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  ۱۳۸۶پاييز  _ حركت

  ۱۶۵ ‐۱۷۷ :ـ ص ص ۳۳شمارة 
  ۸۵/  ۰۸ / ۲۱: تاريخ دريافت 
  ۸۵/  ۱۱ / ۱۸: تاريخ تصويب 

  
  

  تبيين جايگاه رسانه هاي همگاني در نهادينه کردن ورزش همگاني در کشورتبيين جايگاه رسانه هاي همگاني در نهادينه کردن ورزش همگاني در کشور
  

  ١١طاهر روشندل اربطانيطاهر روشندل اربطاني
   دانشگاه تهران دانشگاه تهرانةةدانشجوي دکتراي مديريت رساندانشجوي دکتراي مديريت رسان

  
  
  

  چکيده
پيش فرض اساسي . ش تبيين نقش رسانه هاي جمعي در نهادينه کردن ورزش همگاني در کشور استهدف اين پژوه

در پرداختن به اين مقوله، نقش رسانه هاي جمعي به عنوان منبع غالب شکل گيري واقعيت هاي اجتماعي است که مهم 
رگيري پرسشنامه اي که روايي آن با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و به کا. ترين ويژگي يک عمل نهادي شده است

 نفري از شهروندان مناطق ۳۴۰ ة درصد برآورد شده بود، به بررسي موضوع در نمون۸۳مورد تأييد قرار گرفته و پايايي آن 
روش نمونه .  گانه تهران که هفته اي حداقل يک بار در ايستگاه هاي ورزش همگاني حضور مي يابند، پرداخته شد۲۲

به منظور آزمون فرضيه ها از آزمون هاي . دوم تصادفي بودة ول به صورت خوشه اي و در مرحل اةگيري در مرحل
نتايج پژوهش حاکي از اثر معني دار رسانه ها بر نهادينه شدن . همبستگي رتبه اي اسپيرمن و تحليل مسير استفاده شد

 ورزش همگاني در کشور مربوط به رسانه  درصد تغييرات در نهادينه شدن۳۷به عبارتي . است)  درصد۳۷(ورزش همگاني 
  . درصد بقيه به عوامل ديگر مربوط مي شود۶۳هاست و 

  
  واژه هاي کليدي

  .رسانه هاي جمعي، ورزش همگاني، نهادينه کردن و واقعيت اجتماعي
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  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                            نشرية حرکت  ١٦٦

 

 

  مقدمه
 اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم طي اين دوران، ابعاد            ة سازمان يافت  ةورزش، اين پديد  

اعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي به خود گرفته و از جنبه هاي گونـاگوني قابـل بررسـي                   اجتم
.  اسـت  ١١يکي از مهم ترين جنبه هاي آن، همگاني بودن آن و به تعبيـري ورزش همگـاني                . است

ورزش همگاني با هدف افزايش مشارکت تمام گروههاي اجتماعي و فـراهم کـردن تکثرگرايـي                
ي، ورزش رقابتي، تفريحات سالم و ورزش تفريحي پايه گذاري شد           ورزشي، تقويت ورزش قهرمان   

 ورزش همگاني را متعلق به فرهنگ يک جامعه مي داند که داراي ورزش هـاي                ٢٢پل چارتير ). ۲۵(
امروزه ورزش و بويژه ورزش هاي همگاني از آنجا کـه موجـب   ). ۵(واقعي مخصوص به خود است   

المت افراد جامعه مي شود، يکي از زيرشـاخص هـاي           افزايش اميد به زندگي از طريق ارتقاي س       
 افزايش سالمت و نشاط در جامعه       ةهمچنين به واسط  .  انساني در جوامع قلمداد مي گردد      ةتوسع

سبب کاهش هزينه هاي درماني و بهداشتي مي شود و بهره وري نيروي کار جامعه را باال مي برد                   
گذشته از اين، ورزش همگاني در يک       .  مي کند   آن جامعه کمک   ة همه جانب  ةو از اين راه به توسع     

  و جامعه کارکردهاي مطلوبي چون افزايش همدلي، تقويـت همبـستگي و مـشارکت اجتمـاعي              
  . افراد نيز دارد٣٣تحکيم روابط و پيوندهاي اجتماعي، کمک به فرايند جامعه پذيري

 و  ٥٥مـول . سـت  ا ٤٤يکي از جنبه هاي مهم و کارکردي ورزش همگاني، پيرامون ورزش قهرماني           
آنهـا در مـدل   . در تحقيقي به اثر ورزش همگاني بر ورزش قهرماني پرداختنـد       ) ۱۹۹۲(همکاران  

