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  چكيده

 نفـر از  96به منظور بررسي نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنـان، تعـداد                
ه اي كه با استفاد هاي شهر تبريز به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه زنان شاغل در دانشگاه

هاي استاندارد نظريه رفتـار و سـالمتي و تناسـب انـدام تهيـه شـده بـود، همچنـين                       از پرسشنامه 
بـراي  . هاي فردي و نقش رسانه در توسعه ورزش، پاسخ دادنـد       ساخته ويژگي   هاي محقق   پرسشنامه
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  مقدمه

گونـه توسـعه      زمينه و شـرط الزم بـراي هـر         را بسياري از انديشمندان،   توسعه فرهنگي   
هـاي   ، معتقد است كـه ورزش يكـي از راه         1ويليام سامنر . شمرند   مي ، اجتماعي ـ اقتصادي

. هـا و فرهنـگ جامعـه اسـت         مانند خـوگرفتن بـا ارزش     اجتماعي شدن و همانندسازي،     
 فرهنگي است كه با نهادها و ساختارهاي اجتمـاعي ارتبـاط    ـ  اي اجتماعي ورزش پديده

رفت اجتماعي و فرهنگي يـك      درباره سطح پيش   ،توان از طريق ورزش     مي يياز سو . دارد
هـا و عوامـل     به داده  خود ،جامعه داوري كرد و از سوي ديگر، پيشرفت و ترقي ورزشي          

  ).57، ترجمه شيخي، ص 1381انورالخولي، (اجتماعي حاكم بر جامعه وابسته است 
در جوامع امـروزي، ورزش بـيش   . ورزش، اثرات فرهنگي ـ اجتماعي وسيعي در بر دارد 

بدني داشته باشد يا به صورت آييني اجرا شود، ابـزاري بـراي پـر كـردن                   تربيتاز آنكه جنبه    
هـاي مهـم توليـد و مـصرف سـرگرمي         ورزش پيشرفته، يكي از كـانون     . اوقات فراغت است  

هم اكنـون تماشـاي مـسابقات ورزشـي، نـوعي فعاليـت اجتمـاعي عمـده در حيطـه                    . است
بـه دليـل    .  را رونق بخـشيده اسـت      شود كه صنايع سرگرمي     هاي فراغتي محسوب مي     فعاليت

گـري آنهـا در پديـده تماشـاگري، اسـتفاده از              حضور وسايل ارتباط جمعي و نقـش واسـطه        
ايـن موضـوع، ورزش     . هاي گروهي ورزشي براي سرگرمي نيـز افـزايش يافتـه اسـت              رسانه

جملـه   فزونـي اوقـات فراغـت از   . پيشرفته را بـه حـوزه فرهنـگ عامـه متـصل كـرده اسـت            
رهنگ عمومي در جهان است و ورزش يكي از ابزارهايي اسـت كـه سـرگرم                هاي ف   شاخص
ترين مـصارف فرهنگـي بـراي پـر           كند و تماشاي آن از تلويزيون، به صورت يكي از مهم            مي

  ).40ـ61، صص 1381دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، (كردن اوقات فراغت درآمده است 
هـاي گروهـي    فراغـت، رسـانه   اتبا توجه به فقدان امكانات مناسب براي گذران اوق   

 داشته باشـند و در صـورت عملكـرد صـحيح، مـانع              زمينهتوانند نقش مهمي در اين       مي
  ).63، ص 1383كردي ( تفريحات ناسالم شوند متسوگيري به س

 تمركز بـر تلويزيـون، راديـو، مطبوعـات و           ،هاي ورزشي  از ميان انواع مختلف رسانه    
تماس آني يـا مـستمر    در  ... يسه با سينما، كتاب و      اينترنت ضروري است؛ چرا كه در مقا      

  ).117ـ129، صص 1381 مقدم،  جعفري(با اكثر افراد جامعه هستند 

                                                      
1. Samner 
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  : هاي گروهي در ورزش عبارتند از هاي مثبت رسانه ترين نقش مهم
   ؛رساني همگاني اطالع .1
  ؛ و اصالح اخالق ورزشي)1دوپينگ(زورافزايي بسترسازي براي مبارزه با . 2
   ؛بيان مشكالت. 3
  .تحليل علمي و كمك به رشد و پيشرفت ورزش. 4

رسـاني در    رساني دارنـد و از منـابع اطـالع         در اطالع و حساس   ها نقش كليدي     رسانه
 و در كننـد  مـي تمام جزئيات را با كيفيت مطلوبي عرضه    كه   اي هستند   دسترس و باصرفه  
  ).43-49 ، صص2003، 2كانينگهام(دهند  مياختيار عموم قرار 

 تـشكيل   ،دهند كه بـار اصـلي تربيـت         قشر عظيمي را تشكيل مي     ،زنان در هر جامعه   
  ).18، ص1375آقاجاني چوبر،  (را بر دوش دارندخانواده و تداوم زندگي خانوادگي 

انكارناپـذير و حيـاتي     ضرورتي  بدني،   هاي ورزشي و تربيت    حضور بانوان در فعاليت   
 انـواع انحرافـات   از روان و پيـشگيري  كـه بـا  اسـت  مين سالمت و بهداشت جسم  أدر ت 

ورزش . شود  ميوري   هاي درماني و افزايش توليد و بهره       كاهش هزينه موجب  اجتماعي،  
توانـد نظـام     زنان از بارزترين نمودهاي فرهنگي هر جامعه اسـت كـه غفلـت از آن مـي                

  ).38 ، ص1381گائيني، (فرهنگي جامعه را با مشكل مواجه كند 
 ضروري است زيـرا راديـو، تلويزيـون و          ي امر ، براي ورزش بانوان   اي پوشش رسانه 

  زنان  ورزش ها نسبت به   رساني و گسترش ديدگاه    ها نقش بسيار مهمي در اطالع      روزنامه
  ).189-210، صص 2002، 3ويردن(كنند   ميزان پيشرفت آنها در آينده، ايفا ميو

ت اشـتغال زنـان در      ، بررسي آمار كلـي و وضـعي       )1390 (به گزارش خبرگزاري مهر   
 بيش از   ، ميليون شاغل كشور در اين سال      21دهد كه از كل       نشان مي  89كشور طي سال    

 اشـتغال زنـان در      ،در سال گذشته  . دهند  هزار نفر آن را زنان تشكيل مي       600ميليون و    3
 و بيشترين حضور زنـان در       ه هزار نفر نرسيد   500هاي كشور به باالي      هيچ يك از استان   

غربـي، اصـفهان،     رضوي، آذربايجـان   شرقي، تهران، خراسان    آذربايجان ماننديي  ها استان
 323 اشتغال   ، طي سال گذشته   ،شرقي در استان آذربايجان  . خوزستان و فارس بوده است    

  .ر بوده است كه بيشترين آمار اشتغال زنان در كشوه نفر به ثبت رسيد664هزار و 

                                                      
1. doping       2. Cunningham       3. Wearden 



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 34

  

 ،در نتيجـه  و  دهـد    به زنان نمـي   را  دائمي  موقعيت خانه و كار خانگي، امكان اشتغال        
تـر بـه كـار مـشغول         اهميـت  وقت و كم     آنان در بازار كار ثانويه و در مشاغل نيمه         اغلب
داري و  داري، بچـه   خانـه (كشيدن مسئوليت سنگين كارهـاي خـانگي         به دوش . شوند مي

فراغـت زