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 چکیده
دهي باورها، نگرش و افكار جامعه و همچنين دهي و جهتهاي گروهي در شكلرسانه

 يبررسهدف این تحقيق رناپذیري دارند. انكانقش  ورزش توسعهبستري مناسب در  ایجاد

تحقيق حاضر یک مطالعه است. مردم  يزشر مشارکت ورورزش ب يونیزینقش شبكه تلو

پژوهش  نیا يجامعه آمار. یک تحقيق کاربردي است هدفاز نظر  و تحليلي -توصيفي

ه از آمددست. بر اساس اطالعات بهتساسال شهرستان ماکو  15 يافراد باال هيشامل کل

نفر  87241 هرستان ماکوسال ش 15 يباال تيجمع يغربجانیاستان آذربا 1395 يسالنامه آمار

بود که  پرسشنامهابزار تحقيق . تعيين گردید 384کوکران  جدول ينمونه آمارتعداد . است

روش  زفت. در این تحقيق امورد تائيد قرار گر( %24/81) پایایي آن با ضریب آلفاي کرونباخ

 يننشان داد ب هاي تحقيقگردید. یافته استفاده spss18 افزارنرم و از يهمبستگ بیضرآماري 

آموزش در شبكه ورزش با  ي ورساناطالع ي،مشارکت اجتماع جیترو ي،سازفرهنگ

 وجود دارد. يداريمردم رابطه معن يمشارکت ورزش

 رکتمشا ورزش، شبكه آموزش، اجتماعي، مشارکت سازي،فرهنگ کلیدواژگان:
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Investigating the role of sports television network on 

people's sports participation 

L. Babapour1  

Abstract 

Mass media play an indisputable role in shaping and directing the 

beliefs, attitudes and thoughts of the community, as well as the 

establishment of an appropriate setting in the field of sport development. 

The purpose of this study is to investigate the role of sport television 

network on people's sports participation. The present research is a 

descriptive-analytic study and so applied research. The statistical 

population of this study includes all people over 15 years old in Maku 

city. According to data from the Statistical Yearbook of 1395, in the city 

of Maku of west Azarbaijan province has population of over 15 years old 

87241 people. The sample size of the Morgan table 384 was determined. 

The research instrument was a questionnaire, which was confirmed by 

Cronbach's alpha coefficient (81.24%). In this research, correlation 

coefficient and spss18 software were used. Research findings showed 

that there is a significant relationship between culture development, 

promotion of social participation, information and education in sport 

network with sport participation. 

Keyword: Culture promotion, social participation, Education, sports 

network, sports participation. 
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 مقدمه

 اجتماعي، مسائل براي بررسي اساسي بزارهايا از یكي گروهي هايرسانه 

 به اجتماعي هايارزش گيريشكل در مؤثري عامل بسيار و آموزشي رساني،اطالع

 رسدمي نظر به. (1381آیند )گروه مطالعات حقوقي سازمان صداوسيما، شمار مي

 در مهمي نقش توانند( مي1388شهسواري، )دموکراسي  رکن چهارم عنوانبه هارسانه

 صحيح عملكرد صورت و در نمایند ایفاء جوانان و نوجوانان ویژهبه مردم روشنگري

 متأثر از مردم بر حاکم فرهنگ. شوند ناسالم سوي تفریحاتبه هاآن سوگيري مانع

 را عملكردها و هانگرش د باورها،واننتمي عوامل این. است اجتماعي مختلف عوامل

 رشد اخير هايسال در که اجتماعي يهاپدیده از یكي. دهند خود قرار تأثير تحت

و  بدنيتربيت است، داده قرار تأثير تحت را تقریباً مردم آحاد و داشته گيريچشم

 هايارزش گيريشكل رد مؤثري بسيار عامل گروهي هايرسانه. است ورزش

 شدهدرج مطالب و هابرنامه محتواي ورزشي، در بخش که روندمي شمار به اجتماعي

باشند  داشته کشور بهبود وضعيت و پيشرفت در سزایي به تأثير نندتوامي ر آند

 تحوالت که ايدهه در ملي، رسانه عنوانبه صداوسيما (. سازمان1386)کردي، 

 در و ساخته دگرگون را بشري مناسبات تمامي تباطاترا عرصه در انگيزشگفت

 شدهشناخته عامجو رنوشتس بر عمومي افكار تزاید به رو حاکميت عصر که عصري

 هايکه روش است مدیریتي نوین هاينگرش و ابزارها از برخورداري به نيازمند است،

 گذشته، به تا دارد آینده به نگاه بيشتر که مدیریتي جدید هايروش به را سنتي ارزیابي
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 سند راستاي در و توسعه چهارم برنامه در صداوسيما سازمان رو،ازاین. دهد آشتي

 آینده حرکت ترسيم و ریزيبرنامه در نو حرکتي به دست نظام، سالهبيست اندازمچش

 و خارجي محيط هايچالش به معطوف و نگرانهآینده راهبردي، نگاهي با و زد خویش

 نمود ترسيم آینده سال پنج در را دوخ حرکت استراتژي سازمان، يخلدا محيط تحليل

ملكوتيان، )بود  رسانه افق نام به يسند تشاران و تصویب تهيه، تالش این ماحصل که

 و هااندیشه رواج و طرح براي ابزار ترینقویي هارسانه راستا، در این(. 1388

 شوندمي محسوب جوامع قلب به هانگرش و هافرهنگ نفوذ براي وسایل کارآمدترین

بدیل ت جوامع در اجتماعي هايواقعيت گيريشكل غالب منبع به و( 1386قاسمي، )

 که دارد ايرسانه هايپيام در ریشه دنيا به ما نگرش از ايعمده بخش درواقع. اندهشد

 بر مستقيمي اثر وسيع، نفوذ دامنه بودن دارا لحاظ به هاآن. اندشده ساختهپيش از

 (.2002، 1ولف و همكاران)دارند  هجامع هنجارهاي و هاارزش

 در انكارغيرقابل ورترض یک وانعنبه بدنيتربيت و از طرف دیگر، ورزش

 هايکاهش هزینه اجتماعي، انحرافات از جلوگيري رواني، و روحي جسماني، سالمت

 و توسعه کهطوريبه .است شدهگرفته نظر در... و وريبهره و توليد افزایش و درماني

 ورزش هاآن ترینمهم از یكي که دارد مختلفي هايشاخص کشورها واقعي پيشرفت

 از حاکي اقتصادي و سياسي اجتماعي، فرهنگي، هايپدیده با ورزش ارتباط است.

