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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای
مردمی در ورزش همگانی است .روش پژوهش ،از نوع توصیفی ـ همبستگی است که به شکل
میدانی به اجرا درآمد .جامعۀ آماری را شهروندان قزوینی که حداقل هفتهای یکبار در ایستگاههای
ورزش همگانی حضور مییافتند ،تشکیل میدادند که تعداد آنها  5000نفر بود .حجم نمونۀ
آن نیز طبق جدول مورگان 250 ،نفر تعیین شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامۀ  24سؤالی
با طیف  5ارزشی لیکرت و  10مؤلفه بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان
مربوطه و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت .پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ،
 0/72محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای  tتک نمونهای و tمستقل و آزمون
يومن ويتني و تحلیل واریانس یک طرفه (برای بررسی تفاوت بین میانگینها) استفاده شد .نتایج
نشان داد که صدا و سیمای استان قزوین بر افزایش مشارکت مردمی در ورزش همگانی کم و
بیتأثیر است ( .)t=-8.87, P≤0.01بنابراین باید برنامههاي تولیدي در رادیو ،تلویزیون و حجم
مطالب نشریات با محتواي ورزش همگانی افزایش یابد .همچنین از رسانههای محلی و بازیهای
محلی برای جذب بیشتر به ورزش همگانی و بازیهای محلی استفاده گردد و برای جذب بیشتر
و بهتر سرمایهگذاران به ورزش همگانی و کمک به این ورزش ،برنامههای جذاب با موضوع ورزش
همگانی تهیه گردد تا بدین طریق فرهنگ ورزش و فعالیت بدنی در اذهان عموم جاری گردد.
کلیدواژهها :صدا و سیما ،مشارکت مردمی ،ورزش همگانی ،قزوین.
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مقدمه

