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Abstract 

Introduction & Purpose: The aim of the current study was to investigate the role of watching 
Korean Incheon 2014 Asian Games on Television on the attitudes of athletes watching the events 
on television. The research was a descriptive type whose research population included athletes in 
Lorestan Province. 
Methodology: A number of statistical tests including Kolmogroph – Smirnoph Test to test normal 
distribution of the data, KMO Test to test representativeness, Kroit Bart Let to test significant 
relationship of the data, Factor Analysis to identify variables, and T-test research hypotheses were 
used. In current research, regarding research literature, theoretical foundations and guidance of  
instructors the researcher-made questionnaire was used in study and distributed among 379 
people as research sample, using clustering sampling and simple randomized sampling, on the 
basis of Morgan Table.  
Results: The results of research hypotheses associated with the role of gender, the way of 
watching television by athletes and changes in attitudes of viewers indicated a significant 
difference implying that individual differences result in assuming different roles. 
Conclusion: Concerning the role of activity type and watching these events no significant 
difference was observed meaning that there is no significant different between athletic exercises 
of the athletes and attitude change. 
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 چکیده

کره برروی نگرش ورزشکاران 2014بازیهای آسیایی اینچئون هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی مقدمه و هدف: 

 .تماشاگرتلویزیونی این رویدادها بود
اسمیرنوف  -و جامعه آماری آن را ورزشکاران استان لرستان تشکیل داده اند. از آزمون کالموگروف این تحقیق از نوع توصیفی :شناسیروش 

برای کفایت نمونه گیری ، آزمون کرویت بارتلت برای ارتباط معنی داری متغیر ها، برای شناسایی  KMO برای طبیعی بودن توزیع داده ها،
در این تحقیق با توجه به پیشینه ها و مبانی نظری  استفاده شده است. t-test مولفه ها از تحلیل عاملی و همچنین برای آزمون فرضیات از

نفر به عنوان نمونه به صورت  379امه ای محقق ساخته تدوین وطبق جدول مورگان در بین پرسشن علمی و راهنمایی اساتید در این زمینه،
گرش نتایج نشان دادند که نقش تماشای تلویزیونی این بازیها بر ن نمونه گیری خوشه ای و سپس بر حسب تصادفی  ساده توزیع گردیده است.

 .ی شناسایی ابعاد آن روش تحلیل عاملی اکتشافی بکار رفته استو برا مفهومی چند بعدی است تماشاگران ورزشکار تلویزیونی،
حیطه دسته بندی شدند که عامل نگرش به توسعه  9بررسی نتایج نشان داد که کلیه متغیر ها به لحاظ داشتن بار عاملی باال در  :نتایج

توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی با مقدار ویژه نگرش به  ( و عامل598/11در اولویت اول با مقدار ویژه ) اقتصادی و گردشگری ورزشی،
)یک( تعیین گشته  1( در رتبه آخر این عوامل استخراجی قرار گرفت. تعداد عامل های استخراج شده بوسیله معیار )مقدار ویژه بزرگتر از 994/5)

از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای  درصد کل واریانس را تبیین نموده اند. عالوه بر این ،نتایج حاصل 288/72و این مولفه ها 
 .تلویزیونی ورزشکاران و تغیر در نگرشهای تماشاگران، تفاوت معنی داری را نشان دادند

به این مضمون که تفاوتهای فردی باعث پذیرش نقشهای متفاوت می باشند، اما در زمینه نوع فعالیت ورزشی و نقش تماشای  نتیجه گیری:

 .اردیر نگرش تفاوت معنی داری وجود ندییعنی بین نوع فعالیت ورزشی تماشاگران و تغ تفاوت معنی داری مشاهده نشده است، این رویدادها

 تماشاگران تلویزیونی، رویدادهای ورزشی، نگرش، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

عصر حاضر عصر ارتباطات است، از مهمترین اجزاء این ارتباطات 

رسانه های گروهی  هستند که در شکل گیری و جهت دهی نگرش 

ها ، باورها و افکار جامعه و همچنین ساخت بستر مناسب در عرصه 

ی ورزش نقش بارزی ایفا می کنند.  انسان موجودی اجتماعی است 

د و همواره جهت رشد و بالندگی در که در اجتماع زندگی می کن

جامعه اش با دیگران در حال ارتباط و حرکت است و ضمن 

مجاورتش با رسانه های گروهی در معرض تغییرات و دگرگونی قرار 

دارد . رسانه ها ارتباط دهندگان حرفه ای هستند که پیام خود را به 

 فیاییطور همزمان و سریع به مخاطبان زیادی در اکثر مناطق جغرا

انتقال داده و باعث دگرگونی می گردند، این دگرگونی اعم از اینکه  

برای افرادملموس و یا ناملموس باشند ممکن است با الگوی شناختی 

(.این گفته با 2003خود فرد انجام گیرند )استولد ، پرات و جکسون

تحقیق گرنبر همسو است که مدعی است که میان تماشای تلویزیون 

های دنیا، رابطه وجود دارد و تماشاگران ر در مورد واقعیتو اظهار نظ

مصرف پرمصرف تلویزیون نسبت به واقعیات زندگی با بینندگان کم

( .براساس یکی از نظریات گروگمان، 1986اختالف نظر دارند)گرنبر،

این پیامها بویژه در تلویزیون می توانند نوعی دگرگونی نرم و پنهان 

ر جوامع توسعه یافته اکثر برنامه هارا متناسب با ایجاد نمایند، لذا د

نگرش و سنجش عقاید و گسترش اهداف خود طراحی می کنند. 

یکی از این برنامه های اجتماعی که در سال های اخیر رشد 

چشمگیری داشته و بیشتر مردم را تحت شعاع خود قرار داده است 

الیلی ا به دنمایش تلویزیونی رویدادها و مسابقات ورزشی است، بن

اکثر مردم شرایط حضور در ورزشگاه جهت تماشای این رویدادها را 

ندارند اما از طریق تلویزیون و یا ضبط این برنامه ها می توانند آنها 

را تماشا کنند. با ظهور این رسانه ها  و نمایش رویارویی فرهنگ 

های مختلف در برخی رویدادها با یکدیگر، تغیراتی درنگرش 

یان مخاطب حاصل می شود. بر اساس نظریه کاشت گرنبر تماشاچ

( آثار تدریجی و دراز مدت رسانه ها بویژه تلویزیون بر شکل 1969)

گیری تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهوم سازی آنان 

از واقعیت اجتماعی نمایان است و تلویزیون مهمترین وسیله ارتباطی 

جامعه نفوذ کرده و اشائه دهنده  است که می تواند در بین اقشار

نگرش باشد اما نه برای همه اقشار اجتماعی به طور یکسان، بلکه 

این امر به شکل های متفاوتی صورت می گیرد.طبق تحقیق به 

عمل آمده توسط سورین و تانکارد ، افراد دارای پایگاه اجتماعی 

می  دستاقتصادی پایین و افراد دارای پایگاه باالتر دو آگاهی به 

آورند، اما افراد داری پایگاه باال اطالعات بیشتری به دست می آورند. 

این بدین معنی خواهد بود که شکاف نسبی در آگاهی میان افراد 

مرفه و افرادی که رفاه کمتری دارند، افزایش خواهد یافت )سورین 

(بر این عقیده بودکه رسانه ها 2002جیمز کوران)  .(1384و تانکارد، 

راههای پیچیده و مشروط تاثیرات خود را اعمال می کنند اما طی از 

(در مورد تاثیر رسانه 1950-1960تحقیقی که لندر مارک )دهه 

هاانجام دادند این قدرت نسبت داده شده تحقیقات گذشته را مبالغه 

آمیز معرفی نمودند و همسو با مطالعات کالپر بر این باور بودند که 

رت عادی دلیل ضروری و کافی برای اثر ارتباطات جمعی به صو

گذاری بر مخاطبان نیستند و نقش آنها بیشتر ، استحکام بخشی به 

نگرشهای موجود است تا اینکه آنها را تغییر دهند و یا نگرش جدید 

(. بر خالف این نظرات هارولد 2003بیافرینند)نیو بولد ودیگران،

تاکید  به نسل آینده السول بر کارکرد انتقال فرهنگ توسط رسانه ها

داشتند . این تناقضات و ابهامات الزم بین نتایج این تحقیقات، زمینه 

ی بررسی وپژوهش مجدد در این رابطه را فراهم ساخته است . 

