/0- 888/0 741/17 
← q5  110/0- 156/0- 811/0 135/16 
← q6  103/0- 187/0- 891/0 807/17 
← q7  046/0- 245/0- 907/0 135/18 

منابع مالی
 

← q8  031/0 106/0- 856/0 - 
← q9  544/0- 214/0- 715/0 082/17 
← q10  128/0 447/0- 643/0 707/14 
← q11  063/0- 118/0- 876/0 974/23 
← q12  220/0- 056/0- 897/0 114/25 
← q13  132/0- 118/0- 895/0 019/25 
← q14  178/0 236/0- 881/0 252/24 
← q15  031/0- 291/0- 881/0 225/24 
← q16  080/0- 275/0- 867/0 506/23 
← q17  233/0- 253/0- 890/0 736/24 
← q18  499/0- 376/0- 614/0 832/13 
← q19  489/0- 390/0- 727/0 492/17 
← q20  191/0- 441/0- 756/0 582/18 

منابع فرهنگی
 

← q21  288/0- 438/0- 779/0 - 
← q22  140/0- 370/0- 766/0 436/16 
← q23  006/0- 394/0- 848/0 702/18 
← q24  232/0- 287/0- 802/0 426/17 
← q25  397/0- 321/0- 812/0 689/17 
← q26  223/0- 335/0- 794/0 207/17 

منابع حقوقی
 

← q27  225/0- 419/0- 865/0 - 
← q28  183/0- 431/0- 877/0 754/23 
← q29  141/0- 220/0- 854/0 610/22 
← q30  536/0- 296/0- 600/0 220/13 
← q31  119/0- 399/0- 759/0 465/18 
← q32  224/0- 223/0- 675/0 518/15 

سانی
منابع ان

 

← q33  127/0- 315/0- 703/0 - 
← q34  298/0- 334/0- 744/0 012/21 
← q35  217/0- 381/0- 688/0 307/13 
← q36  274/0- 397/0- 766/0 785/14 
← q37  223/0- 293/0- 710/0 730/13 
← q38  397/0- 307/0- 840/0 192/16 
← q39  138/0- 409/0- 855/0 466/16 
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← q40  130/0- 228/0- 817/0 74/15 
← q41  245/0- 251/0- 856/0 481/16 
← q42  408/0- 343/0- 788/0 212/15 
← q43  270/0- 339/0- 817/0 746/15 

ت
منابع اماکن و زیرساخ

 ها
← q44  467/0- 252/0- 878/0 - 
← q45  233/0- 370/0- 827/0 760/21 
← q46  388/0- 140/0- 852/0 990/22 
← q47  411/0- 133/0- 815/0 190/21 
← q48  164/0- 204/0- 516/0 003/11 
← q49  300/0- 386/0- 569/0 437/12 
← q50  277/0- 234/0- 505/0 708/10 
← q51  284/0- 319/0- 469/0 814/9 

 

 
 )استانداردشدهمدل مرتبۀ دوم نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی (ضرایب رگرسیونی . 1شکل 

نتایج مدل تحلیل عاملی تأییدي مرتبۀ دوم نقش رسانه 

گزارش شده است.  5در توسعۀ ورزش دانشجویی در جدول 

تا  1مقادیر کجی و کشیدگی در تمامی متغیرها در دامنۀ 

ها در تمامی ة توزیع نرمال دادهدهندنشانبوده که  -1
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) و بارهاي 96/1(بیشتر از  tبه مقادیر . با توجه استها گویه

توان گفت که ) در تمامی متغیرها می3/0عاملی (بیشتر از 

هاي مربوط به منابع مؤثر بر توسعۀ ورزش شاخص

دانشجویی مورد تأیید هستند. این گویه براي سنجش منابع 

علمی، منابع مالی، منابع فرهنگی، منابع حقوقی، منابع 

اند. در ادامه ي مطلوبیهاانسانی و منابع زیرساختی شاخص

براي تأیید مدل نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی 

ارتباط بین شش عامل (منابع علمی، منابع مالی، منابع 

فرهنگی، منابع حقوقی، منابع انسانی و منابع زیرساختی) با 

 عبارتبهشود. عامل توسعۀ ورزش دانشجویی بررسی می

بعاد توسعۀ ورزش یگر، در این مرحله درستی سنجش اد

 شود.دانشجویی مشخص می

 
 مدل نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی. 6جدول 

 tمقدار  یبار عامل  مسیر 
 - 839/0 منابع علمی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 883/13 907/0 منابع مالی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 965/12 919/0 منابع فرهنگی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 004/14 919/0 منابع حقوقی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 098/12 925/0 منابع انسانی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 171/14 922/0 منابع زیرساختی ← ورزش دانشجویی توسعۀ

 
دهد که مدل مرتبۀ دوم نقش می نشان 6نتایج جدول 

رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی مناسب بوده و تمامی 

اعداد و پارامترهاي مدل از مقادیر تی و بار عاملی قابل قبولی 

معنادار  05/0برخوردارند و در سطح معناداري کمتر از 

توان گفت که مدل به نتایج میبا توجه  مجموع دراست. 