امروزه افراد محدودی در فعاليت بدنی منظم مشارکت میکنند و به عبارت ديگر،
بیتحرک هستند .بخشی از اين بیتحرکی ،ناشی از فنآوری مدرن است که فعاليت
بدنی افراد را کاهش داده و سبک زندگی فعال و پويای سابق افراد را با سبک زندگی
یکه این نوع
بیتحرک جايگزين کرده است ( .)Pan and Chen, 2010: 653بهطور 
زندگی ابتکار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حرکتى کرده و این فقر
حرکتى مشکالت عدیدۀ جسمى ،روانى و اجتماعى را پدید آورده است .در این میان،
ورزش به عنوان راهحل راهبردى و مشارکت ورزشی ،به عنوان وسیلهاى ارزان قیمت
و فرحبخش ،میتواند جهت حل مشکل فقر حرکتی و ایجاد نشاط اجتماعی به نحوی
مطلوب بهکار گرفته شوند (جوادیپور و سمیعنیا.)27 :1392 ،
پرداختن به فعالیتهای ورزشی ـ تفریحی به میزان زیادی سالمت فرد و جامعه را
تأمین میکند .بدینمنظور افراد به برنامههای آمادگی جسمانی ،برنامههای پیشگیری،
برنامههای توانبخشی و برنامههای درمانی ورزشی روی میآورند .از آنجایی که
ورزشهای همگانی با توجه به پوشش دادن تمامی برنامههای مذکور میتواند نیاز افراد
جامعه را برای رسیدن به سالمتی تندرستی همهجانبه تأمین نماید (مجدآرا:1396 ،
 .)325بنابراین با گسترش آن ،قشرهای مختلف جامعه از فواید آن بهرهمند میشوند.
بهویژه در زندگی ماشینی امروز ،تحرک بدنی افراد بسیار کم است و مخصوصاً در بین
شهرنشینها باعث ایجاد ناراحتیها و بیماریهای مختلف شده است .بنابراین ورزش
تنها عاملی است که میتواند این کمبود فقر حرکتی را جبران کند و سالمتی را تأمین
نماید.
در ايران ،بر اساس تقسيمبندی نظام جامع توسعه ورزش کشور ،ورزش به چهار
مؤلفه اصلی :تربيتی ،همگانی ـ تفريحی ،قهرمانی و حرفهای تقسيم میشود (جوادیپور
و سمیعنیا .)28 :1392 ،ناگفته پيداست نقش ورزشهای همگانی در ارتقاء سالمت
و شادابی جامعه مؤثرتر است ( .)Drake et al., 2015: 285نقش ورزش و فعاليت
بدنی به عنوان راهبردی که توانايی بالقوهای در ياری رساندن به اهداف سالمتی،
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اجتماعی و اقتصادی دارد ،بسيار حائز اهميت میباشد (عرب نرمی.)142 :1393 ،
بهطور کلی ،ورزش همگانی به فعالیتهاي ورزشی گوناگون گفته میشود که در
توپا گیر هستند و به
بیرون از ورزشگاههاي رسمی که داراي مقررات سخت و دس 
دور از چشم تماشاگران متعصب ،در کمال آزادي و سادگی برگزار یمیشود (�Mans
 .)field and Piggin, 2016: 535سياست ورزش همگانی همانا ايجاد شرايط مطلوب
برای بسياری از مردم است ،بهطوریکه بتوانند بر حسب عاليق خود به طور منظم
در فعاليتهای جسمانی شرکت کنند (عرب نرمی .)139 :1393 ،با توجه به تأثیر
ورزش بر ابعاد مختلف زندگی شخصی و اجتماعی ،اهمیت توسعۀ آن در سطح ملی و
نقش رسانهها در این زمینه ،ضروری است با شناسایی نقش رسانهها در توسعۀ ورزش
برنامههای مناسبی را تهیه کنیم ( .)Aafid, 2016: 52در عصر حاضر ،تعامل دقیق
میان رسانهها و ورزش ضروری است ( .)Saini, 2015: 320رسانههای جمعی باعث
افزایش عالقه به ورزش میشود و عالقه مخاطبان ،توجه رسانههای جمعی را برای
پوشش گسترده ورزش افزایش میدهد (.)Edim, 2016: 70
رسانههای جمعی نقش محوری و غیرقابل انکار در برآورده ساختن آگاهی از طریق
انتقال اطالعات به مخاطبان و تبادل افکار دارند ( .)Aafid, 2016: 51از سوی دیگر،
رسانهها نقش تعیینکنندهای را برای شناسایی و ترویج دانش ،اطالعات و درک آن
بر عهده دارند .از دیدگاه جامعهشناختی میتوان گفت که رسانهها بخشی از زندگی
روزمره مردم هستند ( .)Ibid: 53نقش رسانههای جمعی همیشه در ارتقای فعالیتهای
ورزشی حیاتی است .بهطوریکه رسانههای جمعی از ابزار مهم برای توسعۀ ورزش
محسوب میشود .بنابراین ،رسانههای جمعی نقش افزایش عالقه به ورزش را ایفا
میکنند ( .)Tavakolli et al., 2013: 53از جمله رسانههای جمعی ،تلویزیون است.
تلويزيون ،قدرتمندترين رسانه در صنعت ورزش در چند دهۀ گذشته بوده و بهخصوص
پخش زندة مسابقات به توسعۀ گسترده مخاطبان و تزريق سرمايه به ورزش منجر
شده است ( .)Siguencia et al., 2017: 77تعداد زيادي از مردم ورزش را از تلويزيون
تماشا ميكنند ( .)Gray and Lutz, 2012: 2تلويزيون به دليل داشتن مخاطبان با
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گروههاي سني مختلف نسبت به ساير رسانهها ،اقشار بيشتري را تحتتأثير و نفوذ خود
قرار ميدهد (اخگری .)34 :1391 ،پژوهشها نشان ميدهند پرداختن به سطوح پايۀ
ورزش ،با احساس مشاركت و انگيزۀ عمل همراه است كه به توسعۀ ورزش و افزايش
سالمت اجتماع منتهي ميشود .همچنین زمينۀ افزايش حضور مردم در فضاهاي
ورزشي و آگاهي آنها در مورد فرآيندهاي ورزش و ارتقاي سالمت و تداوم رفتارهاي
فعالتر را مهيا ميسازد ( .)Hamer et al., 2014: 3رسانهها نقش بسیار مهمی در
چگونگي درك معناي ورزش دارند ،در نتيجه ،ميتوانند نقش مهمي را در تغيير فهم
و درک از ورزش ایفا كنند .بخش چشمگيري از افكار عمومي تحتتأثير جهتگيري
رسانهاي است و رسانهها بر نگرش ما نسبت به ورزش تأثير ميگذارند .در حمايت از
