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اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش
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                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:1398/6/7

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش  بود. این 
پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبس��تگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی 
بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن ها نامشخص بود و از طریق 
جدول مورگان، 384 نفر با اس��تفاده از روش نمونه گیری در دس��ترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای 
گردآوری و س��نجش عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش های همگانی و قهرمانی از پرسشنامه استاندارد 
غفوری )1382( استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و ضریب همبستگی 
پیرس��ون، آزمون تی تک نمونه ای مس��تقل و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS و PLS بهره گیری شد. نتایج 
نش��ان داد رس��انه های گروهی، تقاضای اجتماعی، س��اختار س��ازمان های ورزشی، س��ازمان های غیرورزشی و 
جهانی س��ازی و ارتباطات به ترتیب بیش��ترین تأثیر را در گرایش ش��هروندان بیرجندی به ورزش  داشتند. بنابراین 
الزم است تا مدیران ورزشی به همراه سایر مدیران، اتاق فکر مشترکی را در جهت شناسایی بهتر نیازهای ورزشی 
ش��هروندان در جامعه تش��کیل دهند. به عالوه، الزم اس��ت تا ورزش همگانی به دلیل وجود تقاضای اجتماعی 
ب��رای آن و همچنی��ن ورزش قهرمان��ی به دلیل ایج��اد موقعیت جهانی برای کش��ور، به عن��وان دو محور مهم در 

برنامه ریزی های ورزشی مدنظر قرار گیرند.

واژگان کلیدی: ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، شهروندان بیرجند و عوامل مؤثر
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مقدمه
در اکثر کش��ورهای دنیا با جهانی و مدرنیته ش��دن زندگی افراد، الگوهای رفتاری زندگی آنان به طور اساس��ی 
دگرگون  ش��ده اس��ت. این تغیی��رات دو نتیجه در بر داش��ته اس��ت: کاه��ش در فعالیت های جس��مانی و افزایش 
اس��تفاده از الگوهای تغذیه ای ناس��الم که درنتیجه، لزوم ارائه برنامه های ورزش��ی بیش��تر در جامعه را دو چندان 
می س��ازد )شولنکورف1، 2019(. مش��ارکت در فعالیت های ورزش��ی موجب عملکرد بهتر و سالمت جسمانی 
و روان ش��ناختی افراد خواهد ش��د )هووارد و همکاران2، 2018(. همچنین حضور مس��تمر افراد در فعالیت های 
ورزش��ی می توان��د مزایای بیش��مار دیگ��ری را برای آنان دربر داش��ته باش��د. ازای��ن رو، دولت ه��ا و به خصوص 
سازمان های ورزشی به عنوان یکی از رسالت های مهم خویش سعی می کنند تا ارائه خدمات ورزشی را گسترش 
دهند و در تالش اند تا با اجرای سیاس��ت ها و دس��تورالعمل هایی در این زمینه، مش��ارکت ورزش��ی را در جامعه 
ارتقا بخش��ند )دابل و همکاران3، 2018(. درک و تعریف درست از مفهوم ورزش ضروری است، چراکه افراد با 
نگرش های گوناگون و از زاویه دید خود  از آن هم زمان بجای واژه های فعالیت جسمانی یا فعالیت اوقات فراغت 
و تفریحی اس��تفاده می کنند )آیزاوا و همکاران4، 2018(. ورزش عبارت اس��ت از تمام اشکال فعالیت جسمانی 
که به آمادگی جس��مانی، س��المت روانی و عقالنی و تعامالت متقابل اجتماعی کمک می کنند. این موارد ش��امل 
بازی های مختلف جهانی و بومی- سنتی، تفریحات و ورزش های رقابتی یا انگیزشی سازمان یافته است )تهذیبی، 
1394(. ورزش همگانی مفهومی چتر مانند اس��ت که مجموعه ای از مدیریت ها و وظایف را ش��امل می ش��ود. 
این ورزش منعکس کننده ایدئولوژی هاس��ت و به سیاس��ت های سازمانی مربوطه و تکالیفی که به ارتقای عدالت 
و برابری در جامعه منجر می ش��ود، اش��اره دارد )دابل و همکاران، 2018(. ورزش قهرمانی را ورزش های رقابتی 
و س��ازمان یافته ای می دانند که ورزش��کاران ماهر در آن متناسب با اس��تانداردهای تعیین شده توسط سازمان های 
ورزشی برای کس��ب رتبه های قهرمانی در مسابقات رسمی تالش می کنند )رضایی صوفی و همکاران، 1396(.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2003 قطعنامه ای را در همین زمینه با نام »ورزش به عنوان ابزاری 

برای ترویج و ترغیب به آموزش، سالمت عمومی، توسعه و صلح« به تصویب رساند و زمینه را برای ورود ورزش 
در حوزه های مرتبط با توس��عه در س��طح جهانی فراهم کرد. در پی این اقدام سازمان ملل، حامیان بین المللی نظیر 
کمیت��ه بین المللی المپی��ک، فیفا5 و یونیس��ف6 آن را مدنظر قراردادن��د و به عنوان مبنای کار خ��ود تعریف نمودند 

)بارنت7، 2010(.
ورزش، فعالیتی کاربردی و یک حوزه دانش��ی متمرکز اس��ت که با به اش��تراک گذاری دانش حاصل از افراد و 
مراکز مختلف س��ازمانی و داوطلبان ایجاد ش��ده اس��ت. بنابراین امروزه ارائه خدمات ورزش��ی مطلوب، یکی از 
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بزرگ ترین چالش های س��ازمان ها و سیاس��ت گذاران به ش��مار می رود. )ویلیم و هم��کاران1، 2018(. از جمله 
دیگر موضوعات بس��یار مهم در مقوله رش��د و گس��ترش ورزش همگانی و قهرمانی که باید به صورت دقیق مورد 
ارزیابی قرار گیرد، عوامل تأثیرگذار بر گرایش مردم به سمت این فعالیت های ورزشی است )سنچولی و همکاران، 
1394(. نتایج پژوهش وانگ2 )2017( نش��ان داد که ع��الوه بر عوامل گوناگون فردی، انگیزش به ورزش تحت 
تأثی��ر عوام��ل محیطی و اجتماع��ی مختلفی قرار می گیرد. درواق��ع، الزمه اینکه افراد جامعه را به س��وی ورزش و 
فعالیت های ورزش��ی س��وق دهیم این اس��ت که بدانیم چه عواملی سبب ش��ده اند که افرادی که در جامعه ورزش 

