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چکیده
این مقاله به فررا تحلیرل ده مقالره و پایراننامره برا مووروع ورزش و رسرانه پردا تره اسرت .پژوهشرگران
متعددي تالش کردهانرد ترا مسرالل مربروب بره ورزش و رسرانه را از منارر جامعره شناسری مطالعره کررده
و عوامل و پیامدهاي آن را ارزیرابی کننرد .امرا ایرن پرژوه هرا هماننرد بعضری از کنرد و کاوهرا در سرایر
حرروزههرراي علرروس انسررانی از روش معینرری پیررروي نکرررده و بیشررتر تررابژ سررلیقه و عالقرره پژوهشررگر برروده
اسرت .فراتحلیررل حاوررر ،کوششری بررراي تحلیررل مجردد مجموعررهاي از پررژوه هراي آسرریش شررنا تی
در حرروزه ورزش و رسررانه و برشررمردن نقرراب قرروت و وررعپ ایررن پررژوه هاسررت .ایررن نوشررتار و سررایر
تحقیقرات ایررن حروزه کرره روش فراتحلیررل را بره کررار برررده انرد از ایررن جهرت مهر تلقرری مریشرروند کرره
مجالی را فراه مینمایند تا متخصصرین در حروزه جامعره شناسری ورزش نگراهی بره راهری کره ترا کنرون
دیگررران پیمررودهانررد داشررته باشررند و همچنررین بررازنگري واقررژ بینانرره اي نس ر ت برره دسررتاوردهاي ایررن
حوزه میسر گردد.
کلید واژه ها :جامعهشناسی ورزش ،ورزش ،رسانه ،جوانان
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مقدمه
رسانهها نق
که نق

بیبدیلی در جهانی شدن و گسترش پدیدههاي مختلپ از جمله ورزش دارند .تا زمانی

رسانهها در رویدادهاي ورزشی چندان مشخص ن ود ،برگزارکنندگان مسابقات نیز از توفیق چندانی

بر وردار ن ودند .اهمیت روز افزون حضور رسانهها در انتشار ا ار ورزشی ،تا آنجا پی

رفت که در شرایط

کنونی ،عدس پردا تن رسانهاي مانند تلویزیون به یک رشته ورزشی ،عمالً به مثابه مرگ تدریجی آن رشته
است .رسانههاي جمعی مانند رادیو و تلویزیون در تغییرات اجتماعی ،رشد اقتصادي و فرهنگ سازي ورزشی
عامل مهمی تلقی میشوند.
در بحث از اهمیت نق

رسانه در توسعه ورزش ،نخستین نکتهاي که جلش توجه میکند ،بهکارگیري دو

واژه و عنوان مه فرهنگی ،یعنی "رسانه" و "ورزش" و اهمیت هر یک از آنها در جامعه است .رسانههاي
صوتی و تصویري مدتهاست که مورد استق ال مردس در جوامژ مختلپ قرار گرفتهاند و ورزش و مسابقات
ورزشی نیز نزد اقشار مختلپ اجتماعی ،از اهمیت فوق العادهاي بر وردارند .بنابراین همکاري سازمانیافته و
هدفمند این دو نهاد اجتماعی ،تأثیر متقابلی بر جلش توجه مردس جامعه واهد داشت .این بدان معنی
است که اگر رسانه با نمای

ورزشهاي مختلپ مورد استق ال جامعه قرار بگیرد ،در نتیجه ،ورزش نیز مورد

توجه جامعه و مردس قرار واهد گرفت و بالعکس.
از میان نق

هاي متعددي که رسانهها در توسعه ورزش دارند می توان به اطالع رسانی ،فرهنگ سازي و

آموزش ورزش و ت لیغات وسیژ اشاره کرد (آذرمی .)3191 ،اطالع رسانی باید شفاف ،دقیق ،سریژ و
براساس برنامهریزي هماهنگ بین دولت و سازمان تربیت بدنی و همکاري رسانههاي گروهی صورت پذیرد.
تنها در این صورت است که رسانه به عنوان یک نهاد فرهنگگستر می تواند نق

حساسی ایفا کند (آذرمی،

 .)3191رسانهها به دلیل ماهیتی که دارند آموزش دهنده نیز هستند و مردس همواره از آنها تاثیر می
پذیرند (آذرمی .)3191 ،اگر وظیفه آموزشی رسانهها بصورت برنامه ریزي هدفمند باشد ،تاثیر زیادي در
توسعه ورزش واهد داشت (آذرمی .)3191 ،توسعه ورزش به ت لیغ و ترغیش نیز نیاز دارد (آذرمی.)3191 ،
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گسترش و مشارکت در توسعه ي ورزش بدون ایجاد انگیزه ممکن نیست (آذرمی .)3191 ،براي این مناور
رسانهها باید انگیزههاي عقالنی و عالقمنديهاي مخاط ان را شناسایی و آنها را مورد توجه قرار دهند چون
مخاط ان معموال اطالعات مورد نیاز ود را از منابعی دریافت می کنند که با افکار و عقایدشان ه سو باشد
(آذرمی.)3191 ،
طرح مسئله
جامعهشناسی ورزش یکی از حوزههایی است که به مطالعه کن

متقابل مشارکت کنندگان ورزشی،

اع از ورزشکاران ،مربیان ،تماشاگران و انواع سازمانهاي اجتماعی مانند انواده ،نهادهاي آموزشی ،رسانه
و غیره توجه ویژه دارد ( ولی ،3133 ،ص .)31 .بر ورد با مسالل اجتماعی ورزش ،مانند سایر حوزههاي
جامعهشناسی نیازمند شکلگیري افکار و ناریهها ،برنامهریزي هاي بنیادي و سیاست گذاري هاي کالن
اجتماعی است .اتخاذ تصمی هایی به موقژ و مطابق با نیازهاي جامعه موجش دگرگونی در ووعیت موجود
و پی

گیري از وقوع بسیاري از تن ها و آسیشهاي اجتماعی می شود .از آنجا که دو نهاد ورزش و

رسانه ،که در این پژوه

مورد مطالعه قرار واهند گرفت ،نهادهایی بسیار تاثیر گذار در جهان مدرن

امروزي است و نیز در تعامل مستقی

با اکثریت جمعیت جامعه (یعنی جوانان) هستند ،پیریزي

سیاستگذاريهاي اجتماعی ورزشی عالوه بر مساعدت و همکاري مسئولین ذیربط ،نیازمند شنا ت بهتر
فضاهاي اجتماعی و توصیپ و ت یین آسیشهاي احتمالی آن است .هدف اصلی این پژوه

