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 6چکیده 

ي هارسانی رسانههدف از اجراي این تحقیق بررسی نقش اطالع
جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته بود. 

 پژوهش جامعۀ آماري. تحلیلی بود -از نوع توصیفی حاضر تحقیق

ق بدنی مناطمدیران تربیتکارشناسان اداره ورزش و جوانان،  را حاضر
لیه کهاي مراغه و مختلف شهرداري، اساتید تربیت بدنی دانشگاه

مین دوره بیست و یک کننده درو مسئوالن شرکت مربیان، سرپرستان
که  ودندتشکیل داده ب مسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشور

جامعۀ آماري،  بودن محدود به نفر بودند. با توجه 016تعداد کل آنها  
براي گردآوري گیري از روش سرشماري استفاده شد. براي نمونه

روایی این استفاده شد. محقق ساخته نامه پرسشاطالعات از 
 تأیید ورزشی مدیریت دکتراي اساتید از تنپنج  توسطنامه پرسش

براي آمد.  بدست 66/1 کرونباخ آلفاي شد و پایایی آنها نیز توسط
ها از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره و تحلیل داده

 نشان هاافزار اس. پی. اس استفاده گردید. یافتهآزمون فریدمن در نرم
هاي جمعی از رسانی رسانهارتباط معناداري بین نقش اطالع دادند

مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته وجود دارد و 
درصد از تغییرات توسعه رشته قایقرانی  33توانند هاي جمعی میرسانه

ین بهاي پژوهش نشان داد که بینی کنند. همچنین یافتهرا پیش
-هبندي انواع رسانو اولویتهاي جمعی رسانههاي بندي مؤلفهاولویت

اري دتفاوت معناو متخصصان نیز  کارشناساندیدگاه هاي جمعی از 
-رسانه رسانیگیري کلی اینکه از نقش اطالعنتیجهمشاهده گردید. 

توان به عنوان یک ابزار قدرتمند در جهت توسعه رشته هاي جمعی می
 .قایقرانی استفاده کرد

هاي جمعی، قایقرانی، رسانی، رسانهاطالع :کلیدی هایواژه
  شهر مراغه، توسعه
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Abstract 

The purpose of this research was to studythe role 

of mass media informing about sailing 

competitions of  Maragheh and it's effect on the 

development of sailing competitions. It was a 

descriptive – analytic research. The  population 

consisted of experts of Youth and Sports 

administration, physical education mangaers of 

different regions of the municipality, all physical 

Education university professors and coaches, 

supervisors and officials participating in the 21st 

national championship canoe competition that the 

total number were 108 people. Given the limited 

staticals society, research samples were selected 

by population census method. A researcher - made 

questionnaire was used to collect information. the 

validity of this questionnaire was verified by 5 

sport management professors and the reliability 

was obtained 0/82 using Cronbach's alpha. To 

analyze data, pearson correlation coefficient, 

single-variable regression and Friedman test were 

used by SPSS software. The results showed that 

there is a significant relation between role of mass 

media informing about sailing races in Maragheh 

city on the development of this field, and mass 

media could forecast 36 percent of changes in 

sailing. also the findings showed that there is a 

significant difference between the prioritization of 

components of mass media and prioritization of 

mass media types from the point of view of 

experts and specialists. The overall conclusion is 

that the role of mass media informing can be used 

as a powerful tool for the development of sailing. 
Key words: Informing, Mass Media, Sailing, 

Maragheh City, Development 
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 مقدمه  

 هاي اخیریکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در سال
حت تأثیر قرار داده رشد چشمگیر داشته و آحاد مردم را ت

است؛  هاي مختلف ورزشیو توسعه رشته ورزش است
ها و باورهاي آنان عادات و رفتار ورزشی افراد جامعه، نگرش

توسعه ورزش، همگی  در مسائل ورزشی، همگانی شدن و
ته ها قرار گرفرسانه هاي جامعه وتحت تأثیر متقابل گرایش

هاي و رشته زشور هاي حمایت از توسعهیکی از راه. است
ها، رویکرد و مطالب و این باورها و نگرش مختلف ورزشی

توسعه ورزش (. 0363کردي، ) باشدجمعی می هايرسانه
یر به دلیل تأث گامی در راستاي توسعه کشور است و ورزش

دولت قرار  در زندگی فردي و اجتماعی، مورد توجه مردم و
سعه ورزش از ابزارهاي مهم تو هاي گروهیرسانه. دارد

اهداف توسعه ورزش  هستند که در تحقق بسیاري از
هاي گروهی، تلویزیون، رادیو و اثرگذارند. در میان رسانه

 ترندبقیه مهم مطبوعات به دلیل دامنه فراگیري بیشتر، از
 (. 49: 0369خالدیان و همکاران، )

 املش ها شکلی از ارتباط جمعی هستند که معموالًرسانه
قیمی ها اثر مستباشند. رسانهیو و مطبوعات میتلویزیون، راد

ها و هنجارهاي جامعه دارند، زیرا دامنه فعالیت آنها ارزش بر
نوان ها به عرسانه. گیردبیشماري از جمعیت را در بر می تعداد
هاي جمعی شده و رسانه عصبی جامعه محسوب مرکز

سازي، اطالعات، آگاه اهداف مختلفی همچون، فراهم کردن
ر ها انسان بمیلیون تقاعدسازي و انتقال اطالعات را بینم

عهده دارند. در مبحث ارتباط رسانه و ورزش، رسانه غالب 
سانه ر تواند بدون شک تلویزیون باشد، بیش از هرکه می

 دیگري در جهانی کردن ورزش و توسعه ورزش نقش
 هاي جمعی مانند تلویزیون، رادیو و. رسانهداردبسزایی 
 ت بدلیل دارا بودن دامنه نفوذ وسیع و توانایی تغییرمطبوعا
هاي جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به یک نگرش

تواند نقش بسزایی در توسعه و ترویج ورزش مفهوم، می
 دانش، آگاهی ها نقش محوري در توسعهرسانه. داشته باشد

اي هو انتقال اطالعات به بینندگان و شنوندگان دارند. رسانه
اال ب تواند نقش مؤثري درعی به خصوص تلویزیون، میجم

