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مقدمه

پيامي را به مخاطب انتقال ميدهد .اين عامل از اش کال

بانوان مسئوليت خطير تربيت نسل آينده ايران را بر

ابتدائي و نمادين آلاز شده و در جوام مدرن به شکلي

عهده دارند و بيش از نيمي از جمعيت کشور را به خود

نهادمند ،تحت عنوان رسانههاي تص ويري ،ش نيداري و

اختصاص ميدهند .روند توسعه زندگي شهري و تغيير

مطبوعات تعري

ميگردد (خسروي ،.)1386

الگوهاي حرکتي روزانه و در نتيجه کاهش فعاليته اي

رسانهها در عص ر ارتباط ات و اطالع ات يک ي از

حرکتي بويژه در بين بانوان ،اندامها و عضالت آن ان را

مهمتري نابزار دسترسي به اهداف تلقي ش ده و ق وي-

تحتت اثير و خط ر ج دي ک متحرک ي و ني ز

ترين عامل براي طرح و رواج انديشهها و کارآم دترين

ع

جسماني ق رار داده اس ت .جه ت پيش گيري از چن ين

وسيله براي نفوذ فرهنگها و نگرشها در قلب جوام

عار هاي يا مقابله با آن ،ايجاد جاذبهها و امکانات الزم

به شمار ميآيد (فتحينيا و عليزاده)1384 ،

روري ب ه

رسانههاي جمعي وظيف ه ،انتق ال و ه دايت دامن ه

نظر ميرسد و يکي از مهمت رين ابزاره اي کارآم د در

وسيعي از نمادها ،هنجارها ،ارزش ها ،عقاي د ،پي امه ا و

اين زمينه است.

افکار دورن جوام را به عهده گرفتهان د ت ا ج ايي ک ه

براي همگاني کردن ورزش در ميان آن ان

فعاليت فرهنگ ي اس ت ک ه ب ه اف راد

برخي از صاحبنظران معتقدند ک ه رس انهه اي جمع ي

فرصت خودشناسي ،اب راز عقي ده ،موفقي ت شخص ي،

ماهيت زندگي فرهنگي و اجتماعي از جملهس ازهه اي

کسب مهارت ،ب ه نم ايشگ ذاردن توان اييه ا ،تعام ل

مه م اجتم اعي هوي ت را دگرگ ون م يکنن د

اجتماعي و لذت بردن از س المتي و رف اه را م يده د.

(تامپسون.)1995 ،

ورزش ي

ورزش باعث ت رويج تاثيرگ ذاري ،تعام ل ب ا جم

و

مسئوليتپذيري در جامعه شده و به توس عه اجتم اعي
کم

تلويزيون رسانه پر سيطرهاي است که تاثير بس زاي
آن بر هيچ ک س پوش يده نيس ت .اي ن وس يله ارتب ا
جمعي به عنوان معيار نهايي مطرح شده و تماشاچيان با

شاياني ميکند.
بنابراين باالبردن سطح فرهنگ ورزش ي در جامع ه

بخش زي ادي از محت واي آن آش نايي دارن د .در مي ان

بويژه در زمينه ورزش بانوان باي د در اولوي ت برنام ه-

برنامههاي تلويزيوني ،برخي از آموزشهاست ک ه بيش تر

ريزي سازمانهاي ذيربط قرار گيرد.

مورد استقبال بينندگان قرار م يگي رد .قب ل از تاس يس

 ،پ رداختن ب ه ورزش

شبکه ورزش ،شبکه س ه بيش ترين حج م برنام هه اي

براي بانوان و ايجاد ساز و کارهاي ورزشي ب راي آن ان

ورزشي -تفريحي را در مقايس ه ب ا س اير ش بکهه اي

از جايگاه ويژهاي برخوردار است؛ چنانک ه حض ور ي ا

داخلي پخش ميکرد (قاسمي و همکاران)1385 ،

ام روزه در جوام

مختل

ع دم حض ور زن ان در فعاليته اي ورزش ي ب ه عن وان

در حال حا ر شبکه ورزش به عنوان ي

ش بکه

شاخص جهاني و عيت اجتماعي آن ان در جامع ه ب ه

تخصص ي وظ ايفي در قب ال جامع ه دارد ک ه يک ي از

حساب ميآيد .عالوه بر اين تندرستي ،سالمت ،تولي د

مهمترين آنها ،فرهنگسازي ي ا آم وزش و پ رورش در

و تربيت نسلهاي آينده کشور نيز به تندرستي ،سالمت

جامعه به ويژه در بين زن ان خان هدار اس ت؛ زي را اي ن

و بهداشت جسماني و رواني زنان وابسته است.

گروه از افراد جامعه وقت بيشتري را در خانه گذران ده

در جهان کنوني ،رسانهها جايگاه وي ژهاي در درون
خانوادهها داشته و ت اثير بس يار زي ادي ب ر روي اف راد

و زمان طوالنيتري را به تماشاي تلويزي ون اختص اص
ميدهند.

جامعه دارند .رسانه ،در مفهوم ارتباطي عاملي است ک ه
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تجربيات ،ارزشها و نگ رشه اي ب انوان موجب ات
لنيتر شدن فرهنگ آن ان را ف راهم آورد .و در نهاي ت

ورزشي و همچنين عدم وجود فضاهاي مناسب شهري
براي فعاليتهاي ورزشي زنان ميباشد.

نيز منجر به تقويت و توسعه پايههاي ورزشي زن ان در

فرهنگ کلمهاي است که توسط دانش مندان عل وم

عرصه اجتماع ميگردد .بررس ي مي زان رش د ورزش ي

اجتماعي براي بيان روش کلي زندگي مردم به کار مي-

بانوان نشان دهنده پيشرفت نس بي آن ان در رش تهه اي

رود .به اعتقاد تيلور ،فرهنگ کليت ي اس ت پيچي ده ک ه

گوناگون تربيتبدني است.

شامل شناختها ،باورها ،هنرها ،قانون ،اخالق ،رسوم و

موان  ،انگيزهها و مشارکتها عواملي هستند که در

تمامي عاداتي ميشود که انس ان ب ه عن وان عض وي از

اين راستا تاثيرگذار بوده و ب ا يک ديگر ني ز در ارتب ا

جامعه فرا گرفته و با در نظر گرفتن آنها ب ه وظ اي

ميباشند .ش بکه ورزش م يت وان ب ا ايج اد انگي زه در

تعهدات خود عمل ميکند (روحاالميني)1382 ،

بانوان جهت رف موان موجود ،تاثير فراوان ي ب ر روي

طبق تعاري

و

گوناگوني که در حوزه فرهنگ وجود

ميزان مشارکت زن ان در فعالي ته اي ورزش ي داش ته

دارد ميتوان آن را در زم ره مقول ه باوره ا ،ارزش ها و

باشد .پژوهش حا ر به منظور بررسي نقش خطير اي ن

نگرش ها ،راه و رس م زن دگي ،هن ر ،زب ان ،دان ش،

شبکه در فرهنگسازي ي ا ارتق اء ارزش هاي م ذهبي و

اخالقيات ،آداب ،سنن و اشياء مادي ساخت دست بشر

هنجارهاي فرهنگي در ميان بانوان صورت گرفته است.

طبقهبندي نمود.
بنابراين با تقسيم فرهنگ ب ه مولف هه اي تش کيل-

مفاهيم نظري

دهنده آن ،فرهنگ ورزش مش خص م يش ود .م ديران

بي ان مسئله

رس انه باي د ب ا فرهن گ ورزش و کارکرده اي آن در

نحوه مشارکت زنان در ورزشهاي تفريحي ،مسئله

جامعه با توجه به مختصات ديني ،فرهنگي ،اجتماعي و

پيچيدهاي است که عوامل زيادي در آن دخالت دارن د.

جغرافيايي آش نايي داش ته باش ند و س پس بتوانن د ب ر

مطالعات تجربي نشان داده است که تفاوتهاي جنس يتي

اساس آن موازين مربوطه را برنامهريزي ،س ازماندهي و

بر مي زان و ن وع موان

فعاليته اي ورزش ي در اوق ات

فرالت تاثيرگذار ميباشد.

مديريت کنند (ارشاديفر)1392 ،
يکي از بخشهاي جامعه که به ورزش ک ردن ني از

زنان به عنوان نيمي از افراد جامعه با موان بيشتري

مبرم دارند ،زنان خانهدار هستند که به دليل عدم حضور

ب راي مش ارکت در فعالي ته اي ورزش ي مواجهن د.

فعاليتشان در جامعه ،فعاليت ب دني کمت ري دارن د .ب ه

مشارکت در فعاليتهاي ورزشي نتيجه چانهزني ي اتالش

همين منظور بايد بر فرهنگسازي جه ت ش رکت آنه ا

براي للبه بر موان ميباشد .انگي زه ني ز مفه وم بس يار

در فعاليته اي ب دني از طريق ه رس انهه ا و ب ه وي ژه

مهمي در چانهزني براي مشارکت است.

تلويزيون تمرکز بيشتري نم ود .در اي ن راس تا ،ش بکه

چانهزني و پيامدهاي آن ب ه ق درت نس بي ايج اد

ورزش که به تازگي تاس يس ش ده اس ت ،ب ه ص ورت

تعامل بين موان مشارکت در فعالي ته اي ورزش ي و

تخصص ي در زمين ه ورزش در خ دمت تم امي اقش ار

انگيزههاي چنين مشارکتي وابسته است .آنچه در اينج ا

جامعه ميباشد .يکي از طي هاي اصلي مخاطبان شبکه

مورد توجه قرار ميگيرد ،فرهن گ ورزش ي اس ت ک ه

ورزش بانوان و به وي ژه زن ان خان هدار م يباش ند ک ه

شاخص تعيينکننده ميزان تمايل ب ه ورزش و تربي ت-

فرصت کافي براي تماشاي برنامهه اي مه يج ورزش ي

بدني با در نظ ر گ رفتن کمب ود امکان ات باش گاهي و

دارند .فعالي ته اي جس ماني ب راي ب انوان مه مت ر و
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روريتر از مردان ميباشد ،زيرا ک ه زن ان ب ه جه ت

براي بانوان ،تربيت مربي ان زن در رش تهه اي مختل

مش ارکت در س همي ک ه از لح اا م ادر ب ودن دارن د

ورزش ي و در نهاي ت فع الس ازي نق ش رس انهه اي

الزمست ب ه اينگون ه ورزش ها توج ه بيش تري نماين د.

گروهي در ارتقاء سطح فرهنگ گ رايش ب ه ورزش در

ورزش ،آنها را براي انجام وظاي

مقدس مادري آم اده

ساخته و موجب تحويل نسلي س الم ،فع ال و نيرومن د
به اجتماع ميگردد.

ميان بانوان را پيشنهاد دادهاند.
در پي انجام سياستگذاريهاي مشترک و اج راي
تصميمات الزم براي توسعه ورزش همگاني در س طح

حال بايستي توجه خود را به اي ن مس اله معط وف

وسي  ،مسئوالن اقدام به تاسيس شبکه ورزش نمودهاند.

نماييم که شبکه ورزش با توجه به سياستگذاريه اي

اطالعرساني و آگاهي ،حمايت از قانون و نظ ارت

مطلوب و انجام تحقيقات بسياري که اشاره به حاکميت

بر اجراي صحيح ق وانين ،ايج اد حيط ه مناس ب ب راي

ارزشهاي ديني و ملي در محتواي برنام هه اي ورزش ي

برخ ورد عقاي د گون اگون ،ف راهم آوردن زمين هه اي

دارد ،در حوزه ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانهدار چه

آموزش مداوم ،کم

به رشد فرهنگي و فکري جامعه،

نقشي داشته است.

ف راهم ک ردن س رگرميه اي آموزن ده ،ايج اد روحي ه
مش ارکت و همک اري ب راي برنام هه اي توس عه از
مهمترين نقشهايي است که براي شبکهه اي گون اگون

رورت و اهميت تحقي ق
مو وعي که در عصر حا ر حائز اهمي ت اس ت،
نحوه برخ ورد و اس تفاده از پيش رفته اي پرش تاب و

ورزشي مطرح ميگردد.
به همين جهت بررسي و

موجود به م ا کم

خيرهکننده تکنولوژي اطالع ات و ارتباط ات در ش ئون

ميکند که بر مبناي فر يههاي ارائه ش ده ،راهکاره ا و

گوناگون زندگي است .درا ين ميان رسانهها م يتوانن د

عيت

پيش نهادات خاص ي را جه ت دس تيابي ب ه و

کنند تا با بهرهوري

مطلوب استنتاج نمائيم .پژوهش حا ر در پي ش ناخت

از آخرين پديدههاي علمي ،زندگي دلخواه ،آرماني ،پ ر

نتايج و پيآمدهاي مربو به برنامههاي ورزشي ش بکه

بار و پرتالشي را داشته باشد.

ورزش و تاثير آن بر روند ارتقاء فرهنگ ورزشي زن ان

همچون ابزاري مفيد به انسان کم

امروزه وسايل ارتبا جمعي ،تمامي جهات و ابعاد

خانهدار ميباشد تا اينکه نشان دهد تلويزيون تا چه حد

انساني را متاثر ساخته و امواج آنها به همه روزن هه ا و

توانسته است با توجه به ظهور تغييرات نوين در عرصه

حريمهاي امن رسوخ کرده است.

ورزش بانوان در راستاي چارچوبه اي ارزش ي خ ود

مش کالت اساس ي در زمين ه ع دم گس ترش

گام بردارد .در من تالش بر روشن کردن اين مطل ب

ورزشهاي همگاني در س طح ب انوان کش ور ناش ي از

مينمايد که اين رسانه تا چه حد توانسته است با توجه

کمبود فضاهاي ورزشي ويژه بانوان ،عدم فرهنگسازي

به پيشرفتهاي فني و تکنولوژيکي که در اي ن عرص ه

مناس ب ،کمب ود نيروه اي ک ارآزموده در رش تهه اي

صورت گرفته ،ارزشهاي بومي و فرهنگ ملي خ ود را

گوناگون ورزشي ،عدم دسترسي به فضاهاي آموزشي و

احي ا نم وده و ني ز در عرص ه پخ ش نم ايشه اي

گرانقيمت بودن هزينه آنهاست.