می کنند، به این فعالیت ها روی بیاورند )تهذیبی، 1394(. 
ارائه خدمات ورزش��ی به منظور ارتقای س��المت عموم��ی در جامعه تحت تأثیر عوام��ل متعدد درون و برون 
 س��ازمانی قرار دارد. برخی از محققان در یک تقس��یم بندی این عوامل را با توجه به اهمیت آن ها به عواملی مانند 
اجتماعی- زیستی که در محیط فرد قرار دارند، برمی شمارند )گارکیچ و همکاران3، 2017(. همچنین برخی از 
عوام��ل بین فردی، درون فردی، س��ازمانی و اجتماعی را نیز می توان بر نگ��رش و رفتار افراد در گرایش به ورزش 
مؤث��ر دانس��ت. ازجمله عوامل بی��ن فردی می توان به محدودیت های فردی و عوامل تس��هیل کننده مش��ارکت در 
فعالیت های ورزش��ی، تعارضات بین افراد و مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد. از عوامل مرتبط با طراحی و 
س��اختار برنامه های ورزشی می توان از موفقیت های به دس��ت آمده در تجارب قبلی فرد از شرکت در آن برنامه ها 
گاهی ها و دانش ورزشی فرد  نام برد. عوامل درون فردی شامل مشکالت مالی، تفاوت های فرهنگی، جنسیتی و آ
می باش��د. از عوامل مرتبط با س��اختار سازمان های ورزش��ی می توان به محیط فیزیکی آن از قبیل محل قرارگیری 
مجموعه ورزشی و در دسترس بودن وسایل نقلیه و امکانات نقل وانتقال به محل ورزش و همچنین متناسب بودن 
برنامه های ورزش��ی با عالیق و سالیق ش��رکت کنندگان و ظرفیت پذیرش سازمان های ورزشی اشاره نمود )راو و 
هم��کاران4، 2013(. اریک تیب��ات5 )2017( در مطالعه خود دریافت که پول و زم��ان از مهم ترین عوامل مؤثر 
مش��ارکت افراد در فعالیت های ورزش��ی است. او پیشنهاد می کند که سیاس��ت گذاران ورزشی از طریق گسترش 
زمین های چمن، باش��گاه های ورزشی عمومی، کمپ ها و زیرس��اخت های ورزشی از قبیل استخرهای مختص 
افراد با درآمد پایین امکان مشارکت هرچه بیشتر را برای این دسته از افراد فراهم آورند. همچنین دولت  می تواند 
به منظ��ور تش��ویق افراد در جهت حضور در رویدادهای ورزش��ی و مراکز س��المت و تناس��ب اندام که خارج از 
چارچوب باش��گاه های خصوصی اس��ت- مانند فعالیت های پیاده روی، دوچرخه س��واری و دویدن که برگزاری 
آن برای دولت مقرون به صرفه تر می باش��د- امکان مش��ارکت بیش��تر را فراهم آورد. به ع��الوه، دولت می تواند با 
دادن کوپن هایی افراد را به شرکت در فعالیت های ورزشی ترغیب نماید. چیاه و همکاران6 )2017( در پژوهش 
خود با عنوان »عوامل تأثیرگذار در تصمیم مش��ارکت افراد در فعالیت های ورزشی« دریافتند که سطح درآمدی، 

1. Willeem et al.
2. Wang
3. Garkisch et al.
4. Rowe et al.
5. Thibaut
6. Cheah et al.



192

 اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش

جنس��یت و وضعیت ش��غلی با تصمیم و میزان مشارکت در ورزش رابطه دارد. همچنین سبک زندگی و وضعیت 
سالمت افراد نیز نقش مهمی را در مشارکت در فعالیت های ورزشی ایفا می کند که این یافته به مدیران در تعیین 

سیاست های کلی خود در راستای افزایش مشارکت در ورزش کمک قابل توجهی می نماید.
از دیگ��ر عوام��ل اثرگ��ذار در گرایش به ورزش توس��ط افراد، مس��ائل فرهنگی و اجتماعی اس��ت. این عوامل 
می توانن��د باورها، نگرش ها و عملکرده��ا را تحت تأثیر خود قرار دهند. در این میان، رس��انه های گروهی یکی از 
ابزارهای اساس��ی برای بررسی مس��ائل اجتماعی، اطالع رسانی و آموزش��ی و عاملی بسیار مؤثری در شکل گیری 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی به ش��مار می آیند. امروزه وجود و کاربرد وس��ایل ارتباط جمعی، وس��عت، نفوذ و 
تأثیرات آن بس��یار زیاد شده است؛ به طوری که وسایل ارتباط جمعی برای تثبیت، حفظ و تحکیم سلطه فرهنگی و 
سیاس��ی قدرت های اس��تعماری حتی بر نیروهای نظامی برتری دارد و ابزار مؤثر و نیرومندی برای تسخیر هویت، 

افکار و اذهان عمومی محسوب می شوند )خالدیان و همکاران، 1392(.
رحیم��ی و هم��کاران )1396( در پژوهش خود دریافتند که عوامل فرهنگی و فردی نقش بس��زایی در توس��عه 
ورزش همگانی دارد. همچنین در پژوهشی دیگر نشان داده شد که سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با تأثیری که 
بر سرمایه فرهنگی ورزش دارند، گرایش شهروندان را متأثر می سازند؛ یعنی هرچقدر خانواده )پدر، مادر، برادران 
و خواهران و ...( دوس��تان و همکاران فرد را به ورزش تش��ویق کنند و هرچقدر س��ازمان های دولتی)ش��هرداری، 
تربیت بدنی و ...( و دانش��گاه ها، امکانات ورزشی بیشتری را برای شهروندان فراهم کنند، سرمایه فرهنگی ورزش 
مح��ور تقویت می ش��ود و از طرف دیگر، این نوع س��رمایه می تواند گرایش ش��هروندان ب��ه ورزش را افزایش دهد 

)معین الدینی و همکاران،1391(.
 ابیویه1 و همکاران )2016( در پژوهشی با عنوان »کمپین رسانه های جمعی فعالیت بدنی را بهبود می بخشد« 
دریافتن��د که رس��انه های جمعی اثر روش��نی ب��ر ترویج پیاده روی که از زیرش��اخه های ورزش همگانی می باش��د 
داش��ته اند. به عالوه، نتایج پژوهش پوتوارکا و همکاران2 )2019( با عنوان »عوامل مؤثر بر قصد شرکت کنندگان 
به انجام فعالیت های ورزش��ی« نش��ان داد که تماشای مسابقات دوچرخه سواری رقابت های ورزشکاران نخبه از 

تلویزیون موجب تحریک آنان به شرکت در فعالیت های ورزشی دوچرخه سواری می شود.
از عوام��ل دیگر اثرگ��ذار بر گرایش به ورزش، تقاضای اجتماعی اس��ت. تقاض��ای اجتماعی، جمع تقاضای 
افراد اس��ت؛ یعنی تمام عوامل مؤثر بر تقاضای فرد بر تقاضای جمعی نیز مؤثر اس��ت. در تعریفی دیگر، تقاضای 
اجتماعی به معنی تعیین اولویت تعریف  ش��ده اس��ت. توجه به تقاضای اجتماعی، برنامه ریزان را از گرفتار ش��دن 
در گرداب بی برنامگی رهایی می بخش��د )فاضل نیا و هم��کاران، 1392(. چیاه و همکاران )2017( در پژوهش 
خ��ود از م��وارد تأثیرگذار در افزایش تقاضای اجتماعی به ورزش به ارائه تس��هیالت و امکانات عمومی ورزش��ی 
 استقبال از تسهیالت عمومی ورزشی بیشتر از بخش 

ً
توس��ط سازمان های گوناگون نام می برند. همچنین معموال

خصوصی اس��ت. لذا این مدیران و بخصوص مدیران ورزش��ی هس��تند ک��ه با فراهم نمودن این گونه تس��هیالت 

1. Abioye et al.
2. Potwarka et al.
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موجب اس��تقبال هرچه بیش��تر افراد جامعه به ورزش می ش��وند. نتایج پژوهش وانگ و همکاران )2017( نشان 
داد که حمایت مدیران از ورزش موجب جلب مش��ارکت افراد به فعالیت های ورزش��ی می ش��ود. همچنین آنان 
دریافتند که احساس افراد از حمایت شدن توسط مدیران می تواند نقش بسزایی در ادامه مشارکت ورزشی داشته 
گاهی از وجود این تسهیالت  باشد. به عالوه، صرف نظر از فراهم بودن تسهیالت ورزشی، دسترسی و اطالع و آ
و همچنین نوع برنامه تمرینی متناسب با نیاز افراد را از عوامل تأثیرگذار در مشارکت آنان در فعالیت های ورزشی 

بر شمرده شده است.
 موتر و همکاران1 )2014( بیان می کنند که موفقیت های ورزش��ی که فرد در تجربیات گذش��ته خود به دست 
آورده اس��ت، بر انگیزه مش��ارکت او در فعالیت های ورزش��ی آینده تأثیرگذار اس��ت. این افراد از آمادگی بیشتری 
نس��بت به س��ایر افراد برای تغییر در س��بک زندگی خود از بی تحرکی به انجام فعالیت های ورزش��ی با ترغیب و 
تش��ویق اعضای خان��واده، مربیان یا افراد عضو در گروه های ورزش��ی برخوردارند. همچنین نتایج نش��ان داد که 
حضور بانوان در فعالیت های ورزش��ی با افزایش س��ن و تجربه آنان نتیجه معکوس دارد. به عبارت دیگر، هرچه 
بانوان به دوره س��المندی نزدیک می شوند، مش��ارکت آنان در ورزش به دالیل دوری از مکان های ورزشی و عدم 
تناس��ب ش��دت تمرینات با نیازهایش��ان، کمتر می ش��ود و همین ام��ر موجب کاهش تقاضای زن��ان به ورزش با 
افزایش س��ن می ش��ود. هارک و همکاران2 )2017( با توجه به یافته های حاصل از پژوهش خود اظهار می دارند 
که احتمال مش��ارکت ورزش��ی کس��انی که به دنبال توسعه سالمت عمومی، تندرس��تی و اجتماعی شدن هستند 
بیش��تر است. ازاین رو، آنها بیش��تر در ورزش س��رمایه گذاری می کنند. لی و همکاران3 )2018( نیز در پژوهشی 
دریافتن��د که جذابیت ه��ای محیطی می تواند بر انگیزه و رفتار افراد در قصد ش��رکت در یک فعالیت ورزش��ی یا 
تفریحی اثرگذار باشد. بنابراین، این نکته اهمیت دارد که سیاست گذاری ها در راستای ارتقای جاذبه های بصری 
و محی��ط طبیعی صورت گیرد. ازاین رو، راهبرد های بهره گی��ری از جذابیت های محیط طبیعی می تواند به عنوان 
بخش��ی از برنامه ریزی ه��ای مدیران در جهت اثرگ��ذاری بر نگرش افراد به منظور ش��رکت در فعالیت های اوقات 
فراغ��ت مورد توجه قرار گیرد؛ چنان که تنظیم مقررات و سیاس��ت هایی در جهت برگزاری فعالیت های ورزش��ی 
همگانی در محیط های زیبا می تواند به عنوان یک میانجی در ترغیب انگیزه های درونی افراد نقش بسزایی داشته 
باش��د. تبلیغات مثبت در رسانه ها می تواند موجب باال بردن جنبه های شناختی افراد شرکت کننده در ورزش های 
اوقات فراغت و تصویرس��ازی مثبت از طریق شبیه س��ازی اثرات مثبت ناش��ی از شرکت در فعالیت های ورزشی 
در ذه��ن و نگرش فرد صورت گیرد. به طورکلی قبل از تعیین راهبردهای جدید ورزش��ی، باید تقاضای اجتماعی 
طی مطالعه ای جداگانه تعیین و راهبردها بر اس��اس نیازهای جامعه تدوین ش��وند. تمام س��ازمان ها باید به این 
ب��اور برس��ند که برنامه های خود را بر اس��اس تقاض��ای اجتماعی طراح��ی کنند و از راهبرد واحدی )رس��می نه 
جاری( تبعیت نمایند. عدم وجود فهم مشترک سبب شده که هر فرد یا گروهی بر اساس عقاید خود، راهبردهای 