نظريات رسانهمحور ،دريافتند كه رسانههاي جمعي با قابليت نفوذ در باورها ،هنجارهاي
اجتماعي و رفتارهاي شخصي ،ارزش راهبردي دارند و مدافع تغيير سياست براي ايجاد
يك محيط حمايتی براي زندگي فعالاند (.)Smith and Bonfiglioli, 2015: 366
رسانههاي جمعي عامل بسيار مؤثري در شكلگيري ارزشهاي اجتماعي بهشمار
ميروند كه در بخش ورزشي ،محتواي برنامهها و مطالب درج شده در آن ميتوانند
تأثير بسزايي در پيشرفت و بهبود وضعيت كشور داشته باشد .ورزش به عنوان يكي
از مسائل فرهنگي ـ اجتماعي عمومي و همگاني از اهميت خاصي در جوامع مختلف
برخوردار بوده كه رسانههاي جمعي نقش مهمي در همگاني نمودن و توسعه و بسط
ورزش ايفا نمودهاند (خالدیان و دیگران .)53 :1392 ،رسانه در گسترش ورزش نقش
دارد؛ بهطوریکه انواع رسانههای جمعی (تصويری ،صوتی ،چاپی) بر گرايش مردم به
ورزش همگانی تأثير دارند .در گرايش مردم به ورزش همگانی ،مهمترين نقش رسانهها،
آگاهسازی مردم از فوايد ورزش همگانی و کمترين نقش رسانهها ،تبليغ و اطالعرسانی
در مورد ورزش همگانی و همايشهای آن است (صادقیان و دیگران.)40 :1393 ،
بنابراين بايد عامل تبليغ مورد توجه ويژه قرار گيرد و متخصصين ورزشی نيز بايد عالوه
بر انتشار يافتههای علمی در رسانههای تخصصی ،به همکاری با رسانههای همگانی
بپردازند تا تأثيرات بيشتری در توسعه ورزش داشته باشد .بین نقشهای چهارگانه
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رسانههای جمعی (فرهنگسازی ،آموزشی ،اطالعرسانی و ايجاد مشارکت اجتماعی) و
توسعه فرهنگی ورزش همگانی نسبت مثبت و معنیداری وجود دارد .همچنين اظهار
داشتند که با وجود تأثير رسانههای جمعی بر توسعه فرهنگی ورزش کشور ،رسانههای
جمعی توجه مناسب و مطلوبی به اين مسئله نداشتهاند و میتوان برنامهريزی عملياتی
مناسبی در جهت تعامل با رسانهها و استفاده از ظرفيتهای آنها برای توسعۀ فرهنگی
ورزش کشور در ابعاد مختلف انجام داد (ایرجپور و دیگران.)48 :1395 ،
با توجه به اینکه ورزش باعث ارتباط اجتماعی بیشتر میشود ،نتایج برخی از
پژوهشها نشان داده است که ايجاد روابط اجتماعی انگيزۀ مهمی برای حضور در
ورزش است؛ تا حدی که شرکتکنندگان در ورزش ،اين روابط اجتماعی را به ارتباطات
خانوادگی و دوستان تسری میدهند (کشکر و دیگران .)253 :1396 ،بنابراین ،توجه
به ارتباطات اجتماعی میتواند فرصت خوبی برای مديران سازمانهای ورزشی کشور
در جذب مردم به ورزش باشد .از سوی دیگر ،میتوان با هدف قرار دادن انگیزۀ افراد
آنها را به ورزش سوق داد همانطورکه در تحقیقی با عنوان «برنامۀ ملی ،دانش و
نوآوري در ورزش و فعالیت بدنی در کشور هلند» ،به سه ابزار اصلی این برنامه اشاره
شده است :مشوقهاي ورزشی محلهاي (جهت ایجاد انگیزه میان مردم در تمام سنین
براي ورزش یا فعالیتبدنی بیشتر) ،انگیزش ورزشی یا کمک مالی به پروژههاي ورزشی
و تمرینی (کمکهاي مالی انگیزشی ورزشی براي باشگاههاي ورزشی ،مراکز تناسب
اندام و دیگر ارائهدهندگان ورزشی در نظر گرفته شده تا برنامه فعالیت براي گروههاي
با مشارکت پایین یا کمتحرك راهاندازي نمایند) و به اشتراكگذاري تخصص و دانش
در سطح ملی و محلی براي ایجاد شبکه در سطح محلی بین سازمانهاي ورزشی و
سازمانهاي غیرانتفاعی محلی ،مانند مدارس و سایر نهادهاي عمومی (Barendse,
.)2017: 5
رسانهها در میان منابعی از اطالعات قرار دارند ،که مردم میتوانند به آن اعتماد
کنند و عقاید مردم جهان را حول موضوعهای آن بدانند (بیابانی و دیگران:1397 ،
 .)100از سوی دیگر ،رسانههای جمعی اهداف مختلفی همچون فراهم کردن
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اطالعات ،سرگرمی ،متقاعدسازی و همچنین به گونهای نامحسوس انتقال فرهنگ را
بین میلیونها انسان برعهده دارند .رسانهها مهمترین و مؤثرترین ابزار انتقال اطالعات
و آگاهیها هستند .رسانههای گروهی از ابزارهای مهم توسعۀ ورزش هستند که در
تحقق بسیاری از اهداف آن اثرگذارند .در میان رسانههای گروهی ،تلویزیون و رادیو به
دلیل دامنۀ فراگیری ،بیشتر از بقیه اهمیت دارند (خالدیان و دیگران .)53 :1392 ،برای
توسعۀ ورزش ،ارتباط باید به نحوی باشد که افراد بیشتری را بهسوی ورزش بکشاند
و آگاهی مردم را از کارکردهای مثبت ورزش بهبود دهد .رسانهها نقش حساس و
کلیدی در اطالعرسانی دارند و یکی از منابع اطالعرسانی ورزش هستند که همیشه در
دسترس و باصرفه بودهاند و میتوانند تمام جزئیات را با کیفیت مطلوبی عرضه کرده
و در اختیار عموم قرار دهند .صدا و سیمای مراکز استانها نیز در این راستا میتواند
نقش مهمی داشته باشد ،زیرا دستاندرکاران این رسانهها با توجه به پتانسیلهایی
چون آشنایی با فرهنگ و رسوم مردم محل و به دلیل گسترۀ پوشش در سطح یک
استان ،میتوانند به بررسی کاملتر و دقیقتر موضوعها بپردازند و با دخالت دادن مردم
در امر برنامهریزی و کنترل برنامه ،ارائه راهکار و انتقادهای سازنده ،دیدی واقعی نسبت
به مشارکت در ورزش داشته باشند .بنابراین ،این پرسش مطرح میشود که رسانههای
جمعی مانند رادیو و تلویزیون در گسترش و توسعۀ ورزشهای همگانی ،اطالع رسانی،
فرهنگسازی و نهادینه ساختن آن چه نقشی دارند؟