نظریه موقعیت گرونیک در زمینه تاثیر ارتباطات بیان می کند که 

ارتباطات جمعی مشروط به برخی عوامل و موقعیت ها می توانند 

(. عواملی 1987ثیر معنی داری بر مخاطبان داشته باشد)پاولیک،تا

مانند :عالقه مندی،  محصول واقعیات اجتماعی و مهییج بودن این 

موقعیت را جهت تاثیرات آن بر تماشاچیان فراهم می نماید. طبیعی 

است که در جامعه ما نیز با توجه به حضور گسترده رسانه ها ی 

کشور و عالقه مندی مردم به زیبایی گروهی، جوان بودن جمعیت 

ها و کارکردهای سودمند ورزش ، پدیده تماشاگری یک جریان قوی 

اجتماعی را تشکیل می دهد که برای جهت گیری صحیح آن قبل 

از هر چیز باید به تصحیح نگرش های موجود در باره ورزش و مبانی 

ال در س تمکتب فرانکفور واهداف آن در جریان رویداد اقدام نماییم.

توسط هورکهایم، آدورنو و .... در آلمان شکل گرفت و  1932

های کارل مارکس و دانشمندان آن مکتب با تلفیق آرا و اندیشه

: گویدماکس وبر به نقادی کارهای فرهنگی پرداختند.آدورنو می

گذران اوقات فراغت در قدیم با جریان فرهیخته شدن فرد رابطه 

ن این فعالیت به نوعی استقالل و بلوغ داشته است. فرد در جریا

جمعی امکان رسیدن به هر رسید، اما در حال حاضر وسایل ارتباطمی

کننده صرف محصوالت اند و او را به مصرفنوع بلوغ را از میان برده

اند. حضور تلویزیون در خانه به آن معنا است فرهنگی مبدل ساخته
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 کنندسازان به او دیکته میجمعی و فیلمکه متخصصان وسایل ارتباط

که اساساً چه چیزی را واقعی بداند و چه چیز را غیرواقعی. همچنان 

(با افزایش انتشار 1386طبق نظریه شکاف سورین و تانکارد )

اطالعات توسط رسانه های جمعی در یک نظام اجتماعی بخشی از 

جمعیت که اطالعات بیشتری در یک زمینه دارند ، اطالعات بیشتری 

را نسبت به افراد دارای اطالعات کم، کسب نموده و این امر شکاف 

آگاهی بین افراد را ایجاد می کند، لذا با توجه به عالقمندی 

ورزشکاران از تماشای رویدادهای ورزشی، میزان مواجهه و استفاده 

از رسانه و رابطه مستقیمی که با اثرات آنها وجود دارد،در صورتی که 

تمادی به تماشای تلویزیون بپردازند احتمال تاثیر افراد ساعتهای م

گذاری این رویدادها بر نگرشها و دیدگاههای افراد افزایش می یابد 

تضاد ها و تغییرات سریع در جامعه، ذهن مردم را  (.1379)اعزازی ،

این نظریه که به عنوان نظریه  .ها می سازدرسانه بیشتر وابسته به

نیز مشهور است به جای پیام، بر مخاطب  "هاروابط مخاطب رسانه"

کنندۀ کند و بر خالف نظر تأثیرات شدید رسانه، مصرفتأکید می

. این کندرسانه را به جای بیان رسانه، به عنوان نقطۀ آغاز فرض می

داند که از مفهوم و محتوای رویکرد مخاطبان را افرادی فعال می

، بین د استفاده و رضامندیکنند. بنابراین رویکرها استفاده میرسانه

مستقیمی فرض نکرده و معتقد است  های رسانه و تأثیرات، رابطهپیام

مخاطب از میان مجاری ارتباطی و محتواهایی که به وی عرضه 

دار شود، بر اساس نوعی مالک، دست به انتخابی آگاهانه و انگیزهمی

پنداشت  (. لذا می توان براساس این نظریه1384زند.)استیفن، می

که افراد تماشاگر بخصوص تماشاگران رویدادهای ورزشی جنبه های  

خاصی را از تماشا مد نظر قرار داده و عالقمند به تغیرات خود بر 

( 1373اساس آن موضوع می باشند. در تحقیقی که لطیفیان )

پیرامون برخی از مشکالت نوجوانان به عمل آورد، مشاهده نمود که 

قات فراغت نوجوانان صرف تماشای تلویزیون می درصد زیادی از او

شود، این مسئله نشانگر این است که بازیگران و ورزشکاران مورد 

توجه نوجوانان قرار می گیرند و این امر به طور غیرمستقیم، الگوی 

( از دانشگاه ملی استرالیا پس از 1985آنها می شوند. )مریلین و فرد،

به این نتیجه رسیدند که وقتی  بررسی در مورد کارکرد تلویزیون

تلویزیون تماشا می کنیم روند عادی فکر کردن و تشخیص دادن در 

بهترین حالت خود نیمه فعال است، در این حالت تلویزیون قابلیت 

ارائه اطالعات مفید به بیننده را دارد و به علت داشتن عملکرد 

ه نظری آموزشی بسیار مورد توجه قرار می گیرد . همچنان بر طبق

ها، تا چه حد (قرار گرفتن در معرض رسانه1979جورج گرنبر)

تواند به باورها و تلقی عموم از واقعیت خارجی شکل دهد؟ نظریه می

ه ها یی است کدهنده تأثیر بلندمدت رسانهکاشت یا اشاعه نشان

کنند. گربنر عقیده دارد اساساً در سطح برداشت اجتماعی، عمل می

گی اش، نیروی فرهنلحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظهکه تلویزیون به 

شده قدرتمندی است. وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم تثبیت

داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام صنعتی اجتماعی می

سنتی باورها، ارزشها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت 

ات پذیری یعنی اشاعۀ ثبمعهآنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را جا

داند، معتقد است که تلویزیون تغییرات و پذیرش وضعیت موجود می

رساند؛ بلکه این امر با هماهنگی دیگر را به تنهایی به حداقل نمی

(. لذا با وجود 1384شود )گونتر، نهادهای عمدۀ فرهنگی محقق می

و نتایج  نقش و نحوه ی اثر گذاری  رویدادهای ورزشی و عمق آثار

رسانه های گروهی و تضادهایی که بین نتایج حاصل از نظریات و 

تحقیقات بدست آمده وجود دارد و همچنان بدلیل  بررسی  تاثیرات 

جداگانه این موضوعات)اثرات ورزش ، اثرات تماشای تلویزیون ( بر 

افراد و  در ضمن با توجه به اهمیت آگاهی از نقش و تاثیر این پدیده 

تماشاچیان پیگیر از جمله تماشاچیان تلویزیونی در ابعاد  بر نگرش

اجتماعی، مطالعه و پژوهش جدی  -زندگی و سطوح مختلف فردی 

و پیگیر این موضوع امری ضروری است. بر این اساس هدف این 

پژوهش بررسی نقش تماشای تلویزیونی بازی های آسیایی اینچه 

ن تلویزیونی پیگیر ای( بر نگرش تماشاچیان 2014ئون کره جنوبی )

  بازی ها می باشد. 

 روش شناسی 

تحلیلی  است که نقش تماشای  -این تحقیق از نوع توصیفی

کره را برروی نگرش 2014تلویزیونی بازیهای آسیایی اینچئون 

ورزشکاران تماشاگر تلویزیونی  این مسابقات در استان لرستان  مورد 

بررسی قرار گرفت. از روش نمونه گیری خوشه ای برای تعین تعداد 

ین استان و سپس  تصادفی ساده پاسخ دهندگان هر شهرستان از ا

استفاده شد . برای تعین حجم نمونه با توجه به آمار بدست آمده 

نفر 30000ازمسئول بیمه ورزشی ادارات ورزش و جوانان  که تقریبا 

نفر بصورت 379بودند از جدول مورگان استفاده شده و حجم نمونه 

امل  یق، شتصادفی انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطالعات این تحق

پرسشنامه ای محقق ساخته  است . این پرسشنامه از یک سیستم 

، کامال  1ارزشی بر گرفته از سیستم ارزشی لیکرت ) از امتیاز  4
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، کامال موافقم ( درست شده است. آزمودنی با  4مخالفم تا امتیاز 

