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پديدههاي مربوط به آن است .رسانهها از جمله عوامل اصلي زمينه ساز جهاني شدن بوده و به عنوان عوامل انتقال
دهنده فرهنگ شناخته ميشوند؛ لذا شناخت و تشخيص عملکرد برنامههاي ورزشي در حوزه فرهنگ با توجه به
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ورزشي شبکه ورزش با تاکيد بر جهاني شدن از ديدگاه کارشناسان و برنامه سازان ورزشي است.
روش پژوهش :اين تحقيق از حيث هدف کاربردي ،از لحاظ استراتژي توصيفي و از نظر مسير اجرا پيمايشي بوده
و اطالعات آن از طريق روش ميداني و کمي جمع آوري شده است .جامعه آماري تحقيق حاضر را تمامي صاحب
نظران ،کارشناسان ،همچنين مديران ،متواليان و برنامه سازان ورزشي تشکيل ميدهند که با استفاده از روش نمونه
گيري هدفمند انتخاب شده اند .حجم نمونه نيز شامل  118مدير ،برنامه ساز و کارشناس برنامههاي ورزشي است.
براي جمعآوري اطالعات در اين پژوهش از پرسشنامهمحقق ساختهاي به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است.
ي افتهها و نتيجه گيري :يافتههاي پژوهش نشان داد که بين وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد انتظار زمينههاي
فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش از لحاظ وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي ،وضعيت انتخاب مسابقات
ورزشي ،پوشش و آرايش ،آداب و رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت ورزش بانوان و اوقات فراغت تفاوت معنا
داري وجود دارد .همچنين بين ديدگاه کارشناسان و برنامه سازان در مورد وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي،
وضعيت آداب و رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت ورزش بانوان و در مجموع وضعيت فرهنگي برنامههاي ورزشي
تفاوت معناداري وجود دارد ؛ اما بين ديدگاه کارشناسان و برنامه سازان از لحاظ وضعيت نمايش رشتههاي
ورزشي ،وضعيت پوشش و آرايش ووضعيت اوقات فراغت هيچگونه تفاوت معناداري وجود ندارد.
واژگان کليدي :پيامدهاي فرهنگي ،برنامههاي ورزشي ،شبکه ورزش ،جهانيسازي
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نيستند؛ بلکه بازيگران اصلي با منافع تجاري خودشان

مقدمه
جهاني شدن بارزترين وجه تمايز جهان ديروز و

ميباشند .در اصل ،مفاهيم مطلوب فرهنگي و اجتماعي

امروز است .جهاني شدن اقتصادي ،سياسي و فرهنگي

را رسانهها ميسازند و آنها را انتشار ميدهند .در ضمن

به اشکال گوناگون در طول قرنها توسعهيافته است.

ارزشگذاري براي کاالها را به عنوان توليدکنندگان و

يکي از حوزههاي مهم بحث جهاني شدن که

مصرفکنندگان آنها انجام داده و به مبادالت تجاري

صاحبنظران بدان پرداخته و بر آن تاکيد نمودهاند ،حوزه

سرعت ميبخشند (کرونين.)2004 ،

فرهنگ است .فرهنگ ،کليت پيچيده و در هم تنيدهاي

ظهور رسانههاي جهاني و انعکاس زنده و حضور

است که دانش ،باورها ،هنر ،اخالقيات ،قانون ،آداب و

انها در همه بخشهاي ورزشي ،مرزهاي فرهنگي

سنن و تمامي تواناييها يا عاداتي را که انسان به عنوان

کشورها را از بين برده و مفهوم جغرافياي اجتماعي را

عضوي از جامعه کسب ميکند ،دربرميگيرد.

دچار تغيير و تحول اساسي نموده است .در زمينه

جهانيشدن فرايندي است که به سمت يک جهان

جهاني شدن فرهنگ ،نظرات متفاوتي در بين

بدون مرز حرکت کرده و در طي آن فاصله و زمان،

پژوهشگران وجود دارد .بررسي پيامدهاي جهاني شدن

مفهوم واقعي خود را از دست ميدهند که ميتوان

در حوزه فرهنگ را ميتوان بر اساس نظريات نظريه-

عامل اصلي آن را بهبود تکنولوژيهاي جديد و

پردازان گوناگون به سه بخش مجزا تقسيم -بندي

فناوريهاي ارتباطي دانست.

نمود .مخالفان اعتقاد دارند که اين فرايند موجب نوعي

از عوامل موثر جهاني شدن در حوزه فرهنگ،

همخواني فرهنگي در سراسر جهان خواهد شد .به

رسانههاي گروهي را ميتوان نام برد که باعث ايجاد

عبارت ديگر در هر جايي هر پديدهاي به گونهاي

شتاب در عرصه جهاني شدن حوزه مزبور شده است.

فزاينده شبيه ساير پديدههاي موجود ميگردد؛ زيرا

به اعتقاد مارشال مک لوهان ،تاثير تلويزيون و رسانه-

ساختار ساليق جهاني به طور پيوسته همگنتر ميشود.

هاي گروهي ،زدودن تفاوتهاي زماني و مکاني با

بدينترتيب جهاني شدن ورزش به عنوان نيروي جاذبه

اعالن عصر تازهاي است که ميتوان آن را «جامعه

مرکزي ،فرهنگ ورزش بومي را تهديد نموده و اين

جهاني» ناميد (اوحدي)1370 ،

هويت برساخته را حل ميکند .در ضمن فرهنگ را نيز

از طرفي پديده جهاني شدن بر رسانهها نيز

با به اشتراک گذاردن تجربيات ورزشي در سطح بومي

تاثيرگذار بوده و محتواي برنامههاي آنها را دگرگون

حفظ مينمايد (مارتين -باربرو ،2002 ،واشنگتن و

ساخته است .در حقيقات ،رقابتهاي مدرن ورزشي و

کارن.)2001 ،

رويدادهاي بزرگ ورزشي با منطق و برهانهايي از

در مقابل ،موافقان اعتقاد دارند که جهاني شدن

مدرنيته توسعهيافته است .رويدادهاي عظيم ورزشي و

موجب ايجاد ناپايداري و افزايش تنوع فرهنگي يا

فرهنگ جهاني ورزش ،مرکز نظام اجتماعي اخير مي-

آميزش فرهنگي خواهد شد .در ضمن پديد آمدن

باشد (هورن و منزن ريتر .)2002 ،با وجود فرآيند

ارتباطات جهاني ،بازارهاي جهاني نيز با بافتهاي

فوق ،در طول دو دهه گذشته به واسطه رسانهها و

بومي تعديلشده و اين موضوع فرصت مناسبي براي

تکنولوژيهاي ارتباطي جديد ،جهانيشدن به صورت

توسعه فرهنگهاست.

شديدتر نمود پيدا کرده است .در فرايند جهاني شدن،

دسته سوم نيز طرفدار خاصگرايي فرهنگي مي-

رسانهها ميانجي و واسطه اقتصادي ،سياسي و فرهنگي

باشند که نوعي واکنش در برابر جهاني شدن بوده و

52

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

برنامههاي ورزشی شبکه ورزش با تاکید برجهانی شدن

وضعیت فرهنگی

ويژگي آن مقاومت و ستيز در مقابل فرايند جهاني

ورزشکاري و انصاف به ثباوت مايرسااند .ورزش در

شدن است .بسياري از نظريهپردازان اعتقاد دارند که

ارتباط با شيوه رايج و حاکم برزندگي در جوامع مادرن

واکنش فرهنگي در مقابل جهاني شدن ،استحاله و

بوده و تغييرات فرهنگي -اجتماعي واحدهاي گوناگون

تسليم نيست .در غالب موارد ،واکنش فرهنگها با

را ثبت ميکند (کارول)2000 ،

مقاومت و حتي مقابله پر تنش همراه بوده و معموالً در

البتااه در جااوار ورزش ،رسااانه نيااز گونااهاي راه

قالب توسل به عناصر هويت بخش زباني ،ديني ،قومي

ارتباطي قابل اعتماد براي بشر به شامار اماده و آنهاا را

و نژادي نمود مييابد.

به سوي آرمانشهر خود نزديک ميکند.

روو ( )2003در تحقيقي تحت عنوان ورزش و

در اين پژوهش ما به بررسي نظريات مطار شاده

انکار جهاني بيان ميکند که تکيه اساسي ورزش بين-

در حوزههاي فرهنگي داخل کشور ميپردازيم؛ باا ايان

المللي در اشکال بومي و ملي ،ساختار هويت را به

فرض که رسانهها از جمله تلويزياون از عوامال اصالي

ناچار تغيير ميدهد و ضمناً منابعي را براي بسيج

زمينهسااز جهااني شادن باوده و نقاش بسازايي را در

عمومي بطورآگاهانه يا ناآگاهانه جهت تحکيم ديدگاه-

جهاني شدن حوزه فرهنگ ايفا مينمايند .تلويزياون در

هاي ضد جهاني شدن فراهم ميکند .در اين تحقيق،

کنار وظايفي نظيار افازايش آگااهي و انتقاال خبار باه

وضعيت موجود برنامههاي ورزشي تلويزيون از نظر

مخاطبان ،امر انتقال فرهنگ را نيز بر عهده دارد.

ترويج الگوهاي فرهنگ جهاني بررسي خواهد شد.

تلويزي اون در کنااار نمااايش ي اک مسااابقه ،مي اراث
فرهنگااي کشااورها نظياار نحااوه پوشااش و آرايااش

بي ان مسئله

ورزشکاران و يا ارزشهاا و باورهااي ماردم را انتقاال

در ميان رساانههااي ارتبااطي ،تلويزياون از لحااظ

ميدهد .با توجه به اينکه ورزش امروزه ديگر تنها ياک

فراگير و در دسترس باودن در تماامي نقااط جهاان از

مسابقه يا بازي بين دو کشور نيست ،ميتوان باه ماوارد

اهميت بااليي در ميان رسانههاا برخاوردار باوده و باه

بسياري اشاره نمود که همگام با ورزش موجب اشااعه

عنوان پر نفوذترين رسانه موجود ،اثرات عظايم و هماه

دوسااتي و همزيسااتي مسااالمتآمي از انسااانها در کنااار

جانبااهاي را در جهاات ارتقاااح سااطح شااعور فااردي و

يکديگر ميگردد لذا ،رسانهها ملازم باه ايجااد حرکات

اجتماعي بشر امروزي بر جاي گذارده است .اين رسانه

هدفمند در راستاي فرامين حوزه ورزشي مربوطه باوده

به هماراه سااير وساايل ارتبااط جمعاي در ياک بعاد

و بايستي با شناخت مطلوب از فرهنگ بومي خاود باه

گسترده موجب تحکيم اصول و مارام عاماه مايشاود.