1. Mutter et al.
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 همسان کرده یا در 
ً
غیررس��می تدوین و حتی اجرا کند. هرچند فرآیند جهانی س��ازی، نیازها و گرایش ها را تقریبا

حال یکسان سازی آن هاست )ایچبرگ1، 2003(.
از دیگر عوامل اثرگذار می توان به تأثیر س��ازمان های ورزش��ی و س��اختار س��ازمان های غیرورزشی بر گرایش 
به ورزش اش��اره نمود. به دلیل نقش و اهمیت تربیت بدنی و ورزش در جوامع، جنبش ها، س��ازمان ها و نهادهای 
مختلف��ی به وج��ود آمده اند که موجب ش��کل گیری صنعت ورزش ش��ده اند. در این صنعت، انواع س��ازمان های 
عمومی و خصوصی به فعالیت مشغول اند که برخی ماهیت ورزشی دارند و بعضی از  بیرون از حوزۀ ورزش به آن 
وارد ش��ده اند. از سوی دیگر، به دلیل مشکالت مالی بسیار زیاد ازجمله محدودیت منابع مالی دولتی در ورزش، 
رویه ای به وجود آمده اس��ت که ورزش باید با س��ایر حوزه ها برای کسب سود دوطرفه و رابطه برد - برد تالش کند 

)کشاورز و همکاران، 1395(.
میالرد2 )2015( در پژوهش خود دریافت که گش��ودن درب های س��ازمان های دولتی به روی مردم به طوری 
ک��ه با بس��یج تمامی امکانات و مناب��ع در جهت بهبود وضعیت اجتماعی مردم صورت گیرد، س��بب مش��ارکت 
بیش��تر افراد در فعالیت های ورزش��ی اجتماعی خواهد ش��د. نتایج پژوهش ایمی و همکاران3 )2017( نشان داد 
که وجود س��اختارهای س��ازمانی مشخص و تدارک تسهیالت ورزشی بیش��تر و باکیفیت بهتر با همکاری تمامی 
س��ازمان های کش��وری سبب مش��ارکت بیش��تر افراد در فعالیت های ورزشی خواهد ش��د. در همین راستا، لینا و 
همکاران4 )2016( بیان می کنند که نیاز اس��ت تا س��ازمان های مختلف به ارائه خدمات برابر و یکس��ان ورزشی 
ب��ه همه اقش��ار جامعه اقدام کنند. خدم��ات برابر ورزش همگانی، یک اصطالح عموم��ی در بر گیرنده همه انواع 
فعالیت ه��ای بدنی و خدماتی اس��ت ک��ه رضایت عمومی افراد را ب��رای اجرای ورزش های همگان��ی در پی دارد، 
نیازه��ای م��ردم را در همه جنبه ها رعایت می کند، مبنای آن مردم- محور اس��ت، همه ش��هروندان از فرصت های 
خدم��ات براب��ر ورزش همگانی برخوردارند و در آن س��هیم می باش��ند و دولت با منابع مالی خود اف��راد را در این 
زمین��ه حمایت می کن��د. ویکر و همکاران5 )2009(، در پژوهش��ی با عنوان »حمای��ت از ورزش همگانی برای 
همه گروه های س��نی: تأثیر زیرساخت های ورزشی« دریافتند که بدون در نظر گرفتن شرایط شخصی، اجتماعی 
و اقتصادی و با توجه به اصل برابری همه افراد جامعه، وجود زیرس��اخت ها در این حوزه بر میزان مش��ارکت افراد 
در ورزش اثرات معنادار و باالیی دارد. لذا پیشنهاد می کنند مدیران ورزشی برای ارتقای زیرساخت های ورزشی و 
درنتیجه مادام العمری کردن ورزش باید برنامه ریزی صحیح داشته باشند. )اندرسون و همکاران6، 2019( آنها با 
توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش خود بیان می کنند که سازمان های ورزشی می توانند به منظور ارائه خدمات 
گاهی از چالش های پیش روی آنان برای پرداختن به ورزش، سطح مناسب فعالیت ورزشی  مطلوب تر به افراد با آ
برای هر فرد و ارائه خدمات ورزشی در مکان های در دسترس افرادی که قصد شرکت در فعالیت های ورزشی را 
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دارند، انگیزه مشارکت آنان را افزایش دهند.
نتای��ج پژوه��ش راگیوت��ا و همکاران1 )2019( نش��ان داد که مدی��ران می توانند با درک صحی��ح نیازهای افراد 
گاهی کامل از سن، جنسیت، سطح تمرین و وضعیت سالمت پزشکی  شرکت کننده در فعالیت های ورزشی و آ
آن��ان، به ارائه خدم��ات مطلوب تر به آنان در جهت افزای��ش تقاضا برای فعالیت ورزش��ی گام بردارند. همچنین 
مدی��ران باید س��عی کنند تا خدم��ات مطلوب تری را فراتر از تصور مش��تری فراهم آورند. آن ها باید قصدش��ان را 
نه تنه��ا ب��ر روی تصویرس��ازی مثبت از فعالیت های ورزش��ی متمرکز کنند، بلکه باید در افراد این احس��اس را به 
وجود بیاورند که برنامه های ورزش��ی تدارک دیده شده منحصربه  آن افراد و مختص و مطابق با نیازهای جسمانی 
و روان��ی آن هاس��ت و به بهبود همه جانبه آن ها کمک می کند. در ص��ورت برنامه ریزی دقیق تر در جهت عالیق و 
خواسته های افراد و افزایش حس وفاداری، خود تقویتی و اعتماد به مثبت بودن تأثیر فعالیت ها در آنان، می توان 