تلويزيوني چه مو وعات مهم ي از اذه ان دور مان ده

بانوان در طي انجام نظرسنجيهاي مختل

ب راي

است.

رف چنين موانعي توجه به تاسيس مکانه ا و فض اهاي

نتايج اين بررسي براي سازمان صدا و س يما قاب ل

آموزشي خاص ،رايگ ان نم ودن ورزشه اي همگ اني

بهرهبرداري بوده و به ويژه آنکه گروه مطالعات ورزشي

26

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هشتم /تابستان 1394

نقش برنامههای شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانهدار منطقه پنج تهران

ميتواند از آثار مشهود در پژوهش حا ر استفاده بهينه

تهران برحسب و عيت تاهل تفاوت معني دار

نموده و فرامين موجود را در روند طرحريزي و برنامه-

وجود دارد.

س ازيه اي گون اگون ورزش ي م ورد به رهوري و

[]2

تجديدنظر قرار دهد.

بين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش و
ارتقاء ارزشهاي فرهنگي ورزش زنان خانه دار
منطقه  5تهران رابطه معنا داري وجود دارد.

[]3

اهداف پژوهش

بين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش و
ارتقاء ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانه دار

تعيين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش در ارتق اء

منطقه  5تهران رابطه معنا داري وجود دارد.

فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه  5تهران
تعيين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتق اء

بين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش و تغيير

ارزشهاي فرهنگي ورزش زن ان خان هدار منطق ه 5

نگرش نسبت به ورزش زنان خانه دار منطقه  5ته ران

تهران

رابطه معنا داري جود دارد.

تعيين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتق اء

بين نق ش برنام ه ه اي ورزش ي ش بکه ورزش و

ارزش هاي م ذهبي ورزش زن ان خان هدار منطق ه 5

ارتقاء هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خانه دار منطقه

تهران

 5تهران رابطه معنا داري جود دارد.

تعيين نقش برنامههاي ورزشي ش بکه ورزش در تغيي ر

بين نق ش برنام ه ه اي ورزش ي ش بکه ورزش و

نگرش نس بت ب ه ورزش زن ان خان هدار منطق ه 5

مشارکت زنان خان ه دار در فعاليته اي ورزش ي زن ان

تهران

خانه دار منطقه  5تهران رابطه معنا داري جود دارد.

تعيين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتق اء

بين نق ش برنام ه ه اي ورزش ي ش بکه ورزش و

هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خان هدار منطق ه 5

ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه  5تهران بر

تهران

حسب سن ،تعداد فرزند ،تحصيالت ،مي زان تماش اي

تعي ين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش در
مشارکت زنان خانهدار منطقه  5تهران
اولويتبندي نقش برنامههاي ورزشي ش بکه ورزش در

شبکه ورزش ،شالل بودن ،ميزان اوقات فرالت ،هزينه
مالي براي ورزش ،عضويت مستمر باشگاهي و ورزش
کردن به کم

تلويزيون تفاوت معنا داري وجود دارد.

بين متغير هاي جمعي ت ش ناختي زن ان خان ه دار

ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانهدار منطقه  5تهران
تعيين ارتبا بين متغيرهاي جمعيتشناختي زنان خانه-

منطقه  5تهران و ديدگاه آنها در مورد نقش برنامهه اي

دار منطقه  5تهران با دي دگاه آنه ا در م ورد نق ش

ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهن گ ورزش ي اي ن

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهن گ

قشر از جامعه تفاوت معناداري وجود دارد.

ورزشي جامعه
تعري
سواالت پژوهش
[]1

مفهوم ي واژهها

ارزشها

بين نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش و

ارزشها عبارت از مقاصد و اهداف مطل وبي اس ت

ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار منطقه 5

که افراد جامعه براي دستيابي به آنها فعاليت ميکنند ت ا
بدين وس يله نيازه ا و خواس تهه اي خ ود را ب رآورده
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سازند .به عبارت ديگر ارزش ها ،واقعي ته ا و ام وري
هستند که مطلوبيت داش ته و م ورد خواس ت و آرزوي
اکثريت افراد جامعهاند (وثوقي.)1370 ،

مشارکت ورزشي
شرکت فع ال در عرص هه اي ورزش ي ،مش ارکت
ورزشي تلقي ميشود .حضور يا شرکت در فعاليتهاي
ورزشي در هر زم ان اع م از ورزشه اي تفريح ي ي ا

برنامههاي ورزش ي

حرفهاي را مشارکت ورزش ي م يگوين د (س اريخاني،

کليه برنامهه اي ورزش ي تلويزي وني نظي ر اخب ار
ورزشي ،رويدادهاي زنده ورزشي و برنامهه اي

.)1392

بط

شده را شامل ميشود .در واق برنامههاي ورزش ي ه ر

نگرش

آنچ ه ک ه در ح وزه ورزش از ش بکهه اي تلويزي وني

شکلگيري نگ رش و رفت ار انس ان در چ ارچوب

نم ايش داده م يش ود را در برم يگيرن د (قاس مي و

فرهنگ ص ورت گرفت ه و يک ي از کارکرده اي آن ب ه

همکاران.)1389 ،

شمار ميآيد .به همين دليل است که رفتارها و نگرش-
هاي انسانها در جوام مختل

رسانه

ب ا توج ه ب ه فرهن گ

متن وع آن ان ب ا يک ديگر متف اوت اس ت؛
آن معن ي و

ولي در مورد جانداران اينط ور نب وده ،بلک ه رفتاره اي

وسيلهاي است که فرس تنده ب ه کم

مفهوم مورد نظر خود يعني پيام را به گيرنده منتقل مي-

از انواع جان داران عموم اه همانن د ه م

رسانه ،وسيله حمل پي ام از فرس تنده ب ه

کند .در واق

لريزي هر ي

ميباشد (سيدمحمدي)1373 ،

گيرنده است (عليزاده.)1388 ،
ورزش
رسانههاي جمع ي

ورزش عبارت است از فعاليتهاي ب دني س ازمان

تلويزيون ،رادي و ،مطبوع ات و اينترن ت از جمل ه
رسانههاي گروهي هستند .با توجه به اينک ه رس انهه ا،

يافته با دستاوردهاي معين که ذات اه ب ه ص ورت رق ابتي
ميباشد.

مخاطبين زيادي را پوشش م يدهن د ،ب ه آنه ا وس ايل
ارتبا جمعي هم گفته ميشود (قاسمي.)1386 ،

هنجارها
ارزشهاي هر جامعه از طريق هنجارهاي اجتم اعي

فرهنگ

آن تحقق مييابد .هنجار در زبانهاي يوناني و التين ب ه

مجموعه نگرشها ،اعتقادات ،آداب و رسوم ،ع رف،

معناي قياس است .در واق هنجار عب ارت از قواع د و

ارزشها و هنجارهايي که در هر گروهي مش ترک اس ت

رهنمودهاي مشترکي است ک ه رفت ار مناس ب در ي

فرهنگ ناميده ميشود .فعاليتها و محصوالت فک ري،

و عيت را مقرر مينمايد .هنجارها تعيين ميکنن د ک ه

اخالقي و هنري که نوعي خالقيت در توليد آنها وجود

افراد چگونه در ش رايط مع ين در ي

جامع ه خ اص

دارد و به آفرينش و انتقال معناي نم ادين م يپردازن د

بايستي رفتار کنند.

فرهنگ ي

جامعه را تشکيل ميدهد (قليزاده.)1390 ،

اين استاندارد رفتاري همان پديدهاي است ک ه ب ه
بقاي الگوي بين روابط متقاب ل اجتم اعي و ش يوهه اي
انجام امور کم
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ندارند ،ناديده گرفته ميشوند .رسانه هر نوع واس طهاي

ادبي ات و پيشينه تحقي ق
يکي از پيامدهاي تحليل و درک صحيح پي امه اي
رسانهاي ،باالرفتن سطح آگاهي افراد است که منجر ب ه

از مجاري انتقال پيام است که از طريق فرستنده اعم ال
ميشود (اينگليس)1377 ،

ايجاد ارتباطات اجتماعي سالم ب ا رس انهه ا و تقوي ت

رسانهها ،توانايي درک مسير حرکت جامع ه را ب ه

ساختارهاي مشروع در جامعه ميگردد .امروزه انق الب

افراد و اقشار گوناگون ميدهند و با کاهش پيچي دگي-

اطالع ات و ارتباط ات مرزه اي مل ي را نوردي ده و

هاي ارتباطي به ايجاد وفاق اجتماعي کم

مينماين د؛

تحوالت شگرفي را در عرصه جهاني شدن خلق ک رده

چنانچه لومان ميگويد ايجاد وف اق اجتم اعي مس تلزم

است؛ از اين رو حجم بااليي از اطالع ات و دانش هاي

تحديد تنوع و کاهش پيچيدگيهاست (الزار)1380 ،

نوين به آساني از طريق شبکههاي اطالعاتي و ارتب اطي

دانيل لرنر ،رسانهه ا را تکثيرکنن دگان «شخص يت

در دسترس اعضاء جامعه قرار ميگيرد .يکي از ح وزه-

متحرک» و قال ب ذهن ي متناس ب ب ا آن م يدان د .وي

هايي که تحتتاثير اطالعات رسانهاي قرار دارد ،مبتن ي

معتقد اس ت ک ه رس انهه ا محت واي مناس ب را ب راي

بر رفتارهاي مدني ،مهارتهاي شهروندي و مش ارکتهاي

افزايش مصرف اقتصادي و مشارکت سياسي ب ه م ردم

اجتماعي است.

انتقال ميدهند (آنابل سر)1370 ،

رسانهها با ارائه الگوي رفتاري ،چارچوب مرج و

رس انهه اي جمع ي ب ه ط ور فزاين دهاي اهمي ت

اطالعات مطلوب ب ه اف زايش مهارته اي ش هروندي و

خويش را به عنوان انرژيدهن ده نم اد اول اجتماع ات

شکلگيري رفتارهاي مدني کم

شاياني ميکنند.

فرهنگي کوچ

و به گونهاي فض ائي اي ن مق ام را در

ديدگاه پائولوفربره در مورد آموزش انسان و نق ش

اجتماعات فرهنگي پراکنده کسب کردهاند .رس انهه ا از

آن در رشد و شکوفايي جامعه انس اني اي ن فر يه را

دي دگاه گي دنز ( )1991منب

هوي ت و امني ت هس تي

تاييد ميکند وي فلسفه آموزشي خود را ب ر اي ن اص ل

شناسانه هستند.

استوار م يدان د ک ه ي ادگيري ف رد از آنچ ه او درب اره
خويشتن و جهان پيرامون خود م يدان د ج دا نيس ت.

نظريههاي رسانه

يادگيري حقيقي در واق تداوم اطالعات و دانش انسان

نظريه «اش اعه ن وآوريه ا» ه دايتکنن ده برنام ه

فرهنگي ،اجتماعي و فردي اس ت

ارتباطات و وسايل ارتبا جمعي در فعالي ت تغيي رات

در زمينههاي مختل

که منجر به تغيي ر ش رايط ش ده و مش ارکت وي را در
عرصههاي مختل

اجتم اعي ب ه ص ورت گس تردهت ر

نمايان مينمايد.

اجتماعي با توجه به سب

زندگي افراد جامعه است.

در اين ديدگاه ،فرايند نفوذ ي

فرهنگ با اس تفاده

از وسايل ارتبا جمعي با توجه به سب

زندگي اف راد

بنابراين رورت و اهميت آم وزش رس انهاي ب ه

جامعه مورد تحليل قرار گرفته و همچنين مخاطب ان ب ه

مخاطبان و نقش آن در توسعه کشور امري انکارناپ ذير

همراه پيامهاي ارس الي از نظ ر مي زان پ ذيرش ،م ورد

است.

ارزيابي قرار ميگيرند .ديدگاه مزبور ،اشاعه را فراگردي

با وجود آنکه در درک ارتباطي رسانه ه ا ،ب ه اي ن

ميداند که به واس طه آن فرهن گ م وردنظر از مج اري

مقوله شخصيتي نسبتاه مستقل داده ميشود ولي ب ا اي ن

معين نظير وسايل ارتبا جمعي در ط ول دوره زم اني

ح ال در مفه وم آن فرهن گ و ي ا ب ه عب ارتي عناص ر

خاص در بين اعضاي نظام اجتماعي رواج پيدا ک رده و

فرهنگي ديگر که با تعاري

ارتباطي رسانهها همخواني
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جزئي از سب

زندگي روزمره افراد ميشود (آقاج اني،

.)1390

محيط جديد ارتباطي يعن ي ارتباط ات ديجيت ال ،چن د
رس انهاي و جه اني جامع ه اطالع اتي ،زمين ه ارتق اء

يکي از مدلهاي رايج که در ارتبا با پيام و ت اثير

سوادآموزي رسانهاي را فراهم آورند.