 نگاه یک در و کشورهاست ملي توسعه هايبرنامه در آن نقش و پدیده این اهميت
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 ارتباط کشور آن تقدر و با اقتدار کشور هر در ورزش پيشرفت و توسعه کلي

 سالمت تأمين لامعو از كيی عنوانبه ورزش امروزه(. 1389قاليباف، )دارد  نزدیكي

 نمود بيان( 5201) 1سياني کهطوريبه. شودمي محسوب جامعه افراد رواني و جسماني

 رواني و اختينش اجتماعي، توسعه سبب بدني و فيزیكي هايفعاليت در افراد مشارکت

 برانگيزاننده، مهيج، ايپدیده عنوانبه ورزش(. 2015سياني، )دد رگمي جسماني و

-رسانه در مهمي جایگاه جامعه در سالمت ارتقاي و توسعه عامل ،ملي تحادا موجب

 براي هارسانه دست در مهمي ابزار عنوانبه ورزش امروزه. دارد عهده بر گروهي هاي

. است شدهشناخته ها،آن بين در يبينپيش قابل رفتارهاي بروز و مردم بر اثرگذاري

 جوانان تا است شده موجب هاهانرس طریق از جهان تمامي در ورزشي الگوهاي معرفي

 قرار خود الگوي را نمایندمي معرفي هارسانه که را مقبولي الگوهاي جهان سراسر در

 يجمع هايرسانه قدرت چنينهم (.2015سياني، )کنند  سازيشبيه هاآن با و داده

 نگرش نای. است شده گسترده طيفي در رسانه تأثير در زمينه وسيعي مطالعات باعث

. شودمي جمعي هايرسانه روي اقتصادي نظرات نقطه از هادولت بيشتر توجه عثاب

 ها،دولت از برخي بهتر مدیریت با آن سودآور رشد و ورزش صنعت رشد با اخيراً

 از استفاده دنبال به واست  مهمي اقتصادي ةجنب هادولت براي فرصت این زا استفاده

 توانمي حقيقت در(. 1391همكاران،  و قاسمي)د هستن نحو بهترین به فرصت این

 منفي و مثبت هايجنبه داراي که دارد وجود ورزش و هارسانه بين متقابلي رابطه گفت
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 کند،مي توجهيقابل کمک هارسانه به مخاطب جلب در ورزش کهآن با وجود. است

 ترویج و درست زشور اشاعه جهت در اندازه همان به نيز هارسانه کهاین مورد در اما

 نهاد دوازآنجاکه  لذا. دارد وجود تردید جاي نه یا کنندمي فعاليت ورزش فرهنگ

 تعامل در نيز و است امروزي مدرن جهان در تأثيرگذار بسيار نهادهایي رسانه، و ورزش

 که کالني گذاريسياست ریزيپي هستند،( جامعه )جوانان يتجمع اکثریت با مستقيم

 و الزم بسيار گردد جامعه براي بيشتر ورزشي هايبرنامه هتوسع و يسودآور به منجر

 نتایج به تا و گردد اجرا ریزيبرنامه قالب در است بهتر که هایيسياست .است ضروري

و  ديهانست کهطوريبه. دبرس کشور اقتصاد در نوعيبه و ورزش اقتصاد در عميق

 نقش هارسانه و شودمي یتیرمد هانهرسا وسيلهبه ورزش کنندمي بيان( 2010) 1لياسك

(. همچنين 1389مرادي، )کنند مي ایفا ورزشي هايتيم موفقيت در انكارناپذیري

ه برخي از نتایج تحقيقات داخلي و خارجي به اهميت این موضوع پرداختند که ب

 يبه بررس ي( در پژوهش1396) و همكارانش مقدسشود؛ ياره مها اشپژوهش

)مطالعه  رزشي و نقش آن بر تعهد ورزشي مخاطبانیزیوني وهاي تلواثربخشي برنامه

موردي: برنامه تلویزیوني ورزش صبحگاهي( پرداختند. آزمون تحليل مسير نيز حاکي 

نگرش ایجاد شده از  نگرش مخاطب تأثيرگذار است و از آن بود که متغير مستقل بر

درنهایت  شودب ميانكه موجطریق متغير مستقل بر تغيير رفتار مخاطب مؤثر است چن

-مي مشاهدهمخاطب به تغيير رفتار خود متعهد شود. مخاطبي که برنامه تلویزیوني را 
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 .ها را انجام دهدشود که فعاليتیابد و متعهد ميکند، نسبت به آن شناخت کافي مي

 يهمگان يعوامل مؤثر بر مشارکت ورزش يبررس( در تحقيقي به 1395) جهخوا يتیوال

و درمان و کسب  يريشگيدهد که پينشان م قيتحق يهاافتهپرداخت. ی زیر تبردر شه

محسوب  يشرکت در ورزش همگان يعوامل وادارنده افراد برا نیترلذت و نشاط مهم

 نيو درمان و همچن يريشگيپعوامل وادارنده عوامل  نیترشوند. در زنان مهممي

سب لذت و نشاط دارنده کعوامل وا نیترو در مردان مهم يجسمان يو آمادگ يسالمت

از زنان از مشارکت در  شتريب يطور معنادارو درمان بود. مردان به يريشگيپ نيو همچن

 نیترداد که مهمان نش قيتحق جی. نتاکنندياحساس لذت و نشاط م يورزش همگان

و عامل  يو اجتماع يفرهنگ ملعا يضور افراد در ورزش همگانزدارنده حعوامل با

نشان  جیاست. باوجود مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان، نتا زاتيات و تجهامكان

دارند.  يدر ورزش همگان يتريقو زهيو با انگ شتريدار مشارکت بدهد زنان خانهيم

 يدر ورزش همگان كاريافراد ب فيضع زهيمشارکت کم و باانگدهنده نشان قيتحق جینتا

هاي شبكه نقش برنامه يرسبر به يقيحق( در ت1394)ي صالح ديو س زادهيقل .تاس

 هايیافتهدار منطقه پنج تهران پرداختند. ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه

 زشيدر ارتقاء فرهنگ ورهاي ورزشي شبكه ورزش نشان داد که نقش برنامه قيتحق

 60/2 ها نسبت به ورزش با ميانگينو تغيير نگرش آن 91/2 ار با ميانگيندخانهزنان 

-هاي فرهنگي در ورزش زنان خانهز سطح متوسط است. همچنين ارتقاء ارزشر اکمت

ارتقاء هنجارهاي ، 97/2 هاي مذهبي با ميانگينارتقاء ارزش، 98/2 دار با ميانگين
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 دار با ميانگيناي ورزشي زنان خانههاليتدر فع ارکتمش، 03/3 ميانگين فرهنگي با

 يبه بررس گرید يقي( در تحق1394) ارانشو همك ندناويم .در سطح متوسط است 99/2

 کارشناسان دگاهیاز د يرسانه مل قیاز طر يکردن ورزش همگان نهینهاد يهاروش

به  که توجه دهديپژوهش نشان م جی( پرداختند. نتاماي: شبكه ورزش سي)مطالعه مورد

و  هايباز جیارزش، ترو کیعنوان ها، مطرح کردن ورزش بهخانواده ورزش

در ارسال  اوممسئول، تد ياز نهادها يگرنظارت و مطالبه ،يو محل يبوم ياهورزش

 يمعرف ،يمسئول در توسعه ورزش همگان ينهادها ریبا سا يهمكار ،يورزش يهااميپ

مطلوب ورزش، هشدار دادن در  يکردهاو کار دی، نشان دادن فواشكارورز يالگوها

و  نهیهزکم يهاورزش يفان و معررزش بانوو يسازنادرست، برجسته يمورد رفتارها

شبكه ورزش  قیاز طر يکردن ورزش همگان نهینهاد يهاروش نیترآسان، از مهم

مردم به  شیراؤثر در گعوامل م نييتببررسي و ( به 1393)ي و جامع يعامر .ماستيس

 دگاهیاز د يجمع يهابا تأکيد بر نقش رسانه يو قهرمان يهمگان ياهورزش

 يدارينشان داد که تفاوت معن جینتاپرداختند.  استان کردستان يبدنتيان تربکارشناس

نرمال بودن  يپژوهش وجود دارد. بررس يهااسيمق ریز يهازوج نيانگيم ةرتب نيب

و ارتباطات،  يسازيجهان ان داد کهپژوهش نش يهاامههاي پرسشنهنمرات مؤلف عیتوز

 يهارسانه ،ياجتماع يهاكهشب ،يرزشو يهاساختار سازمان ،ياجتماع يتقاضا

 جیاول تا ششم قرار دارند. نتا تیدر اولو بيغيرورزشي به ترت يهاسازمان ،يجمع

مثبت  001/0در سطح  قيتحق يهامؤلفه ریز ينشان داد که تمام يريتک متغ tآزمون 
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زش مردم به ور شیدر گرا يجمع يهاباشند که نشانگر مؤثر بودن رسانهيم داريو معن

در کشور استراليا به رابطه  ي( در تحقيق1990) 1وود نیگر است. يو قهرمان يهمگان

 2مول .افتیدست  ياي و تغيير نگرش نسبت به فعاليت بدنمعناداري بين تبليغات رسانه

بدني کشورش به نقش متخصصان تربيترش نگ يدرباره بررس ي( در تحقيق2000)

به رابطه معناداري بين  يمگانه و يهرمانبه ورزش ق شیدر گرا يهاي جمعرسانه

( 2012) 3و همكاران نستیو ت.افیدست  يو قهرمان يها و توسعه ورزش همگانرسانه

-يچون المپيک شرکت م در مسابقات مهم و معتبري يزنان ورزشكار وقت افتندیدر

مسابقات بيشتر  گریها از دبه آن افتهیهاي اختصاص مطالب و عكس جمح کنند،

هادسون و . گذاردياثر م يمسابقات در پوشش خبررسانح اهميت د. پس سطشومي

 كا،یهاي فوتبال آمرليگ جیدر خصوص توسعه و ترو ي( در تحقيق2015) 4بوواج

 يابیاهكارهاي بازارورزش در گرو استفاده از ر نینتيجه گرفتند توسعه و پرورش ا

کنندگان ينان و تضم، طرفدارها توسط تبليغاتبازي نیاست. به طوریكه اگر ا يورزش

و  يرقابت ،يبيشتر، موانع فرهنگ يبه منابع مال يباي همراه باشد، ضمن دستيارسانه

 دهندينشان م يقيدر تحق( 2015) 5و همكاران لو .شودنيز از ميان برداشته مي يپيشرفت

مختلف و  يهاورزش یيدر شناسا توانديمهم م يهايو پخش باز یيدئویو ریتصاو

و  هاستميآموزش س يبرا نيها نقش داشته باشد و همچنبه آن رشته يدم عامرد شیراگ
 

1 . Greenwood 
2 . Mull 
3 . Winst et al. 
4 . Hudson and Bowney 
5 . Lu et al. 
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 راجرز .مؤثر باشد گرید يبه باز يها از بازها و برطرف کردن ضعف آنآن يريادگی

و توسعه ورزش  يهاي ورزششبكه نيب افتندیدر يقي( در تحق2016) 1و همكارانش

 يتفاوت معنادار يو منابع انسان يمالمنابع  ،يورزش يهادر هر سه عامل مؤلفه يهمگان

 وجود دارد.

 ویژه شبكه تلویزیوني ورزشورزشي به هايرسانه انكارناپذیر نقش به با توجه حال

 در ورزش و بدني نقش فعاليت چنينهم و جامعه افكار دهيجهت و دهيشكل در

كه تلویزیوني بش که یيمتا بررسي نما آنيم بر جامعه، افراد رواني و جسماني سازيسالم

 بر مشارکت ورزشي مردم شهرستان ماکو نقش داشته است؟ تا چه ميزان ورزش

 يارسب تأثير و داشته هادرون خانواده در ايویژه جایگاه هارسانه کنوني، جهان در

 به را که پيامي است عاملي ارتباطي مفهوم در رسانه،. دارند عهافراد جام روي بر زیادي

 بر بسزاي آن تأثير که است ايسيطره پر رسانه تلویزیون .دهدمي قالانت مخاطب

 و شده مطرح نهایي معيار عنوانبه جمعيارتباط  وسيله این. نيست پوشيده کسهيچ

 تلویزیوني، هايميان برنامه در .دارند آشنایي آن محتواي از زیادي با بخش تماشاچيان

 .گيردمي قرار دگانبينن بالاستق بيشتر مورد که هاستآموزش از برخي

 صنعت دو هر براي تجاري و فرهنگي رابطة یک عنوانبه رسانه و ورزش بين پيوند

 و زنده پخش سطةوابه تلویزیون جمعي هايرسانه بين از. است مناسب مدیریت نيازمند

 
1 . Rogers and et al. 
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 مشيخط. است داشته ورزش و رسانه پيوند در بيشتري تأثير تصاویر، مشاهدۀ امكان

