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چکیده
رسانههاي گروهي در شكلدهي و جهتدهي باورها ،نگرش و افكار جامعه و همچنين
ایجاد بستري مناسب در توسعه ورزش نقش انكارناپذیري دارند .هدف این تحقيق بررسي
نقش شبكه تلویزیوني ورزش بر مشارکت ورزشي مردم است .تحقيق حاضر یک مطالعه
توصيفي -تحليلي و از نظر هدف یک تحقيق کاربردي است .جامعه آماري این پژوهش
شامل کليه افراد باالي  15سال شهرستان ماکو است .بر اساس اطالعات بهدستآمده از
سالنامه آماري  1395استان آذربایجانغربي جمعيت باالي  15سال شهرستان ماکو  87241نفر
است .تعداد نمونه آماري جدول کوکران  384تعيين گردید .ابزار تحقيق پرسشنامه بود که
پایایي آن با ضریب آلفاي کرونباخ ( )81%/24مورد تائيد قرار گرفت .در این تحقيق از روش
آماري ضریب همبستگي و از نرمافزار  spss18استفاده گردید .یافتههاي تحقيق نشان داد بين
فرهنگسازي ،ترویج مشارکت اجتماعي ،اطالعرساني و آموزش در شبكه ورزش با
مشارکت ورزشي مردم رابطه معنيداري وجود دارد.
کلیدواژگان :فرهنگسازي ،مشارکت اجتماعي ،آموزش ،شبكه ورزش ،مشارکت
ورزشي.
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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
رسانههاي گروهي یكي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل اجتماعي،
اطالعرساني ،آموزشي و عامل بسيار مؤثري در شكلگيري ارزشهاي اجتماعي به
شمار ميآیند (گروه مطالعات حقوقي سازمان صداوسيما .)1381 ،به نظر ميرسد
رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسي (شهسواري )1388 ،ميتوانند نقش مهمي در
روشنگري مردم بهویژه نوجوانان و جوانان ایفاء نمایند و در صورت عملكرد صحيح
مانع سوگيري آنها بهسوي تفریحات ناسالم شوند .فرهنگ حاکم بر مردم متأثر از
عوامل مختلف اجتماعي است .این عوامل ميتوانند باورها ،نگرشها و عملكردها را
تحت تأثير خود قرار دهند .یكي از پدیدههاي اجتماعي که در سالهاي اخير رشد
چشمگيري داشته و آحاد مردم را تقریباً تحت تأثير قرار داده است ،تربيتبدني و
ورزش است .رسانههاي گروهي عامل بسيار مؤثري در شكلگيري ارزشهاي
اجتماعي به شمار ميروند که در بخش ورزشي ،محتواي برنامهها و مطالب درجشده
در آن ميتوانند تأثير به سزایي در پيشرفت و بهبود وضعيت کشور داشته باشند
(کردي .)1386 ،سازمان صداوسيما بهعنوان رسانه ملي ،در دههاي که تحوالت
شگفتانگيز در عرصه ارتباطات تمامي مناسبات بشري را دگرگون ساخته و در
عصري که عصر حاکميت رو به تزاید افكار عمومي بر سرنوشت جوامع شناختهشده
است ،نيازمند به برخورداري از ابزارها و نگرشهاي نوین مدیریتي است که روشهاي
ارزیابي سنتي را به روشهاي جدید مدیریتي که بيشتر نگاه به آینده دارد تا به گذشته،
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آشتي دهد .ازاینرو ،سازمان صداوسيما در برنامه چهارم توسعه و در راستاي سند
چشمانداز بيستساله نظام ،دست به حرکتي نو در برنامهریزي و ترسيم حرکت آینده
خویش زد و با نگاهي راهبردي ،آیندهنگرانه و معطوف به چالشهاي محيط خارجي و
تحليل محيط داخلي سازمان ،استراتژي حرکت خود را در پنج سال آینده ترسيم نمود
که ماحصل این تالش تهيه ،تصویب و انتشار سندي به نام افق رسانه بود (ملكوتيان،
 .)1388در این راستا ،رسانهها قویيترین ابزار براي طرح و رواج اندیشهها و
کارآمدترین وسایل براي نفوذ فرهنگها و نگرشها به قلب جوامع محسوب ميشوند
(قاسمي )1386 ،و به منبع غالب شكلگيري واقعيتهاي اجتماعي در جوامع تبدیل
شدهاند .درواقع بخش عمدهاي از نگرش ما به دنيا ریشه در پيامهاي رسانهاي دارد که
از پيشساخته شدهاند .آنها به لحاظ دارا بودن دامنه نفوذ وسيع ،اثر مستقيمي بر
ارزشها و هنجارهاي جامعه دارند (ولف و همكاران.)2002 ،1
از طرف دیگر ،ورزش و تربيتبدني بهعنوان یک ضرورت غيرقابلانكار در
سالمت جسماني ،روحي و رواني ،جلوگيري از انحرافات اجتماعي ،کاهش هزینههاي
درماني و افزایش توليد و بهرهوري و ...در نظر گرفتهشده است .بهطوريکه توسعه و
پيشرفت واقعي کشورها شاخصهاي مختلفي دارد که یكي از مهمترین آنها ورزش
است .ارتباط ورزش با پدیدههاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي حاکي از
اهميت این پدیده و نقش آن در برنامههاي توسعه ملي کشورهاست و در یک نگاه
1 . Wolf et al.
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کلي توسعه و پيشرفت ورزش در هر کشور با اقتدار و قدرت آن کشور ارتباط
نزدیكي دارد (قاليباف .)1389 ،امروزه ورزش بهعنوان یكي از عوامل تأمين سالمت
جسماني و رواني افراد جامعه محسوب ميشود .بهطوريکه سياني )2015( 1بيان نمود
مشارکت افراد در فعاليتهاي فيزیكي و بدني سبب توسعه اجتماعي ،شناختي و رواني
و جسماني ميگردد (سياني .)2015 ،ورزش بهعنوان پدیدهاي مهيج ،برانگيزاننده،
موجب اتحاد ملي ،عامل توسعه و ارتقاي سالمت در جامعه جایگاه مهمي در رسانه-
هاي گروهي بر عهده دارد .امروزه ورزش بهعنوان ابزار مهمي در دست رسانهها براي
اثرگذاري بر مردم و بروز رفتارهاي قابل پيشبيني در بين آنها ،شناختهشده است.
معرفي الگوهاي ورزشي در تمامي جهان از طریق رسانهها موجب شده است تا جوانان
در سراسر جهان الگوهاي مقبولي را که رسانهها معرفي مينمایند را الگوي خود قرار
داده و با آنها شبيهسازي کنند (سياني .)2015 ،همچنين قدرت رسانههاي جمعي
باعث مطالعات وسيعي در زمينه تأثير رسانه در طيفي گسترده شده است .این نگرش
باعث توجه بيشتر دولتها از نقطه نظرات اقتصادي روي رسانههاي جمعي ميشود.
اخيراً با رشد صنعت ورزش و رشد سودآور آن با مدیریت بهتر برخي از دولتها،
استفاده از این فرصت براي دولتها جنبة اقتصادي مهمي است و به دنبال استفاده از
این فرصت به بهترین نحو هستند (قاسمي و همكاران .)1391 ،در حقيقت ميتوان
گفت رابطه متقابلي بين رسانهها و ورزش وجود دارد که داراي جنبههاي مثبت و منفي
1 . Cyani