انعکاس اخبار مرتب با رشاتههااي گونااگون ورزشاي

يکي از حوزههايي که رسانه موجب تقويت انعکاس آن

بپردازند.

براي مخاطبين ميگردد ،ورزش و پديدههاي مارتب باا
آن است.

پاژوهش حاضاار بااا بررساي عملکاارد برنامااههاااي
ورزشي در حوزه فرهنگ ،تاثير جهاني شدن بر محتواي

توسعه ورزش تابعي از صنعتي شدن ،مدرنيسام ياا

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش تلويزياون را از نقطاه

نوسازي و ارتباطات است .در واقع ورزش آييناه قابال

نظر مخاطبان منتخب مورد مداقه قرار ميدهد .بررساي

اعتمادي از جامعه را فراهم ميآورد.

وضع موجود موجب ميگردد که بار اسااس آن ،بتاوان

ورزش انعکاسدهنده ارزشهاي اجتماعي اسات و

راهکارها و پيشنهادهاي کارشناساانه برخواساته از ايان

تاااثير ارزشهااايي نظي ار نظاام و انضااباط ،رياضاات و
خااودکنترلي را باار ارزشااهاي جمع اي از قبي ال روحي اه
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تحقيق را در جهت دستيابي به وضع مطلاوب اساتنتا

است که به شناخت ،تامين اعتبار و هدايت باورهاي

نمود.

اجتماعي درباره آنان کمک مينمايند.
در محي هاي ورزشي ،افرادي که رسانههاي
ورزشي را هدايت ميکنند ،مبادرت به انتخاب

ضرورت و اهميت پژوهش
يکي از تحوالت دوران معاصر که تاثير شگرفي بر
روي موازين اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي دارد ،مساله

رويدادهايي مينمايند که در جهت پوشش اهدافشان به
وقوع ميپيوندد( .کواکلي)2007 ،

جهاني شده است .جهاني شدن با ابعادي که در عرصه-
هاي مزبوردارد ،بر روي تمامي زمينهها از جمله ورزش

اين مطلب ،موجب افزايش ميزان اهميت و

تاثير گذارده که به گونهاي مثبت يا منفي نمود پيدا مي-

ضرورت پرداختن به اينگونه موضوعات ميگردد.

کند .امروزه يکي از نمادهاي موثر پديده جهاني شدن

بايستي اذعان نمود که ورزش امر بسيار مهمي در

در عرصه ورزش ،ظهور رشتههاي نوين ورزشي است

عرصه جهاني شدن به حساب ميآيد .علت آن نيز

که فرهنگ مبدا را با خود به کشورهاي مقصد منتقل

نقش دوگانهاي است که اين مقوله به عنوان يک

ميکند .اين موضوع نه تنها موجب ارتقاح سطح رقابت-

محرک ،معيار و شاخص تغييرات فراملي ايفا مينمايد.

هاي ورزشي شده است ،بلکه همچنين باعث گرديده

(رابرتسون و گوالينوتي)2007 ،

که مضامين سبک زندگي ،الگوي مصرف ،اوقات

اين تحقيق بدنبال شناخت عملکرد برنامههاي

فراغت ،تبيين ارزشها و عالئق نيز مورد تطابق يا

ورزشي در حوزه فرهنگ باتوجه به مقوله جهاني شدن

سازگاري قرار گيرد .به همين دليل به نظر ميرسد که

از ديدگاه مخاطبان منتخب ميباشد .هدف آن نمايش

سبک زندگي ،عاليق و تمايالت ،ارزشها و الگوي

اين مطلب است که تلويزيون تا چه حد توانسته است

پيروي از برنامههاي اوقات فراغت در بين نسل جوان و

باتوجه به وقوع تغييرات بسياري که در زمينه ورزش

متقدم امروزي ،متناسب با دامنه جهاني شدن در

نوين رخ ميدهد ،در راستاي چارچوبهاي ارزشي

کشورها تغيير شگرفي يافته است .از طرف ديگر

خود گام بردارد.

بسياري از کشورها سعي دارند از طريق ورزش به

همچنين تحقيق حاضر در پي يافتن پاسخ بدين

ترويج ارزشهاي فرهنگي خود بپردازند .لذا با توجه به

سوال ميباشد که رسانه تا چه حد توانسته است با

پديد آمدن تحوالت گوناگون در عرصه تکنولوژي و

وجود تمامي پيشرفتهايي که در عرصههاي فني و

فناوري ميتوان رسانهها و به ويژه تلويزيون را عامل

تکنولوژيکي رسانهها به وقوع ميپيوندد ،بر ارزشهاي

پيشبرد فرامين مذکور دانست.

بومي و فرهنگ ملي خود تاکيد نمايد.

وينيسنت ( )2005ثابت نمود سبکي را که يک

در نهايت هدف کلي پژوهش حاضر شناخت

رسانه براي تشريح رواديد اجتماعي و مولفههاي

برخي از بخشهاي ويژهاي ميباشد که در عرصه نمايش

مربوط به آنها به کار ميبرد ،الگوي بسيار مهمي در

از ديدگاه متوليان امر پنهان مانده است .تلويزيون به

جهت شناخت ،نگرش و گرايش رسانهها به اين مقوله

عنوان پرمخاطبترين رسانه جمعي ،بيشترين تاثير را

به حساب ميآيد .لذا وي نتيجه گر فت که حکميت

در شکلگيري عقايد ،باورها و نگرش افراد در زمينه-

رسانهها ،حاصل روايت و نمايش ورزشکاران ممتازي

هاي گوناگون دارد.
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در اين راستا بايستي به اين مطلب اشاره نمود که
ارزيابي فرهنگ و ارتباطات ،فرايند نوين و رو به
رشدي است که به عنوان يک ضرورت مبرم در سطو
ملي مطر ميگردد .بنابراين در اين برهه حساس از
زمان ،الزم است که وضعيت موجود برنامههاي ورزشي
به دليل پديد آمدن توسعه کيفي و کمي در متون
برنامههاي ورزشي شبکههاي گوناگون و افزايش
مخاطبين اين رسانهها مورد بررسي قرار گرفته و
ديدگاه مخاطبين در مورد زمينههاي فرهنگي اين وسيله
ارتباط جمعي منعکس گردد.

 بررسي وضعيت پوشش و آرايش در برنامههاي
ورزشي با تاکيد بر الگوي جهاني
 بررسي وضعيت آداب و رسوم در برنامههاي
ورزشي با تاکيد بر الگوي جهاني
 بررسي وضعيت هويت در برنامههاي ورزشي با
تاکيد بر الگوي جهاني
 بررسي وضعيت ورزش بانوان در برنامههاي
ورزشي با تاکيد بر الگوي جهاني
 بررسي وضعيت اوقات فراغت در برنامههاي
ورزشي با تاکيد بر الگوي جهاني

نتايج بررسي حاضر براي سازمان صدا و سيما ،به

 مقايسه ديدگاههاي برنامهسازان و کارشناسان در

ويژه گروه مطالعات ورزشي بسيار مفيد و پر ثمر است؛

مورد وضعيت موجود برنامههاي ورزشي تلويزيون

به گونهاي که اين نهاد گسترده قابليت آنرا خواهد

از نظر ترويج الگوي فرهنگ جهاني

داشت که آثار تاييد شده اين مقاله را در زمينه طر و
برنامهريزي مضامين گوناگون رشتههاي ورزشي منظور

فرضيات پژوهش

نموده و شبکه ورزش نيز قادر خواهد بود به عنوان تنها

[ ]1بين وضعيت نمايش برنامههاي ورزشي تلويزيون و

متولي ورزش رسانهاي در راستاي توسعه و به

ترويج الگوي فرهنگ جهاني ارتباط معناداري

کارگيري ارزشهاي ديني و شناخت مطلوب عالئم

وجود دارد.

جهاني شدن ،پيامدهاي تثبيت شده پژوهش حاضر را

[ ]2بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار

در جهت توليد برنامههاي ورزشي مورد توجه قرار

زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

دهد.

از لحاظ انتخاب مسابقات ورزشي تفاوت معنا
داري وجود دارد.
[ ]3بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار

اهداف تحقي ق

زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

هدف کل ي
 بررسي وضعيت موجود برنامههاي ورزشي
تلويزيون از لحاظ ترويج الگوي فرهنگ جهاني

از لحاظ پوشش و آرايش در شبکه ورزش تفاوت
معنا داري وجود دارد.
[ ]4بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار
زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

اهداف ويژه
 بررسي وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي با تاکيد
بر الگوي جهاني
 بررسي وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي در
برنامههاي ورزشي با تاکيد بر الگوي جهاني

از لحاظ آداب و رسوم تفاوت معنا داري وجود
دارد.
[ ]5بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار
زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش
از لحاظ هويت تفاوت معنا داري وجود دارد.
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[ ]6بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار

از سوي ديگر بعد از جنگ جهاني دوم وضعيت

زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

نوين اقتصادي ناشي از صلح  1945ميالدي و سلطه

از لحاظ ورزش بانوان تفاوت معنا داري وجود

نسبي آمريکا سر منشاح بروز شراي

نوين جهاني و

دارد.

شکلگيري پايههاي «جهاني شدن» به شيوه مدرن

[ ]7بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد انتظار

گرديد.

زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

مفهوم «جهاني شدن» از اوايل دهه  80به بعد

از لحاظ اوقات فراغت تفاوت معنا داري وجود

متداول گرديده و در طي دهه  90به گونهاي عيني

دارد.

ظهور نمود .پديد آمدن انقالب در عرصه فناوري،

[ ]8بين ديدگاههاي کارشناسان و برنامه سازان ورزشي

اطالعات و ارتباطات که مقارن با پايان جنگ سرد بود

در مورد وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي،

موجب ايجاد تسريع در روند جهاني شدن گرديده و

وضعيت آداب و رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت

زمينه بس

و گسترش جوانب مختلف آن را بيش از

ورزش بانوان و در مجموع وضعيت فرهنگي

پيش فراهم ساخت (حميدي و سرافرازي)1390 ،

برنامههاي ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد.
نگرش مفهوم ي به جهان ي شدن

مبان ي نظري و پيشينه پژوهش
جهان ي شدن و پيشينه تاريخي آن
مفهوم جهانيشدن به تدريج وارد محافل علمي

امروزه جهاني شدن يا به تعبير فرهنگ رجايي
«جهان گستري» به يک اصطال کامالً رايج در رسانه-
ها ،تجارت ،اقتصاد و سياست تبديل شده است.