 ورزش قهرماني و حرفه اي دانسته انـد         ة توسع ةمعروف اوقات فراغت خود، ورزش همگاني را پاي       
 آن در پيـشرفت ورزش      ةدر پژوهش ديگري، آزمودني ها بر نقش ورزش همگاني و توسـع           ). ۲۳(
در تحقيـق   ). ۲۰( ورزش حرفه اي و قهرماني قلمداد کردند         ةرماني تاکيد کرده و آن را پشتوان      قه

ديگري که در همين زمينه در کشور روسيه انجام شده، مدل هرمي به اين منظور ارايه گرديد که                  
هرم و ورزش قهرماني راس آن را تشکيل مي دهـد و چنـين               قاعدة   براساس آن، ورزش همگاني   

گذشته از نقـش و     ). ۷(ده که هرچه پايه وسيع تر باشد، راس هرم غني تر خواهد بود            استنباط ش 
 ورزش قهرماني که طي تحقيقات متعددي بـه اثبـات رسـيده،             ةاهميت ورزش همگاني در توسع    

                                                 
1 - Public Sport 
2 - Paul Chartier 
3 - Socialization 
4 - Athletics 
5 - Mull 
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 ١٦٧دن ورزش همگانی در کشور                                                     تبيين جايگاه رسانه های همگانی در نهادينه کر

 

 

 فرهنگي بمراتـب مهـم      _همان طور که اشاره شد، ورزش هاي همگاني از کارکردهاي اجتماعي            
ادي برخوردارند و اين مهم ضرورت پرداختن بـه ايـن مقولـه و              تري نسبت به کارکردهاي اقتص    

به اين منظور بايد    .  آن را در کشوري مثل کشور ما که در حال توسعه است، باز مي نماياند               ةتوسع
چرا که فقـط    .  ورزش همگاني در جامعه باشيم     ١١در جست و جوي الگويي به منظور نهادينه کردن        

 کـشور  ةآن بر روند توسعه  توانيم شاهد تغييرات سازنددر صورت نهادينه شدن آن است که مي 
  .باشيم

نهادي کردن را عبارت از فراهم آوردن زمينه ها و شـرايطي مـي دانـد کـه                  ) ۲۰۰۱ (٢٢اسکات
، در تعريف جامع و سيستمي،  )۲۶(موجب ثبات و پايداري و فراگير شدن رفتارهاي مطلوب شود           

اخذ و جـذب ارزش هـاي       : را فرايند دو مرحله اي    نهادي کردن   ) ۱۹۹۶ (٤٤ و هينينگس  ٣٣گرين وود 
 براي اسـتقرار، تثبيـت،      ارزش ها فرهنگي از محيط ، و پذيرش، عينيت و ساختار بخشيدن به آن             

ـد نمـي ک  انتقال و تداوم آنها در کليه سطوح فردي، گروهي، فراگروهي عنوان             در مجمـوع   ). ۱۴ (ن
 اسـت  ٦٦فراگيري و واقعيت اجتماعي شدن داراي سه ويژگي استمرار،    ٥٥بايد گفت يک عمل نهادي    

که از بين آنها ويژگي واقعيت اجتماعي شدن نسبت به ساير ويژگي ها مقدم تر و مهـم تـر        ) ۱۳(
واقعيـات اجتمـاعي    . به عبارتي، شرط الزم براي دو ويژگي ديگر نيز محسوب مـي شـود             . است

 سطوح مختلف جامعه    ة کلي درگيري آنها   فراسرايت و   باعث  ،  )۱۱( بوده   ی اجتماعی مبناي رفتارها 
  ):۲۶(عوامل و نيروهاي رسيدن به واقعيات اجتماعي نيز سه دسته اند . مي شوند
   به منظور عينيت بخشيدن به ساختارها٧٧  )عوامل تنظيمي(قواعد و مقررات ) الف
   به منظور عينيت بخشيدن به رفتارها٨٨  )عوامل هنجاري(نرم ها و ارزش ها ) ب
  . به منظور عينيت بخشيدن به ساختارها و رفتارها٩٩  )عوامل شناختي(ت باورها و ادراکا) ج

                                                 
1 - Institutuinalization 
2 - Scott 
3 - Greenwood 
4 - Hinings 
5 - Institutionalized Act 
6 - Social Reality 
7 - Regulative Factors 
8 - Normative Factors 
9 - Cognitive Factors 
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  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                            نشرية حرکت  ١٦٨