اقدامی در جهت

شنا ت واقژ بینانه و ملموس دو نهاد اجتماعی ورزش و رسانه است .عمده تالشهایی که در حوزه
جامعهشناسی ورزش در باب ورزش و رسانهها انجاس میشود به مناور اراله راهکارها و دستور العملهایی
است که بتواند تعامالت اجتماعی این دو نهاد را در راستاي به ود فضاهاي ورزشی و تسهیل روابط میان
تماشاچیان و بازیگران ورزشی انجاس دهد .تجاري شدن رسانههاي ورزشی و چش پوشی از اهداف متعالی
ورزش (مانند برقراري صلح ،آرام  ،دوستی و شادابی) باعث بروز تن هایی بنیادي میان این دو نهاد
گردیده است و مساللی مانند تخریش اموال عمومی در محیطهاي ورزشی ،شونت رسانهاي و تشدید
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آشوبهاي ورزشی از طریق رسانه ها از معضالت قابل توجهی است که امروزه مورد توجه جامعهشناسان
ورزش و آسیششناسان اجتماعی قرار گرفته است.
اگر نارات دومازیه  ،iهاکسلی ،i iکریس روجک  i i iو بسیاري از ناریهپردازان اجتماعی ،پیرامون فراغتی
شدن تمدن کنونی بشر را بپذیری و ق ول کنی که دوران مدرنیته ا یر (به تع یر گیدنز )i vبا امر فراغت
آغشته شده است ،پس واهی پذیرفت که بخ

عمدهاي از این فراغت همراه ورزش و در میدانهاي

ورزشی واهد گذشت و رسانهها نیز عالوه بر انعکاس ا ار میادین حرفهاي ورزشی با دامن زدن به
جنجالها و مسالل پشت پرده ،هر روزه هزاران بیننده در سراسر جهان را سرگرس میکنند .در این بین
موووعی که براي کارشناسان اجتماعی ورزش شایان توجه بسیار است ،آن است که کارکردهاي دو نهاد
رسانه و ورزش در دنیاي کنونی به طور چش گیري با کژکاردهاي اجتماعی همراه شده است و پتانسیلهاي
این دو نهاد در جهت برقراري امنیت اجتماعی و ایجاد فضایی سال و دوستانه دور مانده است .از این رو ،با
مطالعه و فرا تحلیل تحقیقاتی که تاکنون پیرامون نهادهاي ورزشی و رسانهها صورت یافته است ،گامی در
جهت شنا ت بهتر فضاهاي ورزشی و آسیشهاي تهدیدکننده آن واهی برداشت.
براي تشریح دقیق اهداف پژوه

پی

رو دو افق کلی قابل ترسی است:

الپ – اهداف کلی :بازنگري و فراتحلیل مقاالت ،پژوه ها و پایان نامههایی که در حوزه ورزش و رسانه
نگارش شدهاند.
ب-اهداف جزلی :با توجه به اینکه مقاالت ،پژوه ها و پایاننامههایی که در این حوزه به مناور انجاس
فراتحلیل ،استخراج شدهاند ،هرکداس روش و چارچوب ناري متفاوتی را مورد استفاده قرار دادهاند و همچنین
نحوه اراله یافتهها در هر کداس از آنها متفاوت است ،ابتدا یک دسته بندي کلی از آنها اراله می کنی .
سپس در بخ
پژوه

بعدي به فراتحلیل دادههاي موجود می پردازی ؛ بنابراین میتوان گفت که اهداف جزلی این

در موارد ذیل میگنجد:

ب-3.تعیین حد و مرز دان

اجتماعی در حوزهي مطالعات اجتماعی ورزش و رسانه
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ب -1.ارزیابی کیفیت به کارگیري و نحوه اراله عناصر پژوهشی
ب -1.ارزیابی نتایج یافتههاي اراله شده در آثار
تعریف مفهوم فراتحلیل
اصطالح فراتحلیرل را اولرین برار گرالس ،vرلریس انجمرن تحقیقرات آموزشری آمریکرا در سرال 3976
مرریالدي برره کررار برررد (شررریفی .)3131 ،برره مناررور ارالرره تعریفرری جررامژ از روش فرررا تحلیررل ،ابترردا
عناصررر تشررکیل دهنررده آن بایررد توورریح داده شرروند (صرردیق .)3179 ،مفهرروس تحلیررل ،ررود ع ررارت از
شکستن کل بره قسرمتهراي مختلرپ بره منارور تعیرین ماهیرت آن اسرت(صردیق .)3179 ،ایرن عمرل
در تحلیررل آمرراري ،بررا قرررار دادن اجررزات در درون ترکیررش هررا بررراي نشرران دادن عوامررل مررورد پررژوه
انجاس مریشرود (صردیق .)3179 ،در روش فررا تحلیرل هرر دو فعالیرت بره کرار بررده مری شرود :ابتردا از
طریررق شکسررتن اجررزات کررل برره مرراورات و فراتررر از کررل اولیرره مرری رسرری و سررپس تحلیررل اولیرره صررورت
مرریگیرررد (صرردیق .)3179 ،سرررانجاس تحلیررل ترکیررش شررده ثانویرره ،اطالعرراتی را نشرران مرریدهنررد کرره
اطالعررات اولیرره نشرران نمرری دهنررد .برره ع ررارت دیگررر در فراتحلیررل ابترردا اطالعررات از منررابژ اولیرره
استخراج ،سپس برا یکردیگر ترکیرش مری شروند و سررانجاس یرک کرل جدیرد حاصرل مری شرود (صردیق،
 .)3179در روش فرررا تحلیررل اصررل اساسرری ع ررارت اسررت از ترکیررش نتررایج تحقیقررات مختلررپ و
اسررتخراج نتررایج جدیررد و منسررج و حررذف آنچرره کرره موجررش سرروگیري در نتررایج نهررایی مرری شررود
(صرردیق .)3179 ،فراتحلیررل ،تحلیررل تحلیررل هاسررت (صرردیق .)3179 ،برره ایررن معنرری کرره از طریررق
تحلیل اولیه (تحلیل مقردماتی داده هرا) بره تحلیرل ثانویره (تحلیرل مجردد دادههرا) مریپرردازد (صردیق،
.)3179
هاکی

vi

نیز فراتحلیل را این گونه تعریپ می نماید :هر تحلیل قسمتی از مجموعه اطالعات موجودي

است که تفسیر ،نتیجهگیري یا شنا تی افزون بر گزارش یا متفاوت با آن را اراله می دهد (هاکی ،3931 ،
ص .)3 .فرا تحلیل مه ترین روش براي الصهسازي تحقیقات گذشته است ،صوصا هنگامی که حج
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نمونه در یک مطالعه آنقدر ک باشد که نتوان به نتیجهگیري مطمئنی رسید و یا بر ی از عناصر مفهومی
مورد نار در تحقیقات گذشته نیز تحت عناوین متفاوتی بررسی شده باشد و ما در زمینه موووعی ود،
تحقیق مشخص کمتر داشته باشی (ناطقپور ،محمد جواد و فیروزآبادي ،3131 ،ص.)369 .
بنا بر نکات بیان شده فوق میتوان نتیجهگیري نمود که فراتحلیل پژوهشی است که با مد نار قرار
دادن مطالعات انجاس شده در حوزهاي علمی به دن ال تشخیص اعت ار و قابلیت آن در ارزیابی مسالل مرت ط
با آن است .به تع یري دقیقتر با التفات به مجموعه پژوه هاي یک رشتهي علمی می توان جایگاه هر
دان

را چه به لحاظ روش شنا تی و چه از نار تئوریک و ناري ارزیابی و تعیین کرد و با شنا ت