شده است .اين مفهوم تا اوايل دهه  1980اعتبار علمي

استفاده گسترده از اين واژه در رشتههاي مختلف

چنداني نداشت ولي بعد از آن کاربرد اين واژه متداول

علوم اجتماعي ،موجب ظهور تعاريف و تعابير

گرديد .به عقيده هگل هر پديدهاي ضرورتاً به هنگام

گوناگوني شده است.

گذار از يک مرحله به مرحله ديگر ،پيشينه تاريخي يا

کوتکوويچ و کلنر اصطال جهاني شدن را براي

فرايندي که به حرکت در جهت تکامل آن انجاميده

توصيف روندي به کار ميبرد که در طي آن اقتصاد

است را با خود حمل ميکند.

جهاني و نيروهاي سياسي و فرهنگي به سرعت کره

بر طبق فلسفه هگل ،هر روندي همواره در

زمين را تحت نفوذ خود قرار داده و به ايجاد يک بازار

برگيرنده گامهايي ميباشد که به تکامل آن انجاميده

نوين جهاني همراه با سازمانهاي سياسي جديد فراملي

است .فلسفه علم به ما ميآموزد که بستر اصلي

و فرهنگ جهاني ختم شده است .بدين ترتيب

تغييرات يک پديده ،به دليل رشد و تغييرات حاصل از

دورنماي جهاني شدن ،عبارت از توسعه بازارهاي

کنشها و واکنشهاي عناصر تشکيلدهنده آن ،در درون

جهاني سرمايهاي ،زوال دولتهاي ملي ،گردش پرشتاب

پديده قرار دارد .جنگ جهاني اول نتيجه تعارضي بود

کاالها و پديد آمدن اشکال فرهنگي گوناگون اطالعات

که در قالب ناسيوناليسم به وجود آمد و پس از جنگ

و فناوري است.

نيز نهاد جامعه ملل متحد ،نخستين ارگان بينالمللي بود

در واقع جهاني شدن به معناي شکوفايي جوامع

که کشورها از طريق آن توانستند به خار از مرزهاي

مدني ،کاهش موانع تجارت آزاد و تعميق وابستگي

خود نگاه فرامليتي بيفکنند.

متقابل ميباشد .به نظر فوکوياما ،اين ترکيب بدان
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معناست که فرايندي بنيادي براي انتقال الگوي مشترک

شد تا حدي که فواصل ارزشي جاي خود را به

تکاملي به جوامع انساني شکل گرفته و پايههاي

همسانسازي ارزشي ميدهند .با اين تفاسير ميتوان

تاريخي جوامع را در راستاي نيل به ليبرال دمکراسي

عنوان نمود که جهاني شدن باعث تضعيف هويت مي-

تداعي مينمايد .فريبندگي مفهوم جهاني شدن زمينه-

گردد .دليل اين امر نيز آن است که فرايند فوق خواهان

ساز بکارگيري اصطالحاتي نظير جامعه جهاني،

يکسانسازي فرهنگها و ادغام فرهنگهاي بومي و

وابستگي متقابل ،گرايشات تمرکزگرا و جهانگرايي بوده

محلي با فرهنگ مسل

جهاني بوده و موجبات غلبه

است که در جهت فهم تفاوت بين امور اجتماعي حال

هويتهاي فراملي يا فروملي را بر هويتهاي ملي

و گذشته ابداع ميگردد.

فراهم ميآورد (دهشيري.)1379 ،

در واقع جهاني شدن ،برد جهاني عرصههاي
گوناگون زندگي است .اين مفهوم از گسترش فزاينده

رويکرد فرهنگ شناسانه جهان ي شدن

موضوعات در هم تنيده جهت انتخاب فرصتهاي با

مطالعات مردم شناسانه در زمينه مسايل فرهنگي

ارزش در اجتماع با توجه به الگوهاي رقيب شکل

جوامع موجب طر

پرسشهاي سياسي و فلسفي

گرفته و ناشي از اقدامات گوناگون حاصل از يک

خاصي ميگردد .يک مردم شناس بايستي در طي يک

فرايند جهاني است.

پروسه طوالني مدت که گاهي بيش از يک سال طول

به طور خالصه ميتوان عنوان نمود جهاني شدن

ميکشد به تفحص پيرامون مسايل گوناگون فرهنگي

فرايندي است که بر روي کليه جنبههاي زندگي بشر

بپردازد .وي در نهايت رويکردي را از افراد مورد

اعم از سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي ،خصوصي ،عمومي،

مطالعه دريافت کرده و يافتههاي خود را به مخاطبين

حقوقي و فرهنگي تاثير ميگذارد.

بيشتري تعميم ميدهد .نتيجه اينگونه مطالعات فرهنگي
در برگيرنده تفاسير و تعبيرات گوناگون پيرامون

بعد فرهنگ ي جهان ي شدن
با مطالعه جوانب گوناگون رواب

رويکردهاي درون فرهنگي و برون فرهنگي است.
متقابل اجتماعي

فرهنگ شناس نيز تالش ميکند چشمانداز جامعتري را

و تاثير مناسبات توليدي ،ميتوان فرهنگ جامعه را

براي متداول نمودن امور حاکم بر جامعه ارائه نمايد

مورد بررسي قرار دارد .نتايج حاصل از پژوهشهاي

(مسعودي)1389 ،

پيشين نشان ميدهد که آزادي تجارت باعث تغيير
مناسبات توليدي در سطح جوامع شده و به تبع آن،
ارزشهاي فرهنگي نيز به تدريج متحول ميگردد.

نتايج اينگونه بررسيها و مطالعات فرهنگي در
قالب فرضيات ذيل توصيف ميگردد:
نخست آنکه افراد جامعه ،کاالها ،ايدهها و نهادهاي

گسترش حيطههاي فرهنگي يکسان در اجتماع به

جهاني شده را به شيوههاي کامالً متنوعي تفسير نموده

مفهوم اشاعه ارزشهاي مشابه براي ارزيابي و سنجش

و به منظور بهرهوري از آنها ،اين عوامل را به طرق

بوده و در نهايت موجب ميگردد ،در جامعهاي که

گوناگون به درون زندگي خود راه ميدهند.

بستر رشد و نمو اينگونه ارزشهاي معياري است ،گونه-

تحقيقات مردمشناسانه مبين امتزا

اي تسل

تواناييهاي

فرهنگي برقرار گردد .همگوني تفاسير،

جوامع با مواردي است که در ظاهر موجب تهديد

برخاسته از همگوني ارزشها بوده و در اين شراي ،

منافعشان ميگردد .استراتژيهاي خاصي در برابر

وجوه ملي و محلي در حوزه فرهنگ کمرنگتر خواهد

تاثيرات برجسته فرهنگي بر جوامع اتخاذ شدهاند که
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مهمترين آنها راهبرد «مقاومت» و «تناسبسازي»

هويتيابي فرهنگ ي در عصر جهان ي شدن
فرهنگ عبارت از شبکهاي زنده ،پويا و زاينده مي-

است(مسعودي.)1389 ،
البته غالب افراد وراي اين رويکرد ،تاثير هجمههاي

باشد که در طي سدههاي متمادي پيوسته در حال تغيير،

غيربومي را با زندگي خود عجين نموده و آنها را

تکامل ،پااليش و باززايي بوده است .بسياري بر اين

سازگار ميسازند .مارشال سالينز به عنوان يک مردم

باورند که فرهنگ و به تبع آن هويت فرهنگي گنجينه-

شناس عنوان ميکند که افراد غالباً جهت ايجاد شباهت

هايي هستند که در طي قرنهاي متمادي به ما به ارث

با اقوامي که کاالها و عقايد خارجي را به کشورشان

رسيده است و افراد جامعه بايستي در نگهداري و

وارد ميکنند ،آنها را مورد بهرهبرداي قرار ميدهند.

پاسداري از آنها کوشا باشند .با توجه به چنين ديدگاه-

متناسبسازي کاالها و ايدههاي جهاني در درون

هايي ميتوان اذعان نمود که فرهنگ حاصل جوشش

جوامع موجب آشکار شدن اين مطلب ميگردد که

نيروهاي خالق بشري و اجتماعي است که با تقديسات

گزينههاي گوناگون مفاهيم غربي نظير توسعه پايدار،

و تکريمات زائد يا نابجا روند پيشرفت آن از زايش باز

حقوق بشر يا تکنولوژي رسانهاي و محتواي آن به

ميايستد؛ زيرا عالوه بر آنکه فرهنگ حاصل ونتيجه

درون جوامع راه پيدا ميکند.

پيشرفت انساني و اجتماعي است ،عامل بسيار مهمي
براي اعتالي اهداف بشري به شمار ميرود .لذا به دليل

ابقاح هويت مل ي در روند توسعه جهان ي شدن

آنکه فرهنگ و هويتهاي فرهنگي از جايگاه بسيار

نگرشهاي مثبت و منفي خاصي نسبت به جهاني

ارزشمندي در اجتماع برخوردارند ،بايد به جاي

شدن و هويت ملي وجود دارد .از نقطه نظر مثبت-

تقديس آنها به عنوان سنن ثابت و تغير ناپذير ،به مثابه

گرايان ،جهاني شدن موجب پويايي و بالندگي هويت

يک فرايند شکلپذير بدان نگريست.

ملي ميگردد؛ زيرا ارزش هويت در بازار رقابت جهاني

با اين تصور ميتوان اينگونه مضامين خاص را با

بستگي به ميزان توان آن در رقابت و خودآگاهي و نيز

نويني را ايجاد

اعتماد به نفس و آگاهي از شراي

وضعيت جديد تطبيق داده و شراي

جديد بينالمللي

نمود .اين کار باعث ميگردد که اهداف و غايات

دارد .اما هنگامي که جهاني شدن به عنوان پروژهاي

فرهنگي باز تعريف شده و قابليت انسجام ،انعطاف-

براي تسل

همه جانبه فرهنگي مطر ميگردد ،بسيار

پذيري و تکثر آنها نيز حفظ گردد.