زمینه جذب بیشتر افراد را به فعالیت های ورزشی پدید آورد. 
از دیگ��ر عوام��ل تأثیرگ��ذار در گرایش افراد به ورزش، جهانی س��ازی می باش��د. جهانی س��ازی، فرآیند تغییر 
سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اس��ت که به ایجاد روابط بیش��تر و درآمیختگی افزون تر منجر خواهد 
شد. جهانی شدن موجب تأثیرگذاری بر بسیاری از پدیده های اجتماعی ازجمله ورزش گردیده و شاهد این مدعا، 
فرایند برگزاری مس��ابقات جهانی ازجمله المپیک و جام جهانی اس��ت. امروزه ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی 
پویا تبدیل ش��ده است و ش��رکت های بزرگ نیز به ش��دت به ورزش توجه نشان می دهند )س��پاهی، 1395(.نتایج 
پژوهش آیزاوا و همکاران )2018( نشان داد که برگزاری مسابقات در مقیاس جهانی مانند المپیک 1964 توکیو 
تأثیر بس��یاری در جهانی س��ازی ورزش ملی  و جذب افراد در س��نین مختلف به خصوص س��المندان به ورزش 
خواهد داشت. درواقع، تجربه افراد با شرکت در المپیک باعث شد تا در سالیان پیش روی عمر خود به ورزش و 
انجام فعالیت های گوناگون ورزشی و اوقات فراغت پایبند باشند. مک ری2 )2017( اظهار می دارد که برگزاری 
رویدادها در مقیاس جهانی بر نگرش فرد به ورزش اثرگذار اس��ت و نگرش مثبت افراد به ورزش باعث ش��رکت 
آنان در فعالیت ورزش��ی می ش��ود. از تأثیرات برگزاری رویدادها می توان بر تغییر سیاس��ت گذاری ها، رفتار مردم 
جامعه و محیط اجتماعی که ناش��ی از تغییر فرهنگ آنان اس��ت، اش��اره کرد. درنتیجه،  تجربه بازی های المپیک 
به عنوان کش��ور میزبان برگزارکننده رویداد نه تنها برای جامعه مؤثر اس��ت، بلکه با فراهم آوردن زیرس��اخت های 
ورزش��ی مدرن و به روز باعث تحریک افراد به ش��رکت در فعالیت های ورزشی خواهد شد. در همین زمینه آیزاوا 
و همکاران )2018( دریافتند که طبق »نظریه اثر خواب«، برگزاری رویدادها در مقیاس جهانی سبب می شود تا 
افراد با گذر س��ن و با تجربه ای که از ش��رکت در این رویدادها به دست می آورند، برخالف دوران جوانی اولویت 
اول خود را از مس��ئولیت های خانگی و کاری به س��وی فعالیت های اوقات فراغت و شبکه س��ازی ورزش��ی سوق 
دهند. از طرفی، ش��انس برگزاری رویداد بزرگ ورزشی برای یک کشور طی سالیان طوالنی ممکن است بندرت 
پیش آید. لذا تغییرات اجتماعی را که ایجاد می کند بس��یار ش��گرف می باشد و سبب می شود تا دولت ها به اتخاذ 
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سیاست های ورزشی جدید از خردسالی تا سالمندی در تمامی ارگان ها و نهادهای ذی ربط اقدام کنند که موجب 
عالقه مندی زیاد افراد تا پایان عمر به ورزش خواهد شد.

 بدی��ن ترتی��ب، می توان دریافت که فراهم نم��ودن زمینه های الزم برای پرداختن ب��ه ورزش همگانی، تکلیفی 
ملی جهت حفظ و ارتقای س��المت ش��هری شهروندان و نیز کاهش هزینه های س��المت به شمار می رود. از این 
رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر در گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش 

بپردازد.

روش شناسی پژوهش
جامع��ه آماری این پژوهش، کلیه ش��هروندان بیرجندی بودند که چون تعداد آن ها نامش��خص بود، از طریق 
جدول مورگان 384 نفر با اس��تفاده از روش نمونه گیری در دس��ترس به عنوان نمونه آماری انتخاب ش��دند. برای 
گردآوری اطالعات و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش های همگانی و قهرمانی، از 
پرسشنامه استاندارد غفوری )1382( استفاده شد. این پرسشنامه دارای 54 سؤال و هدف آن تعیین عوامل اصلی 
مؤثر در گرایش به ورزش همگانی و قهرمانی )رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غیرورزشی، 
ساختار سازمان های ورزشی، جهانی سازی و ارتباطات( بود. طیف نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس لیکرت 
5 گزینه ای می باشد. روایی سؤاالت پرسشنامه در این تحقیق، با توجه به اینکه استاندارد بود توسط اساتید راهنما 
و خبرگان تأیید ش��ده اس��ت. پایایی پرسش��نامه درمجموع برای تمامی ابعاد آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 
0/97 به دس��ت آمد. به منظور توصیف بهتر داده ها، از ش��اخص های مرکزی و همچنین شاخص های پراکندگی 
بهره گیری ش��د. در بخش آمار اس��تنباطی، از آزمون نرمالیتی داده ها و آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و با توجه 
به پرسش��نامه به کار برده ش��ده و نوع سؤاالتی که برای رسیدن به اهداف پژوهش تنظیم شده بود از آزمون ضریب 
همبستگی پیرسون، رتبه بندی فریدمن و آزمون تی تک نمونه ای مستقل استفاده گردید. همچنین جهت ارزیابی 
و س��نجش ابزار اندازه گیری اطالعات )پرسش��نامه( از تحلیل عاملی (CFA) با رویکرد حداقل مربعات جزئی 

)PLS( به وسیله  نرم افزار Smart PLS2 بهره گرفتگیری شد.

یافته های پژوهش
نتایج یافته های توصیفی پژوهش نشان داد که از بین 384 نفر نمونه پژوهش 46/4 درصد دارای تحصیالت 
دیپل��م و کمت��ر می باش��ند. همچنین 12/2 درص��د دارای تحصی��الت فوق دیپلم، 26 درص��د دارای تحصیالت 
کارشناسی و 15/4 درصد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر می باشند. همچنین بیشترین فراوانی مربوط به 
بازه سنی 25 تا 30 سال بوده که 32/6 درصد از کل را شامل می شود. به همین ترتیب 137 نفر )35/7 درصد( 

زن و 247 نفر )64/3 درصد( نیز مرد می باشند.
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جدول 1: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای موردمطالعه پژوهش