 بردن آگاهی عموم مردم و گسترش مفهوم جدید ایفا کند و
هاي اروپایی و آمریکایی از سهم در این راستا برخی دولت

دي و اس) دکنندر تبلیغ و ترویج ورزش استفاده می هارسانه
عدد انجام مطالعات مت ا توجه به(. ب6: 0396رضایی صوفی، 

توسعه ورزش  هاي جمعی ودر زمینه بررسی نقش رسانه
ی بررس اي بههمگانی، قهرمانی و بانوان، متأسفانه مطالعه

 نقش رسانه در توسعه یک رشته ورزشی خاص نپرداخته
 در دهه گذشته پیشرفت قایقرانیکه ورزش است. از آنجایی

در  اخیر هايالخصوص در سالتوجهی داشته و علی قابل
ولی المللی شرکت داشته و نتایج قابل قببین قات معتبرمساب

 هايرسانهرسانی اطالعکسب نموده است، بررسی نقش 
در توسعه و  جمعی شامل تلویزیون، رادیو و مطبوعات

دستیابی  و تواند در جهت پیشبردمی رشته قایقرانیگسترش 
 . فایده باشدبهبه اهداف مفید

 در بسیار هايرشته زیر از برخورداري با قایقرانی رشتۀ

 نصیب کشورهاي را بسیاري مدال المپیک هايبازي

 وجود دلیل به قایقرانی کند. درمی زمینه این در نام صاحب

آرام،  هايآب و کانو کایاک شامل هاي مختلفیشاخه زیر
 بادبانی، در قایقرانی و اساللوم، روئینگ کانو و کایاک

 پرمدال میدانی و دو از و بعد شده توزیع مدال 063 مجموع

 در نیز هاي دیگريرشته شود. البتهمی محسوب رشته ترین

 هايبازي در و بوده رسمی کمتر دارند که وجود قایقرانی

ها رشته اند. ایننداشته جاي نیز پکن( المپیک تا) المپیک
 غیر) خروشان هايبوت، آب تورینگ، دراگون از: عبارتند

: 0390فیروزي و همکاران، ) ینگرفت و اساللوم(، کانوپولو
49 .) 

است.  گسترش به رو سرعت به ایران در قایقرانی
 و نیروي منابع از صحیحگیري بهره با قایقرانی فدراسیون

 همانا ورزش که عالیه اهداف به دستیابی پی در انسانی

 گزارش مسئول است و در قهرمانی و ورزش همگانی توسعه

 نظر از انی قایقرانی، ایراناساللوم  فدراسیون جه توسعه

 قایقرانی براي مناسب کشوري هوایی و آب و اقلیمی شرایط

(. در چند سال 0394فدراسیون قایقرانی، ) است شده عنوان
هاي قایقرانی مختلفی در کشورمان افتتاح اخیر نیز پیست

ت ها، پیست قایقرانی مراغه اسگردیده که یکی از این پیست
شود. ختلفی در آن برگزار میکه هر سال مسابقات م

هاي استان آذربایجان شهرستان مراغه یکی از شهرستان
کیلومتري جنوب تبریز قرار  063شرقی است که در فاصله 

 باشدمتر می 0391گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 
(.  جمعیت آن بر اساس سرشماري مرکز 33: 0376مروارید، )

 باشدنفر می 036673لغ بر ، با0391آمار ایران در سال 
هاي شهر (. از مهترین رودخانه0391مرکز آمار ایران، )

توان به مردق و صوفی چاي اشاره کرد که از مراغه می
آید. این ها به شمار میترین رودخانهترین و پرآبمهم

ا گیرند. بها  عموماً از کوهستان سهند سرچشمه میرودخانه
ها، رودخانه د در این رودخانههاي موجوتوجه به پتانسیل
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ور هاي خروشان در کشقایقرانی آب چاي اولین پیستصوفی
هاي توان به پیست قایقرانی در آبباشد. همچنین میمی

آرام اشاره کرد که بر روي این رودخانه ایجاد شده است و 
بیشتر جنبه تفریحی دارد. شهرستان مراغه از دیدگاه توسعه 

گیرد. وجود هاي باالیی را دربرمیقایقرانی پتانسیل
هاي پرآب در این شهرستان که عموماً از کوهستان رودخانه

 هايگیرد، زمینه را براي توسعه ورزشسهند سرچشمه می
جهت مفرح از جمله قایقرانی فراهم کرده است. به 

ر هایی نظید، رودخانهقرارگرفتن مراغه در دامنه جنوبی سهن
ل گیرند، از داخوهستان سرچشمه میکه از این ک چايصوفی

ادي زی تأثیرمراغه  مراغه عبور کرده و در رونق و آبادانی شهر
 ها، چندي پیش به صورتاند. به خاطر همین پتانسیلداشته

هاي خروشان بر روي رودخانه رسمی پیست قایقرانی آب
صوفی چاي ایجاد شد که این پیست، نخستین پیست 

رود. در کشور به شمار می هاي خروشانقایقرانی آب
همچنین پیست قایقرانی اساللوم بر روي رودخانه سبزچاي 

ار باشد. با توجه به شروع کهاي شهرستان میاز دیگر پیست
 هاي زیادي که در سایر نقاطاین پیست و همچنین توانمندي

مراغه براي توسعه قایقرانی وجود دارد، بنابراین جهت حفظ 
ن توانمندي و پایداري آنها، ضرورت این پیست و توسعه ای

ها و دارد که نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت
تهدیدهایی که براي توسعه قایقرانی شهرستان مراغه وجود 

 تواننددارد، بررسی گشته و راهبردها و راهکارهایی که می
در جهت توسعه قایقرانی شهرستان کارگشا باشد، ارائه و 

ریزي ش از طریق برنامهبررسی گردد و در این پژوه
 شود. راهبردي به این مهم مبادرت ورزیده می

 مشکالت ها وچالش با ایران در نیز رشته قایقرانی

و  هاي اقلیمیفرصت وجود با که بوده مواجه فراوانی
 تاکنون رشته این گسترش عرصۀ در بسیار جغرافیایی

 مجموعه. است نکرده کسب شایسته و درخور جایگاهی

است.  شده ذکر یافتگیتوسعه عدم این براي مختلفی دالیل
عنوان  با خود تحقیق در زادهخان و نژادهمتی جمله از