آن بر روي تغيير نگرش افراد مطرح م يگ ردد« ،م دل

چنين رويکردي که ناظر بر محتواي فرهنگس ازي

سلسله مراتبي الويج واشتاينر» است .اين الگوها از اي ن

است ،ميتواند عالوه بر انديش هورزي و تقوي ت نظ ام

رو حائز اهميت ميباشند که بازار تغييرات اجتم اعي و

اقتص ادي ب ه تحک يم س اختارهاي معرفت ي ،فک ري،

فرهنگ ي از فراين د فرم وله اي بازاري ابي تج اري و

فرهنگي ،استقرار ثبات و انسجام اجتماعي منجر شده و

تبليغات براي اشاعه و تثبيت تغييرات فرهنگي در سب

موجبات برقراري مناسبات ميان فرهنگي بين رسانهها و
ه دان

ايي مح

زندگي افراد استفاده ميکند .نظري ه مرب و ب ه «دوران

جامع

تاثير قدرتمند رسانه» نيز تا حد زيادي در روند ش کل-

(کارلستون و همکاران.)2008 ،

ور را ف

راهم آورد

گيري افکار عم ومي در عرص ه فراين دهاي اجتم اعي،
فرهنگي دخيل است .نتيجه آنکه از نظريهه اي مرب و

فرهنگ و ورزش

به تاثير وسايل ارتبا جمعي ميتوان با توجه به ط رح

فعالي ته اي ورزش ي بخش ي از فرهن گ جامع ه

برنامهريزيها و بازاريابيهاي اجتم اعي جه ت تحق ق

محسوب ميگردند .ورزش بدون اتک اء ب ه ي

نظ ام

اهداف توسعهمند استفاده نمود (آقاجاني)1390 ،

صحيح فرهنگي نميتواند به عنوان نم ودار پيش رفت و
ترقي معرفي گردد .در نتيجه ،توس عه و تکام ل ورزش

نقش رسانه در تغيير نگرش افراد جامعه

وابسته به تکامل عناصر فرهنگي جامعه است.

رسانهها به انتقال اهميت نسبي مفاهيم ب ه ص ورت

يکي از خصوصيات فعاليتهاي ورزش ي ،قابلي ت

قراردادي از رهگذر گس ترش م راودات و ارتباط ات و

فرهن گپ ذيري آن اس ت .رش د و توس عه فراين دهاي

تاثير بر افکار مخاطبان درباره آنچه که باي د ب دان فک ر

ورزشي نمايانگر سطح فرهنگ جامعه ميباش د .ت اريخ

کرده و يا اينکه آنرا مهم تلقي کنند ،ميپردازند .رسانهها

فعاليتهاي ورزشي نشان ميدهد که اينگون ه فراين دها

ميتوانند برخي از مو وعات خاص را انتخاب کرده و

به موازات رشد ،توسعه و پيشرفت فرهنگ عمومي اعم

بر آنها تاکيد ورزند .آنها از اين افق موجب م يگردن د

از مادي يا معنوي ،نقشي پويا و موفق در زندگي اف راد

که جامعه براي اين قبي ل مو وعات ارزش و اهمي ت

جامعه داشته و ارتقاء سطح فرهنگ ورزشي در اجتم اع

بيشتري قائل شود (دهشيري.)1388 ،

را به دنبال داشته است.

رسانهها ميتوانند به عنوان ي

ابزار تعليمي همراه

با بکارگيري شيوههاي خاص آموزشي ،موج ب ارتق اء

رسانه و ورزش

سطح دان ش عم ومي ،آگ اهي بخش ي ،توانمندس ازي،

امروزه رسانههاي جمع ي نف وذ بس يار زي ادي در

سوادآموزي اطالعاتي و آموزش رسانهاي شده و من

زندگي اجتماعي و فردي دارند .پيامها و آگهيهايي که

حفاظت از فرهنگ ،به ارتقاء اليههاي زي رين فرهنگ ي

به گونهاي مستمر و مرتب از رسانههاي جمع ي پخ ش

نيز بپردازند (کارلستون و همکاران)2008 ،

ميش ود ،در حقيق ت بخ ش بس يار مهم ي از زن دگي

آنها با اينکار ميتوانند از رهگذر توصي

مهارته ا

روزانه ما را تشکيل ميدهد .زندگي ما و به ط ور کل ي

و قابليتهاي مورد نياز براي توسعه آگاهانه و مس تقل در
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دنياي اجتماعي به و وح توسط رسانهها سازماندهي و

اين مطلب است که نيازها و خواستهه اي مخ اطبين در

شکل داده ميشوند.

تعيين محتواي رسانهها دخالت دارند.

رس انهه ا همانن د س اير پدي دهه اي اجتم اعي و

موفقي ته اي ص ورت گرفت ه در عرص ه ورزش

فرهنگ ي ،داراي ن وعي س اختار اجتم اعي م يباش ند.

گونهاي تفريح و سرگرمي است که توسعه آنها در گ رو

بسياري از فعاليتها ،فرهنگه ا و مف اهيمي ک ه ارائ ه

فعاليت رسانههاي گروهي ميباشد .اگر ارتبا خاص ي

ميگردند ،از طريق رسانهها سازماندهي و هدايت م ي-

بين رسانهها و مقوالت ورزش ي وج ود نداش ته باش د،

شوند (لفاري.)1382 ،

وسعت آن محدود شده و به صورت محلي يا منطقهاي

در حقيقت رسانههاي جمعي ،واقعيتهايي هس تند

باقي ميماند که اين امر در نتيجه باعث ميگ ردد ه يچ

که زندگي ما را احاطه کردهاند .رسانهها عمدتاه از طريق

گونه مشارکتي در اين زمينه به وقوع نپيوندد .در واق با

تبليغات و ارائ ه برنام هه اي ج ذاب ،موج ب ج ذب

جريان داشتن رويدادهاي ورزشي ،م ردم مايلن د ک ه از

مخاطبانشان ميشوند .در هر امر تبليغي پنج عنصر مهم

آمار و ارقام اينگونه وقاي مطل گردند .اين وظيف ه ب ر

شرکت دارند:

عهده رسانههاست که به نحو مطلوب صورت گي رد .از

ابزار کلي ،ابزار فني ،ابزار انساني ،محتوا و هدف.
در حقيقت رسانهها فرايند تجاري ش دن ورزش را

ديگر اثرات مستقيم رسانهها ،اتخ اذ پوش ش رس انهاي
است که باعث تهييج تماشاگران و تحري

عالئق آن ان

پ ر ب ار نم وده و آن را توس عه دادهان د .اه م تاکي د

به تماشاي بازي و هدايت آنان به ورزشگاهها ميگردد.

پژوهشگران معطوف به چگونگي روند تاثير ورزش ب ر

رس انه ،هنرپيش ه اص لي

تلويزيون به عن وان ي

برنامههاي رسانهاي بوده و به نحو اثرگذاري رسانهها بر

دنياي ورزش محسوب شده و رابطه بسيار تنگاتنگي ب ا

روي فعاليتهاي ورزشي هيچگونه توجهي نشده است.

درآمدهاي حاصل از طري ق رس انه دارد .ام روزه ه يچ

توسعه و پيشرفت رشتههاي ورزش ي در گ رو ب ه

رقابت و همايش حرف هاي ورزش ي نيس ت ک ه ب دون

کارگيري ابزار روري تبليغاتي است .بسياري از ايده-

تلويزيون سازماندهي گردد .البت ه رس انه ني ز ب ه دلي ل

ه ا و الگوه اي رفت اري ورزش کاران ج وان از طري ق

وجود مناف مشترک ،پيشرفت خ ود را م ديون توس عه

رسانهها شکل ميگيرد .برخي از ص احبنظران باش گاه-

ورزش نمايشي است .بين اين دو مقوله گونهاي رابط ه

هاي ورزشي تعيينکننده خطمشي رسانههاي مرتبط ب ا

مالي حاکم ميباشد.

پخش برنامههاي ورزشي ميباشند .چهارگون ه نگ رش

نشستهاي ورزشي تلويزيون نيز ي

نوع روي داد

عمده در زمينه مالکيت و محتواي رسانهه اي ورزش ي

اجتماعي اس ت .ورزش ،تلويزي ون را ب ه خ ود جل ب

وجود دارد .نگرش ابزارگرا بر اين باور است که مالکان

کرده و طوالني بودن مدت زمان پخش اخب ار ورزش ي

مستقيماه محتواي رسانهه ا را کنت رل م يکنن د .نگ رش

دال بر تاييد اين مدعاست .ب ه عن وان مث ال در کش ور

وع اس ت ک ه مالک ان و

فرانسه ،حجم زم اني س اليانه اختص اص کان اله ا ب ه

صاحبان رسانهها ب ه گون هاي ليرمس تقيم ب ر محت واي

ورزش از  232ساعت در سال  1968به  11000ساعت

رسانهها نظارت ميکنند .ديدگاه کث رت ارزش ها معتق د

در سال  1992و  33000ساعت در سال  1999رس يده

است ک ه محت واي رس انهه ا بازت اب آرزوه ا و آم ال

است.

س اختارگرا مب ين اي ن مو

مخاطبان ميباشد .الگوي کس ب و ک ار آزاد ني ز موي د

البته کان اله اي خاص ي ني ز مب ادرت ب ه پخ ش
نمايشهاي ورزشي مينماين د؛ يعن ي اينک ه  97درص د
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اخبار ورزشي از طريق کاناله اي خ اص ب ا پرداخ ت

عصر بع د از انق الب ص نعتي ،ورود زن ان ب ه جوام

هزينه به مشترکين ارائه ش ده و فق ط  3درص د آنه ا از

ورزش ي مس تلزم ش رکت آن ان در ام ور اقتص ادي و

شبکههاي رايگان به سم تماشاچيان ميرسد.

سياس ي ب وده اس ت .از س ال  1880ورزش در جه ت
برقراري ي

نظ ام قانونمن د ه دايت ش ده و در ق رن

نوزدهم سازمانمند گرديد.

فرهنگ ورزش بانوان و تاريخچه آن
زنان به مهارتها و مکانيزمهايي نياز دارند تا به رلم

در سال  ،1901زنان براي رقاب ت ب ا يک ديگر ب ه

فشارها و استرسهاي گون اگون زن دگي و نق شه اي

بازيهاي المپي

راه يافتن د البت ه اينگون ه رقاب ته ا،

چندگانه روزمره خود در خ انواده و اجتم اع همچن ان

شامل ورزشهاي جدي نميشد .دهه اول ق رن بيس تم

خانواده را پابرجا نگه دارند و به موازات آن نيز بتوانن د

نقطه عطفي در توسعه ورزش زنان محسوب م يش ود

عزت نفس خويش را افزايش دهند.

ولي تا قبل از دهه بيستم حضور زنان با پوشش مناسب

ماهي ت چرخ ه زن دگي زن ان در مراح ل زيس تي

امکانپذير نبود .در بين س الهاي  1919ت ا  1926ب راي

همراه با توانايي آنان در جهت ايجاد ارتب ا و انطب اق

اولين بار تماشاچيان شاهد حضور زنان ب ا لب اسه اي

آن با تغييرات رو به گسترش ام روزي ،موج ب کس ب

کوتاه در ب ازي تن يس ب وده و ب ه ت دريج لب اس زن ان

گونهاي هوي ت اجتم اعي ن وين ب دون از دس ت دادن

ورزشکار مدون گرديد.

قدرت مادرانه براي اين قشر از اجتماع شده است.

در طي دهه  ،60گونهاي جنبش فمينيس تي ب ه ن ام

ورزش ،زنان از بارزترين نموده اي فرهنگ ي ه ر

"آزادي زنان" موجب به چالش کشيدن سنتها و تفک ر

جامعه ب وده و لفل ت از آن م يتوان د نظ ام فرهنگ ي

لالب بر جامعه در مورد ورزش گرديد که ب ا تص ويب

جامعه را با مشکالت و تعار ات جدي مواج ه س ازد.

قانون برابري جنسي در کنگره اي االت متح ده آمريک ا،

در اين صورت ممک ن اس ت قواع د س اير نظ امه اي

زن ان ب راي به رهوري از تجهي زات مناس ب ورزش ي

سياسي ،اجتماعي و اقتصادي را ني ز تح تت اثير خ ود

مقاومت و تالش بسياري نمودند.
در دهه  80شرکت زن ان در مس ابقات دو م اراتن

قرار دهد.
در مورد تاريخچه ورزش بانوان هيچ گونه ش واهد

موجب نقض پيشداوريهاي قبلي گرديد .سازمان مل ي

مشخص ي در دوران باس تان وج ود ن دارد .در يون ان

زنان اياالت متحده آمريکا ،شش ماه پس از اين رخ داد

باستان ،زنان حتي مجاز نبودند به ديدن مسابقات بروند

خواستار پيري زي نه اد مقت دري ب راي ح ل و فص ل

اع سياس ي،

مو وعات ورزشي و توسعه موازين آن شد .مش ارکت

اقتصادي و فرهنگي آن بره ه از زم ان ب وده اس ت .در

زنان در ورزش در اواخر قرن بيس تم م يالدي اف زايش

دوران اسپارتها ،رقابتهاي ورزشي در قالب برخي از

چشمگيري داشت که در واق متاثر از تغييرات فرهنگي

موازين آموزشي زنان جوان جاي گرفت .آنچ ه ک ه در

درون جامع ه ب ر اس اس پاي هري زي م وازين براب ري

مدارس مذهبي دوران قرون وسطي آم وزش داده م ي-

جنسيتي بود.

ورزش زن ان در روم ني ز مت اثر از او

شد« ،هفت هنر آزاد» ،نام داشت ک ه ص رفاه آن ان ار در

در جهان امروز ،زنان توان آنرا دارند که در تم امي

جهت فرامين خداشناس ي ه دايت م يک رد .ب ر طب ق

رشتههاي ورزشي حضور يابند؛ ول ي مي زان مش ارکت

ورزش ش نا ممن وع ب وده و در

آنان برحسب رشته ورزشي م ورد نظ ر در کش ورهاي

آموزشهاي آنان پرورش جسماني لحاا شده ب ود .در

گوناگون تفاوت دارد .در نهايت نيز با ابتکار نائبرئيس

ق وانين س نديندي
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وقت کميته ملي المپي

و رياست شوراي المپي

آسيا،

سنتها و باورهاي مذهبي يا عاميانه حاکم بر جوام

و

پيشنهاد تاسيس شوراي همبستگي ورزش ب انوان تايي د

به ويژه کشورهاي جهان سوم ميباشد که موجب ع دم

شده و فدارسيون اسالمي ورزش زنان مطرح گرديد که

تحقق ورزش بانوان بوده است.
خالص ه آنک ه س لطه آداب و رس وم گذش ته ب ر

سرانجام مورد تصويب قرار گرفت.