توجه به میزان واقعی یا درست بودن آن سوال، می توانست یکی از 

سوال  37را انتخاب نماید.این پرسشنامه شامل 4، 3،  2، 1نمرات 

سوال فردی بود ند که میزان نگرش ورزشکاران را بعد  3نگرشی و 

از دیدگاه ورزشکار اندازه گیری می کند.جهت اعتبار صوری سواالت 

از نظر متخصصان واساتید این رشته و همچنین برای پایی داخلی 

فاده گردید .  داده های تحقیق (است87/0سواالت از آلفای کرونباخ )

با استفاده از روشهای آمار توصیفی)فراوانی، میانگین و انحراف معیار( 

 -، در قالب جداول  و نمودارها تنظیم شد. از آزمون کالموگراف

اسمیرنوف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها ، برای کفایت نمونه 

ی است ه ها کافگیری و درک اینکه متغیر ها برای پیش بینی مولف

، برای ارتباط معنی داری متغیر ها از آزمون کرویت بارتلت KMOاز 

، برای شناسایی مولفه ها از تحلیل عاملی و همچنین برای آزمون 

 استفاده( P≤0.05در سطح معنا داری ) t-testفرضیات ازآزمون 

 .شد

 نتایج

درصد  6/35درصد مرد ،  4/64( از پاسخ گویان 1طبق جدول شماره )

درصد در ورزشهای  4/40درصد در ورزشهای گروهی ، 6/59زن ،

 2/66انفرادی فعالیت ورزشی دارند و همچنین از ای پاسخگویان 

درصد به صورت اتفاقی )غیر  8/33 درصد به صورت فعال )پیگیر (،

فعال( این رویدادهای ورزشی را از تلویزیون تماشا می کردند. و این 

ه نتایج این رویدادها ورزشهای برای دهنده این است ک نشان

ورزشکار آنها را تماشا و به  تماشاگران با اهمیت  بوده اند که افراد

 .صورت پیگیر دنبال می نمودند

 فردیآمار توصیفی مربوط به مقایسه مولفه های  .1 جدول

 انحراف معیار  درصد فراوانی  فراوانی   متغیر

 480/0 4/64 244 مرد جنسیت

  6/35 135 زن 

 491/0 4/40 153 انفرادی  فعالیت ورزشی 

  6/59 226 گروهی  

 491/0 2/66 251 فعال )پیگیر ( نحوه ی تماشای رویدادهای ورزشی 

  8/33 128 غیر فعال )اتفاقی ( 
 

بر طبق نمودار رسم شده بیشترورزشکاران  پاسخ دهنده در این 

( ، همچنین این ورزشکاران پاسخ  دهنده در 244) تحقیق مرد بودند

و اینکه نحوه ی تماشا و  (226ورزشهای گروهی فعالیت داشتند )

اینچئون  2014پیگیری این رویداد ورزشی )رویداد ورزشی آسیایی 

( نفر از پاسخگویان را شامل می 251کره( دارای باالترین نمودار )

باشد یعنی اینکه این مسابقات را به صورت پیگیر تماشا و برای آنها 

 مهم بوده است. 

عاملی ،از آزمون در این پژوهش قبل از اجرای روش تحلیل 

KMO برای کفایت نمونه گیری و درک اینکه آیا تعداد گویه ها

برای پیش بینی هر مولفه کافی است، استفاده شد. همچنین از آزمون 

کرویت بارتلت نیز برای تعیین اینکه آیا گویه ها ارتباط معنی داری 

برای فراهم کردن یک مبنی معقول برای تجزیه و تحلیل عامل دارد 

(، 2005تفاده شده است . بر اساس گزارش لیچ ،برت و مورگان )اس

KMO ( 70/0باید بیشتر از)  باشد و تست بارتلت نیز باید کمتر از

( باشد که در این آزمون ضمن رعایت پیش فرض ها ی  05/0)

آزمون ، نتایج بدست آمده تحلیلی بر استفاده آزمون تحلیل اکتشافی 

در تمام ابعاد ،می  KMO=0/836اره ی بوده و با توجه به نتایج آم

طح در واقع س توان گفت داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند.

درصد می  99و سطح اطمینان بیش از  (sig=0/001معنی داری )

توان گفت که عناصر بکار رفته برای هر بعد، قدرت تبیین کنندگی 

بیانگر  (3ه )مورد نظر را برای متغیر وابسته داشته اند. جدول شمار

 موضوعات مطرح شده می باشد.

  همانطور که بیان شد نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی 

اینچئون کره بر نگرش تماشاگران ورزشکار تلویزیونی این  2014

رویدادها مفهومی چند بعدی است . در این مطالعه از روش تحلیل 

ونی لویزینقش تماشای ت عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعاد

اینچئون کره بر نگرش تماشاگران ورزشکار 2014بازیهای آسیایی 
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تلویزیونی این رویدادهابا توجه به معرفهای ذهنی مورد بررسی در 

 بین ورزشکاران استفاده شد.

اینچئون کره 2014ماتریس بارهای عاملی برای نقش تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی آسیایی  .2جدول شماره 

 بر وزشکاران تماشاگر این رویدادها

 عاملها متغیرها

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
باعث افزایش در آمدها از طریق تبلیغات و 

 آشنایی از محصوالت می گردد.

زمینه را برای میل به گردشگری فراهم کرده 
 است .

 -انگیزه را برای ایجاد امکانات جدیدتجاری 
محل برگزاری رویدادهای ورزشی در شهرهای 

 ورزشی فراهم می کند .

در جهت شناخت و معرفی اماکن ورزشی محل 
 برگزاری رویدادهای ورزشی موثر بوده است  .

باعث شناسایی و معرفی برند ها و کاالهای 
 ورزشی گردیده است.

62/0 
 
 

60/0 
 
 

59/0 
 
 

57/0 
 

51/0 

        

کشورهای درباال بردن آگاهی سیاسی درمورد 
 شرکت کننده نقش داشته است .

ورزش و رویدادهای ورزشی جهت گسترش و 
 تحکیم  سلطه سیاسی کاربرد دارند.

ورزش و رویداد ورزشی در هدایت و پیشبرد 
 اهداف سیاست خارجی  نقش دارند..

زمینه را برای رهایی از تنش ها و بحرانهای 
 سیاسی فراهم ساخته است .

سی اعمال شده بر در جهت کاهش فشار سیا
کشور شرکت کننده در این رویدادها نقش 

 داشته اند .

 77/0 
 
 

73/0 
 
 

67/0 
 
 

50/0 
 

36/0 

       

باعث ارتقاء سطح کیفی  ورزش قهرمانی شده 
 است.

باعث جذب افراد بیشتری به ورزش گردیده 
 است.

زمینه شهرت و مطرح شدن ورزشگاهها و 
 شهرهای میزبان را فراهم می سازد.

  65/0 
 

41/0 
 

37/0 

      

این رویداد ها زمینه هماهنگی آموزش و توسعه 
 فنی رشته های ورزشی رافراهم ساخته اند .

زمینه را برای  پرداختن به تحقیقات و مطالعات 
 در حوزه ورزش فراهم ساخته است.

فرصت شناسایی نقاط ضعف و قوت اماکن 
محل برگزاری این رویدادها  رافراهم ساخته 

 است .

باعث شکل دهی عقاید عمومی در باره 
 موضوعات ورزشی شده است .

باعث افزایش سطح علمی و اجرایی تماشاگران 
 ورزشی شده است.

   65/0 
 
 

63/0 
 
 

62/0 
 
 

52/0 
 

41/0 

     

بیشتراوقات فراغتم را تماشای تلویزیونی 
 مسابقات ورزشی  تشکیلمی دهد.

    71/0 
 

64/0 
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 فرصتی جهتتماشای تلویزیونی این رویدادها 
پایین آوردن فشارهای روحی حاصل از کارهای 

 روزانه را فراهم ساخته است.

استفاده از رسانه های تصویری را جهت 
تماشای این رویدادها نسبت به حضور مستقیم 

 در ورزشگاه هاترجیح می دهم .

زمینه استفاده بهینه از اوقات فراغتم را فراهم 
 ساخته است . 

 
 

62/0 
 
 

58/0 

زمینه اظهار نظر تماشاگران تلویزیونی را در 
جهت  بهسازی و نوسازی اماکن ورزشی نسبت 

 به مسئوالن مربوطه را  فراهم ساخته است .

باعث توسعه انگیزه ی موفقیت در کارهای 
مدیریتی و مسئولیتهای واگذار شده گردیده 

 است .

میراث تماشای این رویدادها انگیزه ایجاد 
فیزیکی )ساخت تاسیسات و سرویسها ی 

بهداشتی وسالن های ورزشی ( در رویدادهای 
 آینده را فراهم ساخته است .