 52

جامعهشناسی ورزش  ،سال هفتم ،شماره هفدهم ،بهار و تابستان ۱۴۰۰

است .با وجود آنکه ورزش در جلب مخاطب به رسانهها کمک قابلتوجهي ميکند،
اما در مورد اینکه رسانهها نيز به همان اندازه در جهت اشاعه ورزش درست و ترویج
فرهنگ ورزش فعاليت ميکنند یا نه جاي تردید وجود دارد .لذا ازآنجاکه دو نهاد
ورزش و رسانه ،نهادهایي بسيار تأثيرگذار در جهان مدرن امروزي است و نيز در تعامل
مستقيم با اکثریت جمعيت جامعه (جوانان) هستند ،پيریزي سياستگذاري کالني که
منجر به سودآوري و توسعه برنامههاي ورزشي بيشتر براي جامعه گردد بسيار الزم و
ضروري است .سياستهایي که بهتر است در قالب برنامهریزي اجرا گردد و تا به نتایج
عميق در اقتصاد ورزش و بهنوعي در اقتصاد کشور برسد .بهطوريکه هانستيد و
اسكيل )2010( 1بيان ميکنند ورزش بهوسيله رسانهها مدیریت ميشود و رسانهها نقش
انكارناپذیري در موفقيت تيمهاي ورزشي ایفا ميکنند (مرادي .)1389 ،همچنين
تحقيقات داخلي و خارجي به اهميت این موضوع پرداختند که به برخي از نتایج
پژوهشها اشاره ميشود؛ مقدس و همكارانش ( )1396در پژوهشي به بررسي
اثربخشي برنامههاي تلویزیوني ورزشي و نقش آن بر تعهد ورزشي مخاطبان (مطالعه
موردي :برنامه تلویزیوني ورزش صبحگاهي) پرداختند .آزمون تحليل مسير نيز حاکي
از آن بود که متغير مستقل بر نگرش مخاطب تأثيرگذار است و نگرش ایجاد شده از
طریق متغير مستقل بر تغيير رفتار مخاطب مؤثر است چنانكه موجب ميشود درنهایت
مخاطب به تغيير رفتار خود متعهد شود .مخاطبي که برنامه تلویزیوني را مشاهده مي-
1 . Hanstyd & Ezequiel
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کند ،نسبت به آن شناخت کافي ميیابد و متعهد ميشود که فعاليتها را انجام دهد.