متغیرهای پژوهش
رسانه های 

گروهی
تقاضای 
اجتماعی

سازمان های 
غیرورزشی

ساختار 
سازمان های 

ورزشی

جهانی سازی 
و ارتباطات

عوامل مؤثر در 
گرایش به ورزش 

همگانی و قهرمانی

رسانه های 
گروهی

مقدار 
همبستگی

1

.سطح معناداری

تقاضای 
اجتماعی

مقدار 
همبستگی

0/7921

.0/00سطح معناداری

سازمان های 
غیرورزشی

مقدار 
همبستگی

0/ 6540/6191

.0/000/00سطح معناداری

ساختار 
سازمان های 

ورزشی

مقدار 
همبستگی

0/6820/7430/5411

.0/000/000/00سطح معناداری

جهانی سازی و 
ارتباطات

مقدار 
همبستگی

0/6880/7440/5860/6161

.0/000/000/000/00سطح معناداری

عوامل مؤثر 
در گرایش به 

ورزش همگانی 
و قهرمانی

مقدار 
همبستگی

0/8880/9130/7980/8280/8531

.0/000/000/000/000/00سطح معناداری

جدول 2: نتایج آزمون تی تک نمونه ای در خصوص عوامل مؤثر در گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی

سطح معناداریمقدار آماره تیمیانگینمتغیر
بازه اطمینان 95 درصدی 

برای اختالف میانگین

حد باالحد پایین

3/4614/0880/000/400/53عوامل مؤثر به طورکلی

3/6317/480/000/0560/71رسانه های گروهی

3/4310/560/000/350/52تقاضای اجتماعی

3/409/990/000/320/48سازمان های غیرورزشی

3/5515/870/000/480/62ساختار سازمانی ورزشی

3/307/480/000/220/38جهانی سازی و ارتباطات
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ب��ا توجه به این ک��ه میانگین های نمرات و همچنین حدود باال و پایین ب��رای اختالف میانگین ها هر دو مثبت 
به دس��ت آمده می ت��وان گفت که رابطه بین عوامل مؤثر در گرایش به ورزش ه��ای همگانی و قهرمانی و گرایش به 
ورزش های همگانی و قهرمانی در شهروندان بیرجندی تایید می شود. همچنین تأثیرگذاری رسانه های گروهی، 
تقاضای اجتماعی، س��ازمان های غیرورزش��ی و جهانی س��ازی و ارتباطات بر گرایش ب��ه ورزش های همگانی و 

قهرمانی در شهروندان بیرجندی نیز تایید می گردد.

جدول 3: نتایج نهایی رتبه بندی عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی در شهروندان بیرجندی

رتبه عواملمیانگین رتبه ایعوامل

3/571رسانه های گروهی

3/252ساختار سازمان های ورزشی

2/963تقاضای اجتماعی

2/824سازمان های غیرورزشی

2/405جهانی سازی و ارتباطات

همان ط��ور که در جدول فوق مالحظه می ش��ود، رس��انه های گروهی بیش��ترین و جهانی س��ازی و ارتباطات 
کمترین تأثیر را بر گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی در شهروندان بیرجندی داشته اند.

بحث و نتیجه گیری
نتای��ج حاص��ل از بررس��ی فرضیه پژوهش نش��ان می دهد که رابطه بی��ن عوامل مؤثر در گرای��ش به ورزش های 
همگانی و قهرمانی و گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی در ش��هروندان بیرجندی تایید می ش��ود. نتایج این 
پژوهش نش��ان داد که تأثیرگذاری رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، سازمان های غیرورزشی و جهانی سازی 
و ارتباطات بر گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی در ش��هروندان بیرجندی معنی دار می باش��د. این نتایج با 
یافته ه��ای پژوه��ش  ایمی و هم��کاران )2017(، تیبات )2017(، چی��اه و همکاران )2017(، پت��وارکا و همکاران 
)2019(، هارک و همکاران )2017(، لینا و همکاران )2016(، اندرس��ون و همکاران )2019(، ابیویه وهمکاران 
)2016(، آی��زاوا و هم��کاران )2018(، ویلیم و همکاران )2018(، می بارد )2015(، وانگ و همکاران )2017(، 
رحیمی و همکاران )1396( و معین الدینی و همکاران )1391( هم خوانی دارد. در این پژوهش رسانه های جمعی 
بیش��ترین تأثیر را در گرایش و تش��ویق افراد به انجام فعالیت های ورزشی داش��تند. این یافته با نتیجه پژوهش ابیویه 
وهمکاران )2016( با عنوان »کمپین رس��انه های جمعی فعالیت بدنی را بهبود می بخش��د« که دریافتند رسانه های 
جمعی اثر روشنی بر ترویج پیاده روی- که از زیرشاخه های ورزش همگانی  است- دارند، همسو می باشد. همچنین 
ب��ا نتای��ج پژوهش پوتوارکا و همکاران )2019( که نش��ان دادند تماش��ای مس��ابقات دوچرخه س��واری رقابت های 
ورزش��کاران نخبه از تلویزیون موجب تحریک آنان به ش��رکت در فعالیت های ورزش��ی دوچرخه سواری می شود، 
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هم خوانی دارد. همچنین این یافته با پژوهش براون و همکاران )2017( در اینکه هیچ رابطه ای بین میزان رضایت 
درک ش��ده از مش��اهده مسابقات و قصد ش��رکت در فعالیت های ورزشی شنا مش��اهده نکردند، ناهم سو می باشد. 
 دلیل این امر را می توان در عدم تحریک مناسب و نبود انگیزه کافی به دلیل برآورده نشدن نیازهایی که باید 