ورزش بانوان و نحوه مشارکت آنان در ورزش ک ه ب ر
راستاي تالش ب راي پيش رفت اس توار اس ت ب ه ي

جنسيت و ورزش
در دوران باستان ،ورزش ايرانيان بر حسب شيوه و
سب

مخصوص خود مح دود ب ه ورزش زورخان هاي

واقعيت دفاعگونه در برابر ورزش م ردان تب ديل ش ده
است.

مشتمل بر حرکات ورزشي ق درتي و کشش ي ب ود .در
اين ميان ،زنان و دختران از ميادين ورزشي ب دور ب وده

پيشينه تحقي ق

و صرفاه عده قليل ي از م ردان ب ه گس ترش جنب هه اي

ال  -مطالعات داخلي

نمادين ورزشي ميپرداختند .با ورود مدرنيته ،کارکرد و

در طي تحقيقي که احساني در سال  1380بر روي

نقشهاي اجتم اعي در ورزش متح ول ش ده و ورزش

دانشجويان دختر و پسر انجام داد ،به اين نتيج ه رس يد

مدرن چهره خود را به نمايش گذارد.

که تفاوت معنيداري ب ين دخت ران و پس ران از لح اا

مو وع جنسيت ،متقوله مهم ي در عرص ه ورزش

موان درک ش ده وج ود دارد .م وانعي چ ون نداش تن

محسوب ميگردد .ايجاد فرصته اي مش ارکتي ب راي

عالقه و مش کالت فرهنگ ي -اجتم اعي و در دخت ران

تعامل با فعاليتهاي ورزشي نيازمند الگوهاي مشارکتي

بيش از پسران مشاهده شد .آزمونهاي ص ورت گرفت ه

زنان در عرصه فعاليتهاي ورزشي و نيز بررسي عوامل

نشان داد بين سطح تحصيالت و پرداختن به ورزش نيز

تاثيرگذار در زمينه نابرابري مشارکتهاي جنسي است.

ارتبا مستقيم وجود دارد؛ بنابراين ميتوان عنوان نمود

دو ديدگاه کلي در مورد ورزش زن ان وج ود دارد.

که با ارتقاء سطح تحصيالت ،آگاهي از فواي د ورزش ي

نگرش اول مبين پ ايين ب ودن توان ايي زن ان از لح اا

افزايش يافته و مشارکت در اين زمينه فزوني مييابد.

بيولوژيکي و ارگانيکي است .اين دي دگاه عن وان م ي-

موسوي نيز در سال  1380تحقيقي انج ام داد و در

نمايد که زنان قدرت انجام برخي از ورزشها را همانن د

طي آن اعالن نمود که زنان کارمن د دانش گاهه اي آزاد

مردان ندارند و در نتيجه امکان مبادرت به فعاليته اي

اسالمي منطقه  3به علت نداشتن وقت مبادرت به انجام

ورزشي در رشتههاي گوناگون براي آنان ميسر نيس ت.

تمرينات ورزشي نميکنند .همچنين بدين نتيجه رس يد

در اثبات اين م دعا ني ز نم رات ن ابرابري آزم ونه اي

که علل عمده عدم مبادرت به انجام تمرين ات ورزش ي

آمادگي جسماني را مطرح نموده و آنرا مالک اين ع دم

به ترتيب عبارت از کمب ود وق ت ،ع ادت نداش تن ب ه

توانايي قرار ميدهند.

ورزش و فقدان امکانات ميباشد .از ط رف ديگ ر ني ز

البته پيروان برابري حقوق زنان اين معيار را ناش ي

بين ميزان انجام ورزشهاي هفتگ ي و اوق ات فرال ت

از اعمال روشها و مناسبات مردانه براي سنجش توانايي

ي

رابطه مستقيم و معنيدار وج ود دارد .البت ه مي زان

زنان دانسته و خواهان به کارگيري الگوهاي زنانه م ي-

اوقات فرالت کمتر از  0/0001عوامل موثر را به خ ود

باشند .نگرش دوم معطوف به وجود عناصر فرهنگ ي و

اختصاص داده بود.

اجتماعي اس ت .اي ن دي دگاه پي رو عقاي د ،اعتق ادات،
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دارابي نيز در سال  1381پژوهشي با عنوان بررسي

لفوري و همکاران در سال  1382در طي پژوهشي

عوام ل فرهنگ ي گ رايش زن ان ب ه ورزش در ته ران

بدين نتيجه رسيدند که رسانههاي جمعي ت اثير معن

ي-

صورت داده و اعالن نمود ک ه عم دهت رين مش کالت

داري بر روي تغيي ر نگ رش و رفت ار اف راد نس بت ب ه

گسترش زمينههاي ورزش ي در ب ين ب انوان عب ارت از

ورزش دارند.

محدوديتهاي فرهنگي و اجتماعي ،کمتوجهي آنان ب ه

در زمينه تاثير آن بر روي گرايشهاي گوناگون نيز

فعاليتهاي جسمي و روحي ،تاثير باوره ا و اعتق ادات

ميتوان عنوان نمود که رسانههاي جمعي ت رجيح م ي-

مذهبي و سنتي حاکم بر جامعه ،عدم آگ اهي ب انوان از

دهند به دليل کسب سود اقتصادي باال در اين رشته ب ه

فوايد ورزش و در نهاي ت ع دم کفاي ت سيس تمه اي

ترويج ورزش قهرماني بپردازند.
ر ائي نيز در س ال  1385تحقيق ي تح ت عن وان

اطالعرساني وسايل ارتبا جمعي ميباشد.
سالمي ،ميرفتاح و نورزوزي ان ني ز در س ال 1381

تحليل محتواي روزنامهه اي ورزش ي منتخ ب درب اره

تحقيق وسيعي را صورت داده و در طي آن به توصي

ورزش زنان صورت داده و در طي آن دريافت که ن وع

موان شرکت بانوان در فعاليتهاي ورزش ي پرداختن د

و ميزان پوشش رسانهاي در م ورد ورزش زن ان آنق در

در طي اين تحقي ق  1620نف ر زن از ده اس تان کش ور

هم ناچيز نيست و بدينترتيب رسانهها درگي ري زن ان

شرکت نمودند و بدينترتيب موان موجود ب ر س ر راه

در امر ورزش را به حاشيه ميکشانند.

مشارکتهاي ورزشي بانوان مورد بررسي قرار گرفت.

علير ا و فتحيني ا در س ال  1385در تحقيق ي ب ا

پرسشنامه توزيعي در برگيرنده  8سوال عمده ب ود

عنوان رابطه ميزان استفاده از رسانهها و بويژه تلويزيون

از آنها به زير مجموعهه اي خاص ي تقس يم

و طرز نگرش مخاطبان زن نشان دادند ک ه ب ا اف زايش

ميشدند .يافتههاي حاصل از اين تحقيق نماي انگر اي ن

ميزان تماشاي برنامههاي ورزشي ،مخالفت بينندگان ب ا

مطلب است که عوامل جسمي نظير چاقي و بيماره اي

ايدهها و قضاوتهاي مطرح شده بيشتر ميشود.

که هر ي

تنفسي عمدهترين موان شرکت بانوان در فعالي ته اي

مشگلگشا نيز در سال  1385با بررسي رابطه ب ين

ورزشي را تشکيل ميده د .در بع د نگ رش خ انواده،

موان مشارکت ورزشي زنان و انگيزه دروني آنها که در

درس ي

طي آن ميزان انگيزه و بيانگيزه بودن آنها مورد سنجش

فرزندان با نسبت  24/5درص د ،ع دم آش نايي اعض اي

قرار گرفت ،تحقيقي ب ر روي  214نف ر از زن ان ش هر

خانواده با فرهنگ ورزش با نس بت  23درص د و ع دم

اصفهان انجام داد و بدين نتيج ه رس يد ک ه مش کالت

پذيرش خانواده بر اساس فرهنگ حاکم ب ر زن دگي ب ا

فردي -رواني و عدم وجود امکانات کافي  21درصد از

نسبت  19درصد از مهمترين موان مش ارکت زن ان در

واريانس بيانگيزگي را به خود اختصاص م يده د .در

فعاليته اي وزرش ي ب ه ش مار آم د .در بخ ش عوام ل

من عدم وجود عالقه در بين زنان و فقدان امکان ات

دروني ،مواردي نظير بيحوصلگي و نداشتن انگي زه از

الزم  17درصد از واريانس انگيزه دروني را شامل م ي-

مهمترين عوامل رواني عدم مشارکت ورزش ي ش ناخته

گ ردد .در نهاي ت ني ز نداش تن عالق ه  12درص د از

شد .در من فاکتورهايي نظير پذيرش مس ئوليته اي

واريانس انگيزه دروني را دربرميگيرد .همچنين تفاوت

گوناگون در منزل و اشتغال در جامعه عمدهترين موان

معنيداري بين نمرات انگيزش دروني ،بيرون ي و ب ي-

مشارکت زنان در فعاليتهاي ورزشي را تشکيل ميداد.

انگيزگ ي آنه ا در چه ار س طح گون اگون مش ارکت

عواملي نظي ر اهمي ت دادن ب ه انج ام تک الي

متناوب ،روزانه ،هفتگي و ماهانه مشاهده گرديد .بدين-

34

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هشتم /تابستان 1394

نقش برنامههای شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانهدار منطقه پنج تهران

ترتيب ميتوان اينگونه استنتاج نم ود ک ه موان

درون

فردي نظير نداشتن عالقه ،ناآگاهي و مش کالت ف ردي

مس ابقات را عام ل م وثري جه ت ايج اد انگي زه و
مشارکت ورزشي بيان نمودند.

يا رواني با انگيزه افراد در ارتبا بوده و از اي ن طري ق

روشندل اربطاني نيز در سال  1386با تبيين جايگاه

بر روي ميزان مشارکت فرد در ورزش تاثيرگذار است.

رسانههاي همگاني در نهادينه کردن ورزش همگاني در

هاشمي در سال  1385پژوهشي ب ا عن وان عوام ل

کشور نشان داد که رس انهه ا ب ه مي زان  37درص د در

بازدارنده مشارکت ورزشي زنان کارمند ش هر اص فهان

ايجاد تغييرات مربو به نهادينه شدن ورزش همگ اني

صورت داده و بدين نتيجه رسيد که ب ين مش ارکت در

نقش دارند و  63درصد بقيه نيز وابسته به ساير عوام ل

ورزش و عوامل اجتماعي ،فرهنگ ي و اقتص ادي و ني ز

است.

نگرش خانوادههاي آنان رابط ه معن اداري وج ود دارد.

خاني ملک وه در س ال  1386پژوهش ي ب ا عن وان

وي بيان نمود که موازين فرهنگي و اجتماعي مهمت رين

نيازسنجي از مردم تهران درباره برنامههاي ورزشي صدا

عامل بازدارنده مشارکت ورزشي زنان کارمند محسوب

و سيما انجام داده و به اين نتيجه رسيد که  93/7درصد

ميگردد .در من اولويت دادن به کار ،عدم تواف ق ب ا

پاسخگويان زن در حد خيلي زياد يا زي اد ب ا پ رداختن

خانواده در مورد ساعات فعاليته اي ورزش ي ،قي د و

به ورزش بانوان در تلويزيون موافق بودند.

بندهاي اجتماعي -فرهنگي ،عدم وجود عالقه به رشته-

کردي نيز در س ال  1386پژوهش ي تح ت عن وان

هاي ورزشي در بين کارمندان زن و همچنين اش تغال و

بررسي نقش مطبوعات و رسانههاي گروهي در ورزش

کمبود وقت کافي براي اينک ار از جمل ه س اير عوام ل

صورت داده و نتيجه گرفت که تفاوت معن يداري ب ين

تاثيرگذار بر روي مشارکتهاي ورزشي زنان کارمند به

و عيت موجود و مطلوب رسانههاي گروهي در زمين ه

شمار ميآيند.

توسعه ورزش در گروههاي گوناگون ورزش همگ اني،

نمازيان و سجاديان نيز در سال  1385تحقيق ي ب ا
مو وع بررس ي دي دگاه دانش جويان دخت ر در م ورد

دانشآموزي ،دانشجويي ،ک ارگران ،معل ولين و ب انوان
وجود دارد.

ورزش انجام دادند .از بين  50نفر دانشجويان دخت ري

قاسمي در سال  1386در رس اله دکت ري خ ود ب ا

که به طور منظم مورد نمونهبرداري قرار گرفتن د19/7 ،

عنوان بررس ي نق ش رس انهه اي ورزش ي در توس عه

درصد به ورزش عالقه زياد داشتند و  37/57درصد نيز

ورزش عنوان نمود که مطبوعات ورزشي بايد در نح وه

عالقه متوسط نشان دادند .در من  25/74درصد ني ز

نگرش خ ود نس بت ب ه مولف هه اي ورزش قهرم اني،

عالقه ک م و  19/04درص د ه يچ عالق هاي ب ه ورزش

حرفهاي ،پرورشي ،نهادها ،بانوان ،معلولين و ورزشهاي

نشان ندادند .يافتههاي تحقي ق ح اکي از آن اس ت ک ه

بومي يا محلي تجديدنظر نماي د .رس انهه ا ب ه ورزش

تعداد کمي از دانشجويان ترجيح ميدهن د ک ه اوق ات

بانوان توجه کمتري نسبت به ساير رشتهها نش ان داده-

فرالت خ ود را ب ا ورزش پ ر کنن د و  56درص د ني ز

اند .او بدين نتيجه رس يد ک ه تف اوت معن يداري ب ين

مايلند در اوقات فرالت خ ود برنام هه اي ليرورزش ي

و عيت موجود و مطلوب م وازين ف وق در رس انهه ا

داشته باشند .آنها نقش رسانهها و تبيلغات را در ايج اد

وجود دارد.