تامل برانگيز است(مظاهري و کاوسي.)1390 ،
جهاني شدن نوعي فرايند و تحول ديااکتيکي را

تعريف عمليات ي شاخص الگوي فرهنگ جهاني

سبب ميشود که از رهگذر آن مرزهاي سياسي،

براي شناخت بهتر مفااهيم و موضاوعات مختلاف،

فرهنگي و هويتي به گونهاي فزاينده از بين رفته و

آنها را به ابعاد يا مقوالت و در نهايت باه مولفاه هاايي

جوامع گوناگون در يک جامعه جهاني ادغام ميشوند.

تقسيم مينمايند.آنگاه براي هر مولفه که نشانگر ويژگي

بدينترتيب فرهنگهاي خاص و متنوع به يکديگر

خاصي از موضوع است ،شاخص يا شااخص هاايي را

نزديک شده و موجب شکلگيري فرهنگهاي عام و

در نظر ميگيرند.

توسل به عناصر هويتبخش خاص فرهنگي ميگردد
(مظاهري و کاوسي.)1390 ،

شاخص 1در اصطال علمي امري است که بوسايله
آن بتوان کميت ،کيفيت ،تغييرات يا ثبوت يک موضاوع
را تشخيص داده واندازه گيري نمود.
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وضعیت فرهنگی

شاخصها به عناوان وساايل و ابزارهااي سنجشاي

در ذهن خود ايجاد ميکند .همچنين افراد از طريق

بايستي از قابليت هاي الزم باراي ياک ابازار کارآماد و

رسانههاي جمعي خطوط مفروش بين فضاهاي عمومي

مفيد برخوردار باشند.مهمترين ويژگي هاايي کاه باراي

و خصوصي را ترسيم نموده و با سازماندهي مجدد آنها

هر نوع شااخص در نظار گرفتاه مايشاود ،عباارت از

به گونهاي فعال در جهت خلق فرصتها و امکانات

قابليت تمايز ،سهولت کااربرد ،حساسايت ،تناساب باا

جديد تالش مينمايند (مظاهري و حسينزادگان،

موضوع و قابليت جمع بندي است.

.)1390

از آنجائيکااه موضااوعات انساااني و اجتماااعي از

جوانان در دوران بلوغ که مرحله شکلگيري هويت

ويژگي هااي خاصاي برخاوردار مايباشاند ،توجاه باه

آنان است ،همواره به دنبال کشف ارزشهاي موجود در

ضرورت ،اهميت و ويژگيهااي خااص شااخصهااي

جامعه بوده و با اين کار موجب درونيسازي آنها مي-

فرهنگي 2بسيار حياتي اسات(گزارش جهااني فرهناگ

گردند .اين نو باوگان در حين مواجهه با اينترنت و

،2000سازمان يونسکو).

حجم گسترده اطالعات حيرتانگيز و متنوع ،مجبور
به بازيابي هويت خويش در يک دنياي مجازي مي-

ابعاد و مولفههاي شاخص الگوي فرهنگ جهان ي

باشند .بنابراين امکان دارد که در اين برهه از زندگي،

 شرکت در ورزش همگاني و نوع آن به تفکيک

اينترنت به عنوان يک قالب مجازي بر روي فرايند

گروههاي سني و جنسيتي
 حضور در ورزش قهرماني و حرفه اي و نوع آن
به تفکيک گروههاي سني و جنسيتي
 تاثيرات رواني و رفتاري طرفداري از تيمهاي

هويتيابي آنان تاثير منفي بگذارد (مظاهري ،و حسين-
زادگان.)1390 ،
از طرف ديگر ،گاهي برخي از ويژگيهاي
شخصيتي افراد نظير سن ،تحصيالت ،محل سکونت و
حتي جنسيت نيز در فضاي اينترنتي پنهان ميماند .به

ورزشي
 استفاده از اماکن ورزشي به تفکيک گروههاي سني

عنوان مثال افرادي که در اتاقهاي گفتگو شرکت مي-
جويند ،با مشخصاتي غيرواقعي ظاهر شده و وراي

و جنسيتي
 فضا ،اعتبار و نيروي انساني

شخصيتهاي دروغين يا خود پرداخته صحبت مي-
نمايند .کاربرد اينگونه شخصيتهاي پنهان موجب

تاثير رسانههاي جهاني بر هويت فرهنگي
بر طبق اصول روانشناختي ميتوان هويت را در

ايجاد اثرات شگرفي بر روي افراد ميگردد (مظاهري و
حسينزادگان.)1390 ،

قالب سه عنصر شخصي ،فرهنگي و اجتماعي تعريف
نمود که هر يک از آنها در تکوين عقايد انساني نقش

فرهنگ و ورزش

بسزايي را ايفا ميکنند .با امکانات و گزينههاي فراواني

فعاليتهاي ورزشي بخشي از فرهنگ جامعه

که رسانههاي عمومي از جمله اينترنت در اختيار

محسوب ميگردند .ورزش بدون اتکاح به يک نظام

جوانان ميگذارد ،آنان با محرکهاي جديد و رفتارهاي

صحيح فرهنگي نمي تواند به عنوان نمودار پيشرفت و

گوناگون آشنا ميشوند .چنين فضايي موجب خلق

ترقي معرفي گردد .در نتيجه ،توسعه و تکامل ورزش

هويتهاي نامشخص و متحول ميگردد؛ به ويژه براي

وابسته به تکامل عناصر فرهنگي جامعه است .يکي از

نسلي که در مقايسه با نسل قبلي محرکهاي فراواني را

خصوصيات فعاليتهاي ورزشي ،قابليت فرهنگ پذيري
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آن است .رشد و توسعه فرآيندهاي ورزشي نمايانگر

ورزشي همگام با تربيت ورزشکاران در رشتههاي

سطح فرهنگ جامعه ميباشد .تاريخ فعاليتهاي ورزشي

گوناگون سهيم باشند (نادريان جهرمي.)1389 ،

نشان ميدهد که اينگونه فرآيندها به موازات رشد،
توسعه و پيشرفت فرهنگ عمومي اعم از مادي يا

رسانه و ورزش

معنوي ،نقشي پويا و موفق در زندگي افراد جامعه

امروزه رسانههاي جمعي نفوذ بسيار زيادي در

داشته و ارتقاح سطح فرهنگ ورزشي در اجتماع را به

زندگي اجتماعي و فردي اعضاح جامعه دارند .پيامها و

دنبال داشته است.

آگهي هايي که به گونه اي مستمر و مرتب از
رسانههاي جمعي پخش ميشوند ،در حقيقت بخش

فرهنگ ورزشي به عنوان بخش ي از فرهنگ عموم ي

بسيار مهمي از زندگي روزانه ما را تشکيل ميدهد.

جامعه

زندگي ما به طور کلي دنياي اجتماعي به وضو توس

ديدگاه افراد از مفهوم ورزش و تصميماتي که در

رسانهها سازماندهي و شکل داده ميشود .رسانهها

مورد استفاده از آن اتخاذ ميکنند ،متاثر از عوامل

همانند ساير پديدههاي اجتماعي و فرهنگي داراي

دروني و بيروني است .افراد جامعه تحت تاثير عوامل

نوعي ساختار اجتماعي ميباشند .بسياري از فعاليتها،

بيروني نظير اقتصاد ،سياست ،فرهنگ عمومي ،شراي

فرهنگها و مفاهيمي که ارائه ميگردند از طريق

جغرافيايي ،تحوالت اجتماعي ،تاريخ و ميراثهاي

رسانهها سازماندهي و هدايت ميشوند (غفاري،

فرهنگي گذشته ميتوانند با توجه به سالئق ،انگيزه ها،

.)1382

نيازها و شخصيت دروني خويش فعاليت يا فعاليتهايي

در حقيقت رسانههاي جمعي ،واقعيت هايي هستند

را انتخاب کنند؛ ولي فلسفه ورزش کردن و گرايش

که زندگي ما را احاطه کرده اند .رسانهها عمدتا از

آنان به ورزش با روند حرکتي جامعه معنا و مفهوم پيدا

طريق تبليغات و ارائه برنامههاي جذاب ،موجب جذب

ميکند (نادريان جهرمي .)1389

مخاطبانشان ميشوند .در هر امر تبليغي پنج عنصر مهم

بسياري از فعاليتهاي ورزشي با نام ها ،گويشها،

شرکت دارد:

حرکات ،لباس ،ابزار و قوانين يا مقررات منطقه اي

ابزار کلي ،ابزار فني ،ابزار انساني ،محتوا وهدف.

خاص در جوامع مختلف بشري صورت ميگيرد.

در حقيقت رسانهها فرآيند تجاري شدن ورزش را

شيوه هااي اجراياي و انجاام حرکاات و مهارتهااي

پر بار نموده و آن را توسعه داده اند .اهم تاکيد

ورزشي نيز بر اساس نوع بينش و نگرش فرد نسبت باه

پژوهشگران معطوف به چگونگي روند تاثير ورزش بر

آن رشااته ورزش اي تعيااين ماايشااود .ارزشااهايي نظي ار

برنامههاي رسانه اي بوده و به نحوه اثر گذاري رسانهها

فروتني ،جوانمردي ،ايثاار و گذشات باه هماراه سااير

بر روي فعاليتهاي ورزشي هيچ گونه توجهي نشده

مفاااهيم فرهنگااي و اخالقااي در هاار جامعااه اي از

است.

گذشته هاي دور همگام با ورزش به افراد آماوزش داده

توسعه و پيشرفت رشتههاي ورزشي در گرو
بکارگيري ابزار ضروري تبليغاتي است .بسياري از

ميشد.
در حال حاضر نيز اين جوامع ميتوانند متناسب با

ايدهها و الگوهاي رفتاري ورزشکاران جوان از طريق

شراي اجتماعي و فرهنگي خود چنين ارزشهايي را

رسانهها شکل ميگيرد .برخي از صاحب نظران

مورد توجه قرار داده و در توسعه و تعميم فعاليتهاي

مشي رسانههاي
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وضعیت فرهنگی

مرتب با پخش برنامههاي ورزشي ميباشند .چهارگونه

نشستهاي ورزشي تلويزيون يک نوع رويداد

نگرش عمده در زمينه مالکيت و محتواي رسانههاي

اجتماعي است .ورزش ،تلويزيون را به خود جلب

ورزشي وجود دارد .نگرش ابزارگرا بر اين باور است

کرده و طوالني بودن مدت زمان پخش اخبار ورزشي

که مالکان مستقيما محتواي رسانهها را کنترل ميکنند

دال بر تاييد اين مدعاست .به عنوان مثال در کشور

نگرش ساختارگرا مبين اين موضوع است که مالکان و

فرانسه ،حجم زماني ساليانه اختصاص کانالها به ورزش

صاحبان رسانهها به گونه اي غير مستقيم بر محتواي

از  232ساعت در سال  1968به  11000ساعت در

رسانهها نظارت ميکنند .ديدگاه کثرت ارزشها معتقد

سال  1992و  33000ساعت در سال  1999رسيده

است که محتواي رسانهها بازتاب آرزوها و آمال

است.