     74/0 
 
 
 

66/0 
 
 
 

58/0 

   

زمینه را برای  برقراری رفاقت و جمع گرایی در 
 اجتماعات ورزشی رافراهم ساخته است  .

زمینه ی  تماشای گروهی با دیگر اعضای 
 خانواده ها را فراهم ساخته است .

با باال رفتن پرچم کشورم در میادین ورزشی 
 احساس غرور و افتخار می کنم .

تماشای تلویزیونی این رویدادها زمینه ی 
متعادل و معقول ساختنشعارهای تماشاگران 

درمواقع تماشای مستقیم رویدادهای  ورزشی را 
 فراهم  ساخته است .

      72/0 
 
 

68/0 
 
 

52/0 
 
 

50/0 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

زمینه ی توسعه وحدت ، همبستگی و سازگاری 
روابط تماشاگران تلویزیونی این رویدادهای 
 ورزشی با همدیگر را فراهم  ساخته است .

باعث انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی و 
شغلی در بین این گروه از تماشاگران تلویزیونی 

 گردیده است .

افزایش کار داوطلبانه فراهم زمینه را برای 
  ساخته است .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

57/0 
 
 

51/0 
 
 

36/0 

 
 
 
 

در زمان برگزاری رویداد های ورزشی تدابیری 
جهت حفاظت و به نمایش گذاشتن  هر چه 

 بهترمیراث فرهنگی  به عمل آید .

موجب انتقال هنجارها و ارزشها ی فرهنگی 
در فرهنگ پذیری جمعی   مشترک و سهولت

 گردیده است .

باعث پدید آوردن احساسات و عواطف مشابه 
درمورد موضوعات اخالق ورزشی به نمایش 

 کشیده در این رویدادها گردیده است.

زمینه را برای آشنا شدن این تماشاگران با آداب 
 و رسوم دیگر کشورها فراهم ساخته است .

        69/0 
 
 

56/0 
 
 

39/0 
 
 

37/0 

 درصد واریانس

 مقدار ویژه 
598/11 
713/2 

105/9 
490/2 

544/8 
006/2 

267/8 
966/1 

850/7 
872/1 

716/7 
842/1 

214/7 
729/1 

100/6 
629/1 

994/5 
591/1 

 288/72 مجموع واریانس تبیین شده )%(
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همانطور که بیان شد نقش تماشای تلویزیونی بازیهای آسیایی 

اینچئون کره بر نگرش تماشاگران ورزشکار تلویزیونی این 2014

رویدادها مفهومی چند بعدی است . در این مطالعه از روش تحلیل 

عاملی اکتشافی برای شناسایی ابعادنقش تماشای تلویزیونی بازیهای 

نگرش تماشاگران ورزشکار تلویزیونی اینچئون کره بر 2014آسیایی 

این رویدادهابا توجه به معرفهای ذهنی مورد بررسی در بین 

ورزشکاران استفاده شد . بررسی نتایج زیر نشان داد که کلیه سواالت  

تحقیق در خصوص نقش تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی 

 کره بر نگرش های تماشاچیان ورزشکارتلویزیونی2014اینچئون 

حیطه ))نگرش به  9این رویدادها به لحاظ داشتن بار عاملی باال در 

توسعه اوقات فراغت ورزشی ، نگرش به توسعه مدیریت ورزشی  ، 

نگرش به جذب و ارتقاء ورزش ، نگرش به توسعه اقتصادی و 

گردشگریورزشی ، نگرش به داوطلب گری ورزشی،نگرش به توسعه 

ای علمی وفنی ورزش  ، نگرش اجتماعی  ، نگرش به توسعه مهارته

به توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی  ، نگرش  به توسعه بعد 

سیاسی((دسته بندی شدند .تعداد عامل های استخراج شده بوسیله 

)یک( تعیین شده اند . این  1معیار مقدار ویژه )مقدار ویژه بزرگتر از 

ل عام .درصد کل واریانس را تبیین کرده است 288/72( عامل 9نه )

اول)توسعه بعد اقتصادی و گردشگری ورزشی  ( مهمترین عامل 

درصد واریانس را تبیین می کند و همچنین 598/11است زیرا مقدار 

مقدار ویژه برای معرف های نقش تماشای تلویزیونی رویدادهای 

اینچئون کره برورزشکاران تماشاگراین  2014ورزشی آسیایی 

می باشد . و دیگر عاملهای استخراج 713/2رویدادها در این مطالعه 

شده با درصد واریانس تبیین کننده و مقادیر ویژه مربوط به هر عامل 

 نمایش داده شده اند . 4در جدول شماره 

 عاملهای اکتشافی با متغیرهای مربوطه(6-4) شماره جدول
 

 عامل ها متغیرها 

 باعث افزایش در آمدها از طریق تبلیغات و آشنایی از محصوالت می گردد.

 زمینه را برای میل به گردشگری فراهم کرده است .

 انگیزه را برای ایجاد امکانات جدید در شهرهای محل برگزاری رویدادهای ورزشی فراهم می کند .

 رویدادهای ورزشی موثر بوده است  .در جهت شناخت و معرفی اماکن ورزشی محل برگزاری 

 باعث شناسایی و معرفی برند ها و کاالهای ورزشی گردیده است.

نگرش به توسعه 
اقتصادی و گردشگری 

 ورزشی

 درباال بردن آگاهی سیاسی درمورد کشورهای شرکت کننده نقش داشته است .

 ارند.ورزش و رویدادهای ورزشی جهت گسترش و تحکیم  سلطه سیاسی کاربرد د

 ورزش و رویداد ورزشی در هدایت و پیشبرد اهداف سیاست خارجی  نقش دارند..

 زمینه را برای رهایی از تنش ها و بحرانهای سیاسی فراهم ساخته است .

 در جهت کاهش فشار سیاسی اعمال شده بر کشور شرکت کننده در این رویدادها نقش داشته اند .

نگرش به توسعه بعد 
 سیاسی ورزش  

 باعث ارتقاء سطح کیفی  ورزش قهرمانی شده است.

 باعث جذب افراد بیشتری به ورزش گردیده است.

 زمینه شهرت و مطرح شدن ورزشگاهها و شهرهای میزبان را فراهم می سازد.

 جذب و ارتقاء ورزش

 این رویداد ها زمینه هماهنگی آموزش و توسعه فنی رشته های ورزشی رافراهم ساخته اند .

 ه را برای  پرداختن به تحقیقات و مطالعات در حوزه ورزش فراهم ساخته است.زمین

 فرصت شناسایی نقاط ضعف و قوت اماکن محل برگزاری این رویدادها  رافراهم ساخته است .

 باعث شکل دهی عقاید عمومی در باره موضوعات ورزشی شده است .

 است. باعث افزایش سطح علمی و اجرایی تماشاگران ورزشی شده

توسعه سطح 
مهارتهای علمی و 

 فنی ورزش

 بیشتراوقات فراغتم را تماشای تلویزیونی مسابقات ورزشی  تشکیل می دهد.

 تماشای تلویزیونی این رویدادها فرصتی جهت پایین آوردن فشارهای روحی حاصل از کارهای روزانه را فراهم ساخته است.

 تماشای این رویدادها نسبت به حضور مستقیم در ورزشگاه هاترجیح می دهم .استفاده از رسانه های تصویری را جهت 

 زمینه استفاده بهینه از اوقات فراغتم را فراهم ساخته است .

نگرش به اوقات 
 فراغت ورزشی

 اهم ساخته است .زمینه اظهار نظر تماشاگران تلویزیونی را در جهت  بهسازی و نوسازی اماکن ورزشی نسبت به مسئوالن مربوطه را  فر

 باعث توسعه انگیزه ی موفقیت در کارهای مدیریتی و مسئولیتهای واگذار شده گردیده است .

تماشای این رویدادها انگیزه ایجاد میراث فیزیکی )ساخت تاسیسات و سرویسها ی بهداشتی وسالن های ورزشی ( در رویدادهای آینده را 
 فراهم ساخته است .

توسعه مدیریت 
 ورزشی

 زمینه را برای  برقراری رفاقت و جمع گرایی در اجتماعات ورزشی رافراهم ساخته است  .

 زمینه ی  تماشای گروهی با دیگر اعضای خانواده ها را فراهم ساخته است .

 توسعه ابعاد اجتماعی
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 با باال رفتن پرچم کشورم در میادین ورزشی احساس غرور و افتخار می کنم .