عالقه به ورزش در بين مردم بسيار موثر ميدانند .افراد

مه دويان مش هدي در س ال  1387ط ي پژوهش ي

نمونه نيز افزايش امکانات ،بيان فوائد ورزش و افزايش

دريافت که رسانههاي گروهي نقش بالقوهاي در ورزش
بانوان ايفا مينمايند .در
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من آنه ا نق ش خ ود را ب ه
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درستي انجام نداده و در اين زمينه تفاوت معناداري بين

هنري و همک اران ني ز در س ال  1391ب ا بررس ي

و عيت موج ود و مطل وب رس انهه اي گروه ي در

نقشه اي چهارگان ه رس انهه اي ورزش ي در توس عه

ورزش وجود دارد .عالوه بر اين رس انهه اي گروه ي

فرهنگ ورزش همگاني نشان دادند که بين نق شه اي

نقش بس يار مهم ي را در جه ت فع ال نم ودن ورزش

چهارگانه رسانههاي ورزشي و توس عه فرهن گ ورزش

همگاني ،تربيت ي ،قهرم اني ،حرف هاي و ورزش ب انوان

قهرماني در سطح  p=0/05ارتبا معناداري وجود دارد.
ق ره و همک اران وي در س ال  1392ب ا اج راي

ايفا مينمايند.
داراب ي و همک اران ني ز در س ال  1388ب ا انج ام

تحقيقي تحت عنوان بررسي نقش رسانههاي جمعي در

پژوهشي تحت عنوان بررسي عوامل فرهنگي م وثر ب ر

گرايش دانشجويان دانشگاه الزهرا ب ه ورزش همگ اني

گرايش به فعاليتهاي ورزش ي در ب ين زن ان 25ت ا40

عنوان نمودند که نقش رسانهها جهت آگاهس ازي اف راد

سال شهر تهران نشان دادند که محدوديتهاي فرهنگي

در زمينه فواقد ورزش همگاني موثر ب وده ول ي نح وه

و اجتماعي براي شرکت در فعاليتهاي ورزشي عبارت

اطالعرس اني رس انهه ا در م ورد مکانه اي ورزش ي و

از کم توجهي زنان به سالمت جسمي و روح ي ،ت اثير

همايشهاي مربوطه مطلوب نميباشد .همچن ين نق ش

باورها و اعتقادات مذهبي و سنتهاي حاکم بر جامعه،

رسانهه ا در م ورد مکانه اي ورزش ي و هم ايشه اي

عدم آگاهي بانوان از نتايج و فوايد ورزش و نيز اطالع-

مربو به آن در سطح مطلوب نميباشد .نقش رسانهها

رساني نامناسب رسانههاي گروهي ميباشد.

نيز در ايجاد نگ رش مثب ت و تغيي ر رفت ار نس بت ب ه

مرادي و همکاران وي در سال  1391طي تحقيق ي

ورزش همگاني نامطلوب ارزيابي شده است.

با عنوان بررسي نقشهاي چهارگانه رسانههاي ورزشي

يميني فيروز و همکاران نيز در سال  1392مطالعه-

در توسعه فرهنگ ورزش همگاني عنوان نمودند که ب ا

اي را تحت عنوان نقش رسانهه اي جمع ي در توس عه

وجود تاثير مثبت رسانههاي ورزشي بر توس عه ورزش

ورزش همگاني صورت دادن د و در ط ي آن ب ر ت اثير

همگاني ،رسانهه اي ورزش ي توج ه خاص ي ب ه اي ن

نقش اطالعرساني و آموزش رسانهاي تاکيد نمودند.

مو وع نشان نميدهند .مناه آنان در برنامهريزيه اي
خود زم ان مناس بي را ب راي ورزش همگ اني در نظ ر
نگرفته و لالب برنامهها را به ورزش قهرماني و حرف ه-
اي اختصاص ميدهند.

ب  -مطالعات خارج ي
رومزا وهافمن در سال  1980تحقيق اتي در زمين ه
علل عدم گرايش زنان به فعاليتهاي ورزشي ب ر روي

کرم ي در س ال  1391تحقيق ي را تح ت عن وان

 350نفر از زنان خانهدار کش ور آلم ان ص ورت داده و

تحلي ل محت واي برنام هه اي ورزش ي در ش بکهه اي

بدين نتيجه رسيدند که ع واملي نظي ر نداش تن وق ت،

تلويزيوني صورت داد .وي به اين نتيجه رسيد که مدت

کمبود تسهيالت و امکانات و نيز مشکالت اقتصادي از

زمان نم ايش برنام هه اي ورزش ي ب راي آقاي ان 84/3

حضور زنان در فعاليتهاي ورزشي جلوگيري ميکند.

درصد ،براي بانوان  3/3درصد و بدون در نظ ر گ رفتن

جکسون نيز در سال  1991طي پژوهشي درياف ت

جنسيت اين ميزان  12/4درصد بوده است .در مجم وع

که اثر رسانههاي جمعي در افزايش آگاهي مردم نسبت

44رشته ورزشي منحص ر ب ه م ردان ب وده و  23رش ته

به فعاليته اي ورزش ي ب ه مي زان  87درص د ب وده و

ورزشي نيز به بانوان اختصاص داده شده است.

نسبت تاثير رسانهها بر روي تغير رفتار و گرايش اف راد
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جهت ترليب آنان به فعاليتهاي بدني  30درصد ب وده

رسيدند که آمادگي جس ماني دخت ران کمت ر از پس ران

است.

بوده است.

"گرين وود" در س ال  1996تحقيق ي را در کش ور

اين مبنا در مورد دختران آمريکايي و کان ادايي ني ز

استراليا صورت داده و متوج ه ش د ک ه ب ين تبليغ ات

مورد بررسي قرار گرفته و در طي تحقيق مشخص شده

رسانهاي و تغيير نگرش افراد نس بت ب ه فعالي ته اي

است که بهرهوري از سرگرميه اي ط رحري زي ش ده،

بدني رابطه مثبت و معنيداري وجود دارد.

ارائه امکانات و تسهيالت و تربي ت ني روي متخص ص

احس اني و همک اران در س ال  1998تحقيق ي

موجب افزايش سطح مشارکت دختران در برنام هه اي

صورت داده و بدين نتيجه رسيدند ک ه زن ان در زمين ه

سالمت شده و ب دينترتي ب عوام ل بازدارن ده را ني ز

انجام فعاليتهاي جسماني موان

بيش تري نس بت ب ه

کاهش ميدهد.

مردان دارند .نتايج مزبور ح اکي از آن اس ت ک ه عل ل

آمپ وفر ني ز در س ال  2003ت اثير فاکتوره اي

عدم حضور زنان در فعالي ته اي ورزش ي عب ارت از

دم وگرافيکي نظي ر س ن ،تحص يالت ،ج نس ،ش غل،

فقدان بار کافي براي مشارکت در فعاليتهاي ورزش ي،

و عيت تاه ل ،درآم د و قومي ت را ب ر آگ اهي م ردم

تعهدات خانوادگي ،کمبود آگاهيها و اطالعات ف ردي،

م الزي نس بت ب ه عوام ل محدودکنن ده مش ارکت در

خجالتي ب ودن اف راد ،کمب ود وس ايل نقلي ه و ن اتواني

ورزشه اي تفريح ي م ورد بررس ي ق رار داد .او 602

جسماني ميباشد.

مالزيايي را به گونهاي تصادفي انتخاب نمود ک ه نت ايج

البته در طي اين پژوهش مشخص گرديد که زن ان
داراي تحصيالت باالتر موان کمت ري در زمين ه ورزش
دارند.

ال  -مردان به گون هاي معن ي دار ب يش از زن ان ب ا
موان روبرو بودند.

هادسون در س ال  2000ب ه بررس ي تف اوت ب ين
موان درک شده در بين زنان و مردان پرداخت .وي در
زمينه مشارکت در ورزش اسکي ،تفاوته اي معن اداري
بين زنان و مردان مشاهده کرد .نتايج اين بررسي نش ان
ميده د ک ه زن ان داراي موان

درون ف ردي بيش تري

نسبت به مردان ميباشند.
بلينگ و ايستمن در سال  2002تحقيق ي در رابط ه
با نمايش انتخابي جنسيت ،ن ژاد و ملي ت در تلويزي ون
آمريکا از المپي

حاصل از تحقيقات وي بدين شرح ميباشد:

ب -گروهه اي س ني ب االي  26س ال داراي موان
بيشتري بودند.
ج -گروه متاهلين نسبت به گروه مج ردين ب ا موان
گستردهتري روبرو بودند.
د -اف راد داراي تحص يالت پ ايين نس بت ب ه
تحصيلکردهها داراي موان بيشتري ب وده و اف راد
داراي شغل آزاد يا لي ر ش الل نس بت ب ه اف راد
شالل داراي موان گستردهتري بودند.

تابستاني  2000انجام دادند .آنان بدين

فين ال و همک اران وي در س ال  2004تحقيق ي را

نتيجه رسيدند که مردان به عنوان ورزشکاران واقع ي و

تحت عنوان ترويج فعاليت بدني از جانب رسانهها طي

ماهر نيمي از زمان پخش را به خود اختصاص دادهان د

مراحل گوناگون توليد ،پخش و مصرف انجام دادند .در

ولي به زنان توجه چنداني نشده است.

اين تحقيق ،تغييرات رفتاري حاصل از پيامهاي رس انه-

جيمز و اميري نيز در سال  2002تحقيقي ب ر روي

هاي جمعي از سال  1998مورد بررسي ق رار گرف ت و

دخت ران ج وان اس تراليايي انج ام داده و ب دين نتيج ه

نتايج آن نشان داد ک ه رس انهه اي جمع ي در توس عه
ورزش ت اثير چن داني نداش تند ول ي از لح اا تغيي ر
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آگاهيها و نگرشه اي اف راد نس بت ب ه فعالي ته اي

تمرين ات ورزش ي را ب ر عه ده دارن د و در مجم وع

ورزشي مشارکت مختصري را رقم زدند.

تماشاي مرتب و منظم برنام هه اي تلويزي وني و "دي-

هوم در سال  2005تحقيقي را ب ا عن وان ورزش و
رسانههاي گروهي در ژاپ ن انج ام داد و ب دين نتيج ه

ويدي"هاي تبليغاتي تاثير بسزايي در ارائه اي ن راهب رد
داشته است.

دست يافت ک ه فش ارهاي فزاين ده اقتص ادي ب ر روي

فرزاليپ ور و همک اران در س ال  2012تحقيق ي را

رسانههاي گروهي و به ويژه تلويزيون موجب گردي ده

تحت عنوان نقش رسانههاي گروهي در پيشبرد ورزش

مو وع ک م

بانوان انجام داده و متوجه شدند که رسانههاي گروه ي

است که آنه ا ورزش را ب ه عن وان ي

از نقطه نظر پاسخگويان نقش بسيار ناچيزي را ايفا مي-

هزينه ،جذاب ،سازگار و تماشاپسند انتخاب نمايند.
لوزاک ا و ک اب در تحقيق ي ب ا عن وان ورزش،

نمايند .نتايج حاصل از پژوهش مزبور نشان داد که بين

جنسيت و توسعه که در کشور زيمبابوه انج ام ش د ب ه

نگرش افراد نسبت به نقش موج ود رس انهه ا و نق ش

اين نتيجه رسيدند ک ه 61درص د دخت ران ه يچ گون ه

مطلوب آنها اختالف معنيداري وجود دارد.

الگوي ورزشي خاصي را در ذهن خود نميپروراندن د؛

ابيويه و همکاران وي نيز در سال  2013با بررس ي

ولي  19درص د دخت ران ب ه الگوه اي ورزش ي زنان ه

مو وع ت اثير کمپ ينه اي رس انهاي ب ر روي بهب ود

گرايش پيدا کرده و  13درصد پسران نيز به ه يچ گون ه

فعاليتهاي بدني در بين بزرگس االن نش ان دادن د ک ه

از

رسانههاي جمع ي در زمين ه ت رويج ورزش پي ادهروي

پاسخگويان مرد به الگوهاي ورزشي زنانه اشاره ننموده

نقش مثبتي را ايفا مينمايند ولي در مورد دستيابي افراد

بودند.

به زمينه مس اعد و مطل وب فعالي ته اي ب دني ت اثير

الگوي مردانهاي تمايل نداشتند .در مجموع هيچ ي

سازمان ورزش زن ان انگل يس ني ز در س ال 2006
پژوهشي را در مورد پوششهاي رسانهاي ص ورت داده

چنداني ندارند .در مجموع اين رسانهها نقش موثري در
کاهش بيتحرکي افراد جامعه از خود نشان دادهاند.

و بدين نتيجه رسيد که پوش ش رس انهاي ورزش کاران
زن در مقابل مردان بسيار ناچيز ميباش د و در مجم وع
پوششهاي رسانهاي نامطلوب از ورزش بانوان معض ل
مهمي است که درکشورهاي لربي با آن مواجه هستند.

روش پژوهش
روش پ ژوهش حا

ر توص يفي ب وده و از ن وع

پيمايشي است .راهبرد توصيفي آن مبين انعکاس نقط ه

بوک ارو و کاس پر در س ال  2006ب ر روي موان

نظرهاي زنان خانهدار منطقه  5در مورد تاثير برنامههاي

مشارکتهاي ورزشي مطالعاتي را صورت داده و نتيجه

ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي ب انوان

گرفتن د ک ه عم دهت رين فاکتوره اي موج ود ش امل

ميباشد که ب دون ه يچگون ه اعم ال نظ ر ي ا دخ ل و

زمانبندي حرکت اتوبوس هاي ش هري ،انج ام تک الي

تصرفي مورد بررسي ق رار گرفت ه و ع اري از اس تنتاج

درسي ،موان محيطي نظير بدي آب و ه وا و همچن ين

ذهني است.