والیتي خواجه ( )1395در تحقيقي به بررسي عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشي همگاني
در شهر تبریز پرداخت .یافتههاي تحقيق نشان ميدهد که پيشگيري و درمان و کسب
لذت و نشاط مهمترین عوامل وادارنده افراد براي شرکت در ورزش همگاني محسوب
ميشوند .در زنان مهمترین عوامل وادارنده عوامل پيشگيري و درمان و همچنين
سالمتي و آمادگي جسماني و در مردان مهمترین عوامل وادارنده کسب لذت و نشاط
و همچنين پيشگيري و درمان بود .مردان بهطور معناداري بيشتر از زنان از مشارکت در
ورزش همگاني احساس لذت و نشاط ميکنند .نتایج تحقيق نشان داد که مهمترین
عوامل بازدارنده حضور افراد در ورزش همگاني عامل فرهنگي و اجتماعي و عامل
امكانات و تجهيزات است .باوجود مشارکت کمتر زنان نسبت به مردان ،نتایج نشان
ميدهد زنان خانهدار مشارکت بيشتر و با انگيزه قويتري در ورزش همگاني دارند.
نتایج تحقيق نشاندهنده مشارکت کم و باانگيزه ضعيف افراد بيكار در ورزش همگاني
است .قليزاده و سيد صالحي ( )1394در تحقيقي به بررسي نقش برنامههاي شبكه
ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانهدار منطقه پنج تهران پرداختند .یافتههاي
تحقيق نشان داد که نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي
زنان خانهدار با ميانگين  2/91و تغيير نگرش آنها نسبت به ورزش با ميانگين 2/60
کمتر از سطح متوسط است .همچنين ارتقاء ارزشهاي فرهنگي در ورزش زنان خانه-
دار با ميانگين  ،2/98ارتقاء ارزشهاي مذهبي با ميانگين  ،2/97ارتقاء هنجارهاي
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فرهنگي با ميانگين  ،3/03مشارکت در فعاليتهاي ورزشي زنان خانهدار با ميانگين
 2/99در سطح متوسط است .ميناوند و همكارانش ( )1394در تحقيقي دیگر به بررسي
روشهاي نهادینه کردن ورزش همگاني از طریق رسانه ملي از دیدگاه کارشناسان
(مطالعه موردي :شبكه ورزش سيما) پرداختند .نتایج پژوهش نشان ميدهد که توجه به
ورزش خانوادهها ،مطرح کردن ورزش بهعنوان یک ارزش ،ترویج بازيها و
ورزشهاي بومي و محلي ،نظارت و مطالبهگري از نهادهاي مسئول ،تداوم در ارسال
پيامهاي ورزشي ،همكاري با سایر نهادهاي مسئول در توسعه ورزش همگاني ،معرفي
الگوهاي ورزشكار ،نشان دادن فواید و کارکردهاي مطلوب ورزش ،هشدار دادن در
مورد رفتارهاي نادرست ،برجستهسازي ورزش بانوان و معرفي ورزشهاي کمهزینه و
آسان ،از مهمترین روشهاي نهادینه کردن ورزش همگاني از طریق شبكه ورزش
سيماست .عامري و جامعي ( )1393به بررسي و تبيين عوامل مؤثر در گرایش مردم به
ورزشهاي همگاني و قهرماني با تأکيد بر نقش رسانههاي جمعي از دیدگاه
کارشناسان تربيتبدني استان کردستان پرداختند .نتایج نشان داد که تفاوت معنيداري
بين رتبة ميانگين زوجهاي زیر مقياسهاي پژوهش وجود دارد .بررسي نرمال بودن
توزیع نمرات مؤلفههاي پرسشنامههاي پژوهش نشان داد که جهانيسازي و ارتباطات،
تقاضاي اجتماعي ،ساختار سازمانهاي ورزشي ،شبكههاي اجتماعي ،رسانههاي
جمعي ،سازمانهاي غيرورزشي به ترتيب در اولویت اول تا ششم قرار دارند .نتایج
آزمون  tتک متغيري نشان داد که تمامي زیر مؤلفههاي تحقيق در سطح  0/001مثبت
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و معنيدار ميباشند که نشانگر مؤثر بودن رسانههاي جمعي در گرایش مردم به ورزش
همگاني و قهرماني است .گرین وود )1990( 1در تحقيقي در کشور استراليا به رابطه
معناداري بين تبليغات رسانهاي و تغيير نگرش نسبت به فعاليت بدني دست یافت .مول

2

( )2000در تحقيقي درباره بررسي نگرش متخصصان تربيتبدني کشورش به نقش
رسانههاي جمعي در گرایش به ورزش قهرماني و همگاني به رابطه معناداري بين
رسانهها و توسعه ورزش همگاني و قهرماني دست یافت .وینست و همكاران)2012( 3
دریافتند زنان ورزشكار وقتي در مسابقات مهم و معتبري چون المپيک شرکت مي-
کنند ،حجم مطالب و عكسهاي اختصاص یافته به آنها از دیگر مسابقات بيشتر
ميشود .پس سطح اهميت مسابقات در پوشش خبررساني اثر ميگذارد .هادسون و
بوواج )2015( 4در تحقيقي در خصوص توسعه و ترویج ليگهاي فوتبال آمریكا،
نتيجه گرفتند توسعه و پرورش این ورزش در گرو استفاده از راهكارهاي بازاریابي
ورزشي است .به طوریكه اگر این بازيها توسط تبليغات ،طرفداران و تضمينکنندگان
رسانهاي همراه باشد ،ضمن دستيابي به منابع مالي بيشتر ،موانع فرهنگي ،رقابتي و
پيشرفتي نيز از ميان برداشته ميشود .لو و همكاران )2015( 5در تحقيقي نشان ميدهند
تصاویر ویدئویي و پخش بازيهاي مهم ميتواند در شناسایي ورزشهاي مختلف و
گرایش مردم عادي به آن رشتهها نقش داشته باشد و همچنين براي آموزش سيستمها و
1 . Greenwood
2 . Mull
3 . Winst et al.
4 . Hudson and Bowney
5 . Lu et al.
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یادگيري آنها و برطرف کردن ضعف آنها از بازي به بازي دیگر مؤثر باشد .راجرز
و همكارانش )2016( 1در تحقيقي دریافتند بين شبكههاي ورزشي و توسعه ورزش
همگاني در هر سه عامل مؤلفههاي ورزشي ،منابع مالي و منابع انساني تفاوت معناداري
وجود دارد.
حال با توجه به نقش انكارناپذیر رسانههاي ورزشي بهویژه شبكه تلویزیوني ورزش
در شكلدهي و جهتدهي افكار جامعه و همچنين نقش فعاليت بدني و ورزش در
سالمسازي جسماني و رواني افراد جامعه ،بر آنيم تا بررسي نمایيم که شبكه تلویزیوني
ورزش تا چه ميزان بر مشارکت ورزشي مردم شهرستان ماکو نقش داشته است؟
در جهان کنوني ،رسانهها جایگاه ویژهاي در درون خانوادهها داشته و تأثير بسيار
زیادي بر روي افراد جامعه دارند .رسانه ،در مفهوم ارتباطي عاملي است که پيامي را به
مخاطب انتقال ميدهد .تلویزیون رسانه پر سيطرهاي است که تأثير بسزاي آن بر
هيچکس پوشيده نيست .این وسيله ارتباط جمعي بهعنوان معيار نهایي مطرح شده و
تماشاچيان با بخش زیادي از محتواي آن آشنایي دارند .در ميان برنامههاي تلویزیوني،
برخي از آموزشهاست که بيشتر مورد استقبال بينندگان قرار ميگيرد.

پيوند بين ورزش و رسانه بهعنوان یک رابطة فرهنگي و تجاري براي هر دو صنعت
نيازمند مدیریت مناسب است .از بين رسانههاي جمعي تلویزیون بهواسطة پخش زنده و

1 . Rogers and et al.

بررسی نقش شبکه تلويزيونی ورزش بر مشارکت ورزشی مردم

5۷ 

امكان مشاهدۀ تصاویر ،تأثير بيشتري در پيوند رسانه و ورزش داشته است .خطمشي
تلویزیون با توجه به انحصاري بودن این رسانه در ایران و نقش محوري آن در فعال
کردن زندگي عامة مردم ،نيازمند تحقيق و بررسي در مورد راههایي است که بتوان از
طریق آن ،تلویزیون را در خدمت سطوح پایة ورزش (با حفظ جذابيتها) قرار داد.
این امر از اهميت توجه به سطوح باال (ورزش حرفهاي و ورزش قهرماني) نميکاهد.
فرهنگ حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعي است .این عوامل ميتوانند
باورها ،نگرشها و عملكردها را تحت تأثير خود قرار دهند .در این ميان رسانههاي
گروهي یكي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل اجتماعي ،اطالعرساني ،آموزشي
و عامل بسيار مؤثري در شكلگيري ارزشهاي اجتماعي به شمار ميآیند .یكي از
پدیدههاي اجتماعي که در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تقریباً
تحت تأثير قرار داده است ،تربيتبدني و ورزش است .در این راستا رسانهها ميتواند
نقش مهمي در توسعه ورزش داشته باشد .در ميان تمام پدیدههاي اجتماعي ،ورزش نيز
متأثر از گرایشهاي جامعه است و عادات ،رفتار ورزشي افراد جامعه ،نگرشها و
باورهاي آنان در مسائل ورزشي ،همگي تحت تأثير متقابل گرایشهاي جامعه و
رسانهها قرار گرفته است.
شهرستان ماکو یكي از جوانترین شهرهاي استان آذربایجان غربي است .بطوریكه
جمعيت باالي  15سال شهرستان ماکو  87241نفر است .لذا پر کردن اوقات فراقت این
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جوانان ضروري است .یكي از راههاي پرکردن اوقات فراغت ورزش همگاني است
که شكلي از فعاليتهاي جسمي یا حضور منظم در فعاليتهاي جسماني است که
سالمت بدني و رواني را بهبود ميبخشد ،روابط اجتماعي را شكل دهد و یا منجر به
نتایج مثبت ميشود .با توجه به مطالب بيان شده ضروریست تا به بررسي نقش شبكه
تلویزیوني ورزش بر مشارکت ورزشي مردم شهر ماکو پرداخته شود.
ابزار پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي و با توجه به ماهيت موضوع از نوع
توصيفي -پيمایشي است .ازآنجایي که این پژوهش درصدد شناسایي رابطه بين دو
متغير است و با توجه به کمي بودن تحقيق ،لذا از لحاظ نوع روش تحقيق از نوع
همبستگي است که بهمنظور تفسير رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته از ضریب
همبستگي پيرسون استفاده نمودیم .جامعه آماري این پژوهش شامل کليه افراد باالي
 15سال شهرستان ماکو است .بر اساس اطالعات بهدستآمده از سالنامه آماري 1395
استان آذربایجانغربي جمعيت باالي  15سال شهرستان ماکو  87241نفر است .نمونه
آماري این تحقيق با استفاده از نمونهگيري در دسترس بهدستآمده است .لذا با
استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه آماري این تحقيق برابر  374انتخاب ميگردد.
در این پژوهش براي جمعآوري مباني نظري و ادبيات موضوع از کتب ،مقاالت و
اینترنت و جهت جمعآوري دادهها از پرسشنامة تعيين ميزان مشارکت در فعاليت
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ورزشي فونگ وي یي و فرانسسكا و همچنين جهت سنجش متغيرهاي مستقل تحقيق
(فرهنگسازي ،ترویج مشارکت اجتماع ،اطالعرساني و آموزش) از پرسشنامه محقق
ساخته که داراي  20گویه و داراي  4مؤلفه است ،استفاده گردید .تجزیهوتحليل دادهها
و فرضيات با استفاده از نرمافزار  spss18و از طریق آمار توصيفي (فراوانيها،
اندازهگيريهاي گرایش مرکزي و پراکندگي) و براي بررسي نرمال بودن دادهها از
آزمون کولموگروف  -اسميرنوف و همچنين جهت آزمون فرضيات از ضریب
همبستگي استفاده نمودیم.

تجزیهوتحلیل یافتهها
براي متغيرهاي تحقيق ،ميانگين ،ميانه ،انحراف معيار ،مينيمم و ماکزیمم محاسبه
شده است .ميانگين مشارکت ورزشي برابر  ،3/85کمترین مقدار برابر  3/00و بيشترین
مقدار برابر  4/71است .همچنين ميانگين فرهنگسازي برابر  ،3/59ميانگين ترویج
برابر  ،3/65ميانگين اطالعرساني برابر  3/49و ميانگين آموزش برابر  3/6است
(جدول.)1
جدول  :1جدول شاخص توصیفی مشارکت ورزشی

مشارکت ورزشي

تعداد

مينيمم

ماکزیمم

ميانگين

واریانس

انحراف معيار

374

3

4/71

3/85

0/386

0/150
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فرهنگسازي

374

1/86

4/71

3/59

0/544

0/296

ترویج

374

3

4/50

3/65

0/428

0/184

اطالعرساني

374

3

4/30

3/49

0/332

0/111

آموزش

374

1/75

5

3/94

0/512

0/263

با استفاده از آزمون کولموگروف اسميرنف نر مااال بااودن داده هااا را مااورد برر سااي
قرار گرفت که نتایج آن بهصورت جدول شماره  2نشان داده شده است.
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جدول  :2نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهای تحقیق
متغیرها

تعداد

آماره کلموگروف

دادهها

اسمیرنف

مقدارp-

نتیجه(نرمال /غیرنرمال
بودن توزیع)

مشارکت در فعاليت ورزشي

374

2/29

0/258

نرمال

فرهنگسازي

374

4/19

0/098

نرمال

ترویج

374

2/6

0/124

نرمال

اطالعرساني

374

2/6

0/698

نرمال

آموزش

374

2/29

0/063

نرمال

با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره  ،2در هریک از متغيرها که سطح
معنيداري ( )pبهدستآمده بزرگتر از سطح معنيداري  0/05است فرض نرمال بودن
دادهها را پذیرفته و ميتوان براي بررسي فرضيههاي این متغيرها از روشهاي
پارامتریک استفاده کرد.
آزمون فرضیات
فرضيه اول بيان ميدارد ميان فرهنگسازي در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي
مردم شهرستان ماکو رابطه معنيداري وجود دارد (جدول .)3
جدول  :3ضریﺐ همﺒﺴتﮕی بیﻦ فرهنگسازی در شﺒکه ورزش با مشارکت ورزشی

متغیر مالک
متغیر پیشبیﻦ

فرهنگسازی
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شدت

0/547

معنيداري

0/000

تعداد

374

باتوجه به نتایج جدول فوق چون سطح معناداري بهدستآمده ( )Sig=0/000کمتر
از آلفاي تحقيق ( )α =05/0است ،پس نتيجه کلاي آن ،فرضايه پژوهش مبني بر وجود
رابطه بين فرهنگسازي در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي پذیرفته ميشود .اما با
توجه به مقدار  0/547ضریب همبستگي ميتوان گفت که شدت این رابطه خوب و
جهت آن نيز مستقيم است .بدین معني که بين فرهنگسازي در شبكه ورزش و
مشارکت ورزشي رابطه معنيداري وجود دارد .براي آزمون تأثير متغير مستقل بر متغير
وابسته این فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده است.
با توجه به ضریب تشخيص  R2که عبارت است از نسبت تغييرات توضيح داده شده
توسط متغير  xبه تغييرات کل 0/299 ،است .ميتوان بيان نمود که  29/9درصد
مشارکت ورزشي ،توسط تغييرات در فرهنگسازي در شبكه ورزش تبيين ميگردد
(جدول .)4
جدول  :4تحلیل واریانس فرضیه اصلی مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر فرهنگسازی در شﺒکه
ورزش با مشارکت ورزشی

خطاي استاندارد

ضریب تشخيص

ضریب

تعدیل شده ΔR

تشخيص ()R2

R
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0/297

0/324
سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/95

F

0/547

0/299
ميانگين

مجموع

درجه

مربعات

مربعات

آزادي

16/67

16/67

1

رگرسيون

نتيجه آزمون:

0/105

39/14

372

باقيمانده

تأیيد فرضيه H1

------

55/82
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کل

158/48

منبع تغييرات

فر ضاايه دوم ب يااان ماايدارد م يااان تاارویج م شااارکت اجت ماااعي در شاابكه ورزش بااا
م شااارکت ورز شااي مااردم شهر سااتان ماااکو راب طاه مع ناااداري و جااود دارد ( جاادول
.)5
جدول  :5ضریﺐ همﺒﺴتﮕی بیﻦ ترویج مشارکت اجتماعی در شﺒکه ورزش با مشارکت ورزشی

متغیر مالک
متغیر پیشبیﻦ
ترویج مشارکت
اجتماعي

مشارکت ورزشی

شدت

0/219

معنيداري

0/000

تعداد

374

باتوجه به نتایج جدول فوق چون سطح معناداري بهدستآمده ( )Sig=0/000کمتر
از آلفاي تحقيق ( )α =05/0است ،پس نتيجه کلاي آن فرضايه پژوهش مبني بر وجود
رابطه بين ترویج مشارکت اجتماعي در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي پذیرفته
ميشود .اما با توجه به مقدار  0/219ضریب همبستگي ميتوان گفت که شدت این
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رابطه ضعيف و جهت آن نيز مستقيم است .بدین معني که بين ترویج مشارکت
اجتماعي در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي رابطه معناداري برقرار است .براي
آزمون تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته این فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده
است.
بااا تو جااه بااه ضااریب ت شااخيص  R2کااه ع بااارت ا ساات از ن ساابت تغي ياارات تو ضاايح
داده شااده تو سااط متغ ياار  xبااه تغي ياارات کاال 0/129 ،ا ساات .مي تااوان ب يااان ن مااود کااه
 12/9در صااد تغي ياارات م شااارکت ورز شاي ،تو سااط تغي ياارات در تاارویج م شااارکت
اجتماعي آنان تبيين ميگردد (جدول .)6
جدول  :6تحلیل واریانس فرضیه  2مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر ترویج مشارکت اجتماعی
در شﺒکه ورزش بر مشارکت ورزشی

خطاي استاندارد

ضریب تشخيص

ضریب

تعدیل شده ΔR

تشخيص()R2

0/254

0/214

0/387
سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/95

F

ميانگين
مربعات

0/135

R
0/219

مجموع مربعات درجه آزادي منبع تغييرات

0/020

0/020

1

رگرسيون

نتيجه آزمون:

0/150

55/80

372

باقيمانده

تأیيد فرضيه H1

------

55/82

373

کل
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فرضيه سوم بيان ميدارد ميان اطالعرساني در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي
مردم شهرستان ماکو رابطه معنيداري وجود دارد (جدول .)7
جدول  :7ضریﺐ همﺒﺴتﮕی بیﻦ اطالعرسانی در شﺒکه ورزش با مشارکت ورزشی