 فعال در آن محوري نقش و ایران در رسانه این بودن انحصاري به جهتو با ونتلویزی

 از بتوان که است هایيراه مورد در بررسي و تحقيق نيازمند مردم، عامة زندگي کردن

. داد قرار( هاجذابيت حفظ با) زشور پایة سطوح خدمت در را یونتلویز آن، طریق

 .کاهدنمي( قهرماني ورزش و ياهحرف ورزش)باال  سطوح به توجه اهميت از امر این

 توانندمي عوامل این. است مختلف اجتماعي عوامل از متأثر مردم بر حاکم فرهنگ

 هايرسانه ميان در این. دهند قرار خود تأثير تحت را عملكردها و هانگرش باورها،

 آموزشي رساني،اطالع اجتماعي، مسائل بررسي اساسي براي ابزارهاي از یكي گروهي

 از یكي. آیندمي شمار اجتماعي به هايارزش گيريشكل در مؤثري بسيار عامل و

 را تقریباً مردم آحاد و داشته گيريچشم رشد اخير هايدر سال که اجتماعي هايپدیده

 تواندها ميرسانه راستا این است. در و ورزش بدنيتربيت است، داده قرار تأثير تحت

 نيز اجتماعي، ورزش هايپدیده تمام ميان باشد. در هداشت رزشو توسعه در مهمي نقش

و  هانگرش جامعه، افراد ورزشي رفتار و عادات،است  جامعه هايگرایش از متأثر

 و جامعه ياهگرایش تأثير متقابل تحت گيهم ورزشي، مسائل در آنان باورهاي

 گرفته است. قرار هارسانه

 . بطوریكهاستیجان غربي ان آذربارهاي استترین شهشهرستان ماکو یكي از جوان

لذا پر کردن اوقات فراقت این  نفر است. 87241سال شهرستان ماکو  15 يباال تيجمع
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است  يهمگان ورزش راغتهاي پرکردن اوقات فاز راه يك. یاستجوانان ضروري 

است که  يهاي جسمانمنظم در فعاليت حضور ای يهاي جسماز فعاليت يکه شكل

منجر به  ایرا شكل دهد و  يروابط اجتماع، بخشدرا بهبود مي يانور و يبدنسالمت 

 شبكه با توجه به مطالب بيان شده ضروریست تا به بررسي نقش .شودمثبت مي جینتا

 پرداخته شود. مردم شهر ماکو ورزشي مشارکت بر ورزش تلویزیوني

 پژوهش ابزار

ضوع از نوع ماهيت موتوجه به پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و با 

که این پژوهش درصدد شناسایي رابطه بين دو . ازآنجایياستپيمایشي  -توصيفي

از نوع  متغير است و با توجه به کمي بودن تحقيق، لذا از لحاظ نوع روش تحقيق

ير رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضریب نظور تفسمکه به استهمبستگي 

 يافراد باال هيپژوهش شامل کل نیا يجامعه آمارنمودیم.  استفادههمبستگي پيرسون 

 1395 يآمده از سالنامه آماردست. بر اساس اطالعات بهاستسال شهرستان ماکو  15

نمونه  .استنفر  87241سال شهرستان ماکو  15 يباال تيجمع يغربجانیاستان آذربا

با لذا  ست.آمده اتدسرس بهدر دست يريگبا استفاده از نمونه قيتحق نیا يآمار

 .گردديانتخاب م 374حجم نمونه آماري این تحقيق برابر  ،استفاده از فرمول کوکران

و تب، مقاالت موضوع از ک اتيو ادب ينظر يآوري مبانجمع يدر این پژوهش برا

پرسشنامة تعيين ميزان مشارکت در فعاليت  از هاداده يآورجمعو جهت  نترنتیا



 

 

 

 

  5۹ مردم ورزشی مشارکت بر ورزش تلويزيونی شبکه نقش سیبرر
 

جهت سنجش متغيرهاي مستقل تحقيق همچنين  و افرانسسك وي یي و ورزشي فونگ

نامه محقق و آموزش( از پرسش رسانياجتماع، اطالع مشارکت سازي، ترویج)فرهنگ

ها تحليل دادهوتجزیه .دگردی استفادهمؤلفه است،  4گویه و داراي  20ساخته که داراي 

ها، )فراواني ر توصيفيطریق آماو از  spss18افزار با استفاده از نرم اتيو فرض

ها از و براي بررسي نرمال بودن داده هاي گرایش مرکزي و پراکندگي(گيرياندازه

ب یضراز  اتيجهت آزمون فرض نيهمچن واسميرنوف  -آزمون کولموگروف 

 .نمودیماستفاده  يهمبستگ

 

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

و ماکزیمم محاسبه مينيمم  ف معيار،هاي تحقيق، ميانگين، ميانه، انحرابراي متغير

و بيشترین  00/3، کمترین مقدار برابر 85/3برابر  ورزشي شده است. ميانگين مشارکت

ميانگين ترویج ، 59/3ر سازي برابميانگين فرهنگاست. همچنين  71/4مقدار برابر 

 است 6/3برابر  و ميانگين آموزش 49/3برابر  رسانيع، ميانگين اطال65/3 برابر

 .(1)جدول

 ورزشی مشارکت توصیفی جدول شاخص :1جدول 

 معيار انحراف واریانس ميانگين ماکزیمم مينيمم تعداد 

 150/0 386/0 85/3 71/4 3 374 ورزشي مشارکت
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 296/0 544/0 59/3 71/4 86/1 374 سازيفرهنگ

 184/0 428/0 65/3 50/4 3 374 یجترو

 111/0 332/0 49/3 30/4 3 374 رسانياطالع

 263/0 512/0 94/3 5 75/1 374 زشآمو

بااودن داده مااال  سااي با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف نر مااورد برر هااا را 