 روي و اسکی قایقرانی کنفدراسیون استراتژي ریزيبرنامه

 را 0367 سال تا ایران ورزشکاران قایقرانی کل آب،  تعداد

 ورزش جمعیت اندک نسبت دانند. آنهامی نفر 3711

 و مشکالت کشورها، از سایر به را نسبت ایران در قهرمانی
 عنوان به که ايگونه دانند. بهمی ایران قایقرانی هايچالش

 06 کانادا درصد، در 63 به اسکاتلند در مثال، این نسبت

 نسبت این ایران در ولی باشدمی 9/00 استرالیا در و درصد

(. 4: 0367زاده، نژاد و خانهمتی) است درصد 63/6 تنها
 ایران در که دادند نشان همچنین زادهخان و نژادهمتی

ندارد.  رشتۀ قایقرانی وجود استعدادیابی در مندينظام روش
استرالیا، کانادا،  کشورهاي در که کنندمی اشاره محقّقان

 و آموزش مجري استعدادیابی نهاد تریناصلی آلمان و چین
 ابیاستعدادی براي طرحی ایران در که است پرورش

 مورد کشورهاي اکثر ندارد. همچنین در هاي ورزشیرشته

 پرورش براي ورزشی مدارس از مراتبی سلسله مطالعه

اي عمده نقش مدارس این دارد و وجود قایقرانی ورزشکاران
 مدرسه هیچ ایران کنند. درمی ایفا ورزشکاران پرورش در را

هاي دبیرستان ندارد. حتی وجود امر براي این قوي و فعال
 ورزش دبیري جهت متخصص نیروي پرورش براي ورزشی

 ورزشکاران پرورش نه است مبتدي آموزش ورزشکاران یا

 نقاط ها وچالش زادهخان و نژادهمتی کلی طور نخبه. به

 بنديبخش طبقه چند در را ایران رشتۀ قایقرانی ضعف
 منبع انسانی، کمبود منابع ضعف از: عبارتند که کنندمی

 ریزي، کمبود تجهیزاتبرنامه و مدیریت ضعفمالی، 

 بعد توسعه در ها، ضعفزیرساخت و امکانات ورزشی، کمبود

نژاد همتی) ايو رایانه فناوري هايسیستم ضعف و قهرمانی
 و فدراسیون عملکرد ارزیابی نتایج. (4: 0367زاده، و خان
 آب نیز مؤید روي اسکی و قایقرانی هاي فدراسیونکمیته

 ایجاد مانند در رشتۀ قایقرانی، اموري طلب است کهاین م

جامعه، طراحی،  در ها، مشارکتباشگاه ها، ایجادزیرساخت
نیاز،  مورد قایقرانی هايپیست و تکمیل ایجاد، تجهیز

 ورزش با مرتبط افزاريسخت پیشرفتۀ امکانات توسعۀ

 توسعۀ و هاروش ها وسیستم و قایقرانی، توسعۀ ساختار

ارزیابی  ضعیف و نامناسب مجموع در افزارينرم امکانات
 باید که هستند فدراسیون روي هاي پیشچالش از و شده

علیجانی، ) باشند نها آ کردن برطرف پی در فراوان تالش با
0360 :4 .) 

 نوپاست، تا نسبتاً ايرشته قایقرانی اینکه  به توجه با

درخصوص بررسی  مندينظام و تحقیقات گسترده بحال
 رشته صورت نگرفته این در شکالت و توسعه امکاناتم

 این در مطالعات پراکنده برخی به ذیل در حال این است، با

گردد. اسدي و رضایی می رشته و سایر تحقیقات مشابه اشاره
بررسی وضعیت موجود و مطلوب نقش ( به 0396) صوفی
توسعه رشته ورزشی والیبال در  هاي جمعی دررسانه

 نشان داد، آنها نتایجپرداختند.  لوم ورزشیدانشجویان ع
عیت والیبال هم در وض نقش رسانه بویژه تلویزیون در توسعه

مطلوب قابل توجه بوده و همچنین  موجود و هم در وضعیت
ن دارد. همچنین، بی ها نقش مؤثرترينسبت به سایر رسانه

 والیبال تفاوت ها در توسعهوضعیت موجود و مطلوب رسانه
 توجه اهالی ي وجود داشت که این مسئله باید موردمعنادار
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 ايهالخصوص کارشناسان رسانهرسانه و کارشناسان و علی
ورزشی قرار گیرد تا این بستر مناسب جهت توسعه و پیشبرد 
 .اهداف براي رشته والیبال بیشتر مورد استفاده قرار گیرد

 ايپوشش رسانه( در تحقیقی 0396) قاسمی و عسگري
وتبال ف ري رشته کشتی و والیبال در مقایسه با رشتهآومدال

را مورد بررسی قرار  هاي ورزشیصفحه اول روزنامه در نیم
اري تفاوت معناددادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که 

خبري و تصاویر مربوط به کسب مدال  بین تعداد تیترهاي
ي املی کشتی و والیبال در مقایسه به تیتره هايتوسط تیم

ه اول صفحدر نیم خبري و تصاویر مربوط به رشته فوتبال
( 0396) . خالدیان و همکارانهاي منتخب وجود داردروزنامه

 هاي جمعی در توسعه ورزشش رسانههم در تحقیقی به نق
 هاي جمعی بهرسانههاي آنها نشان داد که پرداختند. یافته

ر افکار رگذار بهاي اطالعاتی و پل ارتباطی تأثیمثابه بزرگراه
، سازيرسانی، گفتماناطالع نقش مهمی در فرایند عمومی

سازي ورزشی در آموزش، مشارکت اجتماعی و فرهنگ
توسعه و فراگیر نمودن آن  جامعه و اعتالي ورزش کشور و

( نیز به بررسی 0391) . فرازیانی و همکارانبر عهده دارند
ینگ در فتسنجی توسعه گردشگري ورزشی قایقرانی رامکان

رودخانه سیروان پرداختند و در پایان به این نتیجه رسیدند 
که به علت نبود جاده امکان برگزاري قایقرانی وجود نداشت 