فقدان امکانات و عدم آگاهي از فواي د ورزش در ب ين
زنان بالغ و فرزندان سنگين وزن ميباشد.
باالرد و همکاران وي نيز در سال  2009پژوهش ي
را با عنوان بهرهوري از رسانههاي گروهي انجام داده و

راهبرد پيمايشي آن نيز مبين بررسي نقش رسانهه ا
در تقويت ارزش هاي فرهنگ ي و م ذهبي و ني ز تغيي ر
نگرش و مشارکت زنان در فعاليتهاي ورزشي با تاکيد
بر هنجارهاي فرهنگي ميباشد.

متوجه شدند که بخشي از اين رسانهها وظيف ه ه دايت
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حجم نمونه نيز با استفاده از فرمول نمونهگيري کوکران

جامعه آماري
جامعه آماري پ ژوهش حا ر ش امل کلي ه زن ان

 3250نفر برآورد گرديد.

خانهدار عضو باشگاههاي ورزشي خصوص ي منطق ه 5
تهران ميباش د ک ه تع داد آنه ا در مجم وع  841ب وده
است.

متغيرهاي پژوهش و ابزار اندازهگيري آنها
با توجه به سازگاري ساختار استاندارد پرسشنامه با
روشهاي کمي؛ در تحقيق پيمايش ي حا ر از راي ج-
ترين وسيله جم آوري اطالعات يعني پرسشنامه محقق

تعيين روايي پژوهش
در اين پژوهش ،پرسشنامه توزيعي از ن وع محق ق

ساخته استفاده ش د .اي ن اب زار ان دازهگي ري داراي دو

ساخته بوده است .رواي ي ص وري و محت وايي آن ني ز

بخش ميباش د ک ه در بخ ش اول اطالع ات جمعي ت

توسط اس تاد راهنم ا و چن د ت ن از اس اتيد مج رب و

شناختي نظير سن ،تعداد فرزن دان ،مي زان تحص يالت،

متخصص در رشته مديريت و برنامهري زي فرهنگ ي و

و عيت تاه ل ،مي زان تماش اي ش بکه ورزش ،ش الل

مطالعات زنان مورد تاييد قرار گرفته است.

بودن ،ميزان اوقات فرالت ،هزينه م الي تخص يص داده
شده براي ورزش و انجام فعاليتهاي ورزشي به کم
تلويزيون مورد س نجش ق رار گرفت ه و در بخ ش دوم

تعيين پايايي پژوهش
در پژوهش حا ر ب راي مش خص نم ودن پاي ايي

نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ

ريب آلف اي کرونب اخ اس تفاده ش ده

ورزشي زنان خانهدار منطقه  5از طريق ارائه  58س وال،

پرسشنامهها از

است .اين روش براي محاسبه هم اهنگي درون ي اب زار

مورد بررسي قرار ميگيرد.

ان دازهگي ري ب ه ک ار گرفت ه ش ده و پاي ايي آن ب راي

اين بخش شامل  5مولفه ارتقاء ارزشهاي فرهنگ ي

پرسشنامه نقش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش در

در ورزش ،ارتق اء ارزشهاسسس ي م ذهبي در ورزش،

ارتقاء فرهنگ ورزشي معادل  87درصد بوده است.

تغيي ر نگ رش نس بت ب ه ورزش ،ارتق اء هنجاره اي
فرهنگي در ورزش و مش ارکت در فعاليته اي ورزش ي
است که با طي

روش نمونهگيري و حجم نمونه
روش نمونهگيري از نوع تص ادفي اس ت .ابت دا در
کل  7ناحيه موج ود در منطق ه  ،5تع داد باش گاهه اي

 5ارزش ي ليک رت (ک اماله مخ الفم،

مخالفم ،نظري ندارم ،موافم و کاماله موافقم) تنظيم شده
است.

خصوصي مشخص شده و س پس تع داد ب انوان عض و
آنها معادل  1841نف ر بدس ت آم د .از تع داد ک ل ه ر

تجزيه و تحلي ل نتاي ج آزمون آماري

ناحيه ،باشگاه داراي باالترين عضو مورد گ زينش ق رار

تجزيه و تحليل نتايج حاص ل از اي ن پ ژوهش ب ا

گرفته به نسبت جمعي ت ه ر باش گاه نمون ه اقتض ايي

استفاده از نرم افزار آم اري  spss19در دو س طح آم ار

گردي د

توصيفي و استنباطي ص ورت گرف ت .در بخ ش آم ار

که با انجام پيگيريه اي مک رر تع داد  317پرسش نامه

توصيفي 3 ،مشخصههاي آماري نظير فراوان ي ،درص د

عودت داده شد .در اين تحقي ق از روش نمون هگي ري

ميانگين و انحراف معيار در نظر گرفته شده و در بخش

تصادفي-طبقهاي متناسب با حجم استفاده ش ده اس ت.

آمار استنباطي ،آزمون  tت

انتخاب شد .در مجموع  330پرسشنامه توزي

متغي ره ،آزم ون فري دمن و

تحليل واريانس چند راهه مورد استفاده قرار گرفت.
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جدول ( :)1مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار با
ميانگين فر ي 3
مؤلفه

ميانگين

ارتقاء فرهنگ ورزشي 2/91

انحراف معيار
0/30

انحراف از ميانگين
0/017

درجه آزادي سطح معناداري

t

4/828

0/001

316

بر اساس يافتههاي جدول  2ميانگين نقش برنام ه-

آزمون سواالت تحقيق
در اين بخش ،يافتههاي استنباطي تحقيق بر اس اس

هاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء ارزشهاي فرهنگي

سواالت مربوطه تنظيم شده و بدان پرداخته شده است.

ورزش زنان خانهدار  2/98ميباش د .از آنجائيک ه ق در

سوال  : 1بين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش و

مطل ق  tمحاس به ش ده از  tج دول ک وچکتر اس ت،

ارتقاء فرهنگ ورزشي زن ان خان ه دار منطق ه  5ته ران

بن ابراين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش در

برحسب و عيت تاهل تفاوت معني دار وجود دارد

ارتقاء ارزشهاي فرهنگي ورزش زنان خانهدار ،در سطح

يافتههاي جدول  1بيانگر آن است که ميانگين نقش

متوسط ميباشد.

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ

سوال  : 3بين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش و

ورزشي زنان خانهدار  2/91ميباشد .از آنجائيکه قدر

ارتقاء ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانه دار منطق ه 5

مطلق  tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر است ،بنابراين

تهران رابطه معنا داري وجود دارد.

ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء

يافتههاي جدول  3حاکي از آن است که ميانگين

فرهنگ ورزشي زنان خانهدار ،کمتر از حد متوسط مي-

نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء

باشد.

ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانهدار  2/97ميباشد .از
آنجائيکه قدر مطلق tمحاسبه شده از  tجدول کوچکتر

سوال  : 2بين نقش برنامه هاي ورزشي شبکه ورزش و

است ،بنابراين ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه

ارتقاء ارزشهاي فرهنگي ورزش زنان خانه دار منطقه 5

ورزش در ارتقاء ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانهدار

تهران رابطه معنا داري وجود دارد.

در سطح متوسط ميباشد.

جدول ( :)2مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقا ارزشهاي فرهنگي ورزش زنان خانهدار
با ميانگين فر ي 3
مؤلفه
ارتقاء ارزشهاي فرهنگي ورزش

ميانگين
2/98

انحراف معيار انحراف از ميانگين
0/43

0/024

t

درجه آزادي سطح معناداري

316 -0/700

0/485

جدول ( :)3مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاءارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانه دار
با ميانگين فر ي 3
مؤلفه

ميانگين

انحراف معيار

انحراف از ميانگين

t

ارتقاء ارزشهاي مذهبي در ورزش

2/97

0/70

0/039

-0/620
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جدول ( :)4مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در تغيير نگرش نسبت به ورزش زنان خانه دار
با ميانگين فر ي 3
مؤلفه

ميانگين

تغيير نگرش نسبت به ورزش

2/60

انحراف معيار انحراف از ميانگين
0/039

0/69

درجه آزادي سطح معناداري

t

-10/171

0/001

316

سوال  : 4ب ين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

سوال  : 6ب ين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

ورزش و تغيير نگرش نسبت به ورزش زنان خان ه دار

ورزش و مشارکت در فعاليتهاي ورزشي زنان خان ه دار

منطقه  5تهران رابطه معنا داري جود دارد.

منطقه  5تهران رابطه معنا داري جود دارد.

يافتههاي جدول  4مويد آن است که ميانگين نقش

يافتههاي جدول  6نشان ميدهد که ميانگين نقش

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در تغيير نگرش نسبت

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در مشارکت فعاليت-

به ورزش زنان خانهدار  2/60ميباشد .از آنجائيکه قدر

هاي ورزشي زنان خانهدار  2/99ميباشد .از آنجائيکه

مطلق tمحاسبه شده از  tجدول بزرگتر است ،بنابراين

قدر مطلق tمحاسبه شده از  tجدول کوچکتر است،

ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در تغيير

بنابراين ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در

نگرش نسبت به ورزش زنان خانهدار ،کمتر از حد

مشارکت فعاليتهاي ورزشي زنان خانهدار در سطح

متوسط ميباشد.

متوسط ميباشد

سوال  : 5ب ين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

سوال  : 7ب ين اولوي ت بن دي نق ش برنام هه اي

ورزش و ارتقاء هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خان ه

ورزشي شبکه ورزش و ارتقاء فرهن گ ورزش ي زن ان

دار منطقه  5تهران رابطه معنا داري جود دارد.

خانه دار منطقه  5تهران بر حسب س ن ،تع داد فرزن د،

يافتههاي جدول  5بيانگر آن است که ميانگين نقش

تحصيالت ،ميزان تماشاي شبکه ورزش ،ش الل ب ودن،

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء هنجارهاي

ميزان اوقات فرالت ،هزينه مالي براي ورزش ،عضويت

فرهنگي ورزش زنان خانهدار  3/03ميباشد .از

مستمر باشگاهي و ورزش ک ردن ب ه کم

تلويزي ون

آنجائيکه  tمحاسبه شده از  tجدول کوچکتر است،

تفاوت معنا داري وجود دارد .بر همين اساس از آزمون

بنابراين ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در

فريدمن جهت رتبهبندي مولفهها استفاده شد ک ه نت ايج

ارتقاء هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خانهدار ،در

اين رتبهبندي در جداول  7و  8آمده است.

سطح متوسط ميباشد.
جدول ( :)5مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاء هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خانه
دار با ميانگين فر ي 3
ميانگين

مؤلفه
ارتقاء هنجارهاي فرهنگي در ورزش

3/03

انحراف معيار انحراف از ميانگين
0/54

0/030

t

1/046

درجه آزادي سطح معناداري
316

0/296

جدول ( :)6مقايسه ميانگين نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در مشارکت فعاليتهاي ورزشي زنان خانهدار با
ميانگين فر ي 3
ميانگين

مؤلفه
مشارکت درفعاليتهاي ورزشي

2/99

انحراف معيار انحراف از ميانگين
0/63

0/035

t

-0/088
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0/930
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جدول ( :)7ميانگين رتبه بندي نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاءفرهنگ ورزشي زنان خانه دار
ميانگين رتبه بندي

مؤلفه ها
ارتقاء ارزشهاي فرهنگي در ورزش

3/14

ارتقاء ارزشهاي مذهبي در ورزش

3/06

تغيير نگرش نسبت به ورزش

2/38

ارتقاء هنجارهاي فرهنگي در ورزش

3/30

مشارکت درفعاليتهاي ورزشي

3/13

جدول ( :)8آزمون فريدمن نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانه دار
317

تعداد
مقدار خي دو

67/875

درجه آزادي

4
0/001

سطح معناداري

نتايج جدول  ،7ميانگين رتبهبندي ابعاد ،نشان

لذا سوال تحقيق مبني بر اينکه تف اوت معن يداري

ميدهد تاثير بر بعد هنجارهاي فرهنگي در ورزش

بين مجموع نمرات نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

باالترين رتبه با ميانگين  3/30درصد و تاثير بر تغيير

ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خان هدار وج ود

نگرش نسبت به ورزش پايينترين رتبه با ميانگين

دارد ،تاييد ميگردد.

2/38درصد را به خود اختصاص داده است

فر يه  : 8بين متغيرهاي جمعي ت ش ناختي زن ان

نتايج جدول  8نشان ميدهد که نتايج حاص ل ب ين

خانه دار منطقه  5تهران و ديدگاه آنه ا در م ورد نق ش

مجموع رتبههاي پنجگان ه نق ش برنام هه اي ورزش ي

برنامهه اي ورزش ي ش بکه ورزش در ارتق اء فرهن گ

شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زن ان خان هدار

ورزشي اين قش ر از جامع ه تف اوت معن اداري وج ود

در س طح  P <0/01معن ي دار اس ت (خ يدو مع ادل

دارد.

.)67/875
جدول ( :)7تحليل واريانس چندراهه نمرات نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقا فرهنگ ورزشي زنان
خانه دار منطقه  5تهران با توجه به متغيرهاي دموگرافي
منب

مجموع مجذورات

درجه آزادي

ميانگين مجذورات

F

سطح معني داري

سن

3/064

7

0/438

1/752

0/098

و عيت تاهل

1/188

1

1/188

4/756

0/030

تعداد فرزند

0/176

4

0/044

0/177

0/950

تحصيالت

1/114

4

0/279

1/115

0/350

ميزان تماشاي شبکه ورزش

0/742

3

0/247

0/990

0/398

شالل بودن

0/022

1

0/022

0/089

0/765

ميزان اوقات فرالت

0/333

4

0/083

0/334

0/855

هزينه مالي براي ورزش

0/582

1

0/582

2/331

0/128

0/172

1

0/172

0/657

0/408

ورزش به کم
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جدول ( :)9تحليل واريانس چندراهه نمرات نقش

ورزشي است و اگر دورنماي آن مورد دقت قرار گيرد،

برنام هه اي ورزش ي ش بكه ورزش در ارتق ا فرهن گ

بايستي ارزش بيشتري براي خدمتگ ذاران اي ن عرص ه

ورزشي زن ان خان ه دار منطق ه  5ته ران ب ا توج ه ب ه

قائل شد .البته کارآيي رس انهه ا در م ورد ورزش تنه ا

متغيرهاي دموگرافي

مربو به بخش حرفهاي و مسابقات نبوده و رس انهه ا

نتايج مندرج در جدول  9نشان ميدهد که بين

توانستهاند با پخش برنامههاي ورزشي ،ذهنيت بينندگان

نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ

را نسبت به ورزش و فعالي ته اي ب دني تغيي ر داده و

ورزشي زنان خانهدار منطقه  5تهران بر حسب جنس،

بخش مهم از زندگي آنان جلوه دهند.