دقیقتري از این جایگاه ،به م احثی جدیدتر و تازهتر دست یازید (روحانی.)3136 ،
بنابر تعاریپ گالس  ، )3976( vi iمیتوان چنین بیان نمود که فراتحلیل ،روش تحلیل تحلیلهاي آماري
و مجموعهاي وسیژ از نتایج مطالعات منفرد براي ادغاس نمودن آنهاست .در این روش نتایج تحقیقات
مختلپ بهنوعی با یکدیگر ترکیش میشوند .هدف اصلی کار فرا تحلیل ع ارت است از جمژ آوري یافتههاي
پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده ،به مناور ترکیش و یکپارچه سازي یافتههاي آن جهت استفادهي
علمی و کاربردي .از طرف دیگر مطالعه روششناسی این گونه پژوه

ها می تواند نقاب وعپ و قوت

کارهاي پژوهشی در کشور را نشان دهد تا از یک سو با تحلیل روش شناسانه در بهینهسازي کارهاي
پژوهشی در حوزهي آسیش شناسی اجتماعی ورزش تالش کنی و از سوي دیگر با فراتحلیل یافتهها به
برنامهریزان در سازمانهاي اجرایی مدد برسانی  .بنابراین بدیهی است که بخ

عمدهاي از فایده هایی که

بر این گونه تحقیقات مترتش است متوجه دستگاه برنامهریزي و اجرایی کشور است که در امر برنامهریزي و
سیاستگذاري د یل هستند.
روش تحقیق
روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادي است .در گاس اول تحقیق با استفاده از جستجوگرهاي
اینترنتی و مراجعه به پایگاه هاي اطالع رسانی کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران ،پورتال
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جامژ علوس انسانی ،جستجوگر سیمرغ و پایگاه هاي اینترنتی مگ ایران (بانک اطالعات نشریات و مجالت
کشور) و ایران داک (بانک اطالعات پایان نامه هاي کشور) و بسیاري از پایگاه هاي اطالع رسانی دیگر چون
سایت جهاد دانشگاهی و انجمن جامعه شناسی ایران و ...سعی شد تا بانک جامژ اطالعاتی حاوي کتاب هاي
فارسی و ترجمه شده ،مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی و پایان نامههاي کارشناسی ارشد (علوس
اجتماعی و تربیت بدنی) با موووع رسانه و ورزش تهیه شود.
جامعهي آماري این تحقیق را ،مقاالت و پایاننامههایی که به زمینه مطالعات اجتماعی ورزش و رسانه
ا تصاص داشتند ،تشکیل داده و شیوه نمونهگیري مطابق با اصول سایر تحقیقات کیفی ،نمونهگیري
هدفمند بوده است .در جدول ذیل شناسنامه مقاالت و پایاننامههایی که در این تحقیق استفاده شده اند را
به ا تصار ذکر می کنی .
جدول یک :شناسنامه مقاالت و پایان نامه هاي فراتحلیل شده
سال چاپ

عنوان

نگارنده

حوزه مطالعاتی

عنوان مجله یا ناس
دانشگاه

-3چگونگی بازتاب
شونت ورزشی در
روزنامههاي ورزشی

حسین نوري ،محمدروا
جاللی ،منوچهر حسینی

رسانه و شونت

مجله اطالع رسانی و
کتابداري

3131

-1بررسی نق
رسانههاي گروهی در
توسعه ورزش کشور

حمید قاسمی

توسعه ورزشی و
تلویزیون

رساله دکتري دانشگاه
آزاد اسالمی واحد علوس
تحقیقات تهران

3136

-1بررسی نق
مط وعات و رسانههاي
گروهی در ورزش ایران

محمد روا کردي

رسانههاي گروهی و
ورزش

طرح پژوهشی
پژوهشکده تربیت بدنی و
علوس ورزشی

3136

-4نق رسانهها در
صوصی سازي ورزش

حمید قاسمی

رسانه و صوصی سازي
ورزشی

همای بینالمللی
صوصی سازي فوت ال
در دانشگاه تربیت
مدرس

3137

-1مطالعه و بررسی
نگرش متخصصان تربیت
بدنی به نق رسانههاي
جمعی در گرای مردس

فرزاد غفوري

نگرش متخصصان
ورزشی به رسانه

نشریه حرکت

3131
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به ورزش قهرمانی و
همگانی
-6مقایسه ووژ موجود و
مطلوب نق رسانههاي
گروهی در ورزش بانوان

مری مهدویان مشهدي

رسانه و ورزش بانوان

مقاله اولین همای ملی
مدیریت ورزشی ،دانشگاه
آزاد واحد شمال

3137

-7ت یین جایگاه
رسانههاي همگانی در
نهادینه کردن ورزش
همگانی در کشور

طاهر روشندل اربطانی

رسانه و ورزش همگانی

فصلنامه علمی-پژوهشی
حرکت

3136

-3آسیششناسی
برنامههاي ورزشی
تلویزیون از نار نحوه
پردا تن به
ناهنجاريهاي رفتار
تماشاگران فوت ال

محمد فتحینیا

آسیششناسی ورزش و
رسانه

فصلنامه پژوه هاي
ارت اطی

3139

-9نق رسانههاي
جمعی در توسعه ورزش
همگانی

ع اس طلوعی اشلقی

رسانه و ورزش همگانی

فصلنامه مطالعات
مدیریت شهري

3139

-31طراحی مدل
اندازهگیري تاثیر رسانه
ملی در توسعه
فرهنگی(ورزش)

فاطمه عزیز آبادي
فراهانی

رسانه و توسعه فرهنگی-
ورزشی

مجله مدیریت فرهنگی

3137

الزس به ذکر است که ،تماس تحقیقات انجاس شده ممکن است داراي طاها و نقایصی باشند .در فرا
تحلیل ،اغماض بی

از حد در مورد نقایص ،ممکن است نتایج فرا تحلیل را مخدوش کند و اهمیت بی

از

حد به آنها نیز ،فراتحلیل را ممکن نمیسازد (هومن .)3137 ،در فرا تحلیل میبایست جهت تقویت اعت ار
و پایایی ،اسناد مورد ارزیابی توسط داوران وزندهی شود و به این وسیله مشخص گردد که از هر مطالعه
پژوهشی چقدر بهره برده میشود (هومن .)3137،روایی موثر در تحقیقات فرا تحلیل بر اساس نار داوران و
از فرمول زیر به دست میآید:

=R

در این فرمول R ،معرف روایی موثر n ،معرف تعداد داورها r ،معرف متوسط وریش روایی در میان
داورهاست (هومن .)3137 ،بنابراین وریش پایایی تابعی از تعداد داوران و میانگین وریش هم ستگی بین
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راي داوران است و با افزای