هاي کیلومتر باقی مانده فقط امکان قایقرانی با قایق 36و 
 از کانو و کایاک در درجات مختلف وجود دارد. برخی

 هاي مالیحمایت عدم با همراه را جغرافیایی دالیل محقّقان

. کرده اند ذکر قایقرانی برانگیز در چالش عواملی عنوان به
 خشک که داشت ( بیان6101) محمودي مثال عنوان به

 و آفریقا، فقر قارۀ در آبی کافی  منابع وجود عدم و بودن
قایقرانی،  تجهیزات خرید جهت افراد از بسیاري مالی ناتوانی

 کشورهاي از بسیاري در یهاي قایقرانفعالیت هیئت عدم

 مشکالت و هاچالش دولتی، از ناکافی بودجۀ و آفریقا قارۀ

 هانهولی هستند. همچنین آفریقا قارۀ در توسعۀ قایقرانی

 قیمت بودن امکانات، باال محدودیت ( نیز0367) 0گرین و

 نبودن متداول و شرایط مربیان واجد بودن تجهیزات، کم

 رشد هايچالش و موانع ملهج از را مدارس در قایقرانی

 دانند. ديمی آمریکا هايدر دبیرستان روئینگ قایقرانی

 عنوان به قایقرانی به افراد بیشتر نگرش (0961) 6الپوگت

 در شرکت کننده افراد اندک تعداد ،ورزش( نه) تفریح یک

 کنندگان شرکت تعداد نبودن هاي قایقرانی، مشخّصباشگاه

 رشتۀ قایقرانی نشدن شمرده مهم هاي قایقرانی،در فعالیت

فدراسیون  به بودجه استرالیا، تعلق المپیک کمیته در
کوتاه  و بودن هاي المپیک، موقّتبازي از قبل تنها قایقرانی

 اندک استرالیا و قایقرانی فدراسیونهاي برنامه بودن مدت

 مشکالتی از را رشته این پیشرفت جهت بودجه بودن
 ولی بوده است؛ مواجهه آن با سترالیاا قایقرانی که داندمی

 است گرفته صورت راه این در اي کهوقفهبی شهاي تال با

 مشکالت برآید.  عهدۀ از خوبی به توانسته
اهمیت ورزش قایقرانی، بررسی  به توجه امروزه با

 جایگاه رشته ورزشی در کشورمان از این مشکالت و توسعه

 رشته  یت خاص اینموقع است. ویژگی و برخوردار ايویژه

 از  قایقرانی رشته اینکه است؛ اول بررسی دو جهت قابل از

 دومین و المپیکی رشته تعداد مدال، چهارمین توزیع نظر

 از قایقرانی رشته ثانیاً. است آسیایی هايبازي در رشته

 ایرانی مردان، بانوان بر عالوه است که هاییرشته معدود

 پوشش اسالمی حفظ  با محدودیت و بدون توانندمی نیز

 کشور براي و شرکت کرده المللیمسابقات بین در

 . (47: 0390فیروزي و همکاران، ) کنند افتخارآفرینی
با توجه به مطالب بیان شده آنچه ضرورت تحقیق و  

ند، کپژوهش در حوزه قایقرانی شهرستان مراغه را آشکار می
انی ه قایقرزمینه و استعدادي است که این شهرستان در حوز

باشد. وجود چند رودخانه پرآب در منطقه و برخوردار می
مشرف بودن بر کوهستان سهند زمینه را براي توسعه 
قایقرانی و برگزاري مسابقات قهرمانی کاناپولوي قهرمانی 

-کشور را فراهم نموده است. لذا ضرورت دارد تا نقش اطالع

ه ر شهر مراغهاي جمعی از مسابقات قایقرانی درسانی رسانه
بر توسعه این رشته و توسعه قایقرانی و احداث پیست 

 قایقرانی بررسی گردد.
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موقعیت شهر مراغه در استان و شهرستان -6لشک  
figure 1- Location of the city of Maragheh in the province and the city 

. (0390) منبع: مقاله مشکینی و همکاران  
 

 پژوهششناسی روش
وده و تحلیلی ب -این تحقیق از نظر روش و ماهیت توصیفی

از حیث هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردي قرار دارد. 
کارشناسان اداره ورزش و  را حاضر پژوهش جامعۀ آماري

بدنی مناطق مختلف شهرداري، جوانان، مدیران تربیت
هاي مراغه و کلیه مربیان، اساتید تربیت بدنی دانشگاه
ن دوره بیست و یکمی کننده درسرپرستان و مسئوالن شرکت

یل داده تشک مسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشور
در شهرستان  93بودند که این مسابقات در شهریور ماه 

 نفر بودند. با توجه 016مراغه برگزار گردید و تعداد کل آنها  

روش گیري از جامعۀ آماري، براي نمونه بودن محدود به
سرشماري استفاده گردید؛ یعنی کل جامعه آماري به عنوان 

ها از روش آوري دادهنمونه انتخاب شدند. براي جمع
اي و مطالعه میدانی با استفاده از ابزارهایی نظیر کتابخانه

با  که استفاده گردید مصاحبه و پرسشنامۀ محقق ساخته
شده  بنديطبقه لیکرتاي گزینهپنج  مقیاس از استفاده

 بسیار کم گزینه ( و3) معادل بسیار زیاد گزینه که بودند
 خرده مقیاسچهار  سؤال و 36شامل نامه پرسش(بود. 1)
 -سؤال، بهشت  جمعی هايرسانه سازيفرهنگ -الف)

 رسانیاطالع -سؤال، جهشت  جمعی هايرسانه آموزشی
 اجتماعی مشارکت ایجاد -سؤال، دهشت  جمعی هايرسانه
رسانی سؤال( در زمینه نقش اطالعهشت  جمعی هايرسانه
هاي جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر رسانه

 تننج پ توسطنامه پرسشتوسعه این رشته بود. روایی این 

 تعیین بدنی تربیت ریزي برنامه و مدیریت دکتراي اساتید از

 66/1 کرونباخ آلفاي ضریب طریق شد و پایایی آنها نیز از
ها، نامهپرسشآوري همه آمد. در ادامه پس از جمع بدست

