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Abstract
The present study aims to investigate the role of quartet
of media (cultivating culture, training, informing, and
encourage to social cooperation) in promotion of sport’s
student. The study was descriptive survey, and carried
out in field research. The sample population was the
students of Shahid Chamran University of Ahwaz, year
94-95 (N=15097). The sampling was classification and
the sample population was N=370. The instruments to
gather information was Eidi et.al (1393) adjusted
questionnaire, which includes 42 questions. The validity
of the questionnaire has been approved by ten
professors from faculty of physical education and sport
sciences in Shahid Chamran University of Ahwaz. The
validity of the questionnaire was calculated (a=0/96) by
Cronbach's alpha. Descriptive statistic was used to
describe the individual traits and Kolmogorov–Smirnov
test was used to check whether the data was distributed
normally. Pearson correlation coefficient was used to
check the role of quartet of media in promulgation of
sport’s student. An independent t-test was used to
compare the viewpoints, and Friedman test was used in
order to rank the components of quartet of media. The
results show that there is a meaningful correlation
between the roles of quartet of media and promotion of
sport’s student at level of 0/001. There is no significant
difference between men and women’s viewpoints.
Among media, TV was the first choice of men and
women. Media especially T.V in order to fulfill their
responsibilities and to cultivate the culture must get a
new look to sport’s student.
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چکیده
،هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش چهارگانه رسانهها (فرهنگسازی
 اطالعرسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی) در ترویج ورزش،آموزشی
 روش تحقیق توصیفی پیمایشی و به شکل میدانی انجام.دانشجویی است
 جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی.شد
 نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای و نمونه.)N=15097(  بودند94ـ95
 ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه تعدیل شده.) تعیین شدn= 370( آماری
 روایی پرسشنامه توسط. سؤال بود42 ) مشتمل بر1393( عیدی و همکاران
 نفر از اساتید دانشکده تربیتبدنی تائید و پایایی پرسشنامه به وسیله10
 از آمار توصیفی برای.) محاسبه شدa= 0/96( آزمون الفای کرونباخ
توصیف ویژگیهای فردی و از آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف جهت
بررسی نرمال بودن توزیع دادهها و از آزمون ضریب همبستگی پیرسون
جهت بررسی نقش چهارگانه رسانه در توسعه ورزش دانشجویی و از آزمون