تعداد داوران بر میزان  Rنیز افزوده میشود (هومن ،3137 ،ص .)313 .در این

تحقیق با توجه به محدودیتهاي پژوه  ،جهت افزای

اعت ار و پایایی تمهیداتی مد نار گرفته شد و آن

این که از ورود اطالعات تحقیقاتی که در سطح بسیار وعیپ بودند ودداري شد و مابقی تحقیقات با لحاظ
شرایطی توسط فرا تحلیلگران ،با وزن یکسان مفروض شد (سفیري ،دیجه و مدیري ،3139 ،ص.)1 .
سنجش اعتبار و پایایی تحقیق
جهت تقویت اعت ار و پایایی در انتخاب منابژ استفاده شده ،چند اولویت لحاظ شده است؛ اول این که
پژوه هاي انتخاب شده در فاصله زمانی  3131تا  3191بوده و از انتخاب تحقیقاتی که مربوب به سالهاي
ق ل از  3131بوده اجتناب شد .دوس این که تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت که در مجالت علمی-
پژوهشی و علمی -ترویجی چاپ گردیده و یا از پایاننامههاي دفاع شده در مقاطژ تحصیالت تکمیلی (علوس
اجتماعی و تربیت بدنی) و طرحهاي پژوهشی برگزیده استفاده شده است .در این پژوه  ،فرویههایی که
بیشتر در تحقیقات استفاده شده بود ،مانند شونت رسانهاي و کژکارکردهاي آن مورد ارزیابی قرار گرفتند و
نیز در جهت اعت ار بخشیدن به دادههاي نهایی حاصل از این روش تحقیق ،از مقاالت ،پژوه ها و
پایاننامههاي کمی و کیفی بهصورت توامان بهره بردی .
فراتحلیل ده مقاله و پایان نامه در حوزه رسانه و ورزش
فراتحلیل روش تحقیق
 -3موووع مورد مطالعه در رشتههاي مختلپ تحصیلی :از بین پژوه هاي انتخاب شده  6مورد (61
درصد) به گروه علوس اجتماعی 1 ،مورد ( 11درصد) به گروه تربیت بدنی 3،مورد ( 31درصد) به گروه
روانشناسی اجتماعی و  3مورد به ارت اطات و رسانه تعلق داشت.
 -1روش شناسی :در این بخ

پژوه هاي مورد مطالعه به تفکیک جامعه آماري ،روش تکنیک

نمونهگیري و حج نمونه ،تکنیک گردآوري اطالعات ،فرویات و روش تجزیه تحلیل آماري ط قه بندي شده
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و مورد مقایسه قرار گرفته اند .از میان تحقیقات فراتحلیل شده 1 ،مورد (11درصد) به شیوه پیمای 1 ،
مورد ( 11درصد) به شیوه اسنادي و 3مورد ( 31درصد) به شیوه تحلیل محتوا و تحلیل مخاطش پردا ته
اند و 3مورد ( 31درصد) تنها به استفاده از روش توصیفی بسنده کرده است.
 -1ابزار گردآوري اطالعات 4 :مورد ( 41درصد) از طریق پرسشنامه 4 ،مورد ( 41درصد) از طریق اسناد و
مدارک3 ،مورد ( 31درصد) به شیوه پرسشنامه و مصاح ه به گردآوري اطالعات پردا تهاند و  3مورد (31
درصد) از طریق کدگذاري ،تحلیل محتوا و مخاطش پژوه

را انجاسدادهاست.

 -.4جامعه آماري :در تحقیقات انجاسشده  9مورد ( 91درصد) به ارزیابی برنامههاي قهرمانی مختص مردان
توجه نمودهاند  ،و تنها 3مورد ( 31درصد) به ارزیابی ورزش زنان در رسانه پردا ته است.
 -1پی

آزمون :در میان پژوه هاي انجاس شده ،تنها یک پایاننامه اقداس به پی

آزمون نموده است.

 -6شیوهي نمونهگیري :در میان پژوه هاي انجاس شده  1مورد ( 11درصد) از روش نمونهگیري تصادفی
استفاده کردهاند 1 ،مورد ( 11درصد) از نمونهگیري هدفمند 1 ،مورد ( 11درصد ) از نمونهگیري اتفاقی،
3مورد ( 31درصد)از همه شماري 3 ،مورد ( 31درصد) از روش هدفمند 3 ،مورد (31درصد) یک مورد از
روش نس تی و  3مورد ( 31درصد) از نمونهگیري سهمیهاي بهره برده اند.
 -7اعت ار تحقیقها :تنها در یکی از پایاننامهها به بحث مه اعت ار و پایایی توجه شدهاست.
روش غالش مورد استفاده در مطالعات در حوزه ورزش و رسانه پیمای
کیفی ،نق

است و مطالعات عمیقتر و

ک رنگی در شناسایی نااس ارزشی پژوه ها دارند .این در حالی است که سنجیدن بسیاري از

مقاصد و عملکردهاي رسانهاي جز از طریق روشهاي کیفی و بخصوص بهرهگیري از روش تحلیل محتوا
فراه نخواهد شد .بسیاري از جوانش عملکرد دو نهاد ورزش و رسانه ،ذهنی و کیفی است و تنها از طریق
فه کن

آنها میتوان به شنا ت علمی دست یافت.
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ها و ترجیحات رفتارياند ،تنها از طریق تلفیق روشهاي مختلپ میدانی،

ارزشها که اصول ذهنی کن

کیفی و کمی قابل درک و فهمند .اما کمتر پروژهاي با استفاده از روش هاي مکمل در شنا ت آن موفق
بوده است (صدیق ،3179 ،ص .)34 .به نار میرسد این مسئله بیشتر ناشی از کم ودهاي روش شنا تی
پروژههاي انجاس یافته است (صدیق ،3179 ،ص .)34.ال ته این موووع بر اساس ادعاي بسیاري از
صاحشناران روش شنا تی تنها به روش تحقیق انتخاب شده مربوب نمیشود بلکه سا تار منطقی و علمی
یک تحقیق از طرح موووع و مسئله تا نتیجهگیري در آن د یل است (صدیق ،3179 ،ص .)34 .بنابراین
و از آنجا که حوزه بررسی ارزش ها ،هنجارها و انحرافات دو نهاد ورزش و رسانه انتزاعی است و براساس
ویژگی هاي فرهنگی و نیات کن گران این دو عرصه متفاوت است ،انتخاب روش مناسش براي درک و فه
آن یکی از ارکان مه یک پژوه

کامل و دقیق است که روش انتخابی بسیاري از پروژههاي مورد مطالعه

فاقد آن است.
در بخ

روششناسی ،به حج نمونه ،شیوهي نمونهگیري و تکنیک جمژآوري اطالعات نیز باید اشاره

کرد .از آنجا که روش اکثر مطالعات (مانند مطالعات حسین نوري ،حمید قاسمی ،محمدروا کردي و فرزاد
است ،ابزار جمژآوري اطالعات آن نیز پرسشنامه است .در مواردي (مانند مطالعه حمید

غفوري) پیمای

قاسمی) از مصاح ه سا تارمند و یا مصاح ه همراه با پرسشنامه ه بهرهگیري شده است .به هر حال از
سایر روشهاي پیشنهادي براي سنج
ابزار پیشنهادي از طرف هشتر

vi i i

ارزش ها مثل تکنیک پرسشنامه معکوس در روش تحلیل محتوا و یا

( ،3999ص )111 .به ناس پیمای

سازهاي

ix

و یا ویگنتسازي xاثري

یافت نمیشود .xi
عالوه بر این ،با مطالعه مقاالت و پایاننامههایی که با موووع ورزش و رسانه انجاس شده است ،دریافتی
که حج نمونه در مطالعات انجاس شده از حدود  31نفر براي تحقیقات کیفی تا حدودي  31تا  36هزار نفر
براي پیمای