ً
احتماال

از طریق سایر عوامل مانند اقدامات تبلیغی مناسب توسط رسانه ها به منظور فراهم آوردن شرایط انگیزشی مناسب 
و عدم وجود س��رمایه اجتماعی برای ایجاد انگیزه جهت ش��رکت در فعالیت های ورزش��ی جستجو کرد. همچنین 
در پژوهش��ی ناهم س��و با پژوهش حاضر، یوش��یدا1 )2017( دریافت که علیرغم اینکه عوامل اقتصادی اجتماعی 
و ش��بکه های اجتماعی س��بب ایجاد فرصت برای مشارکت در فعالیت های ورزشی می ش��ود، اما عوامل اقتضایی 
دیگری مانند نبود سرمایه اجتماعی بر میزان میل افراد برای شرکت در فعالیت های ورزشی اثرگذار است. همسویی 
این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش محققان دیگر را می توان این گونه تبیین کرد که این رس��انه های جمعی هستند 
که با نشان دادن تأثیرات مفید پرداختن به فعالیت های ورزشی و تغییر در نگرش فرد سبب تحریک نیازهای ورزشی 
افراد شده و درنتیجه منجر به بروز رفتارهای ورزشی در فرد گردیده اند. درواقع، بخش عمده ای از نگرش ما به دنیا، 
ریشه در پیام های رسانه ای دارد که از پیش ساخته شده اند. آن ها به لحاظ دارا بودن دامنۀ نفوذ وسیع، اثر مستقیمی 
گاهی ها و نگرش های جامعه نقش بسزایی ایفا می کنند.  بر ارزش ها و هنجارهای جامعه دارند. همچنین در تغییر آ
لذا پیش��نهاد می گردد برنامه های ورزش��ی رادی��وو تلویزیون وقت بیننده را به صورت مفید پ��ر کنند، نیازها و عالیق 
جدید جوانان را تأمین و برای انتخاب نوع و شکل برنامه ها و موضوعات ورزشی، از اقشار مردم نظرسنجی نمایند 
و توسط یک کمیته تخصصی و هماهنگ با سایر راهبردها تنظیم و پخش شوند تا زمینه جذب آحاد مختلف مردم 

به شرکت در فعالیت های ورزشی همگانی و قهرمانی را فراهم آورند. 
یافته دیگر این پژوهش نشان داد که تقاضای اجتماعی سبب افزایش گرایش شهروندان به ورزش می شود. این 
یافته همس��و با پژوهش های اندرسون و همکاران )2019( است که بیان می کنند سازمان های ورزشی می توانند 
گاهی از چالش های پی��ش روی افراد ب��رای پرداختن به ورزش،  به منظ��ور ارائ��ه خدم��ات مطلوب تر به افراد ب��ا آ
س��طح مناسب فعالیت ورزش��ی برای هر فرد و ارائه خدمات ورزش��ی در مکان های در دسترس افرادی که قصد 
ش��رکت در فعالیت های ورزشی رادارند، انگیزه مش��ارکت آنان و درنتیجه تقاضا برای انجام فعالیت های ورزشی 
را افزای��ش دهن��د. همچنین با نتایج پژوهش راگیوتا و همکاران )2019( که نش��ان داد مدی��ران می توانند با درک 
گاهی کامل از س��ن، جنس��یت، س��طح تمرینی  صحیح نیازهای افراد ش��رکت کننده در فعالیت های ورزش��ی و آ
وضعیت س��المت پزشکی آنان، به ارائه خدمات مطلوب تر به آنان در جهت افزایش تقاضا برای فعالیت ورزشی 
گام بردارند، همسو می باشد. در توجیه این یافته می توان گفت که پاسخ به تقاضای اجتماعی افراد می تواند فهم 
مدیران را از نیازهای افراد به ورزش باال ببرد و با شناسایی گرایش های افراد مختلف به ورزش و اتخاذ راهبردهای 
مناس��ب در جه��ت رفع موانع پیش رو گامی بزرگ برداش��ت. از ای��ن طریق به نیازهای بومی اف��راد از قبیل پول، 
زمان، عدم دسترس��ی به مجموعه ورزشی و سایر نیازها و دغدغه ها پاسخ درست داده خواهد شد که خود منجر 
به افزایش انگیزه برای مش��ارکت در ورزش می ش��ود. لذا پیش��نهاد می گردد تا مدیران مربوطه به ورزش همگانی 

1. Yoshida
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و تفریحات س��الم به دلیل وجود تقاضای اجتماعی و نقش آن در س��المت جامعه و گسترش ورزش قهرمانی به 
دلیل انگیزه کسب افتخار و موقعیت جهانی برای کشور و شکوفایی استعداد نخبگان، به عنوان دو محور مهم در 

برنامه ریزی های ورزشی اهتمام ورزند. 
نتایج دیگر پژوهش نش��ان می دهد که س��ازمان های غیرورزش��ی و س��اختار س��ازمان های ورزشی بر گرایش 
ب��ه ورزش ه��ای همگانی و قهرمانی در ش��هروندان بیرجن��دی تأثیر معن��ی داری دارد. این یافته ب��ا پژوهش های 
ایم��ی و هم��کاران )2017(، می ب��ارد )2015( و ویلیم و همکاران )2018( که نش��ان دادند تدارک تس��هیالت 
ورزش��ی بیش��تر و باکیفیت بهتر توسط سازمان های ورزشی با همکاری سایر سازمان ها سبب مشارکت بیشتر در 
فعالیت های ورزش��ی خواهد شد، همسو است. این یافته با پژوهش فیلیپس و نیولند1 )2014( همخوانی ندارد. 
آن��ان در پژوه��ش خود دریافتند که ارائه خدمات ورزش��ی و فراهم کردن فرصت ه��ای اوقات فراغت با ماهیت و 
منطق س��ازمان های غیرورزش��ی مغایر اس��ت، چراکه آن ها س��عی در دستیابی به اهداف و رس��الت هایی که این 
س��ازمان ها برایش��ان به وجود آمدند دارند و از هرگونه فعالیت های حاش��یه ای دیگر جه��ت جلوگیری از تداخل 
با رسالت هایش��ان، س��رباز می زنند. به عالوه ایمی و همکاران )2017( نشان دادند که علیرغم وجود تسهیالت 
ورزش��ی و فراهم کردن آن توسط سازمان های ورزشی و وجود سیاست ها و برنامه ریزی های الزم، استقبال کمی 
از فعالیت های ورزشی و برنامه های ارائه شده توسط این سازمان ها صورت گرفته است. آنان دلیل این امر را نبود 
گاهی کافی نسبت به وجود فرصت های فراهم شده و عدم وجود بینش صحیح به این فعالیت ها  اطالع رسانی و آ
می دانند. درواقع می توان نتیجه گرفت که عدم وجود تبلیغات صحیح به منظور شناساندن فرصت های موجود به 