متغیر مالک
متغیر پیشبیﻦ

مشارکت ورزشي

اطالعرساني

شدت

0/035

معنيداري

0/000

تعداد

374

باتوجه به نتایج جداول فوق چون سطح معناداري بهدستآمده ( )Sig=0/000کمتر
از آلفاي تحقيق است ،پس نتيجه کلاي آن فرضايه پژوهش مبني بر وجود رابطه بين
اطالعرساني در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي پذیرفته ميشود .همچنين با توجه به
مقدار  0/035ضریب همبستگي ميتوان گفت که شدت این رابطه بسيار ضعيف اما
جهت آن مستقيم است .بدین معني که بين اطالعرساني در شبكه ورزش با مشارکت
ورزشي رابطه معناداري برقرار است .براي آزمون تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته این
فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده است.
بااا تو جااه بااه ضااریب ت شااخيص  R2کااه ع بااارت ا ساات از ن ساابت تغي ياارات تو ضاايح
داده شااده تو سااط متغ ياار  xبااه تغي ياارات کاال 0/034 ،ا ساات .مي تااوان ب يااان ن مااود کااه
 3/4در صااد تغي ياارات م شااارکت ورز شااي ،تو سااط تغي ياارات در اطالعر ساااني در
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شبكه ورزش تبيين ميگردد که بسيار ضعيف ميباشد (جدول .)8
جدول  :8تحلیل واریانس فرضیه  3مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر اطالعرسانی در شﺒکه
ورزش با مشارکت ورزشی

خطاي استاندارد

ضریب تشخيص

ضریب

تعدیل شده ΔR

تشخيص()R2

0/524

0/034

0/387
سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/95

F

ميانگين

R
0/035
درجه

منبع

آزادي

تغييرات

0/067

0/067

1

رگرسيون

نتيجه آزمون:

0/150

55/75

372

باقيمانده

تأیيد فرضيه H1

------

55/82

373

کل

مربعات
0/450

مجموع مربعات

فرضيه چهارم بيان ميدارد ميان آموزش در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي مردم
شهرستان ماکو رابطه معنيداري وجود دارد (جدول .)9

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

متغیر مالک
متغیر پیشبیﻦ
مشارکت ورزشي

آموزش در شبكه ورزش

شدت

0/287

معنيداري

0/002
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تعداد

374

باتوجه به نتایج جداول فوق چون سطح معناداري بهدستآمده ( )Sig=0/000کمتر
از آلفاي تحقيق است ،پس نتيجه کلاي آن فرضايه پژوهش مبني بر وجود رابطه بين
آموزش در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي مردم آنان پذیرفته ميشود .اما با توجه به
مقدار  0/287ضریب همبستگي ميتوان گفت که شدت این رابطه ضعيف و جهت آن
نيز مستقيم است .بدین معني که بين آموزش در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي
مردم رابطه معناداري برقرار است .براي آزمون تأثير متغير مستقل بر متغير وابسته این
فرضيه از آزمون رگرسيون استفاده شده است.
بااا تو جااه بااه ضااریب ت شااخيص  R2کااه ع بااارت ا ساات از ن ساابت تغي ياارات تو ضاايح
داده شااده تو سااط متغ ياار  xبااه تغي ياارات کاال 0/228 ،ا ساات .مي اتوان ب يااان ن مااود کااه
 22/8در صااد تغي ياارات م شااارکت ورز شااي مااردم ،تو سااط تغي ياارات در آ مااوزش در
شبكه ورزش تبيين ميگردد (جدول .)10
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جدول  :10تحلیل واریانس فرضیه  4مربوط به مدل رگرسیونی تأثیر آموزش در شﺒکه ورزش
با مشارکت ورزشی مردم

خطاي استاندارد

ضریب تشخيص
تعدیل شده ΔR
0/705

0/385
سطح

سطح

معنيداري

اطمينان

0/000

0/95

F

ضریب
R

تشخيص
()R2

0/287

0/228

ميانگين

مجموع

درجه

منبع

مربعات

مربعات

آزادي

تغييرات

0/425

0/425

1

رگرسيون

نتيجه آزمون:

0/149

55/39

372

باقيمانده

تأیيد فرضيه H1

------

55/82

373

کل

2/85

نتیجهگیری
بيشتر تحقيقات صورت گرفته در حوزۀ رسانه به روش تحليل محتوا و در بعضي
موارد بهصورت بررسي و مقایسة وضعيت موجود و مطلوب است و تحقيقات انجام
گرفته با روش تحقيق حاضر بسيار محدود و بهنوعي نادر است ،بنابراین نميتوان
مقایسة دقيقي با تحقيقات گذشته انجام داد ،ازاینرو بحث ،بررسي و مقایسة نتایج
سعي بر این بوده که بهصورت کلي قياس صورت پذیرد .تحقيق حاضر بهمنظور
بررسي نقش شبكه تلویزیوني ورزش بر مشارکت ورزشي مردم استان آذربایجان غربي
طراحي شده است.
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نتایج یافتههاي فرضيه اول نشان داد که در سطح معنيداري  5درصد ،فرضايه
پژوهش مبني بر وجود رابطه بين فرهنگسازي در شبكه ورزش با مشارکت ورزشي
پذیرفته ميشود .نتایج حاصل از این فرضيه همسو با یافتههاي کردي (  ،)1386شو