روششناسی

پژوهش حاضر كه با هدف نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای
مردمی در ورزش همگانی است ،از لحاظ ماهيت از نوع تحقيق كاربردي و از نقطهنظر
چگونگي گردآوري دادهها و انجام تحقيق ،از نوع تحقيقات توصيفي ـ همبستگی است
كه به صورت ميداني اجرا گرديد .در اين پژوهش ،جامعۀ آماري مورد مطالعه همه
شهروندان قزوینی است که حداقل هفتهای یکبار در ایستگاههای ورزش همگانی
حضور و فعالیت ورزشی انجام میدادند که بر اساس آمار گرفته شده حدود  5000نفر
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بودند و تعداد نمونه آماري در تحقيق حاضر براساس جدول مورگان  250نفر برآورد
شد که نمونهگیری آن به صورت تصادفی ساده انجام گردید .ابزار جمعآوري دادهها در
پژوهش حاضر ،پرسشنامه  24سوالي با طيف  5ارزشی ليكرت بود كه در دو بخش
طراحي شد .بخش اول اين پرسشنامه شامل ويژگيهاي فردي مانند :وضعیت تأهل،
مقطع تحصيلي ،شغل و بخش دوم نيز شامل 24 :سؤال كه بر اساس ده مؤلفه عالقه
به ورزش ( 2سؤال) ،تماشای شبکه استانی ( 2سؤال) ،جذابیت برنامههای ورزشی
( 1سؤال) ،تأثیر شبکه استانی ( 3سؤال) ،جذابیت ورزش همگانی در سیمای استانی
( 3سؤال) ،اهمیت رادیو به ورزش ( 2سؤال) ،جذابیت برنامههای ورزشی رادیوی
استانی ( 1سؤال) ،تأثیر رادیو در ورزش همگانی ( 3سؤال) ،جذابیت برنامههای ورزش
همگانی رادیو استانی ( 2سؤال) ،موفقیت صدا و سیمای استانی در جذب به ورزش
( 2سؤال) طراحي گرديد .مقیاس اندازهگیری این پرسشنامهها از نوع مقیاس پنج
ارزشی لیکرت بود که هر پاسخ ،امتیازی از  1تا  5را به خود اختصاص میداد .روايي
صوري و محتوايي پرسشنامه توسط ده نفر از كارشناسان ورزشي رشته مربوطه و
اساتيد دانشگاه مورد تأييد قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادههای آماری از دو
روش آمار توصیفی (شامل :شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی) و
آمار استنباطی استفاده شده است .جهت آزمون فرضیههای پژوهش از آزمونهای
کالموگروف اسمیرنف (برای تعیین نرمال بودن دادهها) ،آزمونهای تی تک نمونهای و
تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه (برای بررسی تفاوت بین میانگینها) استفاده
گردید .در بررسی آزمون فرضیهها ،سطح معنیداری برابر با ( )≤0P/05در نظر گرفته
شد.

یافتههایتحقیق

توزیع درصد فراوانی تحصیالت نمونههای پژوهش ،گویای این مطلب است که
 43/2درصد از افراد تحتبررسی دارای مدرک دیپلم 45/6 ،درصد از افراد دارای
مدرک کارشناسی 8/8 ،درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و  2/4درصد از
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افراد دارای مدرک دکتری هستند .درصد فراوانی شغل افراد  45/2درصد دارای شغل
آزاد و  54/8درصد دارای شغل دولتی هستند .از این تعداد 97/2 ،درصد در رشتۀ
تحصیلی غیرتربیت بدنی درس خواندهاند و  2/8درصد در رشتۀ تحصیلی تربیت بدنی
درس خواندهاند .همچنین  57/2درصد افراد متأهل و  42/8درصد مجرد هستند که
در جدول یک به صورت خالصه آمده است.
جدول :1مشخصات فردی نمونه

مقطع

درصد

N

رشتهتحصیلی

تحصیالت

دیپلم

43/2

108

رشتهتحصیلی

درصد

N

کارشناسی

45/6

114

تربیت بدنی

2/8

7

ارشد

8/8

22

غیرتربیتبدنی

97/2

243

دکتری

2/4

21

شغل

تأهل

مجرد

42/8

107

آزاد

45/2

113

متأهل

57/2

143

دولتی

54/8

137

با توجه به نتايج جدول  ،2مشخص ميشود كه اختالف معنيداری بين ميانگينهاي
مشاهده شده و فرضي نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای
مردمی در ورزش ( )t=-8.87, P≤0.01وجود دارد .به عبارتی وضعیت نقش صدا و
سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش ،در نمونۀ پژوهش از
وضعیت فرضی ،کمی پایینتر است.
جدول  :2نتایج آزمون تی تك نمونهاي در خصوص اختالف ميانگينها
مفهوم

میانگین
فرضی

میانگین و انحراف
استاندارد مشاهده شده

آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

نقش صدا و سیما در
ورزش همگانی

3

2/0 ± 82/96

-8/87

249

0/001

با توجه به نتايج جدول  ،3مشخص ميشود كه اختالف معنيداری بين ميانگينهاي
مشاهده شده و فرضي مؤلفههای نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش (به غیر از مؤلفه میزان اهمیت دادن رادیو قزوین به
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ورزش) وجود دارد .همچنین وضعیت تفاوت میانگینها در مؤلفههای «عالقه به ورزش
و اختصاص زمان برای ورزش کردن» و «میزان اهمیت دادن به ورزش همگانی» باالتر
از میانگین فرضی است ،درحالیکه تفاوتهای دیگر نشاندهندۀ وضعیت پایینتر
میانگینهای مشاهده شده از میانگین فرضی است.
جدول  :3نتایج آزمون تی تك نمونهاي در خصوص اختالف ميانگينها
میانگین
و انحراف
میانگین
استاندارد
فرضی
مشاهده شده