 ده شده است.نشان دا 2صورت جدول شماره قرار گرفت که نتایج آن به
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 رمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیقآزمون ننتایج  :2جدول 

 متغیرها
تعداد 

 هاداده

ف کلموگرو آماره

 فاسمیرن
 p -مقدار

غیرنرمال  نتیجه)نرمال/

 بودن توزیع(

 نرمال 258/0 29/2 374 مشارکت در فعاليت ورزشي

 نرمال 098/0 19/4 374 سازيفرهنگ

 مالرن 124/0 6/2 374 جیترو

 نرمال 698/0 6/2 374 رسانياطالع

 نرمال 063/0 29/2 374 آموزش

، در هریک از متغيرها که سطح 2شماره  از جدول آمدهدستبا توجه به نتایج به

است فرض نرمال بودن  05/0 داريمعنيسطح آمده بزرگتر از دست( بهp) داريمعني

ي اههاي این متغيرها از روشيهتوان براي بررسي فرضها را پذیرفته و ميداده

 پارامتریک استفاده کرد.

 آزمون فرضیات

ه ورزش با مشارکت ورزشي ي در شبكسازرهنگميان ف ددارمي فرضيه اول بيان

 (.3)جدول  داري وجود داردمردم شهرستان ماکو رابطه معني

 ورزشی مشارکت با ورزش شبکه در سازیبین فرهنگ همبستگی ضریب :3جدول 

 ر مالکغیمت 

 بینمتغیر پیش 
 سازینگفره
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 ورزشي مشارکت

 547/0 شدت

 000/0 داريمعني

 374 تعداد

( کمتر Sig=000/0آمده )دستبه معناداري سطح نچو قفو ولجد یجنتا به هباتوج

 دجوو بر هش مبنيويه پژافرضآن،  ياکل نتيجه پس، است( α =05/0)تحقيق  يلفاآ از

 با ماا .شودمي پذیرفته يورزش مشارکت با ورزش شبكه در سازيرابطه بين فرهنگ

و  خوب بطهرا ینا تشد که گفت ناتومي همبستگي ضریب 547/0 ارمقد به توجه

 و ورزش شبكه در سازيبين فرهنگ که معني مستقيم است. بدین نيزآن  جهت

قل بر متغير داري وجود دارد. براي آزمون تأثير متغير مسترابطه معني ورزشي مشارکت

 ه از آزمون رگرسيون استفاده شده است.وابسته این فرضي

ييرات توضيح داده شده نسبت تغ ت است ازکه عبار 2Rبا توجه به ضریب تشخيص 

درصد  9/29توان بيان نمود که است. مي 299/0به تغييرات کل،  xتوسط متغير 

 گرددمي تبيينورزش  شبكه در سازيورزشي، توسط تغييرات در فرهنگ مشارکت

 (.4)جدول 

 شبکه در سازیتحلیل واریانس فرضیه اصلی مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر فرهنگ :4ل جدو

 ورزشی مشارکت با ورزش

 خطاي استاندارد
 ضریب تشخيص

 ΔR تعدیل شده

ضریب 

 (2R) تشخيص
R 
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324/0 297/0 299/0 547/0 

 سطح

 داريمعني

سطح 

 اطمينان

F 
 

 ميانگين

 مربعات 

 وع مجم

 مربعات

درجه 

 آزادي
 اتتغييرمنبع 

 رگرسيون 1 67/16 67/16 48/158 95/0 000/0

 آزمون:نتيجه 

 1Hفرضيه  تأیيد

 باقيمانده 372 14/39 105/0

 کل 373 82/55 ------

يااان ضاايه دوم ب بااا  داردمااي فر شاابكه ورزش  ماااعي در  شااارکت اجت تاارویج م يااان  م

طاا ماااکو راب سااتان  مااردم شهر شااي  شااارکت ورز نااام جااود دارده مع جاادول داري و ( 

5.) 

 یزشور شارکتم با ورزش شبکه در اجتماعی مشارکت ترویج بین همبستگی ضریب :5جدول 

 متغیر مالک 

 بینمتغیر پیش
 ورزشی مشارکت

 مشارکت ترویج

 اجتماعي

 219/0 شدت

 000/0 داريمعني

 374 تعداد

( کمتر Sig=000/0ه )آمدتدسبه معناداري سطح نچو قفو ولجد نتایج به باتوجه

 دجوو بر هش مبنيويه پژافرض آن ياکل نتيجه پس، است( α =05/0)تحقيق  يلفاآ از

 پذیرفته ورزشي مشارکت با ورزش شبكه در اجتماعي مشارکت ویجبين تررابطه 

 ینا تشد که گفت انتومي همبستگي ضریب 219/0 ارمقد به توجه با ماا .شودمي
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 مشارکت ترویج بين که نيمع مستقيم است. بدین نيزآن  جهتو  ضعيف بطهرا

براي  .است قراررب ناداريمع رابطه ورزشي مشارکت با ورزش شبكه در اجتماعي

آزمون تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته این فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده 

 است.

شااخيص  ضااریب ت بااه  جااه  ياارات 2Rبااا تو ساابت تغي ساات از ن بااارت ا ضاايح  کااه ع تو

ياار  سااط متغ شااده تو کاال،  xداده  ياارات  ساات. مي 129/0بااه تغي کااه ا مااود  يااان ن تااوان ب

صااد 9/12 ياارات م در شاا شااارکتتغي تاارویجورز ياارات در  سااط تغي شااارکت ي، تو  م

 (.6گردد )جدول تبيين مي آنان اجتماعي

 اجتماعی مشارکت مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر ترویج 2تحلیل واریانس فرضیه  :6جدول 

 ورزشی مشارکت بر ورزش شبکه در

 اي استانداردخط
 ضریب تشخيص

 ΔR تعدیل شده

ضریب 

 (2Rتشخيص)
R 

387/0 254/0 214/0 219/0 

 سطح

 داريمعني

سطح 

 اطمينان

F 
 

ميانگين 

 مربعات
 منبع تغييرات درجه آزادي مجموع مربعات

 رگرسيون 1 020/0 020/0 135/0 95/0 000/0

 آزمون:نتيجه 

 1Hتأیيد فرضيه 

 دهباقيمان 372 80/55 150/0

 کل 373 82/55 ------
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ورزش با مشارکت ورزشي شبكه  رساني درميان اطالع داردفرضيه سوم بيان مي