 

 

به منبع غالب شکل گيري واقعيت هاي اجتماعي در جوامع تبديل           امروزه  رسانه هاي جمعي     
 واقعيت هاي رسانه اي قرار دارد، بي شک ادعاي          ة اين ادعا که دنياي ما در محاصر        و   )۲۱ (ند ا هشد

رسانه ها مسئول بخش اعظمي از مشاهدات و تجربه هايي اند که            ). ۲ (قابل بحثي مي تواند باشد    
در .  عملکرد آن سامان مي بخشيم     ةما از طريق آنها درک خود را نسبت به جهان پيرامون و نحو            

واقع، بخش عمده اي از نگرش ما به دنيا، ريشه در پيام هاي رسانه اي دارد که از پـيش سـاخته                      
 نفوذ وسيع، اثر مستقيمي بر ارزش هـا و هنجـاري هـاي              ةا بودن دامن  آنها به لحاظ دار   . شده اند 

  . همچنين در تغيير آگاهي ها و نگرش هاي جامعه نقش بسزايي ايفا مي کنند). ۱۷(جامعه دارند 
 درصد بر افزايش    ۸۷به اين نتيجه رسيد که رسانه هاي جمعي         ) ۱۹۹۱ (١١در تحقيقي جکسون  

سانه هاي جمعي در شکل دهي ساختار ذهني افـراد جامعـه            ر). ۱۹(آگاهي مردم اثر مي گذارند      
از سوي ديگر، رفتار افراد را سامان مي بخشند و موجب مي شوند افراد در مورد پديـده                  . مؤثرند

  ). ۱۲(هاي اجتماعي، رفتاري کامال حساب شده از خود بروز دهند 
 و نکـات   چنـين اسـتنباط کـرد کـه جامعـه يـا عمـوم مـردم بـه عقايـد                     ) ۱۹۷۷( ٢٢نيومن

ويژه اي توجه دارند و بر آنها تاکيد مي ورزند که از طريق رسانه هـاي خبـري مـشابهي شـکل                      
ثير و تأثر کاذب مي شوند که اين افکار، افکار غالب و            أگرفته اند و اين رسانه ها خود موجد اين ت         

فکـار  صرف نظر از اين اثرگذاري غيرملموس رسانه هـاي جمعـي بـر ا   ). ۲۴(مسلط بر جامعه اند   
محـسوب  نيـز   عمومي و باورها و ارزش هاي افراد جامعه، يکي از منابع قدرت در جوامع امروزي                

يعني ابزاري براي کنترل مديريت و نوآوري در جامعه و جانـشيني بـراي زور و سـاير            . مي شوند 
 اين ويژگي، رسانه ها قادرند در وضع قوانين و مقـررات مربـوط بـه                ةبه واسط ). ۸(منابع قدرت   

باتوجـه بـه آنچـه در خـصوص       .امعه و همچنين اصالح و تغيير آنها تأثير خود را به جا گذارند            ج
اهميت و جايگاه رسانه هاي جمعي در جوامع امروزي گفته شد و با اذعان به اين نکته کـه آنهـا                     
منبع غالب شکل گيري واقعيت هاي اجتماعي اند، همچنين علم به اين مطلب کـه مهـم تـرين                   

مل نهادي شده، واقعيت اجتماعي شدن آن است، از اين رو در ايـن مقالـه بـرآنيم          ويژگي يک ع  
 ابزار نهادينه کردن ورزش همگاني در جامعـه معرفـي           ينرسانه هاي همگاني را به عنوان مؤثرتر      

 ةپيش فرض اساسي ما در اين مقاله اين است که رسانه هاي مزبور از ظرفيت و توان بـالقو                  . کنيم
  .نهادينه کردن ورزش همگاني در کشور برخوردارندزيادي به منظور 

                                                 
1 - Jackson 
2 - Newman 
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 ١٦٩دن ورزش همگانی در کشور                                                     تبيين جايگاه رسانه های همگانی در نهادينه کر

 

 

اول اين که هـر دو آنهـا بـه          . ورزش و رسانه ها از لحاظ مختلفي ويژگي هاي مشترکي دارند          
دوم اين که هردو از صنايع رو بـه رشـد و            ). ۱۸(پديده ها و موضوع هاي جهاني تبديل شده اند          