هاي تحقیق ابتدا از دیدگاه توصیفی براي تعیین داده

ها، درصدها و رسم نمودار میانگین، انحراف معیار، فراونی
مورد نظر بود. براي این منظور ابتدا اطالعات دموگرافیک 

هاي توصیفی نیز در خصوص ها بررسی شد. آمارهآزمودنی
یک از متغیرهاي تحقیق ارزیابی شدند. براي بررسی  هر

توزیع طبیعی متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرنف، 
هاي پژوهش نیز از آزمون استفاده شد. براي آزمون فرضیه

ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون تک متغیره و آزمون 
فریدمن استفاده گردید. براي تجزیه و تحلیل دادها نیز از 

 شد.  استفاده 61آماري اس. پی. اس. اس نسخه  افزارنرم

 پژوهشهای یافته
نفر از کارشناسان اداره  016هاي تحقیق حاضر را آزمودنی

بدنی مناطق مختلف ورزش و جوانان، مدیران تربیت
ه هاي مراغه و کلیشهرداري، اساتید تربیت بدنی دانشگاه

 ست وبی مربیان، سرپرستان و مسئوالن شرکت کننده در
 مسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشوریکمین دوره 

هاي تحقیق در دو بخش توصیفی و تشکیل داده بودند. داده
استنباطی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در 

هاي دموگرافیکی بخش توصیفی برخی ویژگی
ها نشان داد که از لحاظ جنسیت نامهپرسشدهندگان پاسخ

درصد زن بودند. از لحاظ سنی  73/03مرد و درصد  63/64
تا  60در محدوده سنی نامه پرسشدهندگان هم بیشتر پاسخ

درصد در  17/64درصد(.   77/67 ) سال قرار داشتند 31
 43درصد در محدوده سنی  39/07، 43تا  33محدوده سنی 

 63درصد در محدوده سنی کمتر از  66/04سال و  33تا 
از لحاظ مدرک تحصیلی هم بیشتر  سال سن قرار داشتند.

درصد  06/33(. 63/30) آنها داراي مدرک لیسانس بودند
درصد آنها مدرک  13/06آنها داراي فوق لیسانس و باالتر و 

درصد  63/34دیپلم داشتند. از لحاظ وضعیت اشتغال هم 



 6979 زمستان ،22 یاپیپ شماره ،ششم سال ،یورزش هایرسانه در باطاتارت تیریمد                                    624

 

 

 39/07درصد آنها مسئول برگزاري،  46/30آنها کارمند، 
ها استاد درصد آن 37/03و  درصد آنها مربی یا سرپرست

 دانشگاه بودند. 
هاي در بخش آمار استنباطی نیز به منظور انتخاب آزمون

ها از آزمون آماري مناسب جهت بررسی توزیع طبیعی داده
کلموگروف اسمیرنف استفاده شد و محاسبات انجام شده 

 ≤13/1) نشان داد که توزیع پراکندگی متغیرها طبیعی بود
Pها ز آزمون لوین براي بررسی همگنی واریانس(. همچنین ا

استفاده شد و نتایج این آزمون نیز نشان داد که واریانس 
ها همگن بود. به منظور بررسی رابطه بین همه متغیر

هاي رسانی رسانهنقش اطالع) متغیرهاي مورد پژوهش
جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این 

ریب همبستگی پیرسون استفاده شد که رشته( از آزمون ض
 نشان داده شده است.  یکنتایج آن در جدول 

نقش  شود بینمشاهده می یک طور که در جدولهمان
هاي جمعی از مسابقات قایقرانی با توسعه رسانی رسانهاطالع

و مقدار  قوى نسبتاً شدتى با مستقیم ايرشته قایقرانی رابطه
رسانی افزایش اطالع رت دیگرعبا دارد؛ به وجود درصد 30

 هاي جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بارسانه

 توسعه قایقرانی همراه است.  افزایش با قوى شدتى
اي هرسانی رسانهبراي بررسی رابطۀ خطی و تأثیر اطالع

جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه با توسعه رشته 
اداره ورزش و جوانان، مدیران قایقرانی از دیدگاه کارشناسان 

بدنی مناطق مختلف شهرداري، اساتید تربیت بدنی تربیت
هاي مراغه و کلیه مربیان، سرپرستان و مسئوالن دانشگاه

نی مسابقات قایقرابیست و یکمین دوره  شرکت کننده در
کشور از آزمون رگرسیون استفاده شد  کانوپولوي قهرمانی

 شده است.  درجدو که نتایج آن در جدول 
 هاي جمعی با توسعه رشته قایقرانیرسانه بین همبستگی پیرسون نتایج آزمون  -6جدول

Table 1- Pearson correlation test results among mass media with development of sailing 
 (P) سطح معناداري (R) ضریب همبستگی پیرسون متغیر مالک متغیر پیش بین

 17110 **17304 توسعه قایقرانی یهاي جمعرسانه

 است.  معنادار ≥110/1Pدر سطح **  
شود ستون ضرایب مشاهده می دو طور که در جدولهمان

 هاي جمعی با توسعهدار رسانهاستاندارد شده، سهم اثر معنی
واحد است. با  364/1دهد که نشان می رشته قایقرانی را

چنین استنباط  (،R2) توجه به ضریب تعیین بدست آمده
درصد از واریانس متغیر  33هاي جمعی شود که رسانهمی

 کند. توسعه رشته قایقرانی( را تبیین می) مالک
هاي بندي مؤلفهبراي آزمون این فرضیه که، بین اولویت

هاي جمعی از دیدگاه کارشناسان اداره ورزش و رسانه

بدنی مناطق مختلف شهرداري، جوانان، مدیران تربیت
هاي مراغه و کلیه مربیان، ساتید تربیت بدنی دانشگاها

ن دوره بیست و یکمی کننده درسرپرستان و مسئوالن شرکت
وجود  ، تفاوتمسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشور

دارد از آزمون فریدمن استفاده شده است که نتایج آن در 
 نشان داده شده است. سه  جدول

هاي جمعی از مسابقات قایقرانی بر توسعه رشته قایقرانیرسانی رسانهتأثیر اطالعجدول رگرسیونی  -2جدول   