مخاطبان ميباشد .الگوي کسب و کار آزاد نيز مويد

البته کانالهاي خاصي نيز مبادرت به پخش

اين مطلب است که نيازها و خواستههاي مخاطبين در

نمايشهاي ورزشي مينمايند؛ يعني اينکه  97درصد

تعيين محتواي رسانهها دخالت دارند.

اخبار ورزشي از طريق کانالهاي خاص با پرداخت

موفقيتهاي صورت گرفته در عرصه ورزش گونه

هزينه به مشترکين ارائه شده و فق

 3درصد آنها از

اي تفريح و سرگرمي است که توسعه آنها در گرو

شبکههاي رايگان به سمع مخاطبان عام و خاص

فعاليت رسانههاي گروهي ميباشد .اگر ارتباط خاصي

ميرسد.

بين رسانهها و مقوالت ورزشي وجود نداشته باشد،
وسعت آن محدود شده و به صورت محلي يا منطقه

جهان ي شدن رسانهها و پخش رويدادهاي ورزشي

اي باقي ميماند که در نتيجه مجب ميگردد هيچ گونه

با خاتمه انحصار دولتي کانالهاي تلويزيوني در دهه

مشارکتي در اين زمينه بوقوع نپيوندد .در واقع با جريان

 1980و آغاز رقابت کانالهااي خصوصاي ،برناماههااي

داشتن رويدادهاي ورزشي ،مردم مايلند که از آمار و

ورزشي در طي دهه  1990به سرعت گساترش يافات.

ارقام اينگونه وقايع مطلع گردند .اين وظيفه بر عهده

ساعات پخش برنامههاي تلويزيوني در کانالهاي کشاور

رسانه هاست که به نحو مطلوب صورت ميگيرد .از

فرانسه در سال  1984يعني آخرين سال انحصار رسانه-

ديگر اثرات مستقيم رسانه ها ،اتخاذ پوشش رسانه اي

اي معادل  989ساعت بوده و در سال  2003به 56100

است که باعث تهييج تماشاگران و تحريک عاليق آنان

ساعت رسيد که بخش اعظم برنامههاي ورزشي نيز باه

به تماشاي بازي و هدايت آنان به ورزشگاهها ميگردد.

پخااش روي ادادهاي ورزش اي اختصاااص داشاات .اي ان

تلويزيون به عنوان يک رسانه ،هنر پيشه اصلي

موضااوع در نهاياات موجااب جهاااني شاادن ورزش و

دنياي ورزش محسوب شده و رابطه بسيار تنگاتنگي با

اقتصاد ورزشي گردياد .در ساال  2004نياز مساابقات

در آمدهاي حاصل از طريق رسانه دارد .امروزه هيچ

راگبي در  226کشور پخاش شاده و مساابقات تنايس

گونه رقابت و همايش حرفه اي نيست که بدون

روالند نيز در  170کشور جهان پخش گرديد (يوسافي

تلويزيون سازماندهي گردد .البته رسانه نيز بدليل وجود

و همکاران.)1387 ،

منافع مشترک ،پيشرفت خود را مديون توسعه ورزش
نمايشي است .بين اين دو مقوله گونه اي رابطه مالي
نيز حاکم ميباشد.
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نمايش رشته هاي ورزشی
انتخاب مسابقات ورزشی
پوشش و آرايش
ارتقا فرهنگ با تاکید
بر جهانی شدن

شبکه ورزش

آداب و رسوم
هويت

ورزش بانوان
اوقات فراغت

نمودار  :1-1مدل مفهومي تحقيق
پيشينه پژوهش

ورزشي جهت جمعآوري اطالعات متداول بوده و اين

الف  -پيشينه مطالعات خارجي

کار بر روي عملکرد روزنامهنگاران ورزشي و ارتباط با

سيميا تانسل و فيمي تانسل ( )2012در تحقيقي
تحت عنوان اخالق روزنامهنگاران ورزشي در ترکيه

منابعشان تاثير فراواني ميگذارد .به عالوه ،اين موضوع،
تعريف صنعتي حرفهاي گرايي را پيچيدهتر ميکند.

بيان کردند که روزنامهها حوزه ورزش را با استعارهاي

هاردين زونگ در سال  2010در پژوهشي تحت

سخت و

گوناگون اخالقي گزارشگران

ماهرانه و دقيق به عنوان يک محي

عنوان بررسي سطو

خشن،ستيزهگر يا جنگ طلب و ماشيني گزارش مي-

ورزشي به اين نتيجه دست يافت که گزارشگراني که

کنند .آنها در پيشنهادشان با ابراز نگراني عنوان نمودند

در سطح محلي ،اخبار ورزشي را پوشش ميدهند ،در

که مفاهيم فوق با تاکيد بيشتري در کالم گزارشگران

مقابل گسترش اخالق حرفهاي مقاومت بيشتري را

ورزشي وجود دارد

نسبت به گزارشگراني که در سطو ملي و بينالمللي

اخيراً نيز گزارش روزنامهنگاران ورزشي به سمت

فعاليت دارند ،از خود نشان ميدهند .همچنين

يک نوع اخالق نامشخص با عنوان بيحرمتي يا

گزارشگراني که در زمينه ورزش حرفهاي و رقابتي

خشونت معقول و پسنديده سوق پيدا کرده است که

فعاليت دارند ،به مسايل اخالقي بيشتر پايبند هستند.

مبين نوعي توسعه در زمينه حرفهگرايي ورزشي مي-

«جانگ» و «لي» نيز در سال  2007طي تحقيقي با

باشد .اين تحقيق همچنين بيان ميکند که روزنامه-

عنوان تحليل محتواي پوشش رسانهاي بيان کردند که

نگاران ورزشي ،اصول اخالقي ويژه خود را که منطبق

پخش برنامههاي ورزشي در سطح جهاني ،بدون در

روزنامهنگاران

نظر گرفتن محل يا منطقهاي که برنامه در آنجا نمايش

بر اصول به کار گرفته شده توس

داده ميشود ،مصرف همگاني و همزمان ورزش را به

حرفهاي ميباشد ،حفظ نمودهاند.
«رد» نيز در سال  2011طي انجام تحقيقي با عنوان

طور قابلتوجهي تسهيل مينمايد.

استفاده روزنامهنگاران ورزشي از رسانههاي اجتماعي و

«اوتس» و «پالي» در سال  2007در مقالهاي تحت

تاثير آن بر حرفهاي گرايي ،بدين مطلب اشاره ميکند

عنوان روزنامهنگاري ورزشي به عنوان گفتمان اخالقي

که استفاده از رسانههاي اجتماعي در ميان نويسندگان

اذعان داشتند که نبايستي از ورزش به عنوان يک پديده

62

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

برنامههاي ورزشی شبکه ورزش با تاکید برجهانی شدن

وضعیت فرهنگی

پوشالي که اخالق را وسيله قرار ميدهد ،استفاده نمود
و به جاي آن ميتوان از امور مهمي که در رابطه با
اخالق ورزشي صورت ميگيرد ،حمايت کرد.

ب  -پيشينه مطالعات داخل ي
«نظر ويسي» در سال  1392به بررسي پوشش
ورزشي بانوان در شبکههاي استاني پرداخته و گزارش

«پاليسانس» و «لي» در سال  2007طي انجام

نموده است که پوشش ورزش زنان در مقايسه با

پژوهشي با عنوان «ارزيابي آموزش اخالق رسانهاي»

ورزش مردان برابر صفر ميباشد .به عبارت ديگر در

تفاوت معنيداري را از لحاظ نحوه اولويتبندي

طي دوره چهار ماهه پژوهش مزبور هيچ گونه پوشش

ارزشهاي کليدي روزنامهنگاري مرتب با رسانه از قبيل

اختصاصي براي ورزش بانوان در برنامههاي ورزشي

جوانمردي ،استقالل ،صداقت و اجتناب از صدمه زدن

شبکههاي تلويزيوني استاني در نظر گرفته نشده بود.

به ديگران در آغاز و اتمام دوره به دست آورد .اين

در نهايت در اين تحقيق عنوان شده است که نقش

مطالعه همچنين کاهش معنيداري را از لحاظ درجه

رسانههاي جمعي در توسعه ورزش بانوان مشهود بوده

ايده آلگرايي و نسبيتگرايي دانشجويان در پايان دوره

ولي با توجه به نتايج به دست آمده نقش فوق به

آموزش اخالق رسانهاي نشان داد.

درستي ايفا نميگردد.

فينالي و همکاران در سال  2004تحقيقي را تحت

قاسمي ،فراهاني ،شاکرمي و حسيني نيز در سال

عنوان ترويج فعاليت بدني از طريق رسانههاي جمعي

 1392با تحليل محتواي برنامههاي ورزشي سيماي

انجام دادند .در اين تحقيق رسانهها را از سال  1998از

استانها گزارش کردهاند که شبکههاي تلويزيوني استاني

لحاظ تاثير پيامها و تغييرات رفتاري صورت گرفته

از يک نظام جامع و هماهنگ با افق رسانههاي ملي در

توس آنان مورد بررسي قرار دادند.

پوشش برنامههاي ورزشي بانوان بهرهگيري نمي کنند.

نتايج نشان داد که رسانههاي جمعي در توسعه

آقاجان بگلو ،بذرافکن و روحاني در سال  1392با

ورزش تاثير ناچيزي داشته و در تغيير آگاهي و نگرش-

بررسي رسانههاي ديداري و انتخاب الگوي زندگي

هاي مرتب با فعاليتهاي بدني مشارکت مختصري را

گزارش نمودهاند که تلفن همراه به عنوان پرکاربردترين

صورت دادهاند.

وسيله ارتباطي در ميان دختران معرفي شده است.

«بلينگ» و «ايستمن» نيز در سال  2002تحقيقي را

همچنين بين سن و سبک پوشش و آرايش با بهرهگيري

در رابطه با نمايش انتخابي جنسيت ،نژاد و مليگرايي

از رسانههاي ديداري رابطه معنيداري مشاهده مي-

در پوشش تلويزيوني آمريکا در المپيک تابستاني 2000

گردد.