R

مؤلفههای نقش صدا و سیما در
ورزش همگانی

1

عالقه و اختصاص زمان برای
ورزش کردن

2

اهمیت دادن به ورزش همگانی

3/0 ± 26/61

3

جذابیت برنامههای ورزشی

2/0 ± 61/78

4

تأثیر در شرکت مخاطبان به
ورزش همگانی

-11/35 2/0 ± 60/56

249

5

جذابیت برنامه ورزش همگانی
شبکۀ استانی

2/0 ± 66/63

-8/49

249

0/001

6

میزان اهمیت دادن رادیو قزوین
به ورزش

3/0 ± 04/80

0/83

249

0/45

7

جذابیت برنامههای ورزشی رادیو
استانی

2/0 ± 55/83

-8/53

249

0/001

8

تأثیر رادیو قزوین در شرکت و
استمرار مخاطبان ورزش همگانی

-13/98 2/0 ± 62/43

249

0/001

9

جذابیت برنامه ورزش همگانی
رادیو قزوین

-6/08

249

0/001

10

میزان موفقیت شبکه صدا و سیما
در جذب به ورزش

-15/27 2/0 ± 45/57

249

0/001

3

آماره t

درجۀ
آزادی

سطح
معناداری

13/48 3/1 ± 89/04

249

0/001

6/67

249

0/001

-7/82

249

0/001
0/001

2/0 ± 82/46

نتایج جدول  ،4نشان میدهد بین نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی براساس وضعیت تأهل ( P≤0/05و = 0/94
 )tو رشته تحصیلی ( P≤0/05و  )t = 0/34تفاوت معنیداری وجود ندارد .در نتیجه،
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یافتهها نشان میدهد که تفاوتی بين ميانگينهاي نقش صدا و سیمای استان قزوین
در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی براساس وضعیت تأهل و رشته
تحصیلی وجود ندارد.
جدول  :4نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش
همگانی براساس وضعیت تأهل و رشتۀ تحصیلی

شاخص متغیر
نقش صدا و سیمای
استان قزوین درافزایش
مشارکتهای مردمی در
ورزش همگانی

آزمون لوین
F
P
2/64 0/11
0/28 0/60

وضعیت تاهل و
مدرک تحصیلی

M±SD

مجرد

2/84 ±0/33

متاهل

2/80 ± 0/30

تربیت بدنی

2/86 ±0/29

غیر تربیت بدنی

2/82 ± 0/32

t

df

P

0/35 248 0/94
0/74 248 0/34

بر اساس نتایج جدول  ،5بين نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی براساس مدارک تحصیلی ( ≥0P/05و
 )F=0/91تفاوت معنیداری وجود ندارد.
جدول  :5نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش
همگانی براساس مدارک تحصیلی

متغیرها
نقش صدا و سیمای
استان قزوین در افزایش
مشارکت های مردمی
در ورزش همگانی

شاخص

مجموع
مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

بین
گروهی

0/27

3

0/09

درون
گروهی

24/47

246

0/10

مجموع

24/74

249

F

P

0/44 0/91

به دلیل عدم تجانس واریانس بین دادهها ( ≤0P/01و  ،)F=8/83از آزمون
يومنويتني براي بررسي تفاوت ميانگين رتبهها براساس مدرک تحصیلی استفاده
گرديد (جدول .)6
جدول  :6نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش
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همگانی براساس شغل
متغيرها
نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی

ميانگين رتبه

تعداد

آزاد

132/69

113

دولتی

119/57

137

p

z

0/15 -1/43

نتايج جدول فوق نشان ميدهد كه بين ميانگينهاي رتبۀ نقش صدا و سیمای
استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی بر اساس شغل تفاوت
معنيدار ( P≤ 0/05و  )Z =- 1/43وجود ندارد.
آزمون باكس (آزمون چند متغيره براي بررسي همگني ماتريس پراكندگي
كوواريانس متغيرهاي وابسته) به دلیل تعداد کم در رشته تربیت بدنی ( 7نفر) محاسبه
نگردید.
Test
Wilks` Lambda

جدول  :7نتيجۀ آزمون المبدا ويكز
Value
0/96

Error df Hypothesis df F
239
10
1/06

Sig
0/39

η
0/04
2

بر اساس آزمون المبدا ويكز كه مقدار آن برابر با  0/96است و با توجه به
{ ،}0.39=P ,1.06=)10,239(Fفرض برابري ميانگينهاي مؤلفههای نقش صدا و
سیمای استان قزوین در افزایش مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی بر اساس
رشتۀ تحصیلی تأييد ميشود .به عبارتي ،ميانگينهای مذكور با توجه به رشتۀ تحصیلی
داراي اختالف معناداري با هم نیستند.
همچنين مجذور اتا چند متغيره ( )0/04به معني آن است كه  4درصد از تغييرات
متغيرهاي وابسته ،مربوط به رشتۀ تحصیلی است .ضمناً جدول  8نشان دهنده تجانس
واريانس بین دادهها با انجام آزمون لون است.
جدول  :8تجانس واريانس بين مؤلفههای نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی بر اساس رشته تحصیلی
متغیرها

F

df1

df2

Sig

عالقه به ورزش و اختصاص زمان برای ورزش کردن

3/38

1

248

0/07

میزان اهمیت دادن به ورزش همگانی

0/19

1

248

0/66

22

مطالعات هنر و رسانه ،سال دوم ،شمارۀ سوم ،بهار و تابستان 1399

میزان جذابیت برنامههای ورزشی

3/57

1

248

0/60

میزان تأثیر در شرکت مخاطبان به ورزش همگانی

0/02

1

248

0/91

جذابیت برنامۀ ورزش همگانی شبکۀ سیمای استانی قزوین

0/18

1

248

0/67

میزان اهمیت دادن رادیو قزوین به ورزش

1/88

1

248

0/17

میزان جذابیت برنامه¬های ورزشی رادیو قزوین

2/01

1

248

0/16

میزان تأثیر رادیو قزوین در شرکت و استمرار مخاطبان ورزش همگانی 0/44

1

248

0/51

جذابیت برنامۀ ورزش همگانی رادیو قزوین

2/52

1

248

0/11

میزان موفقیت شبکۀ صدا و سیما در جذب به ورزش

3/17

1

248

0/08

با توجه به یافتههای جدول  8تحليلهاي واريانسي ،متغيرهاي وابسته در سطوح
رشتۀ تحصیلی بیانکنندۀ آن بود که تحلیل واریانسی هیچکدام از مؤلفهها معنادار
نيست.