ن ورزش و رسانه به معناي امروزي، هـر         سوم اين که با در نظر گرفت      . سودآور محسوب مي شوند   
دو از پديده هاي مربوط به قرن اخيرند و در نهايت اين که هر دو داراي ابعاد گـسترده و متنـوع                      

  .مي باشند... اجتماعي، فرهنگي، سياسي، تکنولوژيکي و 
در حقيقت مـي تـوان     .  رسانه هاي جمعي و ورزش از نظر ديگري نيز قابل بررسي است            ةرابط

.  متقابلي را براي رسانه ها و ورزش تصور کرد که داراي جنبه هاي مثبـت و منفـي اسـت                     ةرابط
 انگلي بين رسانه و ورزش اشـاره مـي کننـد و معتقدنـد ورزش در جلـب                   ةبرخي به وجود رابط   

مخاطب به رسانه ها کمک قابل توجهي مي کند، اما اين که رسانه ها به همـان انـدازه در جهـت       
حتي ). ۲۲(ترويج فرهنگ ورزش فعاليت مي کنند يا نه جاي ترديد دارد             ورزش درست و     ةاشاع

گفته مي شود تماشاي تلويزيون سبب مي شود مردم فرصـت پـرداختن بـه ورزش را نداشـته                   
تجارت گرايي رسانه ها موجب مي شود تا به منظور جذب مخاطبان بيشتر به دنبال               ). ۱۷(باشند  

باوجود چنين ديدگاه هاي انتقـادي       . ورزش هاي همگاني   ورزش هاي قهرماني و رقابتي باشند تا      
 ورزش، تحقيقات متعددي بر وجود ارتباط مـؤثر رسـانه هـا و بـسط                ةنسبت به رسانه ها و مقول     

 هم زيستي ميان اين دو تاکيد مي        ةفرهنگ ورزش در جامعه صحه گذارده و بر وجود نوعي رابط          
 ۸۷ايش آگاهي مردم در مورد فعاليت بدني را         اثر رسانه هاي جمعي بر افز     ) ۱۹۹۱(جکسون  . کنند

در پژوهـشي در    ). ۱۹( درصد اعالم کـرد      ۳۰درصد و روي تغيير رفتار و گرايش به فعاليت بدني           
 معني داري به    ةکشور استراليا بين تبليغات رسانه اي و تغيير نگرش نسبت به فعاليت بدني رابط             

ي کشور به نقش رسانه هـاي جمعـي در          در بررسي نگرش متخصصان تربيت بدن     ). ۱۰(دست آمد   
 ورزش همگـاني و     ة معني دار بين توسـع     ةگرايش مردم به ورزش قهرماني و همگاني، وجود رابط        

  ). ۷(قهرماني و رسانه ها تاييد شد 
در تحقيق ديگري که به منظور بررسي انگيزه هـاي افـراد شـرکت کننـده در ورزش هـاي                    

 درصد آزمودني ها تبليغ رسـانه هـاي         ۲/۴۲که  همگاني شهر تهران صورت گرفت، مشخص شد        
  ).۳(جمعي را در گرايش به ورزش همگاني مؤثر دانسته اند 

باتوجه به آنچه گفته شد، مدل مفهومي تحقيق به صورت زيـر خواهـد بـود کـه سـؤاالت و                     
  . آن صورت بندي شده استةفرضيات تحقيق نيز بر پاي
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  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                            نشرية حرکت  ١٧٠

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هومي تحقيق مدل مف_  ۱ شکل

  روش تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق، تبيين اثرگذاري رسانه هاي جمعي در نهادينه سازي ورزش همگاني              
در کشور است که با استفاده از روش پيمايشي در قلمرو مکاني شهرستان تهران و قلمرو زمـاني             

مـاري بايـد    آةباتوجه به اين که براساس موضوع تحقيق جامع.  انجام گرفته است ۱۳۸۵تابستان  
خود جزو آن دسته از افرادي باشند که ورزش همگاني در وجودشان نهادينه شده باشد و از آنجا                  

ـ                    ةکه يک عمل نهادينه شده بايد داراي ويژگي هاي تکرار، استمرار و ثبات باشد، از اين رو جامع
 بـه سـاير      گانه در سطح شهر تهران اعم از زن و مرد و بدون توجه             ۲۲آماري، شهروندان مناطق    

تعيين شدند که هفته اي حداقل يک بار        ... ويژگي هاي جمعيت شناختي مانند سن، تحصيالت و         
ليکن از آنجا که تعيين تعداد دقيق آنها در عمل ميسر           . در ورزش هاي همگاني شرکت مي کنند      