صورت داده و بدين نتيجه دست يافتند که مردان در

ارشاديفر در سال  1392در پاياننامه خود با عنوان

پوشش تلويزيوني بيش از زنان درگير ورزش نشان

تاثير برنامههاي ورزشي بر توسعه پيامدهاي اخالقي در

داده شده و از لحاظ داشتن مهارت به عنوان

جامعه با تاکيد بر برنامه تلويزيوني نود نشان داد که بين

ورزشکاران واقعي معرفي شدهاند .در ضمن آنها نيمي

آزمودنيها پيرامون تاکيد برنامههاي تلويزيوني به ويژه

از کل زمان پخش را به خود اختصاص داده و توجه

برنامه فوق از لحاظ احترام به مربيان ،قوانين و

بيشتري را دريافت ميکردهاند.

مقررات ،رفتارهاي اخالقي و داوران تفاوت معنيداري
وجود ندارد ولي در مورد موازيني نظير احترام به
مديران ،خبرنگاران و تماشاگران تفاوت وجود دارد که
در هر سه مورد ،تماشاگران تاکيد بيشتري بر روي
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احترام به داوران ،خبرنگاران و بينندگان داشتهاند.

درآن از طريق کاربرد روش ميداني به شيوه کمي جمع-

همچنين برنامه فوق بر روي مسائلي نظير رعايت

آوري گرديده است.

اخالق حرفهاي در رسانه جمعي و ترويج گفتگوي
غيرمنطقي در رابطه با مسائل مزبور تاکيد داشته و

جامعه آماري

هيچگونه ساز و کار مطلوبي را نيز معرفي ننموده است.

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل تمامي

مرادي ،هنري و احمدي در سال  1390طي تحقيقي

صاحبنظران ،کارشناسان ،مديران ،متوليان و برنامهسازان

نشان دادند که بين زير مولفههاي موثر نقش چهارگانه

ورزشي است.

رسانه ملي در ورزش همگاني تفاوت معنيداروجود
دارد .در اين تحقيق عنوان شده است که رسانه ميتواند
با بکارگيري نيروهاي متخصص و متعهد در راه اعتالي

روش نمونهگيري و حجم نمونه
روش نمونهگيري تحقيق حاضر از نوع هدفمند

ورزش همگاني و نيز افزايش آگاهي افراد جامعه گام-

است؛ به گونهاي که صاحبنظران ،کارشناسان ،مديران،

هاي موثري بردارد.عليزاده و فتحينيا در سال 1385

متوليان و برنامهسازان ورزشي که اطالعات کافي در

تحقيقي را تحت عنوان رابطه ميزان استفاده از رسانهها

مورد برنامههاي ورزشي داشتند به عنوان نمونه برگزيده

با تاکيد بر تلويزيون و طرز فکر مخاطبان انجام دادند.

شدند .در اين تحقيق  118مدير ،کارشناس و برنامهساز

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان ميدهد که با افزايش

ورزشي انتخاب گرديدند.

ميزان تماشاي برنامههاي ورزشي بر مخالفت بينندگان
با ايدهها و قضاوتهاي مطر شده در اين برنامه افزوده

ابزار پژوهش

ميشود.رهنما نيز در سال  1382تحقيقي را با عنوان

به دليل عدم امکان دستيابي به يک پرسشنامه

تحليل محتواي اخبار ورزشي سيما در ساعت 19:45

استاندارد ،از يک پرسشنامه محقق ساخته بهرهگيري

انجام داده و در طي آن به بررسي و تحليل  242خبر

شد که مشتمل بر  45سوال در هفت مولفه وضعيت

گوناگون پرداخت .نتايج حاصل از اين تحقيق حاکي از

نمايش رشتههاي ورزشي ،وضعيت انتخاب مسابقات

آن است که بيش از نيمي از اخبار پخش شده از اين

ورزشي ،وضعيت پوشش و آرايش ،وضعيت آداب و

مجموعه خبري مربوط به ورزش فوتبال است .در

رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت ورزش بانوان و

ضمن در اين پخش خبري به پخش اخبار ورزشي

وضعيت اوقات فراغت در برنامههاي ورزشي ميباشد.

خارجي اهميت بيشتري ميدهند .در نهايت در اخبار

اين پرسشنامه با توجه به مقياس  5ارزشي ليکرت

ورزشي شبکه  3سيما به اخبار ورزشي بانوان توجه

تنظيم شده است.

چنداني نشده و در برنامه مزبور به منبع خبري نيز
استناد نميگردد.

تعيين روايي و پايايي پژوهش
پرسشنامه مزبور بر اساس پيشينه تحقيق و مباني

روش پژوهش

نظري آن تهيه شده و بين اساتيد دانشگاهها و

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي بوده و از

صاحبنظران متخصص توزيع گرديد .پيشنهادهاي

نظر استراتژي ،توصيفي است .در ضمن اين پژوهش از

رسيده در ويرايش نهايي لحاظ گرديده و روايي صوري

حيث مسير اجرا ،پيمايشي ميباشد و اطالعات موجود

و محتوايي آن نيز مورد تاييد قرار گرفت .سپس در يک
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مطالعه مقدماتي ،اين پرسشنامه بين آزمودنيها توزيع

متغير و مولفههاي آن نرماال باوده و مايتاوان از آماار

گرديد .پس از پاسخ به سواالت ،پرسشنامههاي مزبور

پارامتريک براي بررسي سواالت تحقيق استفاده نمود.

جمعآوري شده و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ
ارزيابي شد.
آمار تحليل ي
آزمونهاي آماري

آزمون فرضيات تحقي ق

در پژوهش حاضر ،براي توصيف دادهها از

فرضيه  :1بين وضعيت نمايش برنامههاي ورزشي

شاخصهاي توصيفي از جمله ميانگين و انحراف

تلويزيون و ترويج الگوي فرهنگ جهاني ارتباط

استاندارد در قالب جداول مربوطه استفاده شده است.

معناداري وجود دارد .در جدول  ،2ميانگين و انحراف

همچنين با بهرهگيري از آزمون کلمو گروف

استاندارد مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و

اسميرنوف ،طبيعي بودن دادهها بررسي گرديد .در

گويههاي آن گزارش شده است.

ضمن با توجه به نرمال بودن وضعيت توزيع دادهها ،در

نتايج جدول  2نشان ميدهد که ميانگين مولفه وضعيت

بخش آمار استنباطي از وان سمپل تيتست براي

نمايش رشتههاي ورزشي برابر  16/02و انحراف

بررسي تفاوت بين وضعيت مورد انتظار و مشاهده شده

استاندارد آن برابر  2/355است .با توجه به اينکه از

و نيز مولفههاي و گويهها استفاده شده و از آزمون تي-

مقياس  5ارزشي ليکرت استفاده شده است ،ميانگين

مستقل براي بررسي تفاوت بين ديدگاههاي مربوط به

مورد نظر برابر  3بوده و در جدول  3تفاوت بين

گروههاي مختلف بهرهگيري شد .همچنين براي بررسي

وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد انتظار مورد

سواالت تحقيق از نرمافزار  Spss19در سطح معناداري

بررسي قرار گرفته است.

 P≤0/05استفاده گرديد.

نتايج جدول  3نشان ميدهدکه در مورد مولفه وضعيت
نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن تفاوت

ي افتههاي پژوهش

معناداري بين وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد

وضعيت توزيع مولفههاي متغير تحقي ق

انتظار وجود داشته و با توجه به اينکه ميانگين مشاهده

نتايج مربوط به وضعيت توزيع دادهها در جادول 1

شده باالتر از ميانگين مورد انتظار است ،بنابراين

آمده است.همانگونه که در جادول شاماره  1مشااهده

وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن در

ميگردد ،سطح معناداري متغير تحقيق و تمام مولفههاي

شبکه ورزش در سطح مطلوبي قرار دارد.

آن باالتر از  P≤0 /05اسات؛ باه هماين جهات توزياع
جدول ( :)2ميانگين وانحراف استاندارد مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن
ميانگين

انحراف استاندارد

مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن
درشبکه ورزش به رشتههاي ورزشي مطابق با تمايالت اقشار باالي جامعه تاکيد ميشود.

3/36

1/027

درشبکه ورزش به نمايش رشتههاي ورزشي تاکيد ميشود.

4/30

0/799

درشبکه ورزش به نمايش ليگهاي خارجي تاکيد ميشود.

4/31

0/759

شبکه ورزش به فعاليت هايي مانند تير اندازي ،شنا و اسب سواري تاکيد دارد.

4/05

0/885

مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي

16/02

2/355
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جدول ( :)3نتايج آزمون تک نمونهاي مستقل براي مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن
مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و گويههاي آن

t

درشبکه ورزش به رشتههاي ورزشي مطابق با تمايالت اقشار باالي جامعه تاکيد

3/865

درجه آزادي

سطح معناداري

117

0/001

ميشود.
درشبکه ورزش به نمايش رشتههاي ورزشي تاکيد ميشود.

17/637

117

0/001

درشبکه ورزش به نمايش ليگهاي خارجي تاکيد ميشود.

18/800

117

0/001

شبکه ورزش به فعاليت هايي مانند تير اندازي ،شنا و اسب سواري تاکيد دارد.

12/894

117

0/001

مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي

18/567

117

0/001

فرضيه  :2بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد

گزارش شده است .نتايج اين جدول مبين آن است که

انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

ميانگين و انحراف استاندارد مولفه وضعيت انتخاب

ورزش از لحاظ انتخاب مسابقات ورزشي تفاوت معنا

مسابقات ورزشي به ترتيب برابر  24/07و  4/099بوده

داري وجود دارد.

است .در جدول  5تفاوت بين وضعيت مشاهده شده با

در جدول  4ميانگين و انحراف استاندارد مؤلفه
وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي و گويههاي آن

وضعيت مورد انتظار مولفه وضعيت انتخاب مسابقات
ورزشي و گويههاي آن مورد بررسي قرار گرفته است.

جدول ( :)4ميانگين و انحراف استاندارد مولفه وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي و گويههاي آن
مولفه وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي و گويههاي آن

ميانگين

انحراف استاندارد

درشبکه ورزش به ترويج بازيها ورشتههاي بومي ومحلي تاکيد ميشود.

3/83

0/998

شبکه ورزش به ترويج ورزش ايراني باستاني زورخانه تاحدزيادي ميپردازد.

3/71

1/063

درشبکه ورزش به ورزشهاي پرطرفدارمثل فوتبال تاکيد ميشود.

4/16

0/795

درشبکه ورزش به ورزشهاي گروهي تاکيد ميشود.

4/12

0/869

درشبکه ورزش به ورزشهاي ملي مثل کشتي تاکيد ميشود.

4/11

0/825

درشبکه ورزش به ورزشهاي مدال آور تاکيد ميشود.

4/14

0/963

مولفه وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي

24/07

4/099

جدول ( :) 5نتاي ج آزمون تک نمونهاي مستقل براي مولفه وضعي ت انتخاب مسابقات ورزش ي و گويههاي آن
t

درجه آزادي

سطح معناداري

درشبکه ورزش به ترويج بازيها ورشتههاي بومي ومحلي تاکيد ميشود.

9/037

117

0/001

شبکه ورزش به ترويج ورزش ايراني باستاني زورخانه تاحدزيادي ميپردازد.

7/275

117

0/001

درشبکه ورزش به ورزشهاي پرطرفدارمثل فوتبال تاکيد ميشود.

15/865

117

0/001

درشبکه ورزش به ورزشهاي گروهي تاکيد ميشود.

13/985

117

0/001

درشبکه ورزش به ورزشهاي ملي مثل کشتي تاکيد ميشود.

14/624

117

0/001

درشبکه ورزش به ورزشهاي مدال آور تاکيد ميشود.

12/902

117

0/001

مولفه وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي

16/101

117

0/001

مولفه وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي و گويههاي آن
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وضعیت فرهنگی

نتايج جدول  5نشان ميدهدکه در مورد مولفه

با بررسي دادههاي مربوط به ميانگين و انحراف

انتخاب مسابقات ورزشي و گويههاي آن ،تفاوت

استاندارد مولفه وضعيت آداب و رسوم و گويههاي آن

معناداري بين وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد

که به ترتيب معادل  34/76و  6/118است ،در مييابيم

انتظار وجود دارد و با توجه به اينکه ميانگين مشاهده

که تفاوت معناداري بين وضعيت مشاهده شده يا

شده باالتر از ميانگين مورد انتظار است ،بنابراين

وضعيت مورد انتظار مولفه وضعيت آداب و رسوم و

وضعيت انتخاب رشتههاي ورزشي و گويههاي آن در

گويههاي آن وجود دارد .با توجه به اينکه ميانگين

شبکه ورزش در سطح مطلوبي ميباشد.

مشاهده شده باالتر از ميانگين مورد انتظار است،
بنابراين وضعيت آداب و رسوم و گويههاي آن در

فرضيه  :3بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت مورد

شبکه ورزش در سطح مطلوبي قرار دارد.

انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

فرضيه  :5بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت

ورزش از لحاظ پوشش و آرايش در شبکه ورزش

مورد انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

تفاوت معنا داري وجود دارد.

ورزش از لحاظ هويت تفاوت معنا داري وجود دارد.

با بررسي دادههاي مربوط به ميانگين و انحراف

با بررسي دادههاي مربوط به ميانگين و انحراف

استاندارد مولفه پوشش و آرايش و گويههاي آن که به

استاندارد مولفه وضعيت هويت که به ترتيب معادل

ترتيب معادل  15/21و  3/988ميباشد درمييابيم که

 18/87و  3/964ميباشد در مييابيم که اختالف

اختالف معناداري بين وضعيت مشاهده شده با

معناداري بين وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد

وضعيت مورد انتظار وجود دارد .به دليل آنکه ميانگين

انتظار مولفه وضعيت هويت و گويههاي آن وجود

مشاهده شده در مورد مولفه پوشش و آرايش و چهار

دارد .با توجه به اينکه ميانگين مشاهده شده باالتر از

گويه آن پايينتر از ميانگين مورد انتظار است ،به نظر

ميانگين مورد انتظار است ،بنابراين وضعيت هويت و

ميرسد که وضعيت پوشش و آرايش در شبکه ورزش

گويههاي آن در شبکه ورزش در سطح مطلوبي قرار

در سطح مطلوبي قرار نداشته و فق در مورد دو گويه

دارد.

ترويج پوشش ايراني -اسالمي خانمهاي ورزشگار و

فرضيه  :6بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت

عدم نمايش رشتههاي ورزشي داراي پوشش نامناسب

مورد انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

وضعيت در سطح مطلوبي قرار دارد .با اين حال بايد

ورزش از لحاظ ورزش بانوان تفاوت معنا داري وجود

توجه داشت که چهارگويه مورد نظر بر جنبههاي منفي

دارد.

پوشش و آرايش تاکيد دارند و به همين دليل ميتوان

با بررسي دادههاي مربوط به ميانگين و انحراف

عنوان نمود که وضعيت پوشش و آرايش در شبکه

استاندارد مولفه ورزش بانوان که به ترتيب برابر 25/94

ورزش در سطح مطلوبي قرار دارد.

و  4/782ميباشد ،درمييابيم که اختالف معناداري بين

فرضيه  :4بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت

وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد انتظار مولفه

مورد انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

وضعيت ورزش بانوان و گويههاي آن وجود دارد .با

ورزش از لحاظ آداب و رسوم تفاوت معنا داري وجود

توجه به اينکه ميانگين مشاهده شده باالتر از ميانگين

دارد.

مورد انتظار است ،بنابراين وضعيت ورزش بانوان و
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گويههاي آن در شبکه ورزش در سطح مطلوبي قرار
دارد.

فرضيه  :8بين ديدگاههاي کارشناسان و برنامه
سازان ورزشي در مورد وضعيت انتخاب مسابقات

فرضيه  :7بين وضعيت مشاهده شده و وضعيت

ورزشي ،وضعيت آداب و رسوم ،وضعيت هويت،

مورد انتظار زمينههاي فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه

وضعيت ورزش بانوان و در مجموع وضعيت فرهنگي

ورزش از لحاظ اوقات فراغت تفاوت معنا داري وجود

برنامههاي ورزشي تفاوت معناداري وجود دارد.
يافتههاي جدول ( )6نشان ميدهد که در مورد

دارد.
با بررسي دادههاي مربوط به ميانگين و انحراف

وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي ،وضعيت آداب و

استاندارد مولفه وضعيت اوقات فراغت که به ترتيب

رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت ورزشي بانوان و در

برابر  31/68و  4/938ميباشد ،در مييابيم که اختالف

مجموع وضعيت فرهنگي برنامههاي ورزشي بين

معناداري بين وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد

ديدگاه کارشناسان و برنامهسازان تفاوت معناداري

انتظار وجود دارد .به دليل آنکه ميانگين مشاهده شده

وجود دارد ولي در مورد وضعيت نمايش رشتههاي

باالتر از ميانگين مورد انتظار است ،بنابراين وضعيت

ورزشي ،وضعيت پوشش و آرايش و وضعيت اوقات

اوقات فراغت و گويههاي آن در شبکه ورزش در

فراغت بين ديدگاه کارشناسان و برنامهسازان تفاوت

سطح مطلوبي قرار دارد.

معناداري وجود ندارد.

جدول ( :)6اختالف ديدگاه مديران ،برنامه سازان و کارشناسان ورزشي در مورد وضعيت موجود برنامههاي
ورزشي تلويزيون از نظر ترويج الگوهاي فرهنگ جهاني
متغير و مولفه
وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي
وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي
وضعيت پوشش و آرايش
وضعيت آداب و رسوم
وضعيت هويت
وضعيت ورزش بانوان
وضعيت اوقات فراغت
وضعيت فرهنگي برنامههاي ورزشي

68

گروه

ميانگين

کارشناسان

16/27

برنامه سازان

15/87

کارشناسان

23/11

برنامه سازان

24/64

کارشناسان

14/97

برنامه سازان

15/35

کارشناسان

33/25

برنامه سازان

35/66

کارشناسان

17/29

برنامه سازان

19/81

کارشناسان

23/88

برنامه سازان

27/17

کارشناسان

30/54

برنامه سازان

32/36

کارشناسان

159/34

برنامه سازان

170/89

آزمون لون

سطح

t

درجه آزادي
116

0/381
0/049

معناداري

F

سطح معناداري

0/052

0/819

0/879

0/424

0/516

-1/992

116

1/570

0/213

-0/491

116

0/624

1/784

0/184

-2/101

116

0/038

0/020

0/889

-3/488

116

0/002

2/376

0/126

-3/817

116

0/001

2/247

0/137

-1/959

116

0/053

0/047

0/830

-2/905

116

0/004
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وضعیت فرهنگی

خالصه و نتيجهگيري

 آداب و سنن

خالصه تحقي ق

 اشياح مادي ساخت دست بشر

جهاني شدن بارزترين وجه تمايز جهان ديروز و

در خاتمه ،الگويي که رابطه جهاني شدن و رسانهها

امروز است .در اين پژوهش ما با مفاهيم جهاني شدن،

به ويژه تلويزيون را با موضوع اصلي پژوهش يعني

فرهنگ و تلويزيون روبرو هستيم .الگوي اين پژوهش

برنامههاي ورزشي ترسيم مينمايد در قالب نمودار زير

پس از بررسي و مطالعه مباني تئوريک نظير همخواني

تدوين گرديده و ارائه شده است.