1

( ،)2006هابارد 2و همكاران ( )2007همسویي دارد .بر اساس نظریة کاشت گرینر و
همكاران که ميگوید تلویزیون بهصورت بازوي فرهنگ جامعة آمریكا درآمده است،
دستگاه تلویزیون عضو اصلي خانواده شده است که بيشتر اوقات داستانها را ميگوید.
در این راستا رسانههاي ورزشي ميتوانند اساسنامهاي شامل ارزشها ،هنجاريهاي
اخالقي و ارزشهاي مرسوم جامعه در برنامههاي این رسانهها تهيه کنند .آنها
ميتوانند بدون در نظر گفتن ترجيحات ،به نيازهاي واقعي مردم و برنامهسازي در
ژانرهاي مختلف و ارائه طيف کاملي از برنامهها در رشتههاي ورزشي گوناگون
بپردازند و روح نقادي و انتقاد سازنده از دستگاههاي اجرایي ورزش کشور را ترویج و
تقویت کنند و همچنين در برنامههاي ورزشي خود چارچوب معيني را براي پرهيز از
تخطي و تجاوز به حریم خصوصي افراد تعيين کنند .درنهایت ضرورت تعامل و ارتباط
هرچه بيشتر مدیران سازمان تربيتبدني و فدراسيونهاي ورزشي با رسانههاي ورزشي
از طریق تشكيل کميتة رسانه در سازمان و فدراسيونهاي مربوط ،برگزاري نشستهاي
دورهاي بهمنظور گزارش فعاليتها و اقدامات انجام گرفته و تبادل نظر با کارشناسان
رسانهاي در زمينة راه کارهاي توسعة ورزش قهرماني ميتواند کارگشا باشد و به
1 . shou
2 . Habbard
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توسعة ورزش همگاني کمک شایاني کند .نتایج حاصل از این فرضيه همسو با یافته-
هاي کردي ( ،)1386شو ،)2006( 1هابارد 2و همكاران ( )2007همسویي دارد.
نتایج فرضيه دوم پژوهش حاضر حاکي از آن است که در سطح معنيداري 5
درصد ،فرضيه پژوهش مبني بر وجود رابطه بين ترویج مشارکت اجتماعي در شبكه
ورزش با مشارکت ورزشي پذیرفته ميشود .نتایج حاصل از این فرضيه همسو با
یافتههاي پوتنام و اکلس و باربر ،)2001( 3کردي ( )1386همسویي دارد .کردي
مشاهده کرد که بين وضعيت موجود و مطلوب نقش رسانههاي گروهي در توسعة
ورزش کشور در گروههاي مختلف جامعه تفاوت معناداري وجود دارد .عضویت و
مشارکت در گروههاي داراي نظم افقي (مانند باشگاههاي ورزشي ،اتحادیههاي
داوطلبانه) و شبكههاي مشارکت مدني یكي از اشكال ضروري سرمایة اجتماعي است و
به عبارت بهتر ارتباطات و فعاليتهاي اجتماعي (رسمي  -غيررسمي) ميتواند احتمال
مشارکت در دیگر انواع فعاليتهاي اجتماعي و فعاليتهاي ورزشي را در جامعه
افزایش دهد .جواناني که در جامعه فعاالنه شرکت ميکنند ،فرصتهاي بيشتري براي
کسب مهارتهاي اجتماعي ،فيزیكي و بين شخصي بهمنظور ایجاد شبكههاي ارزشمند
اجتماعي و نيز توسعة احساس تعلق درون جامعه دارند .به همين صورت روابط
شخصي که از طریق مشارکت در اجتماعات ایجاد ميشود ،داراي پتانسيلي براي
1 . shou
2 . Habbard
3 . Putnam and Euclid and Barber
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توسعة مشارکتهاي ورزشي است.
نتایج فرضيه سوم پژوهش حاضر حاکي از آن است که در سطح معنيداري 5
درصد ،فرضيه پژوهش مبني بر وجود رابطه بين اطالعرساني در شبكه ورزش با
مشارکت ورزشي پذیرفته ميشود .نتيجه این فرضيه با نتایج تحقيقات قاسمي (،)1386
مهدویان مشهدي ( )1390و مرادي و همكاران ( )1392همخواني دارد .بر اساس نظریة
گلوله ،چون پيامهاي رسانههاي جمعي بر همة مخاطبان که در معرض آنها قرار دارند
اثرهاي قوي و کموبيش یكسان دارد ،بنابراین رسانههاي ورزشي نيازمند اصالح و
تحول در سيستم کاري و انساني خود هستند تا از کارشناسان خبره ،مسلط و باتجربه
که به مسائل ورزشي روز دنيا و اصول و آیين رسانهاي وارد بوده و به گروه یا طيف
خاصي وابسته نيستند ،استفاده کنند تا رسانههاي ورزشي نقش اطالع رساني خود را در
قبال ورزش و بهویژه توسعة ورزش قهرماني بهدرستي ایفا کنند.
نتایج فرضيه چهارم پژوهش حاضر حاکي از آن است که در سطح معنيداري 5
درصد ،فرضيه پژوهش مبني بر وجود رابطه بين آموزش در شبكه ورزش با مشارکت
ورزشي مردم آنان پذیرفته ميشود .نتيجه این فرضيه با نتایج تحقيقات نظرات کاپالن