 نبوده و به عبارتي حجم جامعه نامشخص است و از سويي رقم بزرگي تخمين زده مي شد، از اين                  
به اين معني کـه بـا مراجعـه بـه           . رو از جدول مورگان به منظور تعيين حجم نمونه استفاده شد          

 اکتشافي با آنها، رقم تخمينـي يـک         ةکارشناسان مربوط در سازمان تربيت بدني و انجام مصاحب        
 مناسب بـراي    ة آماري برآورد شد که براساس جدول مورگان، تعداد نمون         ةميليون نفر براي جامع   

با اسـتفاده از روش نمونـه       نه    نمو  پس از مشخص شدن حجم    .  نفر باشد  ۳۴۰جم جامعه بايد    اين ح 
گيري خوشه اي، يک ايستگاه ورزش همگاني از بين ايستگاه هاي هر منطقه انتخاب شد، سپس                

 تصادفي، نمونه ها انتخاب و مورد پرسـش         نمونه گيري با مراجعه به آن ايستگاه با استفاده از روش          

باورهای جامعه پيرامون
 ورزش همگانی

ارزش های جامعه پيرامون
 ورزش همگانی

قوانين و مقررات  جامعه
 در خصوص ورزش همگانی

نهادينه شدن 
 ورزش همگانی

نه های رسا
 جمعی 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٧١دن ورزش همگانی در کشور                                                     تبيين جايگاه رسانه های همگانی در نهادينه کر

 

 

 ةمنطق( هدفمند در انتخاب يک نمونه از هر خوشه          نمونه گيري  اول، رويکرد    ةدرمرحل. تندقرار گرف 
  .مد نظر بوده به اين معني که فعال ترين ايستگاه هر منطقه اي انتخاب شده است) شهري

ـ         ةابزار گردآوري داده ها در اين تحقيق پرسشنام         ة محقق ساخته بود و تکميل آنها با مراجع
به منظـور تعيـين روايـي ابـزار تحقيـق از آنجـا کـه             .  صورت گرفته است   مستقيم پرسشگران 

 استانداردي وجود نداشته، بنابراين عالوه بر دقـت عمـل           ةدرخصوص موضوع تحقيق پرسشنام   
 دانـشگاهي بـه   ةالزم در طراحي سؤاالت ساده و واضح، از نظرهاي متخصصان و اسـتادان خبـر      

ه اين ترتيب اطمينان حاصـل شـد کـه پرسـشنامه            منظور نهايي کردن سؤاالت استفاده شد و ب       
 ۳۰همچنـين بـه منظـور تعيـين پايـايي پرسـشنامه،             .  مورد نظر را مي سـنجد      صةهمان خصي 

سپس با استفاده از نـرم افـزار        .  مقدماتي از سوي آزمودني ها تکميل شد       ةپرسشنامه طي مطالع  
SPSS  درصد بـرآورد شـد کـه        ۸۳، پايايي پرسشنامه حدود     ١١ ضريب آلفاي کرونباخ   ة و محاسب

در نهايت به منظـور تجزيـه و تحليـل داده هـاي             . بيانگر قابليت اعتماد باالي ابزار تحقيق است      
گردآوري شده از طريق انجام عمليات ميداني و آزمون فرضيات تحقيق از آزمون هاي زير بهـره                 

  :گرفته شد
  اي تحقيق به منظور بررسي وجود يا عدم وجود متغيره٢٢آزمون دوجمله اي) الف
 معني دار ة   به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابط        ٣٣آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن    ) ب

  بين متغيرهاي تحقيق و ميزان آن
   به منظور رتبه بندي ابعاد متغير مستقل تحقيق٤٤آزمون تحليل واريانس فريدمن) ج
  ايه شده به منظور تعيين اعتبار و قدرت تبيين مدل ار٥٥مسيرتحليل آزمون ) د

 بهره گيـري شـده و سـطح         SPSSدر تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات از نرم افزار             
  . درصد براي آزمون فرضيات لحاظ شده است۵خطاي 

  

                                                 
1 - Cronbach Alpha 
2 - Binomial Test 
3 - Spearman Rank Correlation Test 
4 - Friedman Variance Analysis Test 
5 - Path Analysis 
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  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                            نشرية حرکت  ١٧٢

 

 

  يافته هاي تحقيقنتايج و 
، )ين شـناختي جامعـه    اثرگـذاري بـر باورهـا و قـوان        (با در نظر گرفتن کارکردهاي شناختي       