در سطح ملی برآورد شده است و معموالً در تحقیقات کمی ،فرمول تعیین حج نمونه کوکران

محاس ه شده است .در بعضی از موارد نیز درصدي از حج جمعیت تحقیق ،تعداد نمونه را تعیین کرده
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است .مراکز آماري و متخصصین نمونهگیري در اوایل دهه هفتاد ،حج نمونهاي برابر با  611تا  311نفر و
در سالهاي ا یر و با احتساب رشد جمعیت ،نمونهاي بین  911تا  3111نفر را براي تهران ،مناسش
تشخیص دادهاند .اما مراکز آکادمیک با احتساب هزینههاي گوناگون و با صالحدید اساتید راهنما ،معموالً با
تعداد کمتري نمونه به بررسی روابط ذکر شده در مدل تحقیق پردا تهاند .به مناور بدست آوردن نتایج
واقعی و قابل تعمی شاید مه تر از حج نمونه ،دستیابی به نمونههاي معرف باشد .در پروژههاي تحقیقاتی
در حوزه علوس اجتماعی ،روش نمونهگیري شایژ ،وشهاي چند مرحلهاي بوده است که در صورت دقت در
تعیین وشهها و زیر مجموعههاي آن ،به نار متخصصین از اعت ار کافی بر وردار است .در بعضی از
تحقیقات نیز ،رسانهاي اص به عنوان نمایندهي گروهی اص گزین

شده است .براساس معرف بودن

نمونه میتوان به صحت نتایج اطمینان بیشتري پیدا کرد .این مسئله صوصاً براي فراتحلیل و نتیجهگیري
از آن در امر سیاستگذاري و تصمی گیري بسیار با اهمیت تلقی می شود .در صورت وجود انحراف و
طاهاي گوناگون در امر نمونهگیري و سنج  ،نتیجهگیري از پدیده مورد مطالعه دشه دار می شود.
ث ات و پایایی پرسشنامه و سواالت تحقیق نیز از مواردي است که صحت ابزار سنج

و تکرار پذیري و

پایداري پدیده مورد بررسی را در طول زمان نشان میدهد.
از آنجا که مقیاس ارزشهاي استاندارد ،صوصاً از دهه پنجاه بطور مکرر در م احث ناري و
سنج هاي تجربی جوامژ مختلپ توسط محققین بکار گرفته شده و در طول زمان نقایص آن برطرف و
داراي امتیازات سنج

بیشتري شدهاند ،معت ر محسوب می شوند .در این قسمت مشکل عمده همان گونه

که ذکر شد کار آمدي مقیاس در بافت و متن جدید اجتماعی است که با آزمونهاي مقدماتی و پیگیري
میزان پاسخگیري صحیح در تداوس استفاده از شا ص قابل حل است .تحقیق پیرامون فضاي اجتماعی
میادین ورزشی در سالهاي ا یر افزای

داشته است و به طرق گوناگون به اعت ار و روایی سنجهها کمک

کرده ،ولی از آنجا که تحقیقات در این جامعه جن ه افزایشی و ان اشتی ندارد و به گونهاي منفرد و منفک از
یکدیگر انجاس میشود ،پیشرفت تجربی شا صها محل بحث و اظهار نار است .براي مثال در بسیاري از
پروژهها (مانند پروژه محمدروا کردي) محقق به جاي رفژ نواقص پرسشنامه ق لی و تط یق مجدد آن با
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شرایط جدید ،به مناور نوآوري و ابداع از شا صهاي جدید استفاده کرده است که در این صورت میزان
تکرار پذیري و صحت پاسخگویی به گزارههاي تحقیقات ق لی آزمون نمیشود.
فراتحلیل بخش نظری
در سالهاي ا یر شاهد رشد چش افزون مطالعات اجتماعی ورزش بودهای  ،بر ی از آنها غنایی در
ور توجه دارند و بر ی از لحاظ نوع بر ورد با موووع مورد نار ،م انی ناري ،روش شناسی ،تحلیل و
ت یین داده ها ،کاستیهاي بسیار دارند .بنابراین در اینجا با توجه به نکات حالز اهمیتی که به ا تصار به
آنها اشاره شد تمامی عناوین جمژ آوري شده شایسته مطالعه قلمداد نشد .از آنجایی که در فرا تحلیل
کیفی من ژ دستیابی به اش اع ناري  xi iبراي محقق است تالش شد تا عناوین برگزیده براي فرا تحلیل از
هر حیث جامژ و براي دستیابی به نتایج مطلوب مفید و مطلوب باشند .هرچند از یافتهها و دستاوردهاي
سایر تحقیقات نیز استفاده شد .به مناور اطمینان به این امر که اش اع ناري مورد ادعایمان تحقق یافته
است یا نه ،یافتههاي حاصل از آن را با  11تحقیق دیگر در باب موووع رسانه و ورزش مورد مقایسه و با
بازبینی اجمالی قرار دادی .
در پژوه هایی که بر م ناي اصول فرا تحلیل انجاس میشوند ،چارچوب ناري مشخص و منحصر به
فردي مورد استفاده قرار نمی گیرد .در مقاالت و پایان نامههاي ارزیابی شده این تحقیق ،طیفی از م انی
ناري و تئوريها مورد توجه قرار گرفته که به بر ی از آنان فهرستوار ،اشاره میشود .به دلیل اینکه
موووع رسانه در دنیاي کنونی از اهمیت بسیاري بر وردار است ،در حوزه جامعهشناسی ورزش نیز بسیار
مورد توجه قرار گرفته است .چارچوبهاي تئوریکی استفاده شده در تحقیقات ،به دو دسته کلی قابل
تقسی بندي است:
-3بهرهمندي از چارچوبهاي تئوریک آسیششناسانه :در این رویکرد از ناریاتی مانند یادگیري
اجتماعی ،آنومی  xi i iاجتماعی ،تحلیلهاي کارکردگرایانه و توجه به کژکارکردها بیشتر استفاده شده است.
در نگاهی کلی میتوان گفت که رویکردهاي آسیششناسانه به کژکارکردهاي رسانه هاي ورزشی اع از
تلویزیون ،نشریات ،مجالت و  ...را بسیار بی

از کارکردهاي اجتماعی مورد پسند آن میدانند و با توجه به
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الگوسازي رسانهها براي افراد جامعه ،سوت استفاده آنان از ا ار و حوادث ورزشی در جهت جلش روایت
مخاط ان و ارتقا سطح مالی

ودشان ،به وربات ج ران ناپذیري منجر میشود - 1.بهرهمندي از

چارچوبهاي تئوریک مختص ارت اطات و رسانه ،مانند استفاده از ناریات کورت لوین xi vو لسون :ناریات
این حوزه بیان مینمایند که رسانهها مانند صافی و تورهاي دروازهبانی هستند که در نهایت آن چه ود
بخواهند را انتقال میدهند (سارو انی.)3133 ،
به مناور فه بهتر و امکان مقایسه بیشتر میان داده هاي اراله شده ،یافتههاي این پژوه

را در قالش

جداول متنوع بیان نموده ای  .یکی دیگر از مزایاي جداول و نمودارها در پژوه هاي اجتماعی آن است که
دادهها را به صورتی الصه و موجز و به گونه اي که که براي مخاط ین کسالتآور ن اشد اراله میکند.