 (.7جدول ) داري وجود داردمردم شهرستان ماکو رابطه معني

 ورزشی مشارکت با ورزش شبکه در رسانیاطالع بین همبستگی ضریب :7جدول 

 متغیر مالک 

 بینغیر پیشمت
 رسانياطالع

 ورزشي شارکتم

 035/0 شدت

 000/0 داريمعني

 374 تعداد

کمتر  (Sig=000/0) آمدهدستبه معناداري سطح نچو قفو اولجد نتایج به باتوجه

رابطه بين  دجوو بر هش مبنيويه پژافرض آن ياکل نتيجه پس، تحقيق است يلفاآ از

 به توجه با همچنين .شودمي پذیرفته ورزشي کتمشار با ورزش شبكه در رسانياطالع

 اما بسيار ضعيف بطهرا ینا تشد که گفت انتومي همبستگي ضریب 035/0 ارمقد

 مشارکت با ورزش شبكه در رسانياطالع بين که معني مستقيم است. بدینآن  جهت

ير وابسته این براي آزمون تأثير متغير مستقل بر متغ .است برقرار داريمعنا رابطه ورزشي

 ون رگرسيون استفاده شده است.فرضيه از آزم

شااخيص  ضااریب ت بااه  جااه  ساات از  2Rبااا تو بااارت ا ساابت تکااه ع ضاايح ن ياارات تو غي

ياار  سااط متغ شااده تو کاال،  xداده  ياارات  ساات. مي 034/0بااه تغي کااه ا مااود  يااان ن تااوان ب

صاااد 4/3 شاااارکت در يااارات م يااارات در اطالع تغي ساااط تغي شاااي، تو ساااانيورز  در ر
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 (.8)جدول  باشدمي که بسيار ضعيف گرددبيين ميت ورزش شبكه

 شبکه در رسانیاطالع رتأثی یرگرسیون مدل به مربوط 3 فرضیه واریانس تحلیل :8جدول 

 ورزشی مشارکت با ورزش

 خطاي استاندارد
 ضریب تشخيص

 ΔR تعدیل شده

ضریب 

 (2Rتشخيص)
R 

387/0 524/0 034/0 035/0 

 سطح

 داريمعني

سطح 

 اطمينان

F 
 

يانگين م

 مربعات
 مجموع مربعات

درجه 

 آزادي

منبع 

 تغييرات

 رگرسيون 1 067/0 067/0 450/0 95/0 000/0

 ون:آزمجه نتي

 1Hتأیيد فرضيه 

 باقيمانده 372 75/55 150/0

 کل 373 82/55 ------

ميان آموزش در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي مردم دارد فرضيه چهارم بيان مي

 (.9دول )ج داري وجود داردبطه معنيشهرستان ماکو را

 

 مردم ورزشی مشارکت با ورزش شبکه در آموزش بین همبستگی ضریب :9جدول 

 متغیر مالک 

 بینمتغیر پیش
 ورزش شبكه در آموزش

 ورزشي مشارکت
 287/0 شدت

 002/0 داريمعني



 

 

 

 

  ۶۷ مردم ورزشی مشارکت بر ورزش تلويزيونی شبکه نقش سیبرر
 

 374 تعداد

کمتر  (Sig=000/0) آمدهدستبه معناداري سطح نچو قفو اولجد نتایج به باتوجه

رابطه بين  دجوو بر هش مبنيويه پژافرض آن ياکل نتيجه پس، حقيق استت يلفاآ از

 به توجه با ماا .شودمي پذیرفته آنان مردم ورزشي مشارکت با ورزش هشبك در آموزش

آن  جهتو  ضعيف بطهرا ینا تشد که گفت انتومي همبستگي ضریب 287/0 ارمقد

 ورزشي مشارکت با ورزش هشبك در آموزش بين که معني نمستقيم است. بدی نيز

ير مستقل بر متغير وابسته این ير متغبراي آزمون تأث .است برقرار معناداري رابطه مردم

 فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده است.

شااخيص  ضااریب ت بااه  جااه  ضاايح  2Rبااا تو ياارات تو ساابت تغي ساات از ن بااارت ا کااه ع

ياار  سااط متغ شااده تو کاال، بااه ت xداده  ياارات  ساات. مي 228/0غي کااه تااا مااود  يااان ن وان ب

صااد 8/22 شااارکت در ياارات م شااي تغي ياارات در ورز سااط تغي مااوزش مااردم، تو  در آ

 (.10گردد )جدول تبيين مي ورزش شبكه
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 ورزش شبکه در آموزش تأثیر رگرسیونی مدل به مربوط 4 فرضیه واریانس تحلیل :10جدول 

 مردم ورزشی مشارکت با

 خطاي استاندارد
 ریب تشخيصض

 ΔR تعدیل شده

ب ضری

 تشخيص

(2R) 

R 

385/0 705/0 228/0 287/0 

 سطح

 داريمعني

سطح 

 اطمينان

F 
 

ين ميانگ

 مربعات

مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادي

منبع 

 تغييرات

 رگرسيون 1 425/0 425/0 85/2 95/0 000/0

 آزمون:نتيجه 

 1Hتأیيد فرضيه 

 باقيمانده 372 39/55 149/0

 کل 373 82/55 ------

 گیرینتیجه

 بعضي در و محتوا تحليل روش به رسانه حوزۀ در صورت گرفته تحقيقات ربيشت

 انجام تحقيقات و است مطلوب و موجود وضعيت و مقایسة بررسي رتصوبه موارد

 تواننمي بنابراین است، نوعي نادربه و محدود بسيار حاضر تحقيق روش با گرفته

نتایج  مقایسة و بررسي بحث، روازاین داد، انجام گذشته تحقيقات با دقيقي مقایسة

منظور تحقيق حاضر بهذیرد. پ صورت قياس کلي صورتبه که بوده این بر سعي

غربي  آذربایجان استان مردم ورزشي مشارکت بر ورزش تلویزیوني شبكه نقش بررسي

 طراحي شده است.