رسانه ) اثرگذاري بر قوانين و مقررات جامعه     (و تنظيمي   ) اثرگذاري بر ارزش هاي جامعه    (هنجاري  
به عنوان متغيرهاي مستقل تحقيق و نهادينه شدن ورزش همگاني به عنـوان متغيـر                جمعی   های

شايان ذکر  . توابسته، يافته هاي زير پيرامون هريک از آزمون هاي به عمل آمده حاصل شده اس              
است که مقياس مورد استفاده در پرسشنامه مقياس پنج گزينه اي ليکـرت بـوده و در مجمـوع                   

 پرسشنامه از هر حيث کامل و قابل استفاده تـشخيص داده شـده و در تحليـل هـا مـورد                      ۳۲۴
  .می گردد يادشده ارائه آزمون  های در اينجا يافته های حاصل از .استفاده قرار گرفته است

  
  يافته هاي حاصل از آزمون دوجمله اي. ۱ول جد

 
  

  منآزمون همبستگی اسپير های يافته . ۲جدول 

نهادينه شدن ورزش 
  همگانی

کارکرد 
  تنظيمی

کارکرد 
  هنجاری

کارکرد 
  شناختی

  

  کارکرد شناختی  ۱  ۴۵۱/۰  ۳۰۲/۰  ۵۱۱/۰

  کارکرد هنجاری    ۱  ۵۲۴/۰  ۵۸۲/۰

  کارکرد تنظيمی      ۱  ۶۰۳/۰

 نهادينه شدن ورزش همگانی        ۱

  

Ho  احتمال مشاهده شده  احتمال آزمون  مقدار خطا  

  ۴۳/۰  ۶۰/۰  ۰۵/۰  کارکرد شناختي

  ۵۱/۰  ۶۰/۰  ۰۵/۰  کارکرد هنجاري

  ۴۷/۰  ۶۰/۰  ۰۵/۰  کارکرد تنظيمي

  ۳۸/۰  ۶۰/۰  ۰۵/۰  نهادينه کردن ورزش همگاني
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 ١٧٣دن ورزش همگانی در کشور                                                     تبيين جايگاه رسانه های همگانی در نهادينه کر

 

 

   آزمون تحليل واريانس فريدمن هایيافته. ۳جدول

  ينرتبه ميانگ  متغيرها  

  ۶۲/۳  کارکرد شناختی  ۳۲۴  تعداد نمونه 

  ۰۷/۳  کارکرد هنجاری  ۸۲۲/۳۴۱   (λ2 )کای دو

  ۲  درجة آزادی 

  ۰۰۰/۰  سطح معنی داری
  ۹۲/۳  کارکرد تنظيمی

  
  

   حاصل از آزمون تحليل مسيرفته های اي. ۴جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نتايج آزمون تحليل مسير_ ۲شکل 

 
 

  بحث و نتيجه گيري
أمل در نتايج حاصل از آزمون دوجمله اي، ما را متوجه اين مسئله مي سازد که رسانه هـاي                   ت

جمعي کشور از کارکردهاي شناختي، هنجاري و تنظيمي الزم به منظور نهادينـه سـازي ورزش                
چرا که براساس يافته هاي به دست آمده احتمال مـشاهده           . همگاني در جامعه برخوردار نيستند    

به عبارتي اين سه    . کمتر است )  درصد ۶۰(ريک از اين متغيرها از احتمال آزمون        شده در مورد ه   
متغير که از نيروهاي اصلي نهادينه کردن ورزش همگاني محسوب مي شوند، در رسانه هاي ما از                 

 باورهـاي مطلـوب و      ةبه عبارت روشن تر، رسانه هاي جمعي به اشاع        . قوت الزم برخوردار نيست   
 ورزش همگاني در جامعه آن طور که بايـد و           ة ارزش هاي متناسب با امر توسع      ترويج يا باز توليد   

از سويي آنها اثرگذاري الزم را به منظور شکل گيري قوانين و مقررات محرک       . دنشايد نمي پرداز  

 ارکرد شناختی رسانه هاک

 کارکرد هنجاری رسانه ها

 کارکرد تنظيمی  رسانه ها

 نهادينه شدن
 ورزش همگانی 

٣٢٢/٠

٣٨١/٠

۴٠٢/٠ 
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  ۱۳۸۶پاييز , ۳۳شمارة ,                                                                                            نشرية حرکت  ١٧٤