1

( ،)1991مک کينلي و بال )2005( 2که نقش اینگونه رسانهها را در ترویج سالمت و
یا تغيير رفتار افراد جامعه چندان مؤثر و پایدار نميدانند .مغایرت دارد ،اما از طرف
1 . Kaplan
2 . Mc kinlee, J. and C. ball
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دیگر با نتایج حاصل از تحقيقات کولز ( ،)1996مندلسون 1و همكاران ( )2001و ليتل
فيلد 2و همكاران ( )2003که نقش رسانههاي گروهي را در آموزش مهارتهاي
جدید و یا تغيير در شيوه زندگي افراد جامعه مؤثر ميدانند ،همخواني دارد .آموزش
اجراي فعاليتهاي ورزشي یكي از اقدامات مهم جهت پيشگيري از پيامدهاي ناشي
از بيتحرکي و ارتقاء سطح سالمت جامعه محسوب ميشود .در این رابطه آموزش
انجام فعاليت ورزشي یک جنبه اساسي در پيشرفت امر ورزش است و یكي از نقش-
هاي مهم آن آماده ساختن مردم جامعه ،از طریق دادن اطالعات و آگاهي به آنها و
نشان دادن مهارتها و تجارب ورزشي است که در طي آن مردم ميتوانند کنترل
بيشتري بر روي سالمت جسم خود داشته باشند .در این راستا استفاده از رسانههاي
گروهي و بهویژه رسانههاي تصویري توسط بعضي از محققين و صاحبنظران بهعنوان
یک از شيوههاي مهم در آموزش فعاليتهاي مختلف از جمله فعاليتهاي ورزشي
معرفي شدهاند.
امروزه تمامي سازمانها براي بقاء در بازار رقابت و موفقيت محصول خود اعم از
کاال یا خدمات ،نيازمند شناختي دقيق از مشتریان خود ميباشند .در این ميان سازمان-
هاي خدماتي در مقایسه با سازمانهاي توليدي از ویژگيهاي منحصربهفردي
برخوردار هستند .از جمله آن ميتوان به ناملموس بودن خدمات ،توليد و مصرف

1 . Mendelssohn
2 . Litel feeld
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همزمان آن ،اهميت تأثير انسان در صنعت خدمات ،عدم امكان اقدامات اصالحي پس
از ارائه آن و وجود معيارهاي سنجش کيفي اشاره کرد .این ویژگيها باعث ميشود
که بررسي ،ارزیابي و بهبود خدمات به فرایندي حساس و نسبتاً پيچيده تبدیل شود.
امروزه استفاده از مدیریت کيفيت بهعنوان سازوکاري براي دستيابي به اهدافي مانند
مشتري محوري و سودآوري مرسوم شده است و اغلب شرکتها براي بهبود وضعيت
خود در بازار رقابتي تالش ميکنند که این اصول را در درون سازمان خود پياده کنند.
یكي از تكنيکهایي که امروزه در جهت برآورده ساختن خواستهها و انتظارات
مشتریان و انتقال آنها به فرایند طراحي محصول یا ارائه خدمت به کار گرفته ميشود
تكنيک  QFDاست .یكي از مراکز فعال و داراي نقش حساس در تمامي کشورها،
سازمانهاي مالياتي ميباشند .پيشرفت اقتصادي هر کشور به افزایش کارایي و بهره-
وري سازمانهاي مالياتي و رو آوردن آحاد جامعه به پرداخت بهموقع ماليات است.
تمرکز بر نيازمنديهاي مودیان مالياتي ،به کاربردن محيطهاي قابل رقابت و
نيازمنديهاي بازار براي باالبردن اهداف طراحي ،ایجاد کار گروهي و استفاده از فواید
آن ،تهيه مستنداتي براي تسهيل یكسانسازي ،تبدیل نيازمنديهاي کيفي مشتري به
اهداف قابل اندازهگيري بهگونهاي که خدمات و سرویسهاي مناسب بهصورت صحيح
و در اولين فرصت به مشتریان سازمان معرفي شوند .مؤسسات دولتي بایستي مودیان
خود را راضي نگه دارند و به بهبود خدمات خود بر اساس نيازهاي آنان به مشخصات
موجود در محصوالت خود نيز اقدام نمایند.
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با توجه به یافتههاي تحقيق و در راستاي نتایج فرضيات پيشنهادات زیر ارائه
ميگردد:
• رسانههاي ورزشي بهویژه صداوسيما و دیگر رسانههاي برخوردار از اعتبارات
دولتي در راستاي تخصيص زمان و فضاي بيشتر به موضوع ورزش همگاني و
ساخت برنامههاي ورزشي در جهت توسعه فرهنگ ورزش همگاني ،آموزش و
ترغيب و تشویق مردم به انجام فعاليتهاي ورزشي روزانه توجه بيشتري نمایند.
• لحاظ کردن عالیق ،سالیق و نيازهاي واقعي مردم در برنامهسازي و
سياستگذاريهاي رسانههاي جمعي.
• تعامل و ارتباط هرچه بيشتر مدیران بخشهاي مسئول در ورزش همگاني کشور با
رسانههاي جمعي خصوصاً ورزشي از طریق تشكيل کميته رسانه در فدراسيون
ورزش همگاني ،برگزاري نشستهاي دورهاي در راستاي گزارش فعاليتها و
اقدامات انجام گرفته و تبادل نظر با کارشناسان رسانهاي در زمينه راهكارهاي
توسعه ورزش همگاني؛
• شبكه تلویزیوني ورزش واقعيتهاي ورزشي را بهصورت شفاف بيان نموده و در
ارائه اخبار ،اصل بيطرفي را رعایت نماید .همچنين دستاندرکاران شبكه
تلویزیوني ورزش از مجریان و کارشناساني که داراي دانش و شناخت نسبت به
موضوعات ورزشي باشند ،استفاده نمایند؛ و برنامههایي جهت بيان مسائل و نقاط
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قوت و ضعف ورزش استانها تهيه نمایند .همچنين برگزاري نشستهاي
تخصصي دورهاي (فصلي) با موضوع ورزش همگاني و حرفهاي و نقش آن در
توسعه سالمت با حضور صاحبنظران تربيتبدني و علوم ورزشي و انعكاس آن
در رسانههاي ورزشي.
• تدوین و پخش برنامههاي آموزشي در جهت آشنایي جوانان و مردم عادي با
انواع ورزشهاي همگاني
• برگزاري کارگاههاي آموزشي براي آشنایي مدیران ورزش با مباني رسانههاي
گروهي و نقش آنها در توسعه ورزش همگاني.
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