و آميزش فرهنگي ،چارچوب بررسي علل و عوامل
جهاني شدن در حوزههاي مختلف است.
در واقع پژوهش حاضر در پي بررسي نظرات و
ديدگاههاي مردم در بخشهاي گوناگون جامعه در
رابطه با عملکرد شبکه ورزش در نمايش و انعکاس
ورزش با توجه به تغييرات کمي و کيفي صورت گرفته
در حوزه ورزش ميباشد .همچنين اين تحقيق به دنبال
دستيابي به پاسخ اين سوال است که آيا برنامههاي
ورزشي شبکه ورزش ،ارزشها و الگوهاي جهاني را
ارائه ميدهند يا موجب ترويج فرهنگ سنتي ايران مي-
باشند.
به اعتقاد تيلور ،فرهنگ کليت پيچيدهاي است که
شناختها ،باورها و هنرها ،قانونف اخالق ،رسوم،
لياقتها و تمامي عادات آموخته شده توس

انسان را

به عنوان عضوي از جامعه دربرميگيرد .طبق تعاريف
مختلفي که در حوزه فرهنگ وجود دارد ميتوان با
مطالعه منابعي نظير قانون اساسي و بيانيههاي مربوط به
سازمانها و ارگانهاي فرهنگي اين مقوله را در قالب
موضوعات ذيل طبقهبندي نمود:
 باورها ،ارزشها ،نگرشها
 سبک زندگي نظير الگوهاي مصرف ،نحوه لباس
پوشيدن ،الگوهاي ورزشي و تفريحي ،شيوهها و ابزار
غذا خوردن و غيره
 هنرهايي از قبيل فيلم ،تئاتر ،موسيقي و معماري
 زبان
 دانش
 اخالقيات

مقايسه نتاي ج تحقيقات گذشته با ي افتههاي تحقي ق
يافتااههاااي پااژوهش حاضاار بااا نتااايج مربااوط بااه
مطالعات ارشادي فر در سال  ،1392قاسمي و همکاران
در سال  ،1391رمضاني نژاد و همکاران در سال ،1390
فتح اي ني اا در سااال  1389و صااديقي در سااال 1388
همخواني ندارد .اين تحقيقات بيشاتر در ماورد برناماه
نود صورت گرفته و در طاي آنهاا پژوهشاگران بادين
نتيجه رسيده اند که فرهناگ ساازي و رعايات اصاول
اخالقي در اين برنامه کمتر مورد توجه بوده است .البته
شاابکه ورزش داراي شااراي متفاااوتي بااوده و امکااان
مقايسه آن با برنامه نود که بيشتر به حواشي ميپاردازد،
عمال ميسر نيست.
بحث و نتيجهگيري
يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد که در مورد دو
مولفه وضعيت نمايش رشتههاي ورزشي و انتخاب
مسابقات ورزشي ،تفاوت معناداري بين وضعيت
مشاهده شده با وضعيت مورد انتظار وجود دارد و با
توجه به اينکه ميانگين مشاهده شده باالتر از ميانگين
مورد انتظار است ،بنابراين وضعيت نمايش رشتههاي
ورزشي و انتخاب مسابقات ورزشي در شبکه ورزش
در سطح مطلوبي قرار دارد .اين موضوع نشان ميدهد
که صاحبنظران و کارشناسان از وضعيت نماش رشته-
هاي ورزشي و مسابقات آن در شبکه ورزشي راضي
بوده و سطح آن را مطلوب ارزيابي نمودهاند .با اين
شراي

به نظر ميرسد که شبکه ورزش با پخش

رويدادهاي ورزشي داخلي ،پخش مسابقات ليگ
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خارجي ،پخش ورزشهايي نظير تيراندازي ،شنا و

در مورد مولفه هويت نيز ميتوان عنوان نمود که

اسبسواري ،ترويج بازيهاي بومي و محلي ،ترويج

ترويج شعائر واعمال اعتقادي و فرهنگي نظير جشنها،

ورزش ايران باستان ،پخش ورزشهاي پرطرفدار نظير

مناسبتهاي ورزشي ،انجام فرائض ديني ،ترويج روحيه

فوتبال ،پخش ورزشهاي گروهي و انفرادي ،نمايش

شجاعت و ايمان از جمله ويژگيهاي مثبتي است که

ورزشهاي ملي و مدالآور توانسته است رضايت

در اولويت برنامههاي شبکه ورزش قرار دارد.
در مورد مولفه وضعيت ورزش بانوان نيز بايستي

کارشناسان و برنامهسازان را تامين نمايد.
يافتهها نشان ميدهد که تفاوت معناداري بين

متذکر شد که به عقيده کارشناسان و برنامهسازان

وضعيت مشاهده شده با وضعيت مورد انتظار مولفه

نمايش زنان ورزشکار در نقشهايي نظير خانهداري و

پوشش و آرايش در شبکه ورزش وجود دارد.

بچهداري ميتواند به ارتقاح ميزان رضايت از جنسيت،

وضعيت پوشش و آرايش و گويههاي آن در شبکه

حفظ حجاب اسالمي و ترويج تناسب اندام و در

به

نهايت توسعه ورزش بانوان کمک شاياني نمايد .در

نظر ميرسد که کارشناسان و برنامهسازان ورزشي

مورد مولفه اوقات فراغت بايستي بدين مطلب اشاره

معتقدند که برنامههاي ورزشي شبکه ورزش در ترويج

نمود که شبکه ورزش به فعاليتهاي ورزشي خار از

پوشش ايراني -اسالمي خانمهاي ورزشکار ،نمايش

منزل ،ترويج فعاليتهاي ورزشي به عنوان يک فرضيه

گسترده رشتههاي ورزشي داراي پوشش مناسب ،عدم

ديني و ضرورت ملي ،ترويج ورزش همگاني و

تاکيد بر سمبلها و الگوي نامناسب بيگانه در پوشش و

خانوادگي کردن يا فردي کردن ورزش توجه ويژهاي

آرايش آقايان و بانوان عملکرد مطلوبي داشته و

دارد و با اين شراي

صاحبنظران و برنامهسازان از

رضايت آنها را برآورده ساخته است.

وضعيت آن راضي هستند.

ورزش در سطح مطلوبي قرار دارد .با اين شراي

همچنين تفاوت معناداري بين وضعيت مشاهده

همچنين يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که در مورد

شده با وضعيت مورد انتظار مولفه وضعيت آداب و

وضعيت انتخاب مسابقات ورزشي ،وضعيت آداب و

رسوم و گويههاي آن وجود دارد و با توجه به اينکه

رسوم ،وضعيت هويت ،وضعيت ورزش بانوان و در

ميانگين مشاهده شده باالتر از ميانگين مورد انتظار

مجموع وضعيت فرهنگي برنامههاي ورزشي بين

است ،بنابراين وضعيت آداب و رسوم و گويههاي آن

ديدگاه کارشناسان و برنامهسازان تفاوت معناداري

در شبکه ورزش در سطح مطلوبي قرار دارد .اين

وجود دارد.

موضوع نشان ميدهد که در شبکه ورزش بررسي
خاطرات و فراز و نشيبهاي تاريخي ورزش ايران،

پشنهادات کاربردي براي تحقيقات آت ي

مرور تجربيات مربوط به شخصيتهاي تاريخساز و

 باتوجه به اينکه کارشناسان و برنامهسازان از

قهرمانان ورزشي ايران و جهان ،القاي تصوير مثبت و

وضعيت فرهنگي برنامههاي ورزشي شبکه ورزش

اخالقي از قهرمانان ورزش ايران ،القاح غرور ملي،

و مولفههاي آن رضايت دارند ،پيشنهاد ميگردد که

عملکرد تيمهاي ملي ايران در ميادين بينالمللي و

برنامهسازان ورزشي به اين ميزان قانع نبوده و

ليگهاي داخل کشور جايگاه ويژهاي دارد .اين مساله

تالش نمايند که در تمامي موارد مورد نظر سطح

موجب ميگردد که آداب و رسوم ملي و مذهبي

کيفي برنامهها را افزايش دهند.

هيچگاه از ياد نرود.
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برنامههاي ورزشی شبکه ورزش با تاکید برجهانی شدن

وضعیت فرهنگی

 با نظر به اين مطلب که بين ديدگاه برنامهسازان و

منابع و ماخذ

کارشناسان در مورد وضعيت فرهنگي برنامههاي

[ ]1ارشادي فر ،مهرزاد .)1392( .تأثير برنامههاي

ورزشي شبکه ورزش و برخي از مولفههاي آن

ورزشي بر توسعه پيامدهاي اخالقي در جامعه با

تفاوت وجود دارد ،پيشنهاد ميگردد که برنامهسازان

تأكيد بر برنامه تلويزيوني نود .پايان نامه

تالش بيشتري را در جهت ساخت برنامههاي

کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد ،واحد علوم و

ورزشي به کار گيرند تا رضايت کارشناسان و

تحقيقات.

منتقدان در بخشهاي گوناگون اجتماع تا حد
زيادي تضمين گردد.
 با در نظر گرفتن اين مطلب که در تحقيق حاضر،
مالک مقايسه وضعيت فرهنگسازي برنامههاي

[ ]2حميدي ،همايون؛ سرافرازي ،مهرزاد.)1390( .
جهاني شدن و مديريت منابع انساني .مطالعات
راهبردي جهاني شدن ،سال دوم ،شماره دوم ,ص
.1-40

ورزشي ،سطح ميانگين آن بوده است ،به محققين

[ ]3شاهمحمدي ،عبدالرضا .)1383( .جايگاه رسانه و

آتي پيشنهاد ميگردد که وضعيت فرهنگسازي

فرهنگ در فرايند جهاني شدن .فصلنامه پژوهش

برنامههاي ورزشي شبکه ورزش را با شبکههاي

و سنجش ،سال  ،11ش  ،37ص .14-16

بينالمللي مقايسه نمايند تا مشخص گردد که اين
موضوع در چه سطح و جايگاهي قرار دارد.
 با توجه به اين مطلب که عالوه بر شبکه ورزش،
شبکه  3سيما نيز به پوشش برنامههاي ورزشي

[ ]4عليرضايي ،حسن .)1383( .تحليل محتواي اخبار
ورزشي بخش خبري ساعت 15 :13دقيقه.
پاياننامه دوره کارشناسي گروه ارتباطات.
دانشکده صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.

مبادرت ميورزد و با در نظر گرفتن اين موضوع که

[ ]5قاسمي ،حميد .)1386( .بررسي نقش رسانههاي

بسياري از نقاط کشور هنوز مجهز به سيستم

گروهي در توسعه ورزش كشور .رساله دكتري.

ديجيتالي نشده و امکان دريافت شبکه ورزش را از

دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم و تحقيقات.

گيرندههاي خود ندارند ،به نظر ميرسد که بتوان

[ ]6نظرويسي ،حامد .)1392( .رويكرد برنامههاي

تحقيق حاضر را در مورد شبکه  3نيز انجام داد.

ورزشي شبكههاي تلويزيوني استاني منتخب

 با توجه به اينکه بين ديدگاههاي برنامهسازان و

نسبت به پوشش ورزش بانوان .مديريت ارتباطات

کارشناسان در مورد وضعيت فرهنگي برنامههاي

در رسانههاي ورزشي ،سال اول ،شماره  ،2ص

ورزشي شبکه ورزش و برخي از مولفههاي آن

.53-59

تفاوت وجود دارد ،بايد داليل بروز اين اختالف و
راههاي از بين بردن آن را مشخص نمود.
 در نهايت تحقيق حاضر را ميتوان با استناد به
ديدگاه تماشاگران انجام داده و تفاوتهاي موجود
بين ديدگاههاي صاحبنظران و تماشاگران را به
عنوان مخاطبان عام و خاص مورد بررسي قرار داد.

[ ]7يونسکو .)1376( .فرهنگ و توسعه ،رهيافت
مردم شناسي توسعه ،ترجمه نعمت اهلل فاضلي و
محمد فاضلي .تهران ،سازمان انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي.
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