 

 

 مشخص مي شود    ۱همچنين با مراجعه به جدول      . و مشوق ورزش همگاني در جامعه دارا نيستند       
 درصد نيز کوچک تـر      ۵ تحقيق در سطح خطاي      ةدر مورد متغير وابست   که احتمال مشاهده شده     

به عبارتي ورزش همگاني در کشور ما نهادينه نشده و نتايج حاصل بنابر             . از احتمال آزمون است   
  .انتظار محقق بوده است

 مـنعکس شـده،     ۲ آزمون همبستگي اسيپرمن که در جـدول         ةبررسي يافته هاي حاصل از نتيج     
 معني دار مـستقيم بـا متغيـر وابـسته           ة تمامي متغيرهاي مستقل داراي رابط     نشان مي دهد که   

تحقيق مي باشند و از بين متغيرهاي ياد شده، کارکرد تنظيمـي رسـانه هـا بيـشترين ارتبـاط                    
. را با نهادي شدن ورزش همگاني در کشور دارد که اين نتيجه جالب به نظر مـي رسـد                  ) ۶۰۳/۰(

 همگاني را تا حد زيادي در ارتباط با قوانين و مقررات حمايتي             آزمودني ها، نهادينه شدن ورزش    
 و  ۵۸۲/۰کارکردهاي هنجاري و شناختي رسانه ها به ترتيب بـا           . و مشوق در اين زمينه مي دانند      

همچنين براساس اين آزمون که يکـي از آزمـون          . ارتباط در رده هاي بعدي قرار مي گيرند        ۵۱۱/۰
ـ              سنجش ارتبا  ةهاي معتبر در زمين     ةط متغيرهاي کيفي با مقيـاس ترتيبـي اسـت، وجـود رابط

  .مستقيم معني دار بين خود متغيرهاي مستقل تحقيق نيز تاييد مي شود
با مراجعه به نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن مشخص مي شود که چون سطح معنـي داري                 

 عـدم وجـود    مبني بـر Hoبه دست آمده کوچک تر از سطح خطاي آزمون است، بنابراين فرض             
 ميانگين هاي ابعاد متغير مستقل تحقيق رد مي شود و همان گونه که مـشاهده                ةتفاوت بين رتب  

مي شود، کارکرد تنظيمي رسانه ها نسبت به ساير کارکردهاي ديگر، وجه غالـب محـسوب مـي            
  . آخر قرار مي گيردةشود و کارکرد هنجاري از اين حيث در رد

 و با اعمال رگرسيون چندگانه مـشخص مـي شـود کـه اثـر                مسيرتحليل  براساس نتايج آزمون    
مستقيم هريک از متغيرهاي کارکرد شناختي، هنجاري و تنظيمي رسانه ها بـر نهادينـه شـدن                 

 درصد تغييـرات در     ۳۲به عبارتي حدود    .  است ۴۰۲/۰ و   ۳۸۱/۰،  ۳۲۲/۰ورزش همگاني به ترتيب     
  و بـه واسـطة  ي رسانه هاي جمعـي نهادينه شدن ورزش همگاني در کشور توسط کارکرد شناخت       

بـه همـين    . اثرگذاري آنها بر باورهاي موجود در جامعه در مورد ورزش همگاني صورت مي گيرد             
 تأثيرات رسانه هاي    ة درصد تغييرات در نهادينه شدن ورزش همگاني به واسط         ۳۸ترتيب حدود   

 درصـد   ۴۰ود  جمعي بر ارزش هاي جامعه پيرامون ورزش همگاني برمي گـردد و سـرانجام حـد               
 اثرگذاري رسانه هـاي جمعـي بـر         ةتغييرات در نهادينه شدن ورزش همگاني در کشور به واسط         

همچنين براساس آزمـون رگرسـيون      . قوانين و مقررات مرتبط با ورزش همگاني تبيين مي شود         

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 ١٧٥دن ورزش همگانی در کشور                                                     تبيين جايگاه رسانه های همگانی در نهادينه کر

 

 

 آن  ة درصد و ضريب تـشخيص تعـديل شـد         ۳۸صورت گرفته، ضريب تشخيص مدل ارايه شده        
 ۳۷به عبارتي حدود    . دست مي آيد که بيانگر قدرت تبيين مدل مزبور است          درصد به    ۳۷حدود  