نتیجه

توسعۀ ورزش و بهخصوص ورزش همگانی ،بخشي از برنامههاي توسعۀ ملي است.
ورزش همگانی به عنوان عاملي مؤثر و مهم در زندگي فردي و اجتماعي انسان ،مورد
توجه بخشهاي مختلف جامعه و در سطح كالن ،دولت قرار دارد .نياز به گسترش
ورزش در سطح جامعه ،لزوم بررسيهاي بيشتر در اين مورد را افزايش داده است.
بحث توسعۀ ورزش ،در محورهاي مختلفي قابل بررسي است .رشد سريع فناوريهاي
ارتباطي بهويژه در حوزه رسانههاي ارتباط جمعي يا رسانههاي گروهي ،باعث شده
است تا هر روز نقشهاي جديدتري براي آنها شناسایي شود .ورزش جزء جداییناپذیر
بسياري از رسانههاي گروهي از جمله رسانههای مرکز استانها میباشد و حتي امروزه
شاهد رسانههاي گروهي اختصاصي براي ورزش هستيم.
هدف از این پژوهش حاضر ،بررسی نقش صدا و سیمای استان قزوین به عنوان
بزرگترین رسانه در استان در مشارکت مردمی به ورزش همگانی میباشد .یافتهها
نشان میدهد که جایگاه صدا و سیما استان قزوین در تأثیرگذاری بر ورزش همگانی
کمی پایینتر از حد فرض است .یعنی صدا و سیمای قزوین در حیطۀ ورزش همگانی