Table 2- Regression table The effect of informing mass media about sailing competitions on the 

development of sailing 

 شاخص
ضرایب استاندارد 

 نشده

ضرایب استاندارد 

 شده

R2 t P 

 B معیار خطاي Beta 

 ثابت
 

 هاي جمعیرسانه

36 .36 
 
1734 

33 .4 
 

17146 

17304 1733 33 .06 
 

04 .3 

17110< 
 

17160 
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هاي جمعی از دیدگاه کارشناسانرسانههاي بندي مؤلفهآزمون فریدمن براي تعیین تفاوت اولویت -9جدول   

Table 3- Friedman Test to Determine the Differentiation of Prioritization of Mass Media 

Components from the Experts' Point of View 
میانگین  تعداد لفهؤم ردیف

 رتبه

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو

0 
6 
3 
4 

 جمعی هايرسانه رسانیاطالع
 جمعی هايرسانه سازيفرهنگ

 جمعی هايرسانه آموزشی
 جمعی هايرسانه اجتماعی مشارکت

016 
016 
016 
016 
 

33 /3 
04/3 
67/6 
64/6 

 

 
46/63 

 

 
3 

 

 
17110* 

 

 است.  معنادار ≥110/1Pدر سطح    *
هاي با توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین مؤلفه

هاي جمعی از دیدگاه کارشناسان اداره ورزش و رسانه
بدنی مناطق مختلف شهرداري، جوانان، مدیران تربیت

هاي مراغه و کلیه مربیان، گاهاساتید تربیت بدنی دانش
ین بیست و یکم سرپرستان و مسئوالن شرکت کننده در

تالف ، اخمسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشوردوره 
(. بنابراین X2= 64/36و  >110/1P) داري وجود داردمعنی

هاي لفهمؤ نیبدار ي حکم مبنی بر وجود تفاوت معنیفرضیه
ید تأی اه کارشناسان و متخصصانهاي جمعی از دیدگرسانه

 هايرسانه رسانیگردد. بین عوامل موجود، عامل اطالعمی

-رسانه اجتماعی ( بیشترین و عامل مشارکت33/3) جمعی

 ( کمترین رتبه را دارند. 64/6) جمعی هاي
ندي بهمچنین براي آزمون این فرضیه که، بین اولویت

ن اداره ورزش و هاي جمعی از دیدگاه کارشناساانواع رسانه
بدنی مناطق مختلف شهرداري، جوانان، مدیران تربیت

هاي مراغه و کلیه مربیان، اساتید تربیت بدنی دانشگاه
ین بیست و یکم سرپرستان و مسئوالن شرکت کننده در

فاوت ت مسابقات قایقرانی کانوپولوي قهرمانی کشوردوره 
ن نتایج آوجود دارد، از آزمون فریدمن استفاده شده است که 

 نشان داده شده است. چهار  در جدول
هاي جمعی از دیدگاه کارشناسانبندي انواع رسانهآزمون فریدمن براي تعیین تفاوت اولویت -4جدول   

Table 4- Friedman Test to Determine the Differentiation of Prioritization of Mass Media Types 

from the Experts' Viewpoint 
میانگین  تعداد لفهؤم ردیف

 رتبه

 سطح معناداری درجه آزادی خی دو

0 
6 
3 
4 

 تلویزیون
 مجازيهاي شبکه

 مطبوعات
 رادیو

016 
016 
016 
016 
 

33/3 
43/3 
13/3 
66/6 

 

 
63/94 

 

 
3 

 

 
011 .1 * 

 

 است.  معنادار ≥110/1Pدر سطح    *
ي اهبا توجه به نتایج بدست آمده بین میانگین انواع رسانه
 داريجمعی از دیدگاه کارشناسان و متخصصان، اختالف معنا

(. بنابراین فرضیۀ حکم X2= 64/36و  >110/1P) وجود دارد
از  هاي جمعیهاي رسانهمؤلفه نیبدار مبنی بر وجود تفاوت معنا

 گردد. بین عواملدیدگاه کارشناسان و متخصصان تأیید می
( 66/6) عامل رادیو ( بیشترین و33/3) موجود، عامل تلویزیون
 کمترین رتبه را دارند. 

 گیریبحث و نتیجه
اي هرسانی رسانههدف از اجراي این تحقیق بررسی نقش اطالع

جمعی از مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رشته 
 متأثر از عواملاي مسائل فرهنگی و اجتماعی در هر جامعهبود. 

 ها ونند باورها، نگرشتوامختلفی است، این عوامل می
 هايعملکردها را تحت تأثیر خود قرار دهند. در این میان رسانه

گروهی یکی از ابزارهاي اساسی براي بررسی مسائل اجتماعی، 
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گیري رسانی، آموزشی و عامل بسیار مؤثري در شکلاطالع
آیند. یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی به شمار میهاي ارزش

رشد چشمگیر داشته  اخیري هاگی که در سالاجتماعی و فرهن
 بدنی و ورزش تربیت و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده است

(. از این رو 3: 0369خالدیان، ) استو از  جمله رشته قایقرانی 
ی هاي جمعرسانی رسانهدر این تحقیق به بررسی نقش اطالع

رداخته ته پاز مسابقات قایقرانی در شهر مراغه بر توسعه این رش
 شد. 

رسانی اطالع بین نشان حاضر بخش اول تحقیق هاىیافته
هاي جمعی از مسابقات قایقرانی با توسعه رشته قایقرانی رسانه
این  دارد. به ( وجودR– 304/1) شدت قوى با معنادارى رابطه
هاي جمعی از مسابقات رسانی رسانهاطالع افزایش با که معنى

بین رابطه کند. پیدا مى افزایش قایقرانیقایقرانی، توسعه رشته 
داراي  کهرابطه متقابلی است  هاي جمعی و ورزشرسانه
. برخی به وجود رابطه بین باشدمیهاي مثبت و منفی جنبه

کنند که ورزش در جلب می رسانه و ورزش بدین گونه اشاره
کند، اما این که توجهی می ها کمک قابلمخاطب به رسانه

کنند اشاعه ورزش فعالیت می ه همان اندازه در جهتها برسانه
هاي اسدي و رضایی با یافته نتیجه . اینیا نه جاي تردید دارد

(، 0997) 0(، مول0369) (، خالدیان و همکاران0396) صوفی
 لموباشد. مى ( همسو0996) 3(، و جکسون0993) 6گرین وود