مرتبۀ دوم نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی براساس 

. استمدل قابل قبولی  شدهییشناساهاي ها و عاملشاخص

توان با توجه مقادیر بارهاي عاملی (ضرایب اثرگذاري) می

) و منابع زیرساختی β=925/0گفت که منابع انسانی (

)922/0=βترین متغیرها و منابع علمی ) اثرگذار

)839/0=βاثرترین متغیر در توسعۀ ورزش دانشجویی ) کم

هاي برازش مدل تحقیق بررسی هستند. در ادامه شاخص

 شود.می

نتایج برازش مدل نقش رسانه در توسعۀ ورزش 

ي نیکویی برازش هاشاخصدهد یمدانشجویی نشان 

)GFI) و شاخص برازش تطبیقی (CFI (عنوانبه 

بوده که نشان از برازش  9/0ي اصلی برازش باالتر هااخصش

، AGFI. همچنین سایر شاخص برازش (استمطلوب مدل 

NFI ،IFI .یت نها در) از مقادیر قابل قبولی برخوردارند

براساس مقادیر ریشۀ میانگین مجذور باقیمانده 

)044/0=RMR و ریشۀ دوم میانگین خطاي برآورد (

)076/0=RMSEA (گفت که مدل از برازش  توانیم

 کافی برخوردار است.
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 . شاخص برازش مدل نقش رسانه در توسعۀ ورزش دانشجویی7جدول 
 تفسیر هامقادیر شاخص مقدار مطلوب هاي برازششاخص

 - 649/3953 - )1کاي اسکوآر (کاي دو

 - 1210 - 2آزاديۀ درج

 مطلوب 267/3 5کمتر از  )χ2/dfآزادي ( ۀنسبت کاي اسکوآر به درج

 مطلوب 908/0 9/0بیشتر از  )GFI( 3شاخص نیکویی برازش

 مطلوب 850/0 8/0بیشتر از  )AGFI( 4شدهلیتعدشاخص نیکویی برازش 

 مطلوب 076/0 1/0کمتر از  )RMSEA( 5دوم میانگین خطاي برآورد ۀریش

 مطلوب 044/0 05/0کمتر از  )RMR( 6دوم میانگین مجذورات باقیمانده ۀریش

 مطلوب 936/0 9/0بیشتر از  )CFI( 7شاخص برازش تطبیقی

 مطلوب 902/0 9/0بیشتر از  )NFI( 8شاخص برازش هنجارشده

 مطلوب 938/0 9/0بیشتر از  )IFI( 9شاخص برازش افزایشی

 
 يریگجهینتبحث و 

 ي رسانه در توسعۀهانقشتحقیق حاضر با هدف بررسی 

 در رسانه که داد ورزش دانشجویی انجام گرفت. نتایج نشان

 مالی منابع توسعۀ دانشجویی، ورزش انسانی منابع توسعۀ

 ورزش زیرساخت و اماکن توسعۀ دانشجویی، ورزش

 توسعۀ دانشجویی، ورزش علمی محیط توسعۀ دانشجویی،

 فرهنگی محیط توسعۀ و دانشجویی ورزش حقوقی محیط

 آمدهدستبهدارد. نتیجۀ  داريمعنا نقش دانشجویی ورزش

) و باالرد و 1392با نتیجۀ تحقیقات خالدیان و همکاران (

) همسو بود. در همین زمینه باالرد و 2009همکاران (

هاي رسانه از ) نیز بیان داشتند که استفاده2009همکاران (

 ؛دارند عهده بر را تمرینات کردن هدایت از سطوحی گروهی،

 -تلویزیونرسانه (مرتب  تماشاي و تفادهاس حقیقت در

است.  تمرین براي کنندهتیهدا بهترین ي)،ديويد

                                                           
1. Chi-Square 
2. Degrees of Freedom (df) 
3. Goodness of Fit (GFI) 
4. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 
5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 
6. Root Mean Squared Residuals (RMR) 
7. Comparative Fit Index (CFI) 
8. Normed of Fit Index (NFI) 
9. Incremental of Fit Index (IFI) 