 مستقل جهت مقایسه دیدگاهها و از آزمون فریدمن جهت رتبهبندیT
 نتایج تحقیق نشان داد بین نقش.مؤلفههای چهارگانه رسانهها استفاده شد
 ارتباط0/001 چهارگانه رسانهها با ترویج ورزش دانشجویی در سطح
 همچنین بین دیدگاه مردان و زنان تفاوت معناداری.معناداری وجود دارد
وجود ندارد و بیشترین نقش رسانهها در بخش فرهنگسازی میباشد و در
.بین رسانهها تلویزیون بین مردان و هم زنان در اولویت اول قراردارد
رسانهها بهویژه تلویزیون که در اولویت اول قرار دارد باید نگاهی ویژه به
ورزش دانشجویی خصوصاً در قسمت فرهنگسازی داشته باشند تا بتوانند
.به وظیفه خود در راه ترویج ورزش دانشجویی عمل کرده باشند
واژههای كلیدی
 تلویزیون، فرهنگسازی، ورزش دانشجویی،رسانهها
 علی صیادی:* نویسنده مسئول
asayadi1394@gmail.com :پست الکترونیک
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مقدمه
در روند پرشتاب جهانی ،فناوری ارتباطی با سرعتی غیر قابل
تصور پیشرفت نموده و چهره جهان را دگرگون کرده است.
گستره و ژرفای این دگرگونی به حدی است که جامعه نوین
در حال پیدایش و شکلگیری و دوره جدیدی در حیات بشر
آغاز شده است .امروزه رسانهها قویترین ابزار برای طرح و
رواج اندیشهها و کارآمدترین وسایل برای نفوذ فرهنگها و
نگرشها به قلب جوامع هستند و نقش مهمی در شکلگیری
نگرشهای مخاطبان ایفا میکنند (قاسمی و همکاران:1392 ،
 .)27مهمترین نقشهایی که برای رسانههای گروهی مطرح
میشود عبارتند از :اطالعرسانی و آگاهی ،حمایت از قانون و
نظارت بر اجرای درست قوانین ،ایجاد حیطه مناسب برای
برخورد عقاید گوناگون ،فراهم کردن زمینه آموزش مداوم،
کمک به رشد فرهنگی و فکری جامعه ،فراهم کردن
سرگرمیهای آموزنده ،ایجاد روحیه مشارکت و همکاری برای
برنامههای توسعه و عمدهترین نقشی که بر عهده دارند
عبارتند از فرهنگسازی ،آموزش ،اطالعرسانی و ایجاد
مشارکت اجتماعی (مرادی .)168 :1390 ،همچنین نشریات و
روزنامههای ورزشی میتوانند نقش مهمّی در روشن کردن
افکار عمومی و رساندن اخبار و وقایع روز جامعه به مردم بر
عهده داشته باشند (رائو .)100 :2011 ،1بنابراین جامعه امروز به
صورت گزینشی عمل میکند و هر بینندهای به طور متفاوتی
با توجه به نگرش و تجربهاش به استفاده از رسانه عمل
مینمایند .رسانهها به شکلهای متفاوتی مانند رادیو ،تلویزیون،
مجله ،روزنامه ،اینترنت و تصاویر متحرك وجود دارند (هاند 2و
همکاران ،)2 :2013 ،با این حال رسانهها نقش محوری و
غیرقابل انکار در توسعه آگاهی و انتقال اطالعات به شنوندگان
و تغییر افکار آنها دارند .رسانههای جمعی میتواند نقش مؤثر
در باال بردن آگاهی عمومی و گسترش ایدههای جدید داشته
باشند (قره و همکاران ،1392 ،به نقل از سیانفرون 3و
همکاران2006 ،؛ توکلی و همکاران .)41 :2013 ،با این حال
به نظر میرسد رسانهها به عنوان رکن چهارم دموکراسی،
میتوانند نقش مهمی در روشنگری مردم بهویژه نوجوانان و
جوانان داشته باشند و در صورت عملکرد صحیح ،مانع
سوگیری آنها به سوی تفریحات ناسالم شوند .یکی از
1. Rowe
2. Hand
3. Cianfrone