نقش صدا و سيما در افزايش مشاركتهاي مردمي در ورزش همگاني 23

موفقیت کمتری به دست آورده است .در رابطه با این نتیجه ،تحقیقی بیان شد که
بیشترین تمرکز بر ورزشهای حرفهای و قهرمانی است ،بهویژه تعداد محدودی از
رشتههای ورزشی مانند فوتبال ( .)Tavakolli et al., 2013: 52درحالیکه به ورزشهای
همگانی و تفریحی در رسانههای عمومی توجه کافی نمیشود .از سوی دیگر ،با برخی
پژوهشها همخوانی ندارد .بهطوریکه بر اساس مطالعهای مشخص شد که بدون اینکه
رسانهها توجه خود را بر رویدادهای ورزشی و ورزشکاران معطوف نمایند ،سرگرمی
و ارزش تجاری ورزش محقق نمیشود ( .)Edim et al., 2016: 73این نتایج نشان
میدهد كه صدا و سیما توجه الزم به توسعۀ ورزش همگاني نداشته است .حتی دیگر
رسانههاي ورزشي نیز توجه مناسب و مطلوبي به اين مسئله نداشتهاند و در برنامهريزي
خود زمان الزم را به ورزش همگاني اختصاص نميدهند و بيشتر برنامهسازي مختص
ورزشهاي قهرماني و حرفهاي است .با توجه به نتايج پژوهش ،ميتوان برنامهريزي
عملياتي مناسبي در جهت تعامل با رسانهها و استفاده از ظرفيتهاي آنها براي
توسعۀ ورزش همگانی داشت .در حال حاضر ،صدا و سیمای كشور به تعداد محدودي
از رشتهها در سطح حرفهاي و قهرماني توجه نشان ميدهد و درصد توجه به ورزش
همگانی بسيار ناچيز است .اين ويژگي به طور نسبي در رسانههاي تلويزيون و راديو
استانها هم مشهود است .فاصلۀ زيادي بين وضع موجود تا مطلوب اثر رسانه در
افزایش مشارکت به ورزش همگانی وجود دارد .رسانهها كاركردهاي مختلف سياسي،
امنيتي ،اجتماعي ،فرهنگي ،فراملي و ...دارند و گسترش و توسعۀ وسايل ارتباط جمعي
به حدي است كه انسان امروزي را ميتوان انسان رسانهاي و فرهنگ جديد را محصول
تبليغات وسايل ارتباط جمعي دانست .از سوي ديگر ،ورزش به عنوان يكي از مسائل
فرهنگي ـ اجتماعي عمومي و همگاني از اهميت خاصي در جوامع مختلف برخوردار
بوده كه رسانههاي جمعي نقش مهمي در همگاني نمودن و توسعه و بسط ورزش
ايفا نمودهاند .بنابراین ،با توجه به نتایج این پژوهشها ،با افزایش میزان ساعات و
تعداد برنامهها و حجم مطالب اختصاص یافته به ورزش همگانی در رسانهها مخصوصاً
تلویزیون به دلیل دارا بودن مخاطب زیاد و عام ،میتوان نقش رسانهها را در گرایش
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مردم به ورزش همگانی پررنگتر کرد و ورزش همگانی را بیش از پیش در جامعه
توسعه داد .از سوی دیگر ،با استفاده از تبلیغات مناسب جهت آگاهسازي مردم از نقش
ورزش در سالمت جسمی ،روحی و روانی با توجه به تعداد مخاطب زیاد رسانهها،
میتواند گامی مهم در توسعۀ ورزش باشد .امروز رسانههاي جمعی و بهویژه تلویزیون
نقش روزافزونی در گسترش آگاهیهاي عمومی جدید دارد ،زیرا به کارگیري مؤثر
رسانهها به ما امکان میدهد پیامی را در مدت کوتاه ،با هزینۀ اندك ،حتی در مناطق
دورافتاده انتشار دهیم و از اینرو ،میتوان انتظار داشت که بدینطریق گرایش مردم به
دیدگاهها و رفتارهاي نو افزایش یابد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی بر اساس مدارک تحصیلی تفاوت معنیداری
وجود ندارد .یافتههای پژوهش نشان میدهد که افراد با تحصیالت متفاوت به یک
اندازه (کم) به تأثیر نقش رسانهها بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد داشتند
که میتوان چنین استنباط کرد که شاید چون همۀ افراد با سطح تحصیالت مختلف
مخاطب رسانهها هستند و معموالً برنامههاي تلویزیون و رادیو و مطالب نشریات
هم براي مخاطب عام هستند و تخصصی نیستند ،تأثیر یکسان بر افراد دارند و یا
اینکه تحصیالت باالتر یا پایینتر عامل مهمی در این زمینه نبوده است .البته در
مورد مدرسه نتایج نشان میدهد ،فرصتهای ورزشی دبیرستان به طور متفاوتی بر
مشارکت ورزشهای پسران و دختران تأثیر میگذارد .در عوض ،دختران ممکن است
در سنین مختلف در معرض ورزشهای مختلف قرار گیرند (Drake et al., 2015:
 .)284بنابراین ،احساس راحتی بیشتری از فرصتهای مختلف ورزشی در مقایسه با
پسران داشته باشند .افزایش مشارکت ورزشی در نوجوانانی که ورزش نمیکنند یا
فقط در یک تیم ورزشی بازی میکنند ،ممکن است چالش برانگیز باشد .نوجوانان که
در حال حاضر دارای اضافه وزن هستند ،به طور طبیعی ورزشی نیستند یا با ماهیت
رقابت بسیاری از ورزشها راحت نیستند ،ممکن است از شرکت در تیمهای ورزشی
رقابتی لذت نبرند و از طریق مشارکت اجباری آسیب دیده باشند .عالوه بر این ،مهم
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است که توجه داشته باشیم مشارکت پایه در ورزش نیز پیشبینی کننده مشارکت در
ورزش در دبیرستان در میان پسران و دختران است .این نشان دهندۀ اهمیت جذب
دانشآموزان به ورزش در سن نوجوانی است.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که نقش صدا و سیمای استان قزوین در افزایش
مشارکتهای مردمی در ورزش همگانی بر اساس جنسیت تفاوت معنیداری وجود
ندارد .ضمن اينکه شهروندان در دو گروه زن و مرد ،به یک اندازه به تأثیر نقش رسانهها
بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد داشتند و شاید علت این امر ،عمومی بودن
برنامهها و مطالب رسانهها باشد و یا اینکه احتماالً جنسیت عامل مهمی در این زمینه
نبوده است .نتایج از دیدگاه افراد نشان داد ،رسانههای جمعی در وضعیت فعلی نقش
بسیار کمی در توسعۀ ورزش زنان دارند .درحالیکه در موقعیت مطلوب میتواند نقش
مهمی در ورزش زنان بازی کند .رسانههای جمعی نقش بالقوه باالیی در ورزش زنان
دارند ،اما به دالیلی ،آنها این کار را درست انجام نمیدهند .بنابراین استفادۀ مناسب
از رسانههای جمعی برای بهبود ورزش زنان ضروری است .رادیو ،تلویزیون و روزنامهها