متعادل و معقول ساختن شعارهای تماشاگران درمواقع تماشای مستقیم رویدادهای  ورزشی را فراهم  تماشای تلویزیونی این رویدادها زمینه ی 
 ساخته است .

 زمینه ی توسعه وحدت ، همبستگی و سازگاری روابط تماشاگران تلویزیونی این رویدادهای ورزشی با همدیگر را فراهم  ساخته است .

 ای مشترک اقتصادی و شغلی در بین این گروه از تماشاگران تلویزیونی گردیده است .باعث انجام فعالیته

 زمینه را برای افزایش کار داوطلبانه فراهم ساخته است .

داوطلب گرایی در 
 ورزش

 در زمان برگزاری رویداد های ورزشی تدابیری جهت حفاظت و به نمایش گذاشتن هر چه بهترمیراث فرهنگی  به عمل آید .

 موجب انتقال هنجارها و ارزشها ی فرهنگی مشترک و سهولت در فرهنگ پذیری جمعی  گردیده است .

 باعث پدید آوردن احساسات و عواطف مشابه درمورد موضوعات اخالق ورزشی به نمایش کشیده در این رویدادها گردیده است.

 کشورها فراهم ساخته است .زمینه را برای آشنا شدن این تماشاگران با آداب و رسوم دیگر 

توسعه و حفاظت از 
 میراث فرهنگی  

 

 

از ضریب الفای کرونباخ برای بررسی پایایی یا ثبات درونی 

متغیرهایعاملین استخراج شده حاصل از تحقیق استفاده شد 

(بود . همچنین ظریب الفا برای هر عامل نیز جداگانه 872/0)

یایی هر یک از عوامل به ترتیب ذکر شده در محاسبه گردید . پا

( 817/0جدول ،نگرش به توسعه اقتصادی و گردشگری ورزشی)

(، نگرش جذب و ارتقاء 788/0،نگرش به توسعه بعد سیاسی ورزش)

( ، توسعه سطح مهارتهای علمی و فنی 784/0ورزش)

( ، توسعه 667/0( ، نگرش به اوقات فراغت ورزشی)708/0ورزش)

( ، داوطلب 701/0( ، توسعه ابعاد اجتماعی )703/0شی)مدیریت ورز

( و توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی 693/0گرایی در ورزش)

( متغیر بودند که و جود ارتباط متوسط تا نسبتا باال را بین 662/0)

متغیر های  هر عامل را نشان می دهد .حذف هیچ یک از این 

 داد . سواالت پایایی این عوامل را افزایش نمی 

 t-testجهت آزمون فرضیات دوم ، سوم و چهارم پژوهش از آزمون 

جهت مقایسه نقش تماشای تلویزیونی رویدادهای ورزشی آسیایی  

اینچئون کره برنگرش ورزشکاران تماشاگراین رویدادها در 2014

زمینه های مختلف بکار گرفته شده است . این مساله به تشخیص 

قش تماشای تلویزیونی رویدادهای معنی داری آماری تغیرات ن

اینچئون کره بر نگرش ورزشکاران تماشاگر 2014ورزشی آسیایی  

این رویدادها با نوع جنسیت ،نوع فعالیت ورزشی و نحوه ی تماشای 

تلویزیونی این رویدادها کمک می کند . در اینجا فرض بر این است 

 ت .سکه امتیاز میانگین پاسخگویان در طبقات مختلف برابر ا

 .(8-4جدول )جدول شماره 

 سطح معنی داری Tآماره  میانگین تغیرات درجه آزادی  میانگین متغیر 

 011/0 557/2 845/0 377 055/1 مرد

 019/1 زن

 

( گزارش شده در جدول sig=0.011با توجه به سطح معنی داری )

باال نتیجه گرفته می شود که فرض صفر ما رد و فرضیه تحقیق 

پذیرفته می شود بدین معنی که تغیر نگرش در بین جنسیت های 

زن و مرد تماشاگر تلویزیونی رویدادهای ورزشی آسیایی 

 اینچئون کره متفاوت است .2014

  .(9-4جدول )شماره جدول 

 سطح معنی داری Tآماره  میانگین تغیرات درجه آزادی  میانگین متغیر 

 990/0 013/0 162/1 377 042/1 ورزش انفرادی

 042/1 ورزش گروهی
  

( گزارش شده در جدول sig=0.990با توجه به سطح معنی داری )

باال نتیجه گرفته می شود که فرض صفر ما تاییدو فرضیه تحقیق 

رد می شود بدین معنی که تغیر نگرش در بین افراد با نوع فعالیتهای 

ورزشی انفرادی و گروهی که تماشاگرتلویزیونی رویدادهای ورزشی 

ته نداش تفاوت معنی داری وجوداینچئون کره بوده اند 2014آسیایی 

 .است



 رضاییان پور اکرم ،حمید فروغی، بهروز زینتی
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 سطح معنی داری Tآماره  میانگین تغیرات درجه آزادی  میانگین متغیر 

 000/0 889/5 710/0 377 069/1 فعال)پیگیر(

 951/98 غیر فعال )اتفاقی(

 

( گزارش شده در جدول sig=0.000با توجه به سطح معنی داری )

گرفته می شود که فرض صفر ما رد و فرضیه تحقیق باال نتیجه 

پذیرفته می شود بدین معنی که تغیر نگرش در بین نحوه تماشای 

اینچئون کره 2014تماشاگران  تلویزیونی رویدادهای ورزشی آسیایی 

متفاوت است و افرادی که فعاالنه پیگیر مسابقات ورزشی این دوره 

به صورت غیر فعال مسابقات بوده اند متفاوت از افرادی هستند که 

 را دنبال کرده اند .

 گیریبحث و نتیجه

رسانه های ورزشی کارکردهای مختلف اجتماعی ، فراغتی ، فرهنگی 

، اقتصادی ، آموزشی را دارند و گسترش و توسعه رسانه های  

تصویری به حدی است که انسان امروزی را می توان انسان رسانه 

تبلیغات وسایل ارتباط جمعی دانست  ای و فرهنگ جدید را محصول

 –. از سویی دیگر ورزش به عنوان یکی از پدیده های فرهنگی 

اجتماعی عمومی و همگانی از اهمیت خاصی در جوامع مختلف 

برخوردار  می باشد که نمایش رویدادهای ورزشی می تواند در تاثیر 

 اساسنقش این رویدادهای ورزشی و ورزش زمینه را فراهم سازد . بر

نتایج بدست آمده  رسانه های جمعی )از جمله تلویزیون ( به مثابه 

بزرگراه های اطالعاتی و پل ارتباطی تاثیر گذار بر افکار عمومی ، 

نقش مهمی در فرایند تحقق کارکردهای ورزش و نمایش تلویزیونی 

آنها ازجمله : الگو سازی از قهرمانان ورزشی ، توسعه اجتماعی ، پربار 

وقات فراغت ، تقویت همبستگی ، توسعه اقتصادی و شدن ا

گردشگری ورزشی ، ارتباط بین فرهنگها ، توسعه ابعاد سیاسی و 

 جلب مشارکت اجتماعی و داوطلبی را ایفا می نمایند .

عامل اول توسعه اقتصادی  و گردشگری ورزشی  نامیده شد، در 

ند . انستتحقیق حاضر پاسخ دهندگان آن را با اهمیت ترین عامل د

فرهنگ سازی و ترغیب تماشاگران و هواداران به مصرف کاالهای 

شرکت های حامیان مالی رویدادهای ورزشی یا باشگاههای ورزشی 

ووفاداری به مصرف محصوالت حامیان ،همچنین پذیرش حامی 

مالی به عنوان یک نیکوکار در رونق ورزش ،نیز در جذب سرمایه 

ر می باشد .با توجه به یافته گذاری بخش خصوصی در ورزش موث

های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پوشش رسانه ای در جذب 

بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در ورزش قهرمانی دارای 

اهمیت زیادی است و توجه این رسانه به عالئم تبلیغاتی حامیان 

مالی و تحت پوشش قرار دادن رویدادها و ورزشهای مختلف در قبل 

مایش رویداد در جذب حامیان مالی و افزایش در امد حاصل و بعد از ن

از این مقوله موثر می باشد . همچنین بر اساس یافته های پژوهش 

می توان دریافت که با اجرای حرکات نمایشی ، اجرای حرکات 

موزون با موسیقی و غیره در جذب گردشگران و حامیان مالی موثر 

های امن و ورزشگاههای دارای واقع گردد و  با فراهم نمودن مکان 

استانداردو همچنین با نمای بیرونی و درونی زیبا در جذب تماشاگران 

و رونق اقتصادی گام موثری برداشته شود .همچنین در این یافته ها 

نشان داده شد که تلویزیون در حوزه ورزش تاثیرگذاراست وبا نتایج 

صوص تاثیر (در خ2007(،اسجوسترند)2010حاصل از تحقیق گنگ )