آنرا به عنوان ي

سن ،تعداد فرزندان ،ميزان تحصيالت ،ميزان تماشاي

در واق  ،نقش رسانه براي تقويت و ارتقاء فرهنگ

شبکه ورزش ،شالل بودن ،ميزان اوقات فرالت ،هزينه

ورزش در بين زن ان خان هدار ب ه دلي ل وج ود اوق ات

مالي صرف شده براي ورزش ،عضويت مستمر

فرالت بيش از حد در ميان اين قشر از جامعه و سپري

تلويزيون تفاوت

ک ردن زم ان ط والني ب ه تماش اي تلويزي ون بس يار

معنيداري وجود ندارد ولي تفاوت بين نقش برنامههاي

چشمگيرتر است .با مرور پژوهشهاي انج ام ش ده در

ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان

اين زمينه ،مشاهده ميکن يم ک ه اينگون ه تحقيق ات در

خانهدار منطقه  5تهران بر حسب و عيت تأهل معني-

مورد موازيني نظير :نقش رسانه در توسعه ورزشه اي

دار است.

همگ اني و قهرم اني ،اهمي ت ورزش ب راي ب انوان و

باشگاهي و ورزش کردن به کم

نابرابري پوشش رسانهاي در مورد ورزش زنان و مردان
جدول ( :)10آزمون زوجي مقايسه ميانگين نمرات

صورت گرفته است.

نقش برنامههاي ورزشي شبكه ورزش در ارتقا فرهنگ

البته در تحقيقات مزبور تناقضاتي نيز مشاهده مي-

ورزشي زنان خانه دار منطقه 5بر حسب و عيت تاهل

گردد .به عنوان مث ال در پ ژوهش ق ره و همک اران در

ميانگين

انحراف معيار

سال  1392نقش رسانه در ايجاد نگرش و تغيير مثب ت

متاهل

3/53

0/056

مجرد

3/28

0/120

در رفتار دانشجويان دخت ر دانش گاه عالم ه نس بت ب ه

و عيت تاهل

نتايج مندرج در جدول  10نشان ميده د ک ه ب ين
نمرات نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش ي در
ارتقاء فرهنگ ورزشي زنان خانهدار متاهل منطق ه  5ب ا
ميانگين  3/53و زنان خانهدار مجرد منطقه  5با ميانگين
 3/28تفاوت معن يدار وج ود دارد .اي ن مطل ب ب دان
معناس ت ک ه مت اهلين بيش تر از مج ردين فعاليته اي
ورزشي را انجام ميدهند.

ورزش همگاني نامطلوب ارزيابي شده است .همچن ين
با مرور مطالعات صورت گرفته در زمينه تاثير رسانه بر
فرهن گ ورزش ،برخ ي از مولف هه ا از جمل ه ارتق اء
ارزشهاي فرهنگي ورزش ،ارتقاء ارزش هاي م ذهبي در
ورزش و ارتقاء هنجاره اي فرهنگ ي در ورزش م ورد
بررسي قرار نگرفته است .به همين جهت ب ا توج ه ب ه
فقدان پژوهش در مورد سه مؤلف ه م ذکور و همچن ين
وجود تناقص در مورد مولفههاي تاثير رسانه ب ر تغيي ر
نگرش ب انوان نس بت ب ه ورزش ،در پ ژوهش حا ر
تمامي مولفههاي مطرح شده در مدل نظري فوق که در

خالصه تحقي ق

نمودار  2-1نمايش داده شده ،مورد بررس ي و مطالع ه

ورزش به عنوان ي

مقوله قاب ل تام ل اجتم اعي،

دقيق قرار گرفته است.

بخ ش عم دهاي از اعتب ار خ ود را م ديون مطبوع ات
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43

آذر قلیزاده و سپیده سیدصالحی

ارتقا فرهنگ ورزشی زنان خانهدار

ارتقاء ارزش های مذهبی زنان خانهدار در ورزش
تغییر نگرش زنان خانه دار نسبت به ورزش
ارتقا هنجارهای فرهنگی زنان خانهدار در ورزش

برنامه های شبکه ورزش

ارتقا ارزش های فرهنگی زنان خانه دار در ورزش

مشارکت زنان خانهدار در فعالیتهای ورزشی

نمودار ( :)2نمودار مدل نظري تحقيق
مقايسه نتايج تحقيقات گذشته با ي افتههاي تحقي ق

ب ر اس اس يافت هه اي ج دول  2مي انگين نق ش

يافت هه اي پ ژوهش حا ر ب ا نت ايج مرب و ب ه

برنامههاي ورزشي ش بکه ورزش در ارتق اء ارزش هاي

مطالع ات ق ره و همک اران در س ال  ،1392ابيوي ه و

فرهنگ ي در ورزش زن ان خان هدار  2/98م يباش د .از

همکاران در سال  2013و يميني فيروز و همکاران وي

آنجائيکه قدر مطلق  tمحاسبه شده از  tجدول کوچکتر

در سال  1392با توجه به طرح يافتههاي آنان در رابط ه

است ،بنابراين نقش برنامههاي ورزش ي ش بکه ورزش

با نقش مثبت رسانهه ا در اف زايش و ارتق اء مش ارکت

در ارتقاء ارزشهاي فرهنگ ي ورزش زن ان خان هدار ،در

زنان خانه دار در فعاليتهاي ورزشي همخواني دارد.

سطح متوسط ميباشد.

همچنين نتايج حاصل از اي ن پ ژوهش منطب ق ب ر

طبق يافتههاي حاصل از بررسي گويهها ،بيش ترين

يافتههاي سروستاني در سال  1383مبني بر آنکه جهاني

ميانگين نمره با  3/16مربو به گويه «اهمي ت دادن ب ه

شدن ارتباطات بيش از ديگر ابعاد در کشور ايران ت اثير

سالمت جسمي و روحي زنان» و کمترين ميانگين نمره

گذار بوده ،گزارش شده است؛ ولي با يافتههاي داراب ي

با  2/77مربو ب ه گوي ه «ت رويج روحي ه ش جاعت و

در سال  1381که نشان داد زنان به فعاليتهاي جسمي و

ايمان از طريق ورزش» بوده است.

روحي خويش بدليل ع دم آگ اهي از ورزش و اط الع

يافتههاي اين پژوهش با نت ايج تحقيق ات ص ورت

رساني ناکافي رسانه ها اهمي ت نم يدهن د ،همخ واني

گرفته توسط دارايي در سال  1381ک ه نش ان داد زن ان

ندارد.

به فعاليتهاي جسمي و روحي خويش ب ه دلي ل ع دم
آگاهي از ورزش و فقدان اطالعرساني کافي رس انهه ا
اهميت نميدهند ،همخواني ندارد.

بحث و نتيجهگيري
از سواالت تحقي ق مط رح

به نظر ميرسد با گسترش و شيوع زندگي ماشيني،

شده و نتايج به دست آمده با پيامدهاي مربو به س اير

فرهن گ آپارتم اننش يني و همچن ين ع ادات ل ذايي

تحقيقات مورد مقايسه قرار خواهد گرفت.

نامناسب به ويژه مصرف مک رر ل ذاهاي ح اوي م واد

سوال اول :تا چه ميزان برنامهه اي ورزش ي ش بکه

نگهدارنده و ش يوع بيماره اي قلب ي ل زوم اس تفاده از

ورزش در ارتقاء ارزش هاي فرهنگ ي ورزش زن ان

ورزشهاي سب

مثل پيالتس ،پيادهروي و دامنه نوردي،

خانه دار منطقه  5تهران نقش دارند؟

احساس شده است .حضور زنان در باشگاهها و پارکه ا

در اين مبحث ،هر ي
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زندگي مناسب و تحصيالت ک افي برخوردارن د،

مش ارکت زن ان در فعالي ته اي ورزش ي در درون

سب

بيشتر در باشگاهها حضور پيدا کرده و يا در پارکه ا ب ه

فضاهاي امن شده و در نهايت موجبات انتقال ارزشهاي

فعاليتهاي ورزشي ميپردازند.

مذهبي به ورزش و ارتقاء سطح آنها را نيز فراهم آورد.

بنابراين پخش برنامهه اي زن ده و تولي دي ش بکه

سوال سوم :تا چه مي زان برنام هه اي ورزش ي

ورزش از پارکها و دامنه کوهستانها ،در ارتقاء ارزشهاي

شبکه ورزش در تغيير نگرش نسبت به ورزش زن ان

فرهنگي زنان خانهدار در ورزش موثر بوده است.

خانه دار منطقه  5تهران نقش دارد؟

سوال دوم :تا چه ميزان برنامههاي ورزش ي شبکه

يافتههاي جدول  4مويد آن است که ميانگين نقش

ورزش در ارتق اء ارزش هاي م ذهب ي ورزش زن ان

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در تغيير نگرش نسبت

خانه دار منطقه  5تهران نقش دارد؟

به ورزش در بين زنان خانهدار معادل  2/60ميباشد .از

يافتههاي جدول  3حاکي از آن است ک ه مي انگين

آنجائيکه قدر مطلق  tمحاسبه شده از  tج دول بزرگت ر

نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش در ارتق اء

است .بنابراين ميزان نقش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانهدار  2/97ميباشد .از

ورزش در تغيير نگرش نسبت به ورزش زنان خان هدار،

آنجائيکه  tمحاسبه ش ده از  tج دول ک وچکتر اس ت،

کمتر از حد متوسط ميباشد.

بن ابراين نق ش برنام هه اي ورزش ي ش بکه ورزش در

نتايج جدول  7در مورد ميانگين رتب هبن دي ابع اد

ارتقاء ارزشهاي مذهبي ورزش زنان خانهدار ،در س طح

نشان ميدهد که تاثير بر تغيير نگرش نسبت ب ه ورزش

متوسط ميباشد.

پايينترين رتبه را به خود اختصاص داده است.

يافتههاي حاصل از بررسي گويههاي مرتبط با اي ن

به نظر ميرسد فرايند يادگيري و تغيير نگرش ي
ب ازده زم اني

سوال نشان ميدهد که بيشترين درصد فراواني با 3/03

فرايند طوالنيم دت باش د .ل ذا در ي

مربو به گويه «تاکيد بر آداب و اعمالي چون اعتماد و

محدود نميتوان تغيير نگرش ايجاد کرد .مناه با عم ر

توکل به خدا و ائمه» و کمترين ميانگين نم ره ب ا 2/90

سه ساله شبکه ورزش ،مديران و برنامهسازان ب ا موان

مربو به گويه «تناسب لباسهاي ورزشي زنان با ع رف

بسيار و محدوديتهاي خاصي از طرف جامعه مواج ه

مذهبي» بوده است.

بوده و نميتوانند برنامههاي ورزش ي مناس ب و م ورد

پيوند ورزش با ارزش هاي م ذهبي ب ر ه يچ ک س

عالق ه زن ان را ب ه تص وير بکش ند .اي ن ام ر باع ث

پوشيده نيست و حت ي ورزش زورخان هاي و پهل واني

ناکارآمدي اين شبکه در توليد برنامهه اي وي ژه ب انوان

نماد پيوند عميق فعاليتهاي جسماني با ارزشهاي مذهبي

شده است.

است؛ ب ه طوريک ه در اي ن ورزش ،ارزش هاي م ذهبي

در اللب موارد ،برنامههاي ورزشي ش بکه مزب ور،

مورد احترام است و اشعاري مزين به اقوال ائمه اطه ار

م ردان را ب ا لب اسه ا و امکان ات مناس ب در قال ب

نيز در آن ارائه ميگردد.

ورزشهاي مطلوب مردانه که نياز به کسب مهارته اي و

به نظر ميرسد که آگاهي محدود اف راد نس بت ب ه

تجارب بيشتري دارند ،به تصوير ميکشند .اي ن مس اله

اهميت ورزش از لح اا دين ي باع ث ش ده اس ت ک ه

نشانگر نابرابري زنان و م ردان در اس تفاده از امکان ات

نسبت به ورزش زنان در هر شرايطي اي رادات خاص ي

ورزشي متناسب بوده و به همين سبب باعث م يش ود

عنوان گردد .آموزش فرهنگ ص حيح دين ي و اس المي

ک ه زن ان گ رايش چن داني ب ه آم وزش و ي ادگيري

بدور از عقايد و رفتارهاي افراطي م يتوان د منج ر ب ه

مهارتهاي ورزشي از طريق تلويزيون نشان ندهند.
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سوال چهارم :تا چه ميزان برنام هه اي ورزش ي
شبکه ورزش در ارتقاء هنجاره اي فرهنگ ي ورزش

فزاينده پزشکان درباره پيامدهاي درازمدت سوء تغذي ه
بر روي سالمتي آنان شده است.
از اين لحاا ،شبکه ورزش ب ا پخ ش برنام هه اي

زنان خانه دار منطقه  5تهران نقش دارد؟
يافتههاي ج دول  5بي انگر آن اس ت ک ه مي انگين

مناسب در مورد اتخاذ الگ وي تغذي ه ص حيح ،معرف ي

نق ش برنام هه اي ورزش ش بکه ورزش در ارتق اء

تمرينات خاص ورزشي جهت چربيس وزي ف راوان و

هنجارهاي فرهنگي ورزش زنان خان هدار مع ادل 3/03

همچنين به کارگيري مجريان و کارشناسان متخصص و

ميباشد.