نقش مهمی در اطالع رسانی ،ایجاد دیدگاه نسبت به زنان ،پیشرفت آنها در آینده دارند.
بنابراین ،پوشش رسانهای برای ورزش زنان بسیار ضروری است .اگر رسانههای جمعی
به آن توجه کنند ورزشکاران زن میتوانند جنبش و انگیزۀ ورزش را در زنان جامعه
بیدار کنند و آنها را به سالمت جسمانی هدایت کنند و در نتیجه ،سالمت معنوی
رسانههای جمعی با اطالعات فراوان در مورد زنان میتوانند در زمینۀ توسعۀ ورزش
زنان در جامعه و کمک به افکار عمومی برای بحث در مورد نقش زنان ،انتقاد ،مذاکره،
مقایسه و عقب ماندگی مؤثر باشند.
از سوی دیگر ،کارمندان و کارگران و مشاغل آزاد نیز به یک اندازه به تأثیر نقش
رسانهها بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد داشتند و شاید علت این امر ،عمومی
بودن برنامهها و مطالب رسانهها باشد .در مجموع میتوان گفت که رسانههاي عمومی
در گرایش مردم به ورزش همگانی نقش خوبی را عهدهدار هستند .پس نه تنها مدیران
رسانهها باید به حفظ وضعیت فعلی بپردازند ،متخصصان ورزشی نیز باید عالوه بر
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انتشار یافتههاي علمی در رسانههاي تخصصی ،به همکاري با رسانههاي همگانی
بپردازند تا تأثیرات بیشتري در توسعۀ ورزش داشته باشند.
با اهتمام به اين نكته كه در شرايط حاضر با توجه به نتايج اكثر بررسيهاي ياد
شده ،تلويزيون مؤثرترين رسانه براي توسعه مؤلفهها و رشتههاي مختلف ورزشي
است .عليرغم برخي محدوديتهاي قانوني ياد شده ،در خصوص برخي از مؤلفهها،
اما موارد ديگري هم هستند كه بدون وجود محدوديت خاصي مورد بيتوجهي قرار
گرفتهاند ،به عنوان مثال ،ورزشهاي بومي و محلي ،ورزش تربيتي ،ورزشهاي همگاني
و تفريحي از مؤلفههاي بسيار مهمي هستند كه در حد مناسب به آنها پرداخته
نميشود .بهطوریکه در تحقیقی بیان شد ورزش و بازی ،بخش مهمی از ورزشهای
همگانی را تشکیل میدهند ،جزء تفکیکناپذير زندگی اجتماعی انسان است و با
توجه به شرايط اقلیمی و جغرافیايی هر منطقه بازیها و ورزشهايی رواج دارد که در
بسیاری موارد نمود بیشتری پیدا کرده است (رضوی و دیگران .)96 :1397 ،ورزشها
و بازیهای سنتی و همگانی بازتاب هويتهای فرهنگی فردی و جمعی و نیز عواملی
پراهمیت در توسعۀ فرهنگیاند و برخالف ورزشهای مدرن که در تمام جهان رواج
دارند ،ورزشها و بازیهای سنتی معموالً از عرصه محلی يا ملی خارج نمیشوند ،اما با
توجه به نمود فرهنگی اقوام و ملل مختلف ،بايستی در حفظ و توسعه آنها تالش نمود؛
چراکه اين ورزشها اوالً از اهمیت وافری برخوردارند و دوماً میتوانند زمینۀ مشارکت
فعال جامعه در ورزش همگانی را نیز فراهم سازند .بنابراین ،مسئولین ورزش کالن
کشور بايد از متخصصان الزم در عرصۀ مديريت و برنامهريزی راهبردی و بلندمدت
بهرهمند شوند و يا اينکه افرادی با کارنامۀ مشخص و درخشان در عرصۀ برنامهريزی
بلندمدت در رأس نهادهای متولی ورزش همگانی جای گیرند .همچنین رسانهها و
بهويژه صدا و سیما را بايد جهت توجه بیشتر به رشتههای متنوع ورزش همگانی
ترغیب نمود .در اين زمینه ،همکاری و تعامل الزم بین سازمانهای مربوطه و صدا و
سیما میتواند حمايت رسانهها را در پی داشته باشد.
فرهنگ نیز از دیگر مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد ،ترویج فرهنگ کار
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گروهی ،خانواده محوري و مادر محور بودن برنامهها و سیاستهاي ورزش همگانی و
داشتن برنامههاي منسجم براي خانوادهها و مادران ،مشارکت دادن کودکان ،استفاده از
فضاي مجازي و تبلیغات رسانهاي جهت فرهنگسازي و آگاهسازي اقشار جامعه نسبت
به اهمیت ورزش همگانی ،اولویت دادن به ورزش براي اوقات فراغت و حرکت جهادي،
از راههاي توسعۀ ورزش همگانی میباشد .در منابع علمی ،ورزش را در کنار تفریحات
سالم معرفی میکنند .ماهیت موضوع نیز همین است .اگر بخواهیم برنامهاي در کشور
و دنیا نهادینه شود ،باید حتماً آن را از کانون خانواده شروع کرد .در واقع ،خانواده محور
توسعه ورزش همگانی است (مجدآرا .)326 :1396 ،توسعۀ ورزش و همگانی کردن آن
از جمله مؤثرترین روشهاي پیشگیري از ناهنجاريهاي رفتاري و تقویت ارزشهاي
اجتماعی بهویژه در نسل جوان میباشد .تربیت بدنی از طریق فعالیتهاي علمی و
اصولی نقش مهمی در رشد ابعاد وجودي انسان ایفا میکند و میتواند موجب بروز
خالقیتها و شکوفایی استعدادها گردد.
بخش اقتصادی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر ورزش همگانی میباشد .راهحلهاي
اقتصادي شامل حمایت از تولیدکنندگان وسایل و تجهیزات ،دسترسی آسان به
امکانات ،توجه به وضعیت خانوادهها ،تأمین بودجه و منابع مالی موجب ترغیب و
اشتیاق اقشار مختلف جامعه اعم از فعاالن اقتصادي ،خانوادهها ،جوانان و نوجوانان و
افراد میانسال جهت پرداختن به ورزش همگانی و توسعۀ آن میشود .در واقع ،منابع
مانند عروق حیاتی سازمان عمل میکنند که در صورت عدم تأمین ،حیات سازمانها
را متأثر خواهند کرد (جوادیپور و رهبری.)53 :1397 ،
میتوان گفت که براي توسعۀ ورزش همگانی ،الزم است که ذائقۀ فرهنگی و
مزیتهاي نسبی و نیازهاي واقعی مردم استان نیازسنجی و برآورد شود ،وضعیت
موجود و نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات بررسی شود و با مطالعات تطبیقی
و بررسی مطالعات پیشین و بهره بردن از تجارب و ایدههاي برنامهریزان و ارزشیابان،
تجربیات بومیسازي گردند .همچنین الزم است که همایشهاي علمی برگزار شده
و مسائل داخلی و خارجی براي رفع مشکالت ،مطالعه گردند و با بررسی و آنالیز
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ذينفعان ،براي جلب مشارکت آنان اقدام شود.
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