ت دریاف، ( در تحقیق خود با عنوان مدیریت اوقات فراغت0997)
معناداري بین رسانه و توسعه ورزش قهرمانی و  که رابطه

در پژوهشی ( 0993) ددارد. همچنین، گرین وو همگانی وجود
به  اي و تغییر نگرشمعنادار بین تبلیغات رسانه به وجود رابطه

در تحقیق خود  ( نیز0990) نجکسو. مشاهده کرد بدنیفعالیت
جمعی بر آگاهی مردم در مورد هاي رسانهبه این نتیجه رسید که 

 تأثیر دارد. ی بدن رفتار و گرایش به فعالیت بدنی و تغییر فعالیت

هاي دیگر این تحقیق بیانگر آنست که رابطه خطی و یافته
هاي جمعی از مسابقات رسانی رسانهمعناداري بین اطالع

سانی رقایقرانی با توسعه رشته قایقرانی وجود دارد و متغیر اطالع
هاي جمعی از مسابقات قایقرانی قادر است که تغییرات انهرس

 افزایش با که این معنى توسعه رشته قایقرانی را تبیین کند. به

هاي جمعی از مسابقات قایقرانی، رسانی رسانهاطالع مؤلفه
-اطالع کند ومى پیدا تغییرات توسعه رشته قایقرانی افزایش

 مناسبى بینییقرانی پیشهاي جمعی از مسابقات قارسانی رسانه

 نقش ارتباطاتباشد. براى تغییرات توسعه رشته قایقرانی مى

                                                                                                                                             
1. Mull 
2. Greenwood 

اطالعات در سطح  ها ومؤثري در انتقال دانش، مهارت، نگرش
با توجه به اثر ورزش در ابعاد مختلف زندگی . جامعه بر عهده دارد

اجتماعی و اهمیت توسعه آن در سطح ملی و نقش  فردي و
این مهم، شناخت نقش رسانه در توسعه ورزش  رسانه در واسطه

. هاي مناسب براي آن ضرورت پیدا کرده استریزيبرنامه و
 هاي گروهی نقشی مؤثر در تغییر نگرش افراد جامعهرسانه

 مالحظاتی نسبت به ورزش دارند و هرچه این نقش با توجه به
رویکردهاي  هاي مؤثر ارتباطی وچون شناخت نیازها، روش

 باطوسایل ارت. ناختی صورت پذیرد، اثرگذارتر خواهند بودشروان
نو در  هايو گسترش اندیشه تواند در توسعه با انتشارجمعی می

افکار عمومی، نقش مؤثر،  بیداري وجدان عمومی و تنویر
 (. 3: 0396خالدیان، ) دکن کننده ایفادهنده و رهبريآموزش
بندي تاولوی هاي دیگر تحقیق بیانگر آنست که بینیافته

هاي جمعی از دیدگاه کارشناسان اداره ورزش هاي رسانهمؤلفه
بدنی مناطق مختلف شهرداري، اساتید و جوانان، مدیران تربیت

هاي مراغه و کلیه مربیان، سرپرستان و تربیت بدنی دانشگاه
ت مسابقابیست و یکمین دوره  مسئوالن شرکت کننده در

ین تفاوت وجود دارد. نتایج ا شورقایقرانی کانوپولوي قهرمانی ک
 (، کردي0393) پور و همکارانهاي ایرجبخش از تحقیق با یافته

( همخوانی دارد. 0993) (و گرین وود0363) (، روشندل0363)
هاي نقش که رسدنظر می حاضر، به تحقیق نتایج به توجه با

و  اجتماعی، آموزشی اطالع رسانی، مشارکت چهارگانه
در  و هستند هاي جمعیرسانه مهم کارکردهاي از سازيفرهنگ
 به شنق کشور من جمله رشته قایقرانی ورزش فرهنگی توسعه

 نقش مهم به اي بایدرسانه و ورزشی مسئوالن. سزایی دارند
 و سالمت فضاي بسترسازي قایقرانی در ورزش از جمله ورزش
در  انهرس کمیته تشکیل با و باشند واقف عمومی جامعه نشاط

 کنند کمک ورزش این توسعه فرهنگی قایقرانی، به اسیونفدر
براي  مورد نیاز مکان و زمان باید اي نیزمسئوالن رسانه و

هایی که امکان فعالیت و قایقرانی در مکان ورزش رسانیاطالع
 مهیا مختلف جامعه آحاد نزد در توسعه این رشته وجود دارد را

 شکی.  بکنند ایفا تیرا به درس خود نقش راستا این در و کرده
 روز مسائل و موضوعات زمینه اي درکارشناسان رسانه اگر

 وانندتباشند، می داشته کافی شناخت و دانش ورزش قایقرانی
 اشتهد عهده بر قایقرانی فرهنگ ورزش اشاعه در را مثبتی نقش
رزش و فدراسیون اي دررسانه کمیته بر تشکیل عالوه. باشند

 بدانند و آگاه باشند اي بایدرسانه و ورزشی قایقرانی، مسئوالن

3. Jackson 
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 عنوان به و است جامعه متن بطن و به متعلق قایقرانی ورزش که
ر ه به باید شود، بنابراینمی یاد آن از ورزش قهرمانی بنیاد

به  و هاي جمعی، مردمرسانه در مناسب سازيبرنامه با نحوي
ین رشته وجود هایی که امکان توسعه ادر مکان  را جوانان ویژه
 میزان و دهند سوق این ورزش مانند شهر مراغه( به سوي) دارد

 صورت این دهند، در افزایش ورزش در امر را آنها مشارکت
خود به  اجتماعی مشارکت نقش ها بهرسانه توان گفتمی

هاي جمعی راستا، هدف رسانه این در. اندکرده عمل درستی
 ربارهد آنها نظر انعکاس و افزایش مخاطبان باید ورزشی خصوصاً

 درباره ورزش هاي مردمدیدگاه و مشکالت ورزش، بررسی
 هاي غیر ورزشیحضور سازمان براي تالش همچنین و قایقرانی

و  یورزش مسئوالن. باشد قایقرانی فرهنگ ورزش توسعه امر در
 رد سالحی تأثیرگذار به عنوان آموزش مقوله به اي بایدرسانه
( همانند ورزش قایقرانی) ورزش نگفره گسترش و بسط