جدول دو :جزلیات سه تئوريهاي جامعه شناسی پشتی ان در مطالعات انجاس شده
تئوري ها

درصد

کارکردگرایی ،بوس شناسی و بی سازمانی%64 ،
اجتماعیشدن و تربیت ورزشی
تضاد (فرانکفورتیها)
کن

متقابلی و پدیدار شناسی

فمنیستی

جزلیات بخ

1/11
%9
%4

روش شناسی (ماهیت پروژه ،روش تحقیق ،میدان مطالعه ،تکنیک نمونه گیري و حج نمونه)

و تحلیل یافته ها (تکنیک جمژ آوري داده ها و تکنیک تجزیه و تحلیل و آزمون هاي آماري استفاده شده)
در مقاالت مورد ارزیابی به شرح جدول زیر است:
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جدول سه :الصه نتایج حاصل از فرا تحلیل  31مقاله و پایان نامه
ردیپ چارچوب ناري

ماهیت

روش تحقیق میدان مطالعه

تکنیک

حج

تکنیک

تکنیکهاي

(جامعه اماري)

نمونه-

نمونه

جمژآوري

تجزیه و

دادهها

تحلیل

کدگذاري

ترکی ی

پروژه

گیري
3

ناریه لسون و
کورت لوین

اسنادي

xv

تحلیل

مط وعات ص ح

مخاطش و

کشور

هدفمند

-

تحلیل
محتوا
1

یادگیري اجتماعی

کاربردي

اسنادي

و کژکارکردهاي

مط وعات

-

-

ورزشی

اسناد و

-

مدارک

ورزشی
(هنجارشکنی)
1

ناریه گیدنز ،xvi

کاربردي

پیمای

تماشاگران

زیمل  xvi iو
رایزمن
4

تصادفی

141

پرسشنامه

ساده

متغیره و

xvi i i

کارکردگرایانه –

هم ستگی
بنیادي

پیمای

کژکارکردها و

مصرفکنندگان

اتفاقی

1111

پرسشنامه

رسانه ورزشی

1

آمار توصیفی
جداول دو

شونت ورزشی
کارکردگرایانه-

رگرسیون چند

بعدي
تمامی

تماسشمار

اسنادي

توصیفی

ناریه آنومی

برنامههاي

ي

مرتون xi xو

ورزشی تلویزیون

دورکی -

در زمستان33

-

مصاح ه

-

بوسشنا تی
6

یادگیري اجتماعی
و گروههاي مرجژ

بنیادي

پیمای

نشریات ورزشی
شهر تهران

تصادفی
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کرامر و آزمون

111

فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه

T

7

آسیش شناسانه و

بنیادي

پیمای

تضادگرایانه

سهمیهاي

برنامههاي

13

اسنادي

آمار توصیفی

رادیویی

(فرانکفورتی)
3

بوردیو xxو
کلمن

بنیادي

پیمای

xxi

سایتهاي

ر

اتفاقی

131

پرس نامه ترکی ی از
روشهاي

ورزشی

آماري
9

-

بنیادي

اسنادي

ا ار ورزشی

-

-

31

فمنیستی

کاربردي

اسنادي

مجالت ورزش

نس تی

-

اسناد و

-

مدارک

زنان

اسناد و

جداول

مدارک

توصیفی

بررر اسرراس نتررایج بدسررت آمررده از تحقیررق مررا ،تئرروري هرراي کررارکردگرایی و صوص راً ناریررات آنررومی
مرتون  xxi iو دورکری

xxi i i

و سرپس تئروري هراي تووریح دهنرده بروس شناسری ،بری سرازمانی اجتمراعی

و یررادگیري سرره بیشررتري را در مطالعررات مربرروب برره ورزش و رسررانه برره ررود ا تصرراص دادهانررد.
همانگونرره کرره تحقیقررات بیشررتري در حرروزه کررارکردگرایی از ناریرره آنررومی مرتررون و دورکرری اس رتفاده
نمررودهانررد ،در رویکردهرراي سررازمانی اجتمرراعی نیررز ناریرره پیونررد افتراقرری سرراترلند xxi vو کنترررل
اجتمرراعی هیرشرری xxvو یررادگیررري اجتمرراعی بیشررتر مررد ناررر برروده اسررت .در تحقیقررات مررورد مطالعرره
تئرروريهرراي تضرراد ،ناریررات مارکسیسررتی ،فشررار سررا تاري و تضرراد رفترراري و در مررواردي نررادر ،ناریرره
فمنیسررتی و پدیرردار شناسرری و فضرراي عمررومی کررن

بوردیررو  xxviو ناریررهي نمایشرری گررافمن  xxvi iنیررز

م ناي چرارچوب تئوریرک تحقیرق قررار گرفتره انرد .ولری همرانگونره کره مالحاره مریشرود ایرنگونره
تحقیقررات درصررد کمتررري را برره ررود ا تصرراص دادهانررد .سررایر تئرروريهررایی کرره در مررواردي نررادر
استفاده شده است ،ناریاتی است که گراه و بری گراه و بره صرورت مروردي از طررف محققرین م نراي کرار
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قر ار گرفتره اسرت؛ مثرل ناریرات گرروه مرجرژ ،ررده فرهنرگ و یرا کرن

پژوه

تنها در یکی دو پژوه

متقابرل نمرادین کره

استفاده شرده انرد .ا گرچره ایرن رویکردهرا بره علرت پراکنرده برودن نتوانسرتهانرد

مقولررهاي مجررزا را بخررود ا تصرراص دهنررد ولرری بررا یکرردیگر درصررد قابررل ترروجهی را برره وجررود آوردهانررد.
قابررل ذکررر اسررت کرره تعررداد قابررل مالحاررهاي از تحقیقررات ،در حرروزه روانشناسرری اجتمرراعی ورزش و
ارت اطات و رسانه قررار مریگیرنرد .بعرد از تهیره نمودارهراي اولیره (ماننرد نمودارهراي فروق) و اسرتخراج
نمرودن دادههراي کلرری ،در مرحلره بعررد بره فراتحلیررل داده هراي منتخررش جمرژآوريشررده پرردا تی  .بررا
نگراهی تط یقری و مقایسررهاي سرعی برره جمرژ بنرردي کلری نترایج آنهررا و آشرکار نمررودن نقراب وررعپ و
قرروت هریررک در حررد ترروان پررژوه

پررردا تی  ،سررپس نسرر ت برره اسررتخراج دادههررا ،تفکیررک و

ط قهبندي آنها اقداس نمودی .
فراتحلیل یافتههای تحقیق
تحقیقات نشان میدهند که میزان بهرهگیري افراد از رسانهها در جهت دن ال نمودن ا ار و گزارشات
ورزشی به ترتیش ذیل است:
- 3تلویزیون (بی

از  71درصد)  -1رادیو و اینترنت (تقری ا  11درصد)  -1مط وعات ورزشی ( 31درصد)

فرا تحلیل مقاالت ،پژوه ها و پایاننامههاي حوزه رسانه و ورزش ،به وبی بیان کننده این مدعا است
که بخ