 

 

 

 

  ۶۹ مردم ورزشی مشارکت بر ورزش تلويزيونی شبکه نقش سیبرر
 

 درصد، فرضايه 5داري يکه در سطح معننشان داد  هاي فرضيه اولنتایج یافته

 ورزشي مشارکت با ورزش شبكه در سازيفرهنگ بين رابطه وجود بر مبني شپژوه

 1، شو(1386) هاي کردي نتایج حاصل از این فرضيه همسو با یافته .شودمي فتهپذیر

 و گرینر کاشت نظریة اساس بر. دارد ( همسویي2007همكاران ) و 2(، هابارد2006)

 درآمده است، آمریكا جامعة فرهنگ بازوي صورتبه تلویزیون یدگومي که همكاران

. گویدمي را هاداستان اوقات بيشتر که ستا شده خانواده اصلي عضو تلویزیون دستگاه

 هايهنجاري ها،ارزش شامل اياساسنامه توانندمي ورزشي هايراستا رسانه این در

 هاآن. کنند تهيه هارسانه ینا هايدر برنامه جامعه مرسوم هايارزش و اخالقي

 در سازيو برنامه مردم واقعي نيازهاي به ترجيحات، گفتن نظر در بدون توانندمي

 گوناگون ورزشي هايرشته در هابرنامه از کاملي طيف ارائه و مختلف ژانرهاي

 و ترویج را کشور ورزش اجرایي هايدستگاه از سازنده انتقاد و روح نقادي و بپردازند

 از پرهيز براي را معيني چارچوب خود هاي ورزشيهبرنام در همچنين و کنند ویتتق

 ارتباط و تعامل درنهایت ضرورت. کنند تعيين راداف وصيخص حریم به تجاوز و تخطي

 ورزشي هايرسانه با ورزشي هايفدراسيون و بدنيتربيت سازمان مدیران بيشتر هرچه

 هاينشست گزاريبر مربوط، هايفدراسيون و نسازما در رسانه کميتة تشكيل از طریق

 کارشناسان با نظر لتباد و گرفته انجام اقدامات و هاگزارش فعاليت منظوربه دورهاي

 به و باشد کارگشا تواندقهرماني مي ورزش توسعة راه کارهاي زمينة در ايرسانه

 
1 . shou 
2 . Habbard 



 

 

 

 

۷۰  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم مارهش ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

-با یافته نتایج حاصل از این فرضيه همسو .کند شایاني کمک همگاني ورزش توسعة

 .دارد ( همسویي2007همكاران ) و 2(، هابارد2006) 1شو ،(1386)هاي کردي 

 5داري در سطح معني که است آن از حاکي ضرحا وهشفرضيه دوم پژ جنتای

 شبكه در اجتماعي مشارکت ترویج بين رابطه وجود بر مبني درصد، فرضيه پژوهش

صل از این فرضيه همسو با نتایج حا .شودمي پذیرفته ورزشي مشارکت با ورزش

 کردي. دارد همسویي( 1386)کردي (، 2001) 3پوتنام و اکلس و باربر هايفتهیا

 توسعة در هاي گروهيرسانه نقش مطلوب و موجود وضعيت بين که کرد مشاهده

 و عضویت .دارد وجود معناداري تفاوت جامعه مختلف گروههاي در کشور ورزش

 هاياتحادیه رزشي،و هايباشگاه مانند) افقي منظ داراي هايگروه در مشارکت

 و است اجتماعي یةسرما يضرور اشكال از یكي مدني مشارکت هايشبكه و (داوطلبانه

 احتمال تواندمي (غيررسمي - رسمي) اجتماعي هايفعاليت و ارتباطات بهتر عبارت به

 جامعه در ار ورزشي هايفعاليتو  اجتماعي هايفعاليت انواع دیگر در مشارکت

 براي بيشتري هايفرصت کنند،مي شرکت فعاالنه جامعه در که ناني. جوادهد افزایش

 ارزشمند هايشبكه ایجاد منظوربه شخصي بين و فيزیكي جتماعي،ا هايکسب مهارت

 روابط صورت همين دارند. به جامعه درون احساس تعلق توسعة نيز و اجتماعي

 براي پتانسيلي شود، دارايمي ایجاد ماعاتاجت در مشارکت طریق از که شخصي

 
1 . shou 

2 . Habbard 
3 . Putnam and Euclid and Barber 



 

 

 

 

  ۷۱ مردم ورزشی مشارکت بر ورزش تلويزيونی شبکه نقش سیبرر
 

 هاي ورزشي است.مشارکت توسعة

 5داري در سطح معني که است آن زا حاکي حاضر فرضيه سوم پژوهش جنتای

 با ورزش شبكه در رسانيرابطه بين اطالع دجوو بر هش مبنيودرصد، فرضيه پژ

 ،(1386)یج تحقيقات قاسمي نتيجه این فرضيه با نتا .شودمي پذیرفته ورزشي مشارکت

 ریةنظ اساس بر .دارد همخواني( 1392)همكاران  و مرادي و( 1390)مشهدي  هدویانم

 دارند قرار هاآن معرض در که مخاطبان همة بر جمعي هايهاي رسانهپيام چون وله،گل

 و اصالح نيازمند ورزشي هايبنابراین رسانه دارد، یكسان وبيشکم و قوي اثرهاي

 و باتجربه مسلط خبره، کارشناسان از تا هستند خود انساني و کاري سيستم در تحول

 طيف یا گروه به و بوده وارد ايرسانه آیين و ولاص و ادني روز ورزشي مسائل به که

 در را خود اطالع رساني نقش ورزشي هايرسانه تا کنند استفاده وابسته نيستند، خاصي

 .کنند ایفا درستيبه قهرمانيورزش  توسعة ویژهبه و ورزش قبال

 5داري در سطح معني که است آن از حاکي حاضر فرضيه چهارم پژوهش جنتای

 مشارکت با ورزش شبكه در رابطه بين آموزش دجوو بر هش مبنيورضيه پژرصد، فد

 1کاپالن نتيجه این فرضيه با نتایج تحقيقات نظرات .شودمي پذیرفته آنان مردم ورزشي

 و سالمت ترویج در را هارسانه گونهاین نقش ( که2005) 2بال و کينلي مک(، 1991)

 طرف از اما مغایرت دارد،. دانندنمي پایدار و مؤثر چندان جامعه افراد رفتار یا تغيير

 
1 . Kaplan 
2 . Mc kinlee, J. and C. ball 
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 ليتل ( و2001)همكاران  و 1مندلسون (،1996کولز ) تحقيقات از حاصل نتایج با دیگر