پدیدههای اجتماعی که در سالهای اخیر رشد چشمگیری
داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده ،تربیتبدنی و ورزش
است .رسانههای گروهی عامل بسیار مؤثری در شکلگیری
ارزشهای اجتماعی به شمار میروند که در بخش ورزشی،
محتوای برنامهها و مطالب درج شده در آن میتواند تأثیر
بسزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشد (مرادی
و همکاران )168 :1390 ،و اینکه ورزش میتواند در جلب
مخاطب به رسانهها کمک شایانی کند ،اما اینکه رسانهها به
همان اندازه در جهت اشاعه ورزش درست و ترویج فرهنگ
ورزش فعالیت میکنند یا نه جای تردید دارد .ورزش به دلیل
اینکه دارای زبان جهانی است ،به اندازه رسانهها و حتی بیشتر
از آنها روی تجارت جهانی اثر میگذارد (قاسمی و همکاران،
.)43 :1392
نتایج تحقیق حمیدپور و همکاران ( )1394نشان داد رسانهها در
وضعیت موجود نقش فرهنگی ،آموزشی ،تبلیغاتی مطلوبی را در
توسعه ورزش قهرمانی بانوان ندارند ،این در حالی است که
رسانههای جمعی میتوانند در وضعیت مطلوب نقش فرهنگی،
آموزشی و تبلیغاتی موثری را در توسعه ورزش قهرمانی بانوان
داشته باشند .همچنین نتایج نشان داد کـه بین کارکردهای
نقش فرهنگی ،آموزشی و تبلیغاتی رسانههای جمعی در
وضعیت موجود و مطلـوب تـفاوت وجود دارد و این بدان معنی
است که رسانههای جمعی به رسالت خود در خصوص توسعه
ورزش قهرمانی بانوان عمل نمیکنند .اسدی و همکاران
( )1393در تحقیق خود دریافتند نقش رسانه بویژه تلویزیون در
توسعه والیبال هم در وضعیت موجود و هم در وضعیت مطلوب
قابل توجه بوده و همچنین نسبت به سایر رسانهها نقش
موثرتری دارد .نتایج تحقیق هنری و همکاران ( )1391نشان
داد بین نقش چهارگانه رسانههای ورزشی با توسعه فرهنگ
ورزش قهرمانی ارتباط معناداری وجود دارد .مرادی و همکاران
( )1391دریافتند بین نقشهای چهارگانه رسانههای گروهی با
توسعه ورزش دانشآموزی ارتباط معنادار وجود دارد .ورزش
دانشآموزی برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه
رسانهای ناگزیر از بازنگری در برنامهها و اتخاذ راهبردهایی در
جهت ایجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانهها است و برای یک
برنامهریزی دقیق و مناسب ،شناخت وضعیت موجود و مطلوب
رسانههای گروهی در امر توسعه ورزش دانشآموزی موردنیاز
است .قاسمی و کشکر ( )1390تاکید دارند علی رغم وجود
اعتماد عمومی نسبت به رسانههای مختلف ،تلویزیون بهعنوان
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مورد اعتمادترین رسانه انتخاب گردید .قیامی راد ( )1388در
تحقیق خود در مورد برنامههای تبلیغاتی ارائه شده از طریق
رسانههای گروهی درخصوص ورزش به این نتیجه رسید که
این برنامهها تأثیر بسیار زیادی در توسعه و ترویج رشتههای
ورزشی دارد .نتایج تحقیق حمیدی و چوبینه ( )1380نیز حاکی
این نکته است که مهمترین فعالیتهای فراغتی افراد تماشای
تلویزیون میباشد .این برای این پایه استوار است که رادیو و
تلویزیون ،هر دو دارای خصوصیاتی هستند که آنها را به
صورت کاملترین وسایل ارتباطی در آوردهاند.
مارین هوهما )2013( 1معتقد است کمپینهای رسانهای بعد از
یک سال موفقیت باالیی در دستیابی به آگاهی از فواید فعالیت
بدنی و در اثربخش کردن اوقات فراغت کودکان  9تا  13سال
داشتند .ابیویه )2013( 2که با مرور تحقیقات انجام شده تا سال
 2012در زمینه تأثیر کمپینهای رسانهای در بهبود فعالیت
بدنی در بزرگساالن نشان داد رسانههای جمعی اثر مشهودی
بر ترویج پیادهروی داشتند ،اما تأثیر کمی در دستیابی
شرکتکنندگان به سطح رضایتبخش از فعالیت بدنی داشته
است .همچنین رسانهها در کاهش بیتحرکی در افراد مؤثر
بودهاند .دایدین وپاتیل )2012( 3نشان داد ،که نقش رسانههای
جمعی تأثیر مثبتی بر پیشرفت تربیتبدنی و ورزش دارند.
الیجاه رینتاج 4و همکاران ( )2011نتیجه گرفتند که زنان
نسبت به مردان ،میانگین باالتری در تأثیرپذیری از رادیو و