قابل توجهی از آسیشهایی که در فضاي اجتماعی گری انگیر فعالیتهاي ورزشی و میادین

تربیت بدنی شده است ،از دریچه رسانههاي اجتماعی نیز بازتولید میشوند ،براي مثال در یکی از مقالهها
که به آسیش شناسی برنامههاي ورزشی تلویزیون پردا ته شده است ،بیان میشود که "ارزیابی برنامههاي
ورزشی مورد نار نشان داده است که اغلش برنامههاي پی

از شهرآورد (دربی) ،واجد بر ی نکات در

پردا تن به حاشیههایی هستند که تماشاگران را با ذهنیت منفی به ورزشگاه میفرستند و حساسیت آنها
را هنگاس تماشاي بازي و بعد از آن دامن میزنند" (فتحینیا ،3139 ،ص .)313 .همچنین "برنامههاي بعد
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از مسابقات شهرآورد نیز به ندرت به ویژگیهاي مورد انتاار از این برنامه ها نزدیک شدهاند"
(فتحینیا ،3139،ص.)313 .
عالوه بر این ،نقاظ وعپ و عملکردهاي منفی رسانهاي که در مقاالت ،پایان نامه ها و پژوه

ها بدانها

اشاره شده بود ،به شکل زیر قابل دسته بندي است:
-3عملکرد وعیپ رسانه ها در انعکاس ا ار رشته هاي ورزشی مختلپ (بجز فوت ال)
-1انعکاس ا ار ورزشی مربوب به پایتخت و فراموشی تی هاي شهرستانی
-1سا تن برنامه هاي سفارشی (رسانهها براي دست یابی به موفقیت تجاري و مالی ،برنامه هایی مناسش با
ذالقه حمایت کننندگان مالیشان میسازند).
-4فراموشی رویکرد فرهنگی ورزش و بیتوجهی به فرهنگسازي در میان اعضاي جامعه
-1توجه به ورزش حرفهاي و ک توجهی به ورزش همگانی
-6سا تن برنامههاي سطحی و عدس توجه به بحث فرهنگسازي
نتایج تحقیق نشان میدهد ،که بین نق هاي عمدهي رسانههاي ورزشی که ع ارتند از اطالعرسانی،
آموزشی ،فرهنگسازي و مشارکت اجتماعی ،با توسعه فرهنگ ورزش ارت اب معنادار وجود دارد و شدت این
ارت اب با توجه به آزمون کرامر براي نق
فرهنگسازي ( )1/131و نق

اطالعرسانی ( ،)1/491نق

آموزشی (  ،)1/411نق

مشارکت اجتماعی ( )1/191بود .مقادیر فوق نشان میدهد که ارت اب

رسانههاي ورزشی با توسعهي فرهنگ ورزشی در حد متوسط است و از دیدگاه کارشناسان ،زمان صرف شده
مط وعات ورزشی ،رادیو و تلویزیون جهت ورزش بانوان  %3/3است که دلیل عمده آن ،احتماالً کوتاهی یا
عدس برنامهریزي رسانههاي ورزشی در جهت ورزش د تران و بانوان است .بهطور کلی نتایج تحقیق حاور با
تحقیقات غفوري ( ،)3131قاسمی ( ،)3136کردي ( ،)3136مهدویان مشهدي ( )3137که اظهار داشتهاند
رسانههاي گروهی در توسعه ورزش نق

به سزایی دارند ،همسویی دارد .نتیجهي تحقیقات همچنین نشان
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میدهند که علیرغ تاثیرگذاري رسانهها (تلویزیون ،رادیو و نشریات) بر ورزش ،رسانههاي کشوري و استانی
توجه چندانی به این امر نداشتهاند و زمان موجود براي ورزش کمتر از  1درصد است و بیشتر برنامهسازي
رسانههاي ورزشی مختص ورزشهاي قهرمانی و حرفهاي است که نتیجهي فوق با نتایج تحقیقات غفوري
( ،)3131قاسمی ( ،)3136کردي ( )3137و مهدویان مشهدي ( )3137همخوانی دارد که بیان داشتهاند
ووعیت موجود رسانههاي گروهی در توسعه ورزش کشور با ووعیت مطلوب تفاوت معناداري دارد به طوري
که براي مثال ،کردي اظهار داشته است که میزان توجه رسانههاي گروهی به ورزش دان آموزي کمتر از
( )3درصد است.
از دیگر نتایج پژوه

حاور میتوان به اولویتبندي نق هاي چهارگانه رسانههاي ورزشی در توسعه

فرهنگ ورزش پردا ت که بدین صورت است )3 :اطالعرسانی  )1آموزشی  )1فرهنگ سازي  )4مشارکت
اجتماعی .با توجه با اهمیت ورزش و همچنین نق

رسانههاي ورزشی در شکلگیري ذهنیات و تغییر رفتار

ورزش و تماشاگري ،در این تحقیق به ارزیابی میزان ارت اب بین نق هاي چهارگانه (اطالعرسانی ،آموزشی،
فرهنگسازي و مشارکت اجتماعی) و رسانههاي ورزشی پردا ته شد .میتوان از دیدگاه صاح ناران
رسانههاي گروهی و همچنین متخصصان تربیت بدنی در طراحی برنامههاي رسانههاي ورزشی استفاده کرد
تا این ارت اب مؤثرتر گردد و در نهایت با تأثیرگذاري مث ت ،بستري مناسش براي رشد و شکوفایی ورزش در
سطح کشور ایجاد شود.
فراتحلیل راهکارهای راهبردی مقاالت و پایاننامهها
در این بخ

از تحقیق چکیدهاي از راهکارهایی که در مقاالت ،پایاننامهها و پژوه هایی که مورد

فراتحلیل قرار گرفتند ،آورده شده است .هدف از این کار آن است که این تحقیق ،با اراله الصهاي از
راه ردهاي متخصصین اجتماعی ورزش ،گامی در جهت به ود عملکرد رسانههاي ورزشی بردارد.
-3تخصیص اعت اري مالی الزس به رسانههاي ورزشی
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-1توجه به امر فرهنگ سازي از طریق رسانهها و تاسیس کانال ا تصاصی ورزش در رادیو تلویزیون
-1اوافه شدن رشتهاي ا تصاصی در دانشگاهها و دانشکدههاي تربیت بدنی با گرای

رسانه و ورزش

-4تامین مالی و تاسیس مرکزي جهت ارزیابی و تحقیقات علوس و فنون ورزش رسانهاي در جهان
 -1توجه ویژه رسانههاي ورزشی به موووع رفتارهاي تماشاگران با دعوت از جامعهشناسان،
روانشناسان،کارشناسان ورزش (به ویژه جامعهشناسی ورزش) و سایر متخصصان مرت ط
 -6پرهیز رسانهها از پردا تن به حاشیههاي جنجال برانگیز نایر شایعات ،رجز وانی و توجه به اصول
بنیادي ورزش مانند همکاري و جوانمردي
 -7اطالعرسانی درست و مطابق با واقعیتهاي ورزش میدانی .براي مثال قاسمی ( )3137در رسالهي
دکتراي ود نشان میدهد که
کارشناسان تربیت بدنی نهتنها نس ت به عملکرد رسانههاي ملی ،در زمینه انتقال و پخ

ا ار ورزشی

انتقاداتی جدي دارند ،بلکه آنها اغلش اذعان میدارند که ،مط وعات ورزشی باید در نوع نگاه ود به
مولفههاي ورزشی (قهرمانی ،حرفهایی ،پرورشی ،نهادها ،بانوان ،معلولین و ورزشهاي بومی -محلی)
تغییر ایجاد کنند ،چرا که در ارزیابی کیفیت ا ار مالحاه میشود که ،توجه رسانهها به ورزش بانوان
در مقایسه با رشتههاي دیگر بسیار ک است و همچنین در توجه به ورزش قهرمانی و حرفهاي نیز
تفاوت بی

از اندازه آشکار است و بیشترین تاکید رسانهها و مط وعات بر رشته ورزشی فوت ال است

(صص.)311-314 .
عالوه برا این ،به گفته قاسمی" ،حتی در تعاریپ مشخص از ورزش قهرمانی و حرفهاي نگاه یکسانی وجود
ندارد که نس ت به آن قل بزنند" (قاسمی ،3173 ،صص.)311 -314 .