جامعه هدف سبب عدم استقبال از این فعالیت ها شده است.
 همچنین این یافته پژوهش حاضر با پژوهش  لینا و همکاران )2016( که بیان می کنند نیاز است تا سازمان های 
مختلف به ارائه خدمات برابر و یکس��ان ورزشی به همه اقش��ار جامعه اقدام کنند هم راستاست. بنابراین می توان 
گفت که گس��ترش روزاف��زون هماهنگی بین نهادها و س��ازمان های گوناگون و مردم نهاد، هیئت های ورزش��ی و 
اداره ه��ای مختلف جهت تعیی��ن راهبردهای ورزش و تربیت بدن��ی و همچنین اقدامات س��ازنده در این زمینه و 
کم��ک به یکدیگر و ایجاد مراکز ورزش��ی مش��ترک بین آنان باعث جلوگیری از م��وازی کاری در تدوین و اجرای 
راهبردها ش��ده اس��ت؛ به طوری که از مدیریت ضعیف و تداخل برنامه ها جلوگیری ش��ده و زمینه شناس��ایی و 
رفع مش��کالت عدیده  پیش روی تعامل مثبت و س��ازنده سازمان های گوناگون باهم فراهم آمده است. همین امر 
موجب ش��ده تا بیش��تر س��ازمان های ورزش��ی به برنامه ریزی راهبردی روی آورده اند و تدوین راهبردهای مناسب 
ورزش همگانی و قهرمانی موجب افزایش گرایش افراد به فعالیت های ورزشی، جذب مشارکت سایر سازمان ها 
و رفع محدودیت های پیش روی توسعه ورزش شده است. همچنین در سال های اخیر با اجرای راهبردهای فعلی 
تربیت بدنی و ورزش در کشور از طریق تشکیل ساختار ورزشی و مشارکتی مردم در سمن ها، استفاده از ظرفیت 
 متحد مانند شهرداری ها، بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان در 

ً
تربیت بدنی سایر ارگان ها و ایجاد ساختاری تقریبا

تعیین راهبردهای علمی- پژوهشی ورزشی و گسترش فعالیت ها به سمت اقدامات تیمی و مشترک موجبات تأمین 

1. Phillips & Newland
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و رفع بهتر نیازهای ورزشی آینده جامعه فراهم آمده است. ازاین رو پیشنهاد می گردد تا مسئوالن ورزشی تدابیری را 
اتخاذ کنند تا در تعیین راهبردهای ورزش و تربیت بدنی از سازمان ها و نهادهای ورزشی و غیرورزشی کمک گرفته 
شود. همچنین در تمام سازمان های غیرورزشی، یک بخش یا سازمان ورزشی ایجاد گردد تا از این طریق بتوانند 
ب��ا شناس��ایی نیازهای افراد در زمینه ورزش، زمینه را در جهت ارائ��ه راهکار به اداره ورزش و جوانان فراهم کنند.

نتیجه دیگر پژوهش نش��ان می دهد که جهانی سازی و ارتباطات بر گرایش به ورزش های همگانی و قهرمانی 
در شهروندان بیرجندی تأثیرگذار می باشد. این یافته با پژوهش های شعبانی و خواجه )1395(، آیزاوا و همکاران 
)2018( و مک ری )2017( همس��ویی دارد، اما با یافته های پژوهش براون و همکاران )2017( در اینکه هیچ 
رابطه ای بین میزان رضایت درک شده از مشاهده مسابقات جهانی به صورت تماشاگر و قصد شرکت در فعالیت های 
 دلیل این امر را می توان در عدم تحریک مناسب و نبود 

ً
ورزش��ی شنا مشاهده نکردند، ناهم س��و اس��ت. احتماال

انگیزه کافی و عدم وجود سرمایه اجتماعی برای ایجاد انگیزه جهت شرکت در فعالیت های ورزشی جستجو کرد.
 آیزاوا و همکاران )2018( بیان می کنند که تجربه افراد با ش��رکت در تماش��ای رویداد المپیک باعث می شود 
تا در س��الیان پیش روی عمر خود به ورزش و انجام فعالیت های گوناگون ورزش��ی و اوقات فراغت پایبند باشند. 
م��ک ری )2017( نی��ز اظهار می دارد که برگ��زاری رویدادها در مقیاس جهانی بر نگرش ف��رد به ورزش اثرگذار 
اس��ت و نگرش مثبت آن ها به ورزش باعث ش��رکت در آن فعالیت ورزشی می ش��ود. آیزاوا و همکاران )2018( 
هم دریافتند که برگزاری رویداد ورزش��ی در مقیاس جهانی موجب می ش��ود تا افراد با گذر س��ن و باتجربه ای که 
از ش��رکت در ای��ن رویدادها به دس��ت می آورند، برخ��الف دوران جوانی اولویت اول خود را از مس��ئولیت های 
خانگی و کاری به س��وی فعالیت های اوقات فراغت و شبکه س��ازی ورزش��ی س��وق دهند. لذا می توان گفت که 
در دهه های اخیر، گس��ترش امکانات مخابراتی و ماهواره ای و افزایش جذابیت برنامه های ورزش��ی و استفاده از 
امکانات رس��انه ای جهانی در جهت یکسان س��ازی نیازها و ارزش های ورزش��ی در کشور شده است. به عالوه، 
اس��تفاده از برنامه ریزی های کالن ورزش��ی و تربیت بدنی همسو با کشورهای پیشرفته در جهت حرکت به سمت 
جهانی سازی و همگام سازی نیازها و عالئق افراد و استفاده مفید از فناوری ارتباطات در نهادهای ورزش کشور 
از طریق ابزارها و محرک های ارتباطی فعالیت های جمعی موجب به اش��تراک گذاش��تن احساس��ات و عواطف 
گردیده اس��ت. همچنین تأثیری که ارتباطات جهانی در آشنایی با رشته های گوناگون ورزشی و اطالع از آخرین 

اخبار و آمار ورزشی داشته، سبب شده است تا امروزه کمتر کسی به گرایش به ورزش بی عالقه باشد. 
لذا با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیش��نهاد می گردد تا مدیران ورزش��ی با استمداد از رسانه های جمعی 
از طری��ق تأثیرگ��ذاری بر نگ��رش و ایجاد انگی��زه در افراد، در جهت ترویج هرچه بیش��تر ورزش در بین اقش��ار 
مختلف اقدام کنند. همچنین با تشکیل اتاق فکر با سازمان های غیرورزشی و ارائه راهکارهای جذب و نگهداری 
ش��هروندان در ورزش و ب��ا بهره گیری و بس��یج هم��ه امکانات و منابع به پاس��خگویی هرچه بهت��ر به تقاضاهای 

ورزشی ایجادشده از طریق شناسایی دقیق و صحیح نیازها بپردازند.
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