روزنامه در گرایش به ورزش داشتند و نفوذ این دو رسانه در
زنان بیشتر است .جیمز و پیان ( )2010مدلی پیشنهاد کردند
بهعنوان یک مرحله اولیه به سوی فهم بهتر نگرش آگاهی
دادن در سراسر ورزش بپردازد و دریافتند که عرصه ورزش
نسبت به سایر عرصهها بهترین میدان برای تبلیغات است.
نتایج تحقیق سامرز و مورگان ( )2008نشان داد روابط عمومی
و برنامهریزی مدیران رسانهای بر کسب شهرت شخصی در
ورزش و متعادل کردن ورزش خصوصی در کنار شهرت
شخصی و انتظارات هواداران گوناگون مرتبط با هر کدام
برنامهریزی میکنند .هوم ( )2005در پژوهشی با به این
عنوان« ،ورزش و رسانههای جمعی در ژاپن» دریافت ،که به
منظور تهیه محتوا برای جذب بیشتر مخاطب ،رسانههای
جمعی بیشتر به ورزش روی آوردهاند .رسانههای جمعی
1. Marian Huhman
2. Abioye
3. Daydyn, patyl
3. Elijah Rytaj
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بهعنوان شکلهای فرهنگی و فناوریها ،کانون تهیه و انتشار
مفاهیم اجتماعی ـ فرهنگی ورزش و فرهنگهای فراغت در
جوامع آسیائی معاصر شده بود .ورزش از محلی بودن به سوی
بینالمللی شدن پیشرفت میکنند .حال با توجه به نقش
انکارناپذیر رسانههای ورزشی در شکلدهی و جهتدهی افکار
جامعه و همچنین نقش فعالیت بدنی و ورزش در سالمسازی
جسمانی و روانی دانشجویان و کاهش هزینههای درمانی،
برآنیم تا ببینیم که رسانههای ورزشی تا چه اندازه در رشد و
توسعة ورزش در دانشجویان سهیم بودهاند؟ آیا بین نقشهای
چهارگانه رسانهها با ترویج ورزش دانشجویی ارتباط معنادار
وجود دارد یا خیر؟
در طی چند دههای که از شکلگیری جامعهشناسی ورزش
میگذرد ،شناخت عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان بهویژه
دانشجویان در فعالیتهای بدنی و ورزشی از چالش انگیزترین
موضوعات جامعهشناسی ورزش بوده است .در این راستا
محققان به نقش عوامل مختلفی تأکید داشتهاند که در میان
آنها رسانههای گروهی همواره از جایگاه قابل توجهی برخوردار
بوده است (ظهیرنیا و همکاران ،1394 ،نادریان جهرمی،
.)1384
توجه به فعالیتهای ورزشی در دوران تحصیل در دانشگاه،
فرصت بسیار خوبی است که دانشجویان را بیشتر با منافع
ناشی از فعالیتهای بدنی آشنا سازد ،به عالوه اگر محیطهای
خانوادگی و دوران تحصیل در دبستان و دبیرستان ،شرایط پی
بردن به ضرورت پرداختن ورزش در آنان به وجود نیاورده
باشد ،دوران تحصیل دانشگاهی فرصت باارزشی خواهد بود که
عالوه بر پرداختن به ورزش و تقویت قوای جسمانی و پر
نمودن اوقات فراغت به بهترین شکل ممکن که در نهایت،
سالمتی و تندرستی را به همراه خواهد داشت از منافع روانی و
اجتماعی آن نیز برخوردار شوند ،همچنین جنبه سازندگی،
نوآوری ،خالقیت ،ابتکار و رضایت درونی از اوقات فراغت
بیشتر مورد توجه قرار میگیرد .با توجه به اهمیت توسعه
ورزش در سطح ملی و نقشهای رسانههای گروهی در آن،
اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق مطرح میشود تا یکی از
نیازهای مهم در راستای توسعه و ترویج ورزش دانشجویی در
سطح دانشگاه شهید چمران اهواز را برطرف نماید و با توجّه به
انتظارات و گرایشهای دانشجویان بهعنوان قشر جوان،
تحصیلکرده و باسواد جامعه که از مخاطبان رسانههای جمعی
هستند ،عالوه بر تشویق جوانان به یک زندگی فعال و بانشاط
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به بهبود محتوای رسانههای جمعی و جذب مخاطبان بیشتر
کمک نماید.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق توصیفی پیمایشی و روش جمعآوری دادهها
میدانی بود .جامعه آماری ،دانشجویان دانشگاه شهید چمران
اهواز میباشد ( 6690( N=)15097پسر 8407 ،دختر) با توجه
با جدول مورگان تعداد  370نفر بهعنوان نمونه ( 196دختر،
 174پسر) انتخاب شدند که روش نمونهگیری نیز به شکل
تصادفی طبقهای انجام شد .از پرسشنامه تعدیل شده عیدی و
همکاران ( )1393استفاده شد .پرسشنامه دارای چهار بُعد،
اطالعرسانی ( 11سوال) ،آموزش ( 11سوال) ،فرهنگسازی