 به و دوینتهیه، ت هاییبرنامه باید این راستا در بنابراین. بنگرند
 دانش و سطح معلومات ارتقاي جهت در که درآید معرض نمایش

 آن نقش و باشد مقوله ورزش قایقرانی به نسبت مردم عمومی
 دهد.  نشان بدرستی حفظ سالمتی و افزایش در را

هاي هبندي انواع رسانبین اولویت که داد نشان تحقیق نتایج
جمعی از دیدگاه کارشناسان اداره ورزش و جوانان، مدیران 

بدنی مناطق مختلف شهرداري، اساتید تربیت بدنی تربیت
هاي مراغه و کلیه مربیان، سرپرستان و مسئوالن دانشگاه

مسابقات قایقرانی بیست و یکمین دوره  شرکت کننده در
تفاوت وجود دارد و از دیدگاه  وي قهرمانی کشورکانوپول

 از یشترب تلویزیون کارشناسان، در توسعه رشته قایقرانی نقش
 گل کهاز آنجایی. است هاي مجازي رادیو، مطبوعات و شبکه

 اي درگسترده نقش و بوده هاي جمعی تلویزیونرسانه سبد سر
ن امر ای .باشد منطقی تواندمی دارد، این نتیجه مخاطب پوشش

همچون دسترسی آسان،  ییهاویژگیتواند ناشی از هم می
، تتلویزیون باشد که توانس سرعت عمل و اعتبار و اصالت آشکار

موجب اقبال  حضوري جدي در میان مردم پیدا کند و همین امر
سانه و این ر بیشتر و گسترش مخاطبین انبوه براي ورزش شد

 ورادی راستا این در . اماکردپسند  را رقیب عمده نشریات عامه
اه دیگر از دیدگ عبارتی به یا و است داشته نقش را کمترین

 توسعه زمینه شاید در و باید که طور آن کارشناسان، رادیو
ر شاید به این ام. مناسبی داشته باشد عملکرد تواندقایقرانی نمی

ستفاده صرف از صدا، توجه کمتر به رادیو نسبت به دلیل ا
اشد. ب محدود بودن زمان پخش پیام و سریع بودن آنتلویزیون، 

                                                                                                                                             
1- 

ه توج با و ورزش توسعه ها دررسانه موجود به وضعیت توجه با
رد ب دلیل به هاي جمعیرسانه ویژه جایگاه گرفتن نظر در به

 و آموزش، آگاهی وسایل بهترین از دارند، یکی که وسیعی
در  وانندتمیشوند،  گرفته کار به درست اگر که هستند فرهنگی

ورزش و از جمله توسعه رشته  توسعه و اهداف پیشبرد جهت
أثیر با وجود ت بنابراین. عمل کنند خوبی به جامعه در قایقرانی

الزم است که مسئولین جمعی بر توسعه ورزش، هاي رسانه
و در ند باش توجه مناسب و مطلوبی به این مسئله داشتهمربوطه 

 به این امر زمان الزم راسازي خود ریزي و برنامهبرنامه
بر توسعه ورزش، ها دهند. در مورد نقش مهم رسانه اختصاص
جمعی را بر افزایش هاي میزان اثر رسانه( 0990) جکسون

درصد بیان کرد.  67مردم نسبت به ورزش  آگاهی و نگرش
ها استرالیایی رابطه معناداري بین تبلیغ رسانه همچنین، محققان
ر نگرش و تغییها ند، اما بین تبلیغ رسانهندید و شرکت در ورزش
بومن و ) رابطه معناداري مشاهده کردند نسبت به ورزش

 (. 6110، 0همکاران
 گیري کرد که ارتباط معناداريتوان اینطور نتیجهدر پایان می

هاي جمعی از مسابقات قایقرانی رسانی رسانهبین نقش اطالع
هاي جمعی دارد و رسانهدر شهر مراغه بر توسعه این رشته وجود 

ی کنند. پس بینتوانند تغییرات توسعه رشته قایقرانی را پیشمی
هاي جمعی در جهت بهتر است که مسئوالن مربوطه از رسانه

شناخت بهتر رشته قایقرانی در سطح جامعه اقدام کنند و با 
ها و تجهیزات آن، پیشرفت بیشتر و هرچه آوري زیرساختفراهم

هاي پژوهش پیشنهاد یافته به توجه با جود آورند. لذابهتر آن را بو
شود براي توسعه قایقرانی و جذب ورزشکاران ورزشی در می

اي هرسانی بیشتر از طریق رسانهشهر مراغه با تبلیغات و اطالع
 راه آهن،) هاي دسترسی مناسبجمعی و به سبب وجود انواع راه

اکز بیشتر میان مر هوایی، زمینی( که سبب ایجاد رابطه بهتر و
هاي کشور با این شهر شده است، با پر جمعیت، شهرها و استان

برگزاري رویدادهاي ورزشی شناخت افراد از این منطقه را 
افزایش داده و باعث جذب افراد و ورزشکاران بیشتري به شهر 

 مراغه شوند. 
زیر ارائه در پایان دو راهکار اجرایی  ی:ارائه راهکارهاي اجرای 

 گردد:یم

اي پیشرفته و با با استفاده از فناوري اطالعات و رسانه -0
گیري از متخصصین قایقرانی، با وجود پتانسیل قوي این بهره

رشته، به توسعه قایقرانی در شهر مراغه کمک کنند و با تجهیز 
پیست قایقرانی مراغه به تجهیزات مناسب و امکانات رفاهی، 

1.Bauman and etal 
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قایقرانی در سطح ملی و حتی  ضمن بهبود برگزاري مسابقات
المللی باعث جذب بیشتر ورزشکاران ورزشی به این منطقه بین

 شوند. 
با پخش مسابقات قایقرانی کانوپولوي کشور که هر ساله در  -6

رسانی آن از طریق شود و اطالعشهرستان مراغه برگزار می

هایی همچون تلویزیون، رادیو، مطبوعات و ...، کمک رسانه
ی جهت توسعه هرچه بیشتر این رشته در این شهرستان و شایان

 کشور خواهد شد.
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