گذار ترین رسانه برجذب سرمایه های اقتصادی و حامیان مالیو منابع 

اقتصادی که  به دلیل ایجاد اشتغال جدید و جذب بیشتر سرمایه 

گذاران و بازدید کنندگان به شهر یا منطقه بر گزار کننده ی رویداد 

(همخوانی دارد 2002ورزشی ایجاد می شود )دانیل و همکاران ،

 پر بیننده ورزشهای ذاتی بخش را که تجاری عالیق صرفاً .تلویزیون

دهد. عامل دوم می و گسترش هستند، بسط داری سرمایه در جوامع

توسعه ابعاد سیاسی است .  نتایج بدست آمده نشاندهنده این است 

که ورزش و رویدادهای ورزشی بر نگرش سیاسی نقش دارد.نتایج 

هد که رویدادهای ورزشی و ورزشمی تواند این تحقیق نشان می د

یک ابزار مفیدی باشد که تنشها ،تعارضات ودشمنی ها ی سیاسی 

بین کشورها را بر طرف سازد و یا از آنها بکاهد ،ورزشکاران ،مربیان 

و مدیران ورزشی به عنوان دیپلماتهای سیاسی کشور هستند که 

ر ه دنقش مهمی در عرصه سیاسی بین کشورهای شرکت کنند

رویداد های ورزشی و یا کشورهایی که با تماشای تلویزیونی افراد 

خود این رویدادها را می بینند و دنبال می کنند .نتایج این تحقیق با 

( تحت عنوان دیپلماسی ورزشی بین ایاالت متحده و 2001چهابی)

ایران همسو بوده و هردو بر تاثیر ورزش و تماشای رویدادهای 

ندگان تاکید دارند وبا توجه به  نتایج تحقیق ورزشی توسط بین

( تحت عنوان سیاست و ورزش ،ورزش و سیاست 1388ملکوتیان )

دارای جنبه های مختلفی هستند و بر این اساس رابطه ای دو طرفه 
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دارند ،به گونه ای که از یک طرف سیاست از طریق تدوین راهبردها 

ورزش از لحاظ  ی ورزشی بر ورزش تاثیر دارد و از طرفی دیگر

تحکیم ارزشها و همبستگی ملی و افزایش مشارکت سیاسی بر 

سیاست تاثیر نهاده و نیز در زمان برگزاری رویدادهای ورزشی بین 

 اولیه المللی مورد استفاده قدرتها ی جهانی قرار می گیرد . نقش

 است. یعنی عمومی دیپلماسی الملل، نقشبین در روابط ورزش

رویت،  )نظیر قابلیت ثانویه ملی منافع دقیق بیان به ورزشکه، این

 پیش کردن امتحان ایدیولوژی، رشد جایگاه، مشروعیت(، به تجلی

آمریکا  بین پونگیپینگ دیپلماسی ")مثال خارجی ها در روابطقدمی

 کاهش و به فرهنگی تفاهم رشد و بهبود مبادالت و چین(، به

 ایها در زمینهبروز خصومت از طریق عملی کشمکش برای لپتانسی

سان، ( بدین1974Reichکند )می شده، کمک محصور و کنترل

 است وانگیزه المللیبین و تعامل همکاری برای فعالیتی ورزش

 به پایگاه این و تبدیل المللیبین در جامعه مقبول پایگاه رسیدن  به

 نیست.  توسعه در حال کشورهای یاسی، محدود بهس مزیت

عامل استخراج شده سوم از تحلیل  عاملی مربوط به توسعه وجذب 

نقش  -تلویزیون –به ورزش است رسانه های گروهی بخصوص 

موثری در تغییر نگرش افراد جامعه نسبت به ورزش دارند و هرچه 

ر ،روش های موث این نقش با توجه به مالحظاتی چون شناخت نیازها

ارتباطی و رویکردهای روان شناختی صورت پذیرد اثر گذار تر خواهد 

بود .تلویزیون می تواند در توسعه یا انتشار اندیشه های نو در افکار 

عمومی ،نقش آموزش دهنده و ارتقاء دهنده ای ایفا کند . در این 

ا ی دوره زمانی با توجه به اینکه جهت تماشای رویدادهای ورزشی و

مسابقات ورزشی تعداد زیادی از افراد تماشاگر هستند ، تلویزیون 

واسطه انتقال و توسعه ورزش به حوزه فرهنگ عمومی شده است 

.تماشای تلویزیونی چنین رویدادهایی، تماشاگران را در جهت آشنا 

شدن با مهارتهای جدید ورزشی و همچنین در دراز مدت با اقبال 

زش به ویژه ورزش همگانی اهمیت باالیی عمومی افراد به سمت ور

دارد . بخاطر اینکه سهم تلویزیون در زندگی برخی از طبقات 

اجتماعی بسیار باالست نقش باالیی هم در توسعه و جذب افراد به 

(همسو است آنان 2012ورزش ایفا می کند و با تحقیق بل و دیتمار )

اران ،افراد ورزشک هم به این نتیجه  رسیدند که با تماشای تلویزیونی

بیننده سعی بر الگو سازی و توسعه سطح ورزشی خود با آنان را دارند 

.همچنین با نتایج تحقیق روشندل اربطانی  که معتقد بود رسانه های 

ورزشی و تماشای رویدادهای ورزشی باعث نهادینه شدن ورزش و 

جذب افراد به ورزش می گردد همسو می باشد  .بر اساس  نظریه  

که بیان دارد: از طریق معرفی تفریحات جسمانی  ارکرد نوگراییک

جدید، ایجاد تفکر خالقانه، نو و مثبت در خلق فعالیت های جسمانی 

مفرح نیز میتواند به افزایش مشارکت مردم در ورزش های تفریحی 

منجر شود، لذا  می توان تماشای چنین رویدادهایی در زمینه جذب 

 ثر  تلقی نمود . و توسعه ورزش مهم و مو

عامل چهارم توسعه مهارتهای علمی وفنی ورزش نامیده شد ، بر 

اساس نظریه مارپیچ سکوت نئومان ، که بیان دارد ارتباطات جمعی 

سه ویژگی  دارند )یکی از ارتباطات جمعی  تلویزیون هست ( یعنی 

تراکم ،همه جایی بودن و همصدایی ، در ایجاد اثرهای قوی بر افکار 

عمومی با هم ترکیب می شوند و در زمینه آموزش یک مهارت خاص 

ورزشی و یا مهارتها نقش مهمی ایفا می نمایند ، می توان به این 

صورت تحلیل کرد که این رسانه در ایجاد انگیزه برای افزایش سطح 

مهارت و بهبود عملکرد ورزشی موثر بوده ،و بر اساس نظریه برجسته 

ای  افراد با تماشای تلویزیون دچارتغیرات سازی  برخی  ازنگرشه

بیشتری نسبت به دیگر نگرشها شده و به صورتی است که مشهود 

تر می باشد ، نمایش رویدادهای ورزشی می تواند با همچون برنامه 

های آموزش مبتنی بر دانش روز و بر جسته سازی نکات و موارد 

 نی ورزش کمکمهم و اساسی به آموزش و بهبود توسعه مهارتهای ف

نماید . بر اساس نظریه  الگوگزینی،فرایندی است که از طریق 

گیرد و در آن رفتار یک شخص یا گروه به عنوان می مشاهده صورت

ها یا رفتار فرد دیگری که شاهد انجام محرکی بر روی افکار،نگرش

های گذارد هر فرد،متناسب با رشد و تواناییالگوست، اثر می عمل

ها کسانی که گیرد و از میان آنعامل با دیگران قرار میخود در ت

 شود ومی«مهم»دهند،برایشتأثیر خود قرار می بیشتر او را تحت

آن سازد و تغییر نمایدکه « همانند»و « شبیه»کند خود را سعی می

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیلی دادهای این پژوهش بیانگر این 