( 14سوال) و مشارکت اجتماعی ( 6سوال) مشتمل بر  42سؤال
و شامل طیف  5ارزشی لیکرت تنظیم شد .از آمار توصیفی به
منظور توصیف دادهها و از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای
بررسی نرمال بودن دادهها و از آزمون ضریب همبستگی
پیرسون جهت بررسی تأثیر نقش چهارگانه رسانهها بر توسعه
ورزش دانشجویی و از آزمون  Tمستقل جهت بررسی دیدگاه
مردان و زنان و از ازمون فریدمن جهت رتبهبندی مؤلفههای
چهارگانه رسانهها استفاده شد.
یافتههای تحقیق
جدول شماره  1توزیع فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنسیت
آزمودنیها را نشان میدهد.

جدول  .1توصیف مهمترین ویژگیهای فردی آزمودنیها
متغیرها
جنسیت
سن
رشته تحصیلی
میزان تحصیالت

فراوانی

تعداد

درصد

بیشترین :مردان

161
139

53.67
46/33

بیشترین22-25 :

57
13

59/33
4/33

بیشترین :علوم انسانی

132
13

47/33
4/33

بیشترین :کارشناسی

197
6

65/67
2

كمترین :زنان
كمترین30-33 :
كمترین :دامپزشکی
كمترین :دکتری

با توجه به جدول شماره  ،1اکثر پاسخدهندگان از نظر جنسیت
را مردان ( )53/67تشکیل میدهند از نظر محدود سنی اکثریت
پاسخدهندگان در محدوده سنی  )59/33( 22-25قرار دارند .از

نظر رشته تحصیلی اکثر پاسخدهندگان علوم انسانی ()47/33
بودند و از نظر میزان تحصیالت اکثر پاسخدهندگان کارشناسی
( )65/67بودند.

جدول  .2توزیع فراوانی آزمودنیها براساس میزان ساعات استفاده از مطبوعات ورزشی ،برنامههای ورزشی رادیو و تلویزیون
متغیرها
میزان مطالعه مطبوعات ورزشی

میزان گوش دادن به برنامههای ورزشی رادیو

میزان تماشای برنامههای ورزشی تلویزیون

فراوانی

تعداد

درصد

بیشترین :کمتر از  1ساعت

230
20

76/67
6/67

بیشترین :کمتر از  1ساعت

263
5

86/67
1/67

بیشترین :کمتر از  1ساعت

191
13

63/67
1/33

كمترین3-4 :

كمترین3-4 :

كمترین3-4 :
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همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میکنید ،اکثر
پاسخدهندگان از نظر میزان مطالعه مطبوعات ورزشی
بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک ساعت (76/67
درصد) است .از نظر میزان گوش دادن به برنامههای ورزشی
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رادیو بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک ساعت است
( 86/67درصد) است .از نظر میزان تماشای برنامههای
ورزشی تلویزیون بیشترین فراوانی مربوط به کمتر از یک
ساعت است ( 63/67درصد) است.

جدول  .3نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین نقش مؤلفههای رسانههای ورزشی با ترویج ورزش دانشجویی
متغیرها

r

p

بخش اطالع رسانی

0/825

0/001

بخش آموزش

0/826

0/001

بخش فرهنگ سازی

0/91

0/002

بخش مشاركت اجتماعی

0/78

0/001

همانگونه که در جدول شماره  3مشاهده میکنید رسانهها در
بخش اطالعرسانی با مقدار (،)r = 0/825, sig=0/001
آموزشی ( ،)r=0/826, sig=0/001فرهنگسازی

( )r=0/91, sig=0/002و مشارکت اجتماعی
( )r=0/78, sig=0/001با ترویج ورزش دانشجویی رابطه
مثبت معنیدار وجود دارد .پس فرضیه تحقیق تایید میگردد.

جدول  .4نتایج آزمون  Tمستقل برای مقایسه دیدگاه مردان و زنان در مورد نقش مؤلفههای رسانههای ورزشی
متغیر

گروه

تعداد

میانگین

زنان

139

37/10

مردان

161

35/45

زنان

139

38/04

مردان

161

35/83

زنان

139

46/21

مردان

161

43/82

زنان

139

19/86

مردان

161

19/70

اطالع رسانی

298

2/177

0/030

297

آموزشی

297

فرهنگی

مشاركتی

df

مقدار T

سطح معنیداری

همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده میکنید با توجه به
نتایج آزمون  Tمستقل در بخشهای اطالعرسانی
( ،)sig: 0/030آموزشی ( ،)sig: 0/014فرهنگسازی