 هايش مهارتآموز در را گروهي هايرسانه نقش ( که2003)همكاران  و 2فيلد

 آموزش .دارد يهمخوان دانند،مؤثر مي جامعه افراد زندگي شيوه در تغيير یا و جدید

 ناشي پيامدهاي از گيريپيش مهم جهت اقدامات از یكي ورزشي هايفعاليت اجراي

 آموزش رابطه این در. شودمي محسوب جامعه سالمت ارتقاء سطح و تحرکيبي از

-نقش از یكي و ورزش است امر پيشرفت در اساسي هجنب یک ورزشي فعاليت انجام

 و هاآن به آگاهي و اطالعات دادن طریق عه، ازجام دممر ساختن آماده آن مهم هاي

 کنترل توانندمي مردم آن طي در که است ورزشي تجارب و هادادن مهارت نشان

هاي انهرس از استفاده راستا این درداشته باشند.  خود جسم سالمت روي بر بيشتري

 عنوانهب ظراننصاحب و از محققين بعضي توسط تصویري هايرسانه ویژهبه و گروهي

ورزشي  هايفعاليت جمله از مختلف هايفعاليت در آموزش مهم هايشيوه از یک

 اند.شده معرفي

خود اعم از  ها براي بقاء در بازار رقابت و موفقيت محصولامروزه تمامي سازمان

-باشند. در این ميان سازماننيازمند شناختي دقيق از مشتریان خود مي کاال یا خدمات،

فردي هاي منحصربههاي توليدي از ویژگيدر مقایسه با سازمان خدماتيهاي 

ملموس بودن خدمات، توليد و مصرف توان به نابرخوردار هستند. از جمله آن مي

 
1 . Mendelssohn 
2 . Litel feeld 



 

 

 

 

  ۷۳ مردم ورزشی مشارکت بر ورزش تلويزيونی شبکه نقش سیبرر
 

ان اقدامات اصالحي پس سان در صنعت خدمات، عدم امكهمزمان آن، اهميت تأثير ان

شود ها باعث ميیژگياین و از ارائه آن و وجود معيارهاي سنجش کيفي اشاره کرد.

که بررسي، ارزیابي و بهبود خدمات به فرایندي حساس و نسبتاً پيچيده تبدیل شود. 

ي به اهدافي مانند عنوان سازوکاري براي دستيابامروزه استفاده از مدیریت کيفيت به

ها براي بهبود وضعيت وري و سودآوري مرسوم شده است و اغلب شرکتمشتري مح

کنند که این اصول را در درون سازمان خود پياده کنند. ابتي تالش ميزار رقخود در با

ها و انتظارات هایي که امروزه در جهت برآورده ساختن خواستهیكي از تكنيک

شود ارائه خدمت به کار گرفته ميبه فرایند طراحي محصول یا  مشتریان و انتقال آنها

حساس در تمامي کشورها،  اي نقشاست. یكي از مراکز فعال و دار QFDتكنيک 

-باشند. پيشرفت اقتصادي هر کشور به افزایش کارایي و بهرههاي مالياتي ميسازمان

 موقع ماليات است.هو رو آوردن آحاد جامعه به پرداخت ب مالياتي هايوري سازمان

 و رقابت قابل هايمحيط کاربردن به مودیان مالياتي، هاينيازمندي رب تمرکز

 فواید از استفاده و گروهي کار ایجاد طراحي، باالبردن اهداف براي بازار يهاندينيازم

 به مشتري کيفي هاينيازمندي تبدیل سازي،یكسان تسهيل براي مستنداتي تهيه آن،

 صحيح صورتبه مناسب هايسرویس و خدمات که ايگونهبه گيرياندازهاهداف قابل 

 بایستي مودیان دولتي مؤسسات شوند. يمعرف نمشتریان سازما به فرصت اولين در و

 مشخصات به آنان نيازهاي اساس بر خود خدمات بهبود به و دارند نگه راضي را خود

 نمایند. اقدام نيز خود محصوالت در موجود
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استاي نتایج فرضيات پيشنهادات زیر ارائه هاي تحقيق و در ربه یافته با توجه

 گردد:مي

برخوردار از اعتبارات  يهارسانه گریو د مايوسژه صداویبه يورزش يهارسانه •

و  يبه موضوع ورزش همگان شتريب يزمان و فضا صيتخص يدر راستا يدولت

آموزش و  ،يگاندر جهت توسعه فرهنگ ورزش هم يورزش يهاساخت برنامه

 توجه بيشتري نمایند. روزانه يهاي ورزشمردم به انجام فعاليت قیو تشو بيترغ

و  يسازدر برنامه مردمي واقع يازهايو ن قیسال ،قیعال لحاظ کردن •

 ي.جمع يهارسانه هايگذاريسياست

 کشور با يمسئول در ورزش همگان يهابخش رانیمد شتريتعامل و ارتباط هرچه ب •

 ونيرسانه در فدراس تهيکم ليتشك قیاز طر يخصوصاً ورزش يجمع ياهرسانه

ها و تيفعال گزارشي استاي در رادوره يهانشست يبرگزار ،يهمگان ورزش

 يراهكارها نهيدر زم يانظر با کارشناسان رسانه بادلت اقدامات انجام گرفته و

 ؛يتوسعه ورزش همگان

در  نموده وبيان صورت شفاف به هاي ورزشي راشبكه تلویزیوني ورزش واقعيت •

ه اندرکاران شبكدستنماید. همچنين طرفي را رعایت ارائه اخبار، اصل بي

دانش و شناخت نسبت به  از مجریان و کارشناساني که داراي زیوني ورزشتلوی

بيان مسائل و نقاط هایي جهت و برنامه استفاده نمایند؛ باشند،موضوعات ورزشي 
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 يهانشست يبرگزار ها تهيه نمایند. همچنينتانقوت و ضعف ورزش اس

آن در  و نقش ياو حرفه ي( با موضوع ورزش همگانياي )فصلدوره يتخصص

و انعكاس آن  يبدني و علوم ورزشنظران تربيتتوسعه سالمت با حضور صاحب

 .يورزش يهادر رسانه

ي با هاي آموزشي در جهت آشنایي جوانان و مردم عادتدوین و پخش برنامه •

 هاي همگانيانواع ورزش

 يهارسانه يورزش با مبان رانیمدیي آشنا يبرا يآموزش يهاکارگاه يبرگزار •

 همگاني. ها در توسعه ورزشآن نقش و يگروه
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