تلویزیونی رویدادهای ورزشی زمینه  مطلب است که افراد با تماشای

را برای الگو گزینی فراهم و الگو گزینی می نمایند ، یافته های این 

(و مهدویان مشهدی در این 1386تحقیق با نتایج تحقیق قاسمی )

زمینه همسویی دارد به طوری که آن تحقیقات نشان دادند که رسانه 

 .ندهای ورزشی در توسعه ورزش قهرمانی موثر بوده ا

عامل پنجم توسعه اوقات فراغت ورزشی نام دارد .مراجعه به تاریخ 

تلویزیون در کشورمان گویای این نکته است که با ظهور این جعبه 

اسرار آمیز نه تنها افراد خانواده ها بلکه گاه همسایگان و دوستان به 
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دور هم جمع می شدند تا از لذت تماشای بر نامه های ورزشی بر 

د . با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق تماشای خوردار شون

تلویزیونی رویدادهای ورزشی از مهمترین سرگرمی های انسانها در 

اوقات فراغت است .نتاج تحقیق با نتایج بدست آمده از تحقیقات 

(همسو میباشد 2004(، هارولد السول و چارلزرایت )1373لطیفیان )

خراجی قرار داشته اما در ولی در این تحقیق در رتبه پنجم است

تحقیقات مشابه به آن توسط نامبردگان در اولویت آخر بعد از نقش 

 انتقال میراث فرهنگی واقع شده است . 

عامل ششم توسعه مدیریت ورزشی نام دارد این نگرش به این 

مفهوم است که تماشاگران بر این باور بوده اند که با تماشای 

توان تغیری بر مدیریت و زیرساختهای تلویزیونی این رویدادها می 

ورزشی اعمال کرد .این عامل در به حداکثر رساندن امکانات ورزشی 

و عمومیخود  مدیران و به دست آوردن تجربه توسط مسئوالن تماشا 

کننده تلویزیونی این رویدادها ی ورزشی کمک شایانی  می کند . 

ایی که در شناساین عامل با نتایج مطالعاتی مشابه برخی محققان 

اثرات این رویدادها بر جامعه و زیرساختهاو مدیریت و بهبود امکانات 

و اسپیلینگ   2002اشاره داشتند همخوانی دارد )تورکو و همکاران ،

(. از لحاظ اولویت نتایج بدست آمده و سطح رتبه بندی این 2000

 عامل با نتایج تحقیقات گذشته نام بردگان اندک مغایرتی دارد که

نتایج این تحقیق آن را در رتبه ششم و تحقیقات مشابه گذشته در 

رتبه های اول و دوم می دانستند . این عامل به خاطر اینکه فرصت 

مناسبی ایجاد می کند تا از یک طرف افراد تجاربی در زمینه برگزاری 

اینچنین رویدادهایی کسب کنند و سطح مدیریت خود را افزایش 

مسئوالن و مدیران از امکانات الزمه برای  دهند و ازسویی دیگر

برگزاری رویدادهای ورزشی آگاه شوند و تدابیری برای رفع کمبودها 

 و مشکالت احتمالی اتخاذ نمایند ،حائز اهمیت است .

عامل هفتم تقویت ابعاد اجتماعی نامیده شد ، نتایج این تحقیق تایید 

یی و تماشای ( است ،زیرا با برپا1997کننده ی مطالعات گتز)

رویدادهای ورزشی جلب مشارکت و پیوستگی اجتماعی توسعه می 

یابد و موتور محرکه ای برای مشارکتهای اجتماعی می گردد.با 

تماشای تلویزیونی این رویدادها ورزشکاران با نوعی آگاهی از رفتار 

 اجتماعی تیمهای –نمایش داده شده از پیامد های نامطلوب انحرافی 

ورزشکاران آگاه گشته و در این حوزه می توانند تجربه ورزش و یا 

بگیرند که بر روی رفتار اجتماعی آنان نقش مهمی داشته باشد .نتایج 

حاصل از این تحقیق  را براساس نظریه کارکرد گرایان تلویزیون 

به نقش ورزش و تربیت بدنی در راستای تقویت ارزشهای جمعی  که

نان و سازگاری اجتماعی مردم از ، اجتماعی شدن کودکان و نوجوا

طریق تماشاگری ورزش و ارتقا روحیه ملی و همبستگی بشری و 

تخلیه انرژی پرخاشگری به صورت مطلوب و جمعی اشاره می کنند، 

می توان تحلیل نمود . در این دیدگاه بر کسب مهارتهای اجتماعی 

و دسترسی به فرصتهای شغلی و حرفه ای ، شکل گیری هویت 

و اجتماعی، رهایی از تنش ها و بحران ها، کنترل اجتماعی شخصی 

، تندرستی جسمانی، اشاعه وفاق ملی و توسعه اقتصادی و سیاسی، 

جامعه پذیری و تقویت نقش های سنی و جنسی و نژادی و خانوادگی 

از طریق پرداختن به ورزش و تماشای مسابقات ورزشی تاکید می 

 شود. 

ورزش نام گرفت . بر طبق عنوانی  عامل هشتم داوطلب گرایی در

که برای این مولفه انتخاب شده است نتایج این تحقیق بیان می 

کنند که تماشاگران با دیدن این رویدادها در زمینه های اقتصادی ، 

مدیریتی و حمایت های مالی جهت برگزاری این رویدادها مشارکت 

ارد .این داوطلبانه نموده و در جذب افراد داوطلب نقش مفیدی د

عامل بیان کننده تعلق و وابستگی اجتماعی است که اتحاد و 

یکپارچگی ،تعهد و مسئولیت پذیری و رابطه دوستی را در بین 

تماشاگران و برگزار کنندگان این رویدادها افزایش داده و منجر به 

دوستی و داوطلب گرایی در این عرصه می باشد . این عامل با نتایج 

( 2003(و فردلین و همکاران )2001ن و مسی )برخی محققان برو

همسو است . تماشای چنین رویدادهایی در جهت ایجادفضای 

صمیمانه ، دوستانه و مشورت جهت داوطلبی در حمایت از ورزش 

 کمک می کند .

عامل نهم توسعه و حفاظت از میراث فرهنگی نام گرفت ، این عامل 

ی تماشاگران تلویزیون به افزایش منزلت اجتماعی و فرهنگی جامعه

این رویدادها اشاره دارد و برای جامعه برگزار کننده رویداد غرور و 

افتخار و همچنین توسعه ابعاد فرهنگی را به ارمغان دارد .با توجه به 

اینکه رسانه تصویری )تلویزیون ( در دسترس فوری ، همگانی و 

تصویری همچنین امکان تماشا برای افراد باال است برای ایجاد 

روشن از فرهنگ جامعه میزبان را به دیگر جوامع قلمداد می کند و 

در جهت اشاعه فرهنگ به دیگر نقاط جهان حائز اهمیت می باشد . 

لذا می توان در هنگام قبل و بعد از اجرای رویدادها و مسابقات 

ورزشی  میراث فرهنگی و ارزشهای جامعه را به تصویر کشید ، که 

و پذیری فرهنگی و اشاعه آن تاثیر دارد این عامل با این امر بر الگ
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( در این زمینه همسو 1984) ( و ریچی1997) نتایج مطالعات گتز

اند، ها پرداختهمی باشد. در میان نظریاتی که به آثار درازمدت رسانه

باشد. این نظریه عبارتست از اینکه تلویزیون در نظریه کاشت می

جایگاه محوری در زندگی روزمره ما های مدرن چنان میان رسانه

 شده و "محیط نمادین"پیدا کرده است که منجر به غلبه آن بر 

هایش در مورد واقعیت، جای تجربه شخصی و سایر وسایل پیام

شناخت جهان را گرفته است.. گربنر عقیده دارد که تلویزیون به 

اش، نیروی فرهنگی قدرتمندی لحاظ عمق و نفوذ قابل مالحظه

 شده صنعتیت. وی تلویزیون را ابزاری در دست نظم تثبیتاس

داند، که بجای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی اجتماعی می

باورها، ارزشها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. 