297

2/46

2/46

0/293

0/014

0/024

0/77

( )sig: 0/024و مشارکتی رسانهها ( )sig: 0/77بین
دیدگاه مردان و زنان در چهار مؤلفه رسانههای ورزشی تفاوت
معنیداری وجود ندارد .بنابراین فرضیه محقق رد میشود.
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جدول  .5نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی نقش چهارگانه رسانههای در ترویج ورزش دانشجویی
متغیرها

میانگین رتبه ها

فرهنگ سازی

3/83

آموزشی

2/66

اطالع رسانی

2/49

مشاركتی

1/03

جدول  .6نتایج آزمون فریدمن برای اولویتبندی (مطالعه مطبوعات ،گوش دادن به رادیو ،تماشای تلویزیون) از دیدگاه زنان و مردان
مردان

زنان

متغیرها

متغیرها میانگین رتبهها

میانگین رتبهها

تلویزیون

2/26

2/13

مطبوعات

1/97

2/00

رادیو

1/78

1/87

با توجه به نتایج آزمون فریدمن در جدول شماره  ،5نقش
فرهنگسازی رسانه دارای بیشترین اهمیت ( )3/82و نقش
مشارکتی دارای کمترین اهمیت ( )1/03میباشد.
با توجه به نتایج جدول شماره  ،6از دیدگاه هر دو گروه مردان
و زنان تماشای برنامههای ورزشی از طریق تلویزیون در رتبه
اول ( )2/13( ،)2/26و گوش دادن به رادیو در رتبه آخر ()1/78
( )1/87قرار دارند.
بحث و نتیجهگیری
بیشتر تحقیقات صورت گرفته در حوزه رسانه به روش تحلیل
محتوا و در بعضی موارد به صورت بررسی و مقایسه وضعیت
موجود و مطلوب است .تحقیقات انجام شده با روش تحقیق
حاضر بسیار محدود و به نوعی نادر است .بنابراین نمیتوان
مقایسه دقیقی با تحقیقات گذشته انجام داد ،لذا با توجه به
مبانی نظری و نتایج تحقیق تا حد امکان مقایسه و بحث انجام
میشود .نشان تحقیق حاضر داد بین نقش چهارگانه رسانهها با
توسعه ورزش دانشجویی ارتباط معنیداری وجود دارد .به طور
کلی این یافته با نتایج تحقیقات مرادی و همکاران (،)1391
هنری و همکاران ( ،)1391قاسمی و کشکر ( ،)1390مارین