111

فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه

پیشنهادات تحقیق
رسانهها مسئول بخ

اعامی از مشاهدات و تجربههایی هستند که ما از طریق آنها درک ود را

نس ت به جهان پیرامون و نحوه عملکرد آن سامان میبخشی (چوپانکاره .)3191 ،درواقژ ،بخ
نگرش ما به دنیا ،ریشه در پیاسهاي رسانهاي دارد که از پی

عمدهاي از

سا ته شدهاند (چوپانکاره .)3191 ،آنها به

لحاظ دارا بودن دامنه نفوذ وسیژ ،اثر مستقیمی بر ارزشها و هنجارهاي جامعه دارند و همچنین در تغییر
آگاهیها و نگرشهاي جامعه نق

بسزایی ایفا میکنند (چوپانکاره .)3191 ،صرفنار از این اثرگذاري

غیرملموس ،رسانههاي جمعی یکی از منابژ قدرت در جوامژ نیز محسوب میشوند؛ یعنی ابزاري براي
مدیریت و استفاده از ظرفیت بالقوه جامعه براي حرکت به سوي رشد و پیشرفت .از اینرو میتوان از ظرفیت
رسانهها در جهت اشاعه و سوق دادن هرچه بیشتر مردس به سمت ورزش استفاده کرد حال آن که رسانهها
نیز از جذابیت و هیجان ورزش براي جلش مخاطش سود میبرند (چوپانکاره.)3191 ،
در حقیقت میتوان گفت رابطه متقابلی بین رسانهها و ورزش وجود دارد که داراي جن ههاي مث ت و
منفی است .با وجود آنکه ورزش در جلش مخاطش به رسانهها کمک قابل توجهی میکند ،اما در مورد این
که رسانهها نیز به همان اندازه در جهت اشاعه ورزش درست و ترویج فرهنگ ورزش فعالیت میکنند یا نه،
جاي تردید وجود دارد .ماديگرایی رسانهها موجش میشود تا آنها به مناور جذب مخاط ان بیشتر به دن ال
ورزشهاي قهرمانی و رقابتی باشند تا ورزشهاي همگانی .به هر حال رسانهها باید ود را با چنین روندي
سازگار کنند و در جهت نیازهاي عمومی گاس بردارند و ن اید نیازهاي واقعی مردس از ورزش در هیاهوي
ت لیغات رسانهها و به حداکثر رساندن سود تجاري ود ،به فراموشی سپرده شود.
سیاستگذاران ،مدیران ،برنامهسازان ،نویسندگان و تهیهکنندگان رسانهها باید به این نکته مه توجه
داشته باشند که پردا تن به ورزش همگانی نه تنها یکی از رسالتهاي اجتماعی ر فرهنگی رسانهها محسوب
میشود ،بلکه پشتوانه محکمی براي همگانی کردن و بسط و توسعه ورزش قهرمانی کشور نیز قلمداد میشود
و توجه بی

از حد به جن ه تجاري ورزش در بلند مدت ممکن است رسانهها را دچار بحران کند.
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درجدول زیر نیز ،ما به ا تصار پیشنهاداتی را براي سه بخ

مه (پژوهشی ،آموزشی و برنامهریزان

امور اجتماعی و مسئولین ذيربط) آوردهای :
جدول چهار :پیشنهادات تحقیق
پیشنهادات به

 -3همسو نمودن بخشهاي پژوهشی با نیازهاي ملموس اجتماعی و دوري از فلسفه-

بخ هاي پژوهشی

بافی و بسط دادههاي ناري که موجش بیتوجهی به کژکارکردهاي دو نهاد اصلی
ورزش و رسانه واهد شد
 -1تعامل فکري و ناري دو نااس آموزشی تربیت بدنی و علوس اجتماعی

پیشنهادات به

 -3آموزش و ترویج نتایج علمی مربوب به حوزهي ورزش و رسانه در میان دانشجویان

بخ هاي آموزشی

و اساتید و متخصصین این حوزه
 -1برگزاري همای ها و جلسات فراگیر و مستمر در حوزهي جامعهشناسی ورزش با
حضور کارشناسان و صاحشناران (در حوزهي تربیت بدنی و علوس اجتماعی)
 -1گسترش و شیوع مطالعات بین رشتهاي در حوزهي آسیششناسی اجتماعی (ه -
فکري و ه کاري جامعهشناسان ،اصحاب رسانه و فعاالن ورزشی )

پیشنهادات به

 -3استفاده از دستآوردهاي پژوهشگران اجتماعی در حوزهي جامعهشناسی ورزش

برنامهریزان امور

 -1تخصیص بودجه و همکاريهاي همهجان ه با بخ هاي پژوهشی و آموزشی

اجتماعی و مسوولین  -1تشکیل بانک اطالع رسانی و قابل دسترسی به مناور تسهیل در دستیابی محققان
ذيربط

به آمار و اطالعات مورد نیاز (براي مثال تهیه بانک جامعه اطالعاتی از مقاالت و
پایاننامهها در حوزه جامعهشناسی ورزش)
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با سنج هاي استن اطی  xiاز ارزشهاست،

محقق اقداس به سا تن موقعیتهاي فروی کرده و متغیرهاي مه اع از عینی و یا ذهنی موثر بر رفتار فرد
را در دا ل آن موقعیت بازسازي مینماید .سپس پاسخگو در تقابل با موقعیت فروی قرار میگیرد و
تصمیمات و گزین

ود را از میان شقوق مختلپ بر میگزیند .محقق از طریق نوع گزین

پاسخگو که به

صورت مکرر سنجیده می شود ارزشهاي بنیانی مرت ط با رفتار معین را استن اب میکند (قاوینژاد،3131 ،
ص.)367 .
 " xiiنمونرهگیرري در روشهرراي کمری مطررابق برا منطرق آمرراري و اسرتداللی اسررت ولری در روش کیفرری،
عامل ناري در انتخاب افراد نمونه مهر اسرت ،در حقیقرت مریتروان گفرت کره ،حجر نمونره برا اهمیرت
نیست ،بلکه تعداد نمونه نقطره اشر اع نارري  xi iاسرت ،یعنری نقطرهاي کره در آن تصرویري نسر تا کامرل
از واقعیت مرورد بررسری کسرش نمرالی و نمونرههراي جدیرد دانر
حریري.)3131،

مرا از واقعیرت را دگرگرون نسرازد" (
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