هاي ) نیز دریافتند که رسانه1392خالدیان و همکاران (

 و نقد زمینۀ ساختن فراهم جمعی در ارتقاي آموزش و

تعریفی  براساس وگو نقش مهمی دارند. آموزشگفت

 است عبارت ،)یونسکو( متحد ملل فرهنگی و علمی سازمان

 رشد براي که هاییروش و هاراه اثرات، و هاکنش تمام«از 

 ها،مهارت همچنین و معرفتی و مغزي توانایی تکامل و

 که طریقی به البته. روندمی کاربه انسان رفتار و هانگرش

». بخشند تعالی آن، حد ترینممکن تا را انسان شخصیت

 همراه حیات دم واپسین تا تولد آغاز از هاییکنش چنین

 تداوم که است فراگیر فرایندي آموزش، روازاین. است انسان

 براي رو،ازاین و گیردبرمی در را انسانی حیات تمامی آن

 مشخص. در مکانی نه و دارد وجود معین زمانی نه آموزش

 ریزيبرنامه کار این براي خواه ارتباطی هايرسانه میان این

 هارسانه. انددهندهآموزش باشند، نشده خواه و باشند شده
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 مردم و ها هستندارزش دهندةشکل و دانش ةآورندفراهم

 وظیفۀ آموزند. اهمیتمی و پذیرندمی تأثیر آنها از همواره

 که است حديبه معاصر، جوامع در ارتباطی وسایل آموزشی

 و تلویزیون و رادیو و مطبوعات براي شناسانجامعه بعضی

اند. قائل »دائمی آموزش« یا »موازي آموزش« نقش سینما

 پخش با ارتباطی وسایل که معتقدند شناسانجامعه

 و معلمان کوشش موازاتبه  جدید، معلومات و اطالعات

 عملی، هايدانستنی و داده انجام آموزشی وظیفۀ استادان،

 تکمیل را دانشجویان و آموزاندانش اجتماعی و فرهنگی

تواند کنند. این موضوع در حیطۀ ورزش قهرمانی نیز میمی

ي هاروش نیترمهمیکی از  اآلن چراکهکاربرد داشته باشد، 

ي ورزشی را یادگیري و آموزش از طریق هامهارتیادگیري 

 منظوربه. افراد دهدیمهاي تصویري تشکیل فیلم و رسانه

 ژهیوبهي آموزشی هالمیفارتقاي عملکرد ورزشی خود به 

ي افراد نخبه مراجعه کرده و با یادگیري بهتر اصول، هالمیف

. همچنین، دانشجویان کنندیمبه بهبود عملکرد خود کمک 

ي هاشبکههاي جمعی همچون از دیگر رسانه توانندیم

اجتماعی به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل علمی 

کرده و از بپرداند یا اینکه با قهرمانان ورزشی ارتباط برقرار 

با پخش رویدادهاي  معموالًتجربیات آنها استفاده کنند. 