هوهما ،)2013( 1ابیویه ،)2013( 2دایدین و پاتیل)2012( 3
جیمز و پیان ،)2010( 4سامرز و مورگان )2008( 5همسویی
دارد .رسانهها در فرهنگسازی از این فواید نقش مؤثر و
باالیی داشتند و همچنین در الویتبندی مشخص شد فرهنگ-
سازی در رتبه اول و دارای بیشترین تأثیر بود که با نتایج
فتحینیا و علیزاده ( ،)1384سینفزون و ژانگ ،)2006( 6هوم7
( )2005که نقش رسانههای گروهی بر روی عوامل فرهنگی و
اجتماعی ورزش را تایید کرده است ،همسو بود .نتایج بررسی
تندنویس ( )1380و حمیدی و چوبینه ( )1380نشان دادهاند که
رسانههای گروهی در محورهای مختلف فرهنگی همواره نقش
موثری در پر کردن اوقات فراغت مردم برعهده داشتهاند .در
این بین نقش تلویزیون پررنگتر میباشد .از آنجایی که با
ارزشترین رسانهها ،تلویزیون است و به دلیل سطح گسترده
پوشش مخاطب ،در مقایسه با دیگر رسانههای گروهی این
نتیجه منطقی به نظر میرسد ،اما در این راستا
1. Marian Huhman
2. Abioye
3. Daydyn, patyl
4. James and piano
5. Summers, mvrgan
6. Cianfrone, Zhang
7. Home
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رادیو کمترین نقش را داشته است و یا به عبارتی دیگر رادیو
آن طور که باید و شاید در زمینه توسعه ورزش دانشجویی
عمل نکرده است .همچنین یکی از دالیل دیگر این است که
جامعه دانشگاهی به تلویزیون و مطبوعات بیشتر توجه میکنند
تا رادیو و همچنین بین نقشهای مشارکت اجتماعی ،نقش
آموزش ،نقش فرهنگسازی و اطالعرسانی براساس جنسیت
تفاوت معناداری وجود ندارد .این موضوع نشان میدهد که
دیدگاه زنان و مردان در مورد ایفای نقشهای مشارکت
اجتماعی ،نقش آموزش ،نقش فرهنگسازی و اطالعرسانی
توسط رسانهها متفاوت نیست و دیدگاه مشابهی در این زمینه
دارند .این موضوع میتواند به دلیل تمرکز رسانهها بر روی
ورزش دانشجویی بدون در نظر گرفتن جنسیت باشد و همچنین
از نظر اولویتبندی نقش چهارگانة رسانهها در توسعه ورزش
دانشجویی مطابق نتایج ،به ترتیب فرهنگسازی ،آموزش،
اطالعرسانی ،مشارکت اجتماعی و به ترتیب از دیدگاه هر دو
گروه مهمترین اولویت بودند .این یافته با روشندل اربطانی
( )1386و مرادی و همکاران ( )1392به جز در اولویت اول
یعنی فرهنگسازی با سایر اولویتها همسو بود .در نهایت با
توجه به تحقیق حاضر و تحقیقات گذشته به نظر میرسد
نقشهای فرهنگسازی ،آموزشی ،اطالعرسانی و مشارکت
اجتماعی از کارکردهای مهم رسانههای ورزشی محسوب
میشوند که در ترویج ورزش دانشجویی نیز نقش بهسزایی
ایفاء مینمایند .نقش فرهنگسازی در ورزش دانشجویی بسیار
مهم و گسترده است که اگر به نحو مطلوبی سازماندهی شود
باعث توسعه فرهنگ در ورزش دانشجویی و شکوفایی آن
میشود .در این راستا رسانهها در ارائه برنامههای خود میتوانند
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با بسترسازی مناسب و مطلوب به شناسایی استعدادهای ورزش
در دانشجویان بپردازند و با ایجاد انگیزه در میان دانشجویان
ورزشکاران ،آنها را برای رویدادهای داخلی و خارجی از لحاظ
روحی و روانی آماده کنند .همچنین مسئوالن هیأتهای
ورزشی و سایر افراد و کارشناسان رسانه باید به نقش مهم
ورزش دانشجویی در بسترسازی فضای سالمت و نشاط جامعه
دانشگاهی واقف باشند و با تشکیل کمیتة رسانه در فدراسیون
ورزشهای دانشجویی ،به توسعة این ورزش کمک کنند و
مسئوالن رسانهای نیز باید زمان و مکان موردنیاز برای
اطالعرسانی ورزشی در نزد آحاد مختلف دانشجویان را مهیا
کرده و در این راستا نقش خود را به درستی ایفا کنند .بیشک
اگر کارشناسان رسانهای در زمینه مسائل روز ورزش دانشجویی
دانش و شناخت کافی داشته باشند ،میتوانند نقش مثبتی را در
اشاعة ورزش دانشجویی بر عهده داشته باشند و اما آنچه در
این تحقیق به دنبال آن بودیم ،همانا بررسی و تبیین نقش
رسانهها در ترویج ورزش دانشجویی بود که مشخص شد
رسانهها نقش بسیار زیادی در ترویج ورزش دانشجویی خصوص ًا
در بخش فرهنگسازی دارند .لذا پیشنهاد میشود که میزان
برنامههای تولیدی در رادیو و تلویزیون و حجم مطالب نشریات
با محتوای ترویج ورزش دانشجویی افزایش یابد تا زمینه
پیشرفت ورزش دانشجویی فراهم شود .عامل تبلیغ نیز باید
مورد توجه ویژه قرار گیرد .در حال حاضر تبلیغات در تمام دنیا
از مهمترین عوامل تغییر نگرش و گرایش افراد محسوب می-
شود و میتوان با تبلیغ دانشجویان را به سمت ورزش ترغیب
کرد و همچنین با اطالعرسانی در مورد همایشهای ورزشی،
دانشجویان را به انجام ورزش تشویق کرد.
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