 پذیری یعنی اشاعۀ ثبات و پذیرشاو که اثر اصلی تلویزیون را جامعه

عتقد است که تلویزیون تغییرات را به داند، موضعیت موجود می

رساند؛ بلکه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای تنهایی به حداقل نمی

عمدۀ فرهنگی)به نظر محقق این پژوهش  رسانه و رویدادهای 

(. 1384شود. )گونتر، ورزشی از این نهادها هستند ( محقق می

ه گ به عالوگوید: تمرکزجمعیت درشهرهای بزرلوگاردراین باره می

زندگی ودرعین حال به متحدالشکل شدن باالرفتن سطح عمومی

فرهنگ وتوفیق زودرس،این پرده کوچک کمک کرده است. رابطه 

متقابل فرهنگ و رسانه ریشه در تاریخ حیات بشر دارد و میتوان 

گفت پیدایش رسانه همزاد جامعه بوده است . در طول تاریخ ،انسان 

رسانه ها را بکار گرفته و فرهنگ خود را نیز برای انتقال پیام خود 

 هنگفر و بشری جامعه ناپذیر جدایی جزء رسانه گسترش داده است.

 های دهپدی آینده در تکنولوژی گسترش با شک بی ، است بوده آن

 .کرد خواهد پیدا موجودیت فرهنگ و رسانه پیوند در نوینی

 –رویدادهای ورزشی و ورزش به عنوان یک پدیده اجتماعی 

فرهنگی  به بررسی ارزشها و هنجارهای فرهنگی یک جامعه 

پرداخته و به صورت ارتباط متقابل و موثر، زوایای مختلف و ابعاد نو 

رفتار انسانی را مورد توجه قرار می دهد. این پدیده اثر گذار در عصر 

دادها ی ورزشی بخش اعظمی از حاضر از طریق مراسمات، روی

جمعیت هر کشور را به شکل های گوناگون با خود همرا می سازد،  

لذا مدیران و مسئوالن مربوطه می توانند از این فرصت های بدست 

آمده در جهت اعمال اهداف خود در تمامی زمینه ها بخصوص اشاعه 

 .و توسعه فرهنگ جامعه میزبان نهایت استفاده را کسب نمایند

نتایجحاصل از فرضیات مربوط به نقش جنسیت و نحوه تماشای 

 2014تلویزیونی ورزشکاران در تماشای رویدادهای ورزشی اینچئون 

کره این را نشان می دهند که بین این عوامل و تغیر در نگرشهای 

تماشاگران تفاوت معنی دار است به این مضمون که تفاوتهای فردی 

ق  می باشند. نتایج حاصل از این تحقی باعث پذیرش نقشهای متفاوت

که بیان می کند تماشای تلویزیون در طوالنی مدت   گرنبربا نظر 

موجب تاثیر در جهان بینی و نظام ارزشی ، اعتقادی و باورهای 

بینندگان پرمصرف خود می شود که البته این تاثیرات می تواند با 

( متفاوت باشد نحوه تماشای تلویزیون  –تفاوتهای فردی )جنسیت 

ز جمله تاثیر مربوط به رسانه ها این است که ا باندوراو طبق عقیده 

رسانه ها با انتقال و انتشار ارزشها و هنجارهای جدید ، ارزشهای جا 

افتاده و قدیمی را مورد تهدید و به چالش می کشانند ، موافق است 

اشای م. اما در زمینه فرضیه مربوط به نوع فعالیت ورزشی و نقش ت

این رویدادها تفاوت معنی داری مشاهده نشد ،البته شاید این هم 

بدلیل جذابیت رشته های ورزشی و توجه بینندگان بر نتایج حاصل 

از مسابقات برای کشور خود باشد که هر بیننده پیگیر این رویدادها 

مالک را بر نوع فعالیت ورزشی نمی گذارد . لذا مدیران و مسئوالن 

د توجه خود را جهت جذب تماشاگران و اخذ سهم بیشتری مربوطه بای

از نمایش رویدادها با توجه به شرکت دادن ورزشکاران در اکثر رشته 

 پرورش یا کاشت نظریه  های ورزشی ، معطوف دارند . باتوجه به 

 رسانه نآ از که مخاطبانی و رسانه میان متقابل کنش بر گربنر، جرج

خاطبان گذاری رسانه ها بر متاثیر چگونگی بر نیز و کنند می استفاده

تاکید دارد. فرض اساسی این نظریه این است که بین میزان مواجهه 

و استفاده از رسانه و واقعیت پنداری در محتوا و برنامه های آن رسانه 

ارتباط مستقیم وجود دارد. به این صورت که ساعت های متمادی 

ییر نگرش ها و دیدگاه مواجهه با رسانه ای خاص باعث ایجاد تغ

های موافق با محتوای رسانه می شود. در واقع نظریه پرورش با 

تعیین میزان و نوع برنامه های مورد استفاده از رسانه ها، میزان تاثیر 

 را مطالعه می کند تا به ساز و کار و نحوه تاثیر دست پیدا کند

رخ  ظریه(. در تجدید نظری که توسط گربنر در این ن1379)اعزازی، 

را به این نظریه  "تشدید"و  "سازیمتداول"داد، وی دو مفهوم 

اشای شود که تمها در نظر گرفته میافزود. با این مفاهیم این واقعیت

ختلف های اجتماعی مبیش از حد تلویزیون نتایج متفاوتی برای گروه

دهد که تماشای بیش از حد سازی هنگامی روی میدارد. متداول

 شود وها میها در گروهمنجر به تشدید تقارن دیدگاه تلویزیون،

دهد که اثر کاشت در گروه خاصی از جمعیت بیشتر هنگامی روی می
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شود. براساس نتایج این تحقیق که، تلویزیون با متغیرهای دیگر در 

ای که تماشای تلویزیون بر بعضی از گیرد؛ به شیوهتعامل قرار می

شته و بر بعضی دیگر تأثیری نخواهد های فرعی اثر قوی گذاگروه

داشت. براساس این تجدید نظر، صرف پرمصرف بودن مخاطب، 

موجب تأثیر فراوان تلویزیون بر مخاطب و تغییر باورهای او نخواهد 

کند، شد؛ بلکه متغیرهای محیطی نیز در این اثرگذاری نقش ایفا می

ی ورزشی که این متغیر های محیطی را می توان  نمایش رویدادها

و جذابیت این رویدادها برای ورزشکاران تماشاگر تلویزیونی این 

 "رویدادها دانست. 

نمایش تلویزیونی رویدادهای ورزشی یکی از اهداف اساسی و اصلی 

برنامه سازان و دست اندر کاران این سازمانهاست و در واقع یکی از 

: ی چونروشهایی می باشد که می توان از طریق آن به نوعی موارد

مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی را بطور غیر 

مستقیم به مخاطب ارائه نموده و آموزشهایی را در این زمینه داشته 

طبق تحقیق به عمل آمده در برخی از موارد موفقیت ها نیز  باشد.

بیشتر و مثمر ثمر تر هستند. در نتیجه سازندگان این جور برنامه ها 

ادهای ورزشی باید توجه و تالش بیشتری داشته باشند تا و روید

منابع و انرژی بکار گرفته را به نحو احسن و در مسیر خود حرکت 

داده و در نهایت امر به هدف مورد نظر خود دست یابند. البته با 

بررسی های انجام شده می توان گفت که نمایش تلویزیونی 

ضعف و قوت می باشد رویدادهای ورزشی دارای یک سری  نقاط 

که گاهی همراه با موفقیت و درمواقعی موفقیت کمتری حاصل نموده 

است که سازندگان برنامه های نمایش تلویزیونی رویدادهای ورزشی 

و مدیران ورزشی مجری رویداد ورزشی در این موارد رسیدگی های 

در واقع دست اندرکاران این دو سازمان با  بیشتری را به عمل آورند.

ید به طور مرتب از مخاطبن خود نظر سنجی نموده و برای نظر و 

عقاید آنان احترام قائل شوند، تا از این طریق ابتدا اطمینان مورد نظر 

را کسب نموده و به دنبال آن اهداف مورد نظر خود را به جریان 

بیاندازند . همچنین این مدیران نظر حامیان مالی و شرکت های 

سر های ورزشی را جویا شده، که این عمل هم کمک کننده و اسپان

به نوبه خود در جذب سرمایه گذاری و حمایت مالی آنان اهمیت 

زیادی دارد . در نهایت ضرورت تعامل و ارتباط هرچه بیشتر مدیران 

سازمان تربیت بدنی و فدراسیونها ی ورزشی با رسانه های ورزشی 

 سانه در سازمان وو سازمان صدا و سیما از طریق تشکیل کمیته ر

فدراسیون مربوط، بر گزاری نشست های دوره ای به منظور گزارش 

فعالیت ها، اقدامات و اهداف مورد نظر دریافت و تبادل نظر با 

کارشناسان این سازمانها در جهت راهکارهای توسعه این عوامل ذکر 

 شده صورت پذیرد.
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