هاي جمعی، فرایند الگوسازي در ورزشی از طریق رسانه

آید و احتمال تشویق و ترغیب یک کودك وجود میافراد به

که  دیآیمي پدید ازهیانگیابد و در وي به ورزش افزایش می

ی تبدیل شود. لالملنیبدر آینده خود به قهرمان ملی و 

هاي ي روز و ارتقاي رسانههايفناورهمچنین، با گسترش 

به جدیدترین اخبار و اطالعات روز علمی در  توانیمجمعی 

عنوان از جمله ورزش دسترسی داشت و به هانهیزمتمام 

نمونه، مربیان سطح علمی خود در رابطه با موارد بسیاري 

ي تکنیکی و تاکتیکی مختلف هاروشهمچون علم تمرین و 

رسد که نظر میبنابراین، منطقی به؛ ارتقا دهند هاورزشدر 

هاي جمعی نقش مهمی در ارتقاي محیط علمی و رسانه

پژوهشی توسعۀ ورزش قهرمانی داشته باشند. ورزش 

 باچراکه  کرد، فرض بسته محیط در توانینم را دانشجویی

 بنابراین شوند،میثر متأ آن از واند تعامل در خود محیط

 مطالعه را آن و اندواقف آن اهمیت به خبره و کارامد مدیران

 اهداف مسیر در محیط ساختن مهیا براي کنند ومی

 همچنین و آن در موجود يهافرصت از استفاده و سازمانی

 فروگذار تالشی هیچ از محیطی، تهدیدهاي رفع یا و کاهش

 را سازمانی هايراهبرد و بلندمدت هايبرنامه آنان. نیستند

 کنندمی تدوین محیطی يدهایتهد وها فرصت بهبا توجه 

 خود محیط. مانندینم غافل سازمانی محیط به توجه از و

 به آن هايبخش از یکی که است زیادي هايویژگی داراي

 عبارت قانونی محیطاست.  معروف قانونی یا حقوقی محیط

 به آن در سازمان هر که قانونی و سیاسی فضاي از است

 انتخابات، نتایج دولت، و دولتی قوانین. پردازدمی فعالیت

 ثباتیبی یا ثبات قدرت، توازن احزاب، و دولت روابط

 رسمی، هايسازمان با روابط اثربخشی میزان سیاسی،

 در دخالت براي دولت اجازة میزان سازمان، قانونی حقوق

 بخش و کشور بر حاکم سیاسی هايقدرت وکارها،کسب

 تأثیر قانونی محیط بر توانندمی هاهیاتحاد و خصوصی

 عملکردهاي تأثیر تحت خود نوبۀ بهها مؤلفه این. بگذارند

 نظرهاي حقوقی، تصمیمات مقررات، و قانون

 همین بر. رندیگیم قرار قوانین تفسیر و رندگانیگمیتصم

 اهمیت دانشجویی ورزش توسعۀ در حقوقی محیط اساس،

 توانیم جمعی هايرسانه نقش خصوص در. ابدییم

 از يریرپذیتأث و اثرگذاري با هارسانه این که کرد مشاهده

 ورزش توسعۀ حقوقی محیط تواندمی دانشجویی ورزش

 يهانقش طریق ازچراکه  دهد، قرار ریتأث تحت را دانشجویی

. شودمی میسر امر این هارسانه آموزشی نیز و رسانیاطالع

 بازي اصل و اخالقی اصول به مربوط اخبار انتشار با هارسانه

 توانندیم یراحتبه ورزش در آن ترویج و جوانمردانه

 را دانشجویی ورزش حقوقی محیط توسعۀ و بهبود موجبات
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 عموم میان در را پسندیده اخالقیات و کرده فراهم

 .کنند سازيفرهنگ

 ي،احرفه ورزشکاران مقبولیت و معروفیت بهبا توجه 

 در مناسب تبلیغات به اقدام توانندیم طریق این از هارسانه

 با مبارزه زیست، محیط حفظ همچون مختلف يهاحوزه

 نتیجۀ بنابراین کنند....  و ینژادپرست با مبارزه ظلم، و فقر

 توسعۀ بر جمعی هايرسانه اثرگذاري بر مبنیآمده دستبه

 مقبول و منطقی دانشجویی ورزش توسعۀ حقوقی محیط

 .رسدمی نظربه

 
 و مآخذ  منابع

هاي جمعی در توسعۀ فرهنگی ورزش بررسی نقش رسانه). «1395پور، علیرضا؛ مجرد، ناهید؛ دباغ رضاییه، فرامرز. (.ایرج1
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate the role of mass media in the 
development of student sport. The method of this research was descriptive correlations. 
The statistical population of this study included all Azad University sports experts, 
physical education faculty members and athletes from the universities of Azad 
University. The size of the unlimited society has been considered and according to 
Morgan's table, 398 people were selected as the research sample by stratified random 
sampling. A researcher-made questionnaire using the Delphi method was used to 
confirm the validity and reliability of the research. All questionnaire questions was 
positive and the questionnaire was scanned based on 5 Likert value spectrum, a 
questionnaire was provided to 7 faculty members in the field of sport management. The 
validity of the questionnaires was confirmed by applying the changes and opinions of 
the respected faculty members. Confirmatory factor analysis was also used to verify the 
construct validity and all the items were confirmed. Cronbach's alpha test was used to 
calculate the reliability of the instrument on a 30-member sample. Cronbach's alpha 
coefficient was used for questionnaires and components above 0.7. The results showed 
that media play a significant role in the development of human resources in student 
sport, the development of student sport resources, the development of places and student 
sports infrastructure, the development of the academic environment of student sport, the 
development of the legal environment for student sport and the development of the 
cultural environment of student sport. Also, the role of media in the development of 
student sport is appropriate and all of the numbers and parameters of the model have a 
tangible value of T and factor load variable and a significant level less than 0.05 is 
significant. 
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