ـ                  ةدرصد تغييرات نهادينه شدن ورزش همگاني در کشور مربوط به رسانه هاي جمعي است و بقي
به عوامل ديگر مربوط مي شود که البته بحث بر سر ساير عوامل ياد شده، هدف                )  درصد ۶۳(آن  
 عوامل مؤثر بر نهادينه کردن ورزش       ةيگري بايد به بررسي کلي     حاضر نيست و در تحقيق د      ةمقال

  .همگاني در کشور پرداخته شود
آنچه در اين تحقيق به دنبال آن بوديم، همانا بررسي و تبيين نقش رسانه هاي جمعي در نهادينه                  

 مستقيم بين ايـن دو      ةکردن ورزش همگاني در کشور بود که براسا س نتايج تحقيق، وجود رابط            
همچنين مشخص شد که رسانه هاي جمعي بـه مقـدار قابـل تـوجهي تغييـرات در                  . ين شد تبي

نهادينه شدن ورزش همگاني در کشور را تبيين مي کنند که يافته هـاي تحقيـق بـا تحقيقـات                    
اگرچه قبل از اين تحقيق، تحقيقي کامال مشابه بـه منظـور بررسـي              . مشابه قبلي سازگاري دارد   

ر نهادينه کردن ورزش همگاني در کشور صورت نگرفتـه، لـيکن بـا              جايگاه رسانه هاي جمعي د    
براي نمونه، در تحقيقـي کـه   . مراجعه به چند تحقيق مشابه انجام شده، اين گفته تاييد مي شود          

درخصوص نقش رسانه هاي جمعي در گرايش مردم به ورزش قهرماني و همگاني صـورت گرفتـه         
 ورزش همگاني و قهرمـاني و رسـانه هـا بـه     ةتوسعبين )  درصد۲۰حدود ( معني داري ةبود رابط 

 مزبور تحقيق ما نسبت به تحقيق ياد شـده مربـوط بـه     ةشايد افزايش رابط  ). ۷(دست آمده بود    
 زماني تحقيـق يـاد شـده        ۀپررنگ تر شدن هر چه بيشتر نقش رسانه هاي جمعي نسبت به دور            

ورزش هاي تفريحي و عمـومي را       از سويي، مي توان افزايش گرايش هاي مردم به          . باشد) ۱۳۸۱(
  .نيز عامل مؤثر ديگري در تحليل نتايج حاصله دانست

به طور خالصه آنچه براساس اين تحقيق مشخص مي شود اين است که رسانه هـاي جمعـي                  
کشور اعم از مطبوعات، راديو و تلويزيون و تا حدودي ساير رسانه هاي همگاني، باوجود داشـتن         

ه منظور نهادينه سازي ورزش همگاني در کشور، کارکردهاي شـناختي،           ظرفيت و قابليت بالقوه ب    
هنجاري و تنظيمي الزم به اين منظـور را دارا نيـستند و براسـاس شـواهد و قـراين موجـود و                       

اين . مطالعات و تحقيقات انجام گرفته، توجه آنها به ورزش هاي قهرماني و حرفه اي بيشتر است               
 اين مسئله باشـد، لـيکن سياسـتگذاران، مـديران، برنامـه             مسئله شايد به دليل سودآور بودن     

سازان، نويسندگان و تهيه کنندگان رسانه ها بايد به اين نکته مهـم توجـه داشـته باشـند کـه                    
 فرهنگي  – آن نه تنها يکي از رسالت هاي اجتماعي          ةپرداختن به ورزش همگاني و بسط و توسع       
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براي ورزش قهرماني کشور نيز قلمـداد مـي          محکمي   ةرسانه ها محسوب مي شود، بلکه پشتوان      
 تجاري ورزش در بلندمدت ممکن اسـت رسـانه هـا را دچـار               ةشود و توجه بيش از حد به جنب       

از اين رو از آنجا که مديران ارشد مهم ترين عامل نهادي کردن به شـمار                . بحران مشروعيت کند  
هاي جمعي کشور فرض اسـت      ، بر مديران تصميم گيرنده و خط مشي گذار رسانه           )۲۷(مي آيند   

 ورزش همگاني در کـشور را       ةکه در تعيين سياست ها و اولويت هاي برنامه سازي توجه به توسع            
 ورزش همگاني و نهادينه     ةناگفته پيداست که باتوسع   . بنا به داليل پيش گفته، مد نظر قرار دهند        

 پايـدار   ةر روند توسـع   شدن آن در ميان افراد جامعه، شاهد اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم آن ب            
  .کشور خواهيم بود
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