مجرب در زمينه هنجاره اي ورزش ي در ب ين طبق ات

از آنجائيکه که  tمحاسبه شده از  tجدول ک وچکتر

بانوان تاثير بسيار زيادي داشته است.

مختل

است ،بنابراين ميزان نقش برنام هه اي ورزش ي ش بکه

سوال پنجم :تا چه مي زان برنام هه اي ورزش ي

ورزش در ارتق اء هنجاره اي فرهنگ ي ورزش زن ان

شبکه ورزش در مشارکت فعاليتهاي ورزش ي زن ان

خانهدار ،در سطح متوسط ميباشد.

خانه دار منطقه  5تهران نقش دارند؟

طبق يافتههاي مرتبط با گويهها ،بيش ترين مي انگين

يافتههاي جدول  6نشان ميدهد که ميانگين نق ش

نمره با  3/13مربو به گويه «تماي ل زن ان ب ه ک اهش

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در مشارکت فعاليتهاي

وزن و اللر اندام بودن» بوده است.

ورزشي زنان خانهدار معادل  2/99ميباشد .از آنجائيکه

يافتههاي مربو ب ه پ ژوهش سروس تاني در س ال

قدر مطلق  tمحاسبه شده از  tج دول ک وچکتر اس ت،

 1383مبني بر اينکه جه اني ش دن ارتباط ات ب يش از

بنابراين ميزان نقش برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در

ديگر ابعاد در ايران تاثيرگذار بوده است ،ب ا يافت هه اي

مشارکت فعاليتهاي ورزشي زن ان خان هار ،در س طح

اين تحقيق مطابقت دارد؛ نه تنها از اين لحاا که پديده

متوسط ميباش د يافت هه اي حاص ل از بررس ي گوي ه

مزبور باورهاي مربو به فعاليتهاي ب دني را متح ول

مرتبط با اين سوال نشان ميدهد ک ه بيش ترين درص د

زيبايي شناختي ايرانيان بويژه

فراواني با  3/11مربو به گوي ه «روحي ه مش ارکت در

ميسازد؛ بلکه در تعاري

جوانان کالنشهرها نيز موثر بوده است.
به نظر ميرسد که الگوي پوشش زنان در تهران به
مرور در طي  5سال گذشته تغييرات بارزي پي دا ک رده

بازيهاي گروهي» و کمت رين مي انگين نم ره ب ا 2/83
مربو به گويه «جذابيت رشتههاي ورزشي براي زنان»
بوده است.

است .بدينترتيب اشکاالت حرکتي و ن افرمي ب دنهاي

يافتههاي اين تحقيق با مطالعات قره و همکاران در

آنان عيان شده و از اي ن رو ب انوان ب راي تناس ب ف رم

سال  ،1392يميني في روز و همک اران در س ال ،1392

بدني خود تحت فشار قرار گرفتهاند.

ابيويه و همکاران در سال  2013از اين لحاا که ط رح

مجموعه چنين عواملي ،زنان طبقات مياني و بااليي

يافتههاي آنان در اف زايش مش ارکت زن ان خان هدار در

شهر را ناگزير به گزينش يکي از اين دو راهکار نم وده

فعاليتهاي ورزشي نقش مثبت داشته است ،همخ واني

است :رژيم لذايي و ورزش.

دارد.

البته در بين زنان و دختران ب ه دلي ل ع دم وج ود

به نظر ميرسد که عامه مردم شرايط ويژه بانوان را

هنجارهاي مناسب ،به راهکار رژيم لذايي ح اد و لي ر

از لحاا و عيت جسمي و روحي گونهاي ع

تلقي

علمي توجه زيادي ميشود .اين مطلب موجب نگران ي

مينماين د و ب ه هم ين دلي ل ب ه مش ارکت م ردان در
فعاليتهاي ورزشي بيشتر از زن ان اهمي ت م يدهن د.

46

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هشتم /تابستان 1394

نقش برنامههای شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزشی زنان خانهدار منطقه پنج تهران

جايگاه زن در فرهنگ جامعه ب ه عن وان تولي د نس ل و

ورزشي شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزش ي زن ان

جايگاه مرد به عنوان نانآور خان ه مط رح اس ت .ع دم

خانهدار مجرد و متاهل منطقه  5تفاوت معنيدار وج ود

توازن و تعادل در زمين ه تقس يم کاره اي خان ه باع ث

دارد؛ يعني افراد متاهل و مجرد ديدگاههاي متف اوتي در

گرديده که زنان وقت بيشتري را به امور خانه و تربي ت

مورد نقش برنامههاي شبکه ورزش در ارتق اء فرهن گ

فرزندان اختصاص داده و به خاطر فرهنگ مردس االري

ورزش زنان خانهدار دارند.

حاکم بر جامعه در بس ياري از م وارد نتوانن د حت ي از

با توجه به اي ن مطل ب ک ه زن ان خان هدار مج رد

فرصتهاي مناسب نيز براي گذران دن اوق ات فرال ت

بيشتر اوقات فرالت خود را به تفريحات گوناگون مي-

استفاده نمايند .در برخ ي از م وارد ،اي ن ن وع دي دگاه

گذارنن د ،وق ت ک افي ب راي ورزش ک ردن نداش ته و

سنتي به جايگ اه زن موج ب گردي ده اس ت ک ه زن ان

اهميتي به ورزش و سالمت خود نميدهند.

نسبت به تواناييهاي خود و مشارکت در فعالي ته اي
ورزشي نگرش منفي داشته باشند و همچن ين زن ان ب ا

پيشنهادات براي تحقيقات آتي

وجود داشتن استعدادهاي ف راوان در زمين ه ورزش ،از

با توجه به نتايج  1تا  ،7نق ش برنام هه اي ورزش

آم وزش و امکان ات کمت ري در مقايس ه ب ا م ردان

شبکه ورزش در ارتقاء فرهنگ ورزش و مولفهه اي آن

برخوردار گردند.

در مورد زنان خانهدار ،کمتر از حد متوسط ميباشد.

به نظر ميرسد با وجود محدوديته اي اجتم اعي

پيشنهاد ميگ ردد ک ه ش بکه مزب ور ب ا نش ان دان

در نمايش رشتههاي ورزشي م ورد عالق ه زن ان و ني ز

افتخارات و قهرمانيهاي زنان ورزشکار جهان ،الگ وي

بينظمي در پخش حداقل برنامههاي مورد نياز با ت وان

مناسبي براي زنان خانهدار فراهم نمايد.

و اختصاص ش بکه ب ه پخ ش مس ابقات

در من پيشنهاد ميگردد که تلويزيون طي برنامه-

پربيننده نظي ر فوتب ال ،ش بکه مزب ور در زمين ه پخ ش

هاي متعدد اجتماعي و خ انوادگي ب ه بررس ي اهمي ت

برنامههاي ورزشي جهت مش ارکت زن ان م وثر نب وده

زنان به عنوان مادر و همسر پرداخته؛ برنامهه ايي نظي ر

است.

اهکارهاي حفظ سالمتي و شادابي را ب ه حيط ه ک انون

نظير ايروبي

سوال ششم و هفتم :آيا بين متغيره اي جمعي ت

خانواده سوق دهد.

شناخت ي زنان خانه دار منطقه  5تهران با ديدگاه آنه ا

پيش نهاد م يش ود ک ه دس ت ان درکاران ب ا تهي ه

در مورد نقش برنامههاي ورزش ي ش بکه ورزش در

برنامههاي ورزشي مناسب ،موجب ک اهش تعص بات و

ارتقاء فرهنگ ورزشي ارتباط ي وجود دارد؟

حساسيتهاي مردان جامعه شده و زنان را نيز ترلي ب

يافتههاي جدول  9نشان م يده د ک ه ب ين نق ش
برنام هه اي ورزش ش بکه ورزش در ارتق اء فرهن گ
ورزشي زنان خانهدار منطقه  5تهران برحس ب ج نس،

به انجام فعاليتهاي ورزشي در باشگاهه ا ،پ ارکه ا و
منازل نمايند.
در من پيشنهاد ميگردد همگام با پخش برنام ه-

سن ،تعداد فرزندان ،ميزان تحصيالت ،مي زان تماش اي

هايي که رتبههاي جهاني مردان را به تص وير کش يده و

شبکه ورزش ،شالل بودن ،ميزان اوقات فرالت ،هزين ه

تشويق و تحسين جامع ه را برم يانگي زد ،برنام هه اي

مالي اختص اص داده ش ده ب ه ورزش ،ن وع عض ويت

مربو به رتبههاي زنان نيز پخش گردد.

باشگاهي و ورزش کردن ب ه کم

تلويزي ون تف اوت

معنيداري وج ود ن دارد ول ي ب ين نق ش برنام هه اي

مجله مديريت فرهنگي /سال نهم /شماره بيست و هشتم /تابستان 1394

47

آذر قلیزاده و سپیده سیدصالحی

پيشنهاد ميشود شبکه برنامههايي را تنظيم کند ک ه
عقايد منف ي آح اد جامع ه را نس بت ب ه ورزش زن ان
اصالح نمايد.

برنامه اي ،گروه سنجش برنامههاي لير نمايشي مركز
تحقيقات صداوسيما.
داستاني ،ر ا .)1393( .آثار و پيامدهاي فرهنگي

پيشنهاد م يگ ردد ک ه ورزش زن ان را ب ا کيفي ت

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش با تاكيد بر جهاني

بهتري نمايش دهند تا زنان ترليب گردند بيش از پيش

شدن .پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد ،واحد

به تماشاي برنامهها و آموزشه اي ورزش ي بپردازن د.

علوم و تحقيقات تهران.

البته بعد هنجارهاي فرهنگي در ورزش ب االترين رتب ه
در بين مولفههاي فرهنگ ورزشي را به خود اختصاص
داده است.

رفي پور ،فرامرز .)1378( .وسايل ارتبا

جمعي و

تغيير ارزشهاي اجتماعي :تهران :نشر کتاب فرا.
ساعي ،منصور .)1387( .نقش رسانهها در انتقال

پيشنهاد ميشود که براي مشارکت و حضور هرچه

ارزشها و پديدهي شکاف هنجاري و ارزشي

بيشتر بانوان در امر فعاليته اي ورزش ي ب ه کيفي ت و

نسلها www. bpdanesh. com-تاريخ مشاهده

کميت اي ن قبي ل برنام هه ا اف زوده ش ود ت ا در س اير

.1393/1/7

شبکهها نيز مورد استفاده قرار گيرد.

لفوري ،فرزاد؛ رحمان سرشت ،حسين؛ کوزه چيان،
هاشم؛ احساني ،محمد .)1382( .مطالعه و بررسي

مناب و ماخذ

نگرش متخصصان تربيت بدني به نفش رسانههاي

احساني ،محمد .)1380( .بررسي عوامل بازدارنده فعالي

جمعي در گرايش مردم به ورزش قهرماني و همگاني.

تهاي ورزشي تفريحي با تكيه بر تفاوتهاي جنسي.
همايش تربيت بدني و ورزش .سئول .آگوست ،ص
.149-151

حرکت ،شماره  ،16ص .57-78
قاسمي ،حميد .)1386( .بررسي نقش رسانههاي
گروهي در توسعه ورزش كشور .رساله دكتري.

ارشادي فر ،مهرزاد .)1392( .تأثير برنامههاي ورزشي

دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات.

بر توسعه پيامدهاي اخالقي در جامعه با تأكيد بر

مشكل گشا ،الهام .)1385( .موان مشاركت ورزشي

برنامه تلويزيوني نود .پايان نامه کارشناسي ارشد،

زنان و ارتبا

آنها با انگيزه ،پايان نامه كارشناسي

دانشگاه آزاد ،واحد علوم و تحقيقات.

ارشد ،دانشگاه اصفهان.

اينگليس ،فرد .)1377( .نظريه رسانهها ،ترجمه محمود

مهدويان مشهدي ،مريم .)1387( .بررسي نقش

حقيقت کاشاني ،تهران :مرکز تحقيقات صدا و سيما.

رسانههاي گروهي در ورزش بانوان .پايان نامه

جوادي يگانه ،محمدر ا؛ عزيزي ،جليل.)1387( .

كارشناسي ارشد ،دانشکده تربيت بدني و علوم

هويت فرهنگي و اجتماعي در بين جوانان شهر
شيراز .تحقيقات فرهنگي ،سال اول ،شماره  ،3ص
.183-214

ورزشي دانشگاه گيالن.
گيوريان ،حسن .)1391( .نقش رسانه در فرهنگ
سازي .فصل نامه مطالعات رسانه .سال هشتم،

خاني ملكوه ،محمد .)1386( .نيازسنجي از مردم تهران
درباره برنامههاي ورزشي صداوسيما .تهران:
انتشارات اداره كل پژوهشهاي اجتماعي و سنجش

شماره ،20ص8-6:
نقوي ،عزت( .)1391بررسي موان

فرهنگي بانوان

مشارکت بانوان در فعاليتهاي ورزش گروهي شهر
اصفهان پايانامه ارشد دانشگاه آزاد خوراسگان.
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. مر يه، فريده؛طاهري، ناهيد؛ بخشي،ساريخاني
. جامعه شناسي ورزش زنان.)1392(
. جامعه شناسي ورزش.)1385( . ژاک،دوفرانس
 تهران.گهر

ني:مترجم

 مطاله وبررسي نگرش.)1382( . فرزادوديگران،لفاري
متخصصان تربيت بدني به نقش رسانههاي جمعي در
 نشريه،گرايش مردم به ورزش قهرماني وهمگاني
58-57: ص،16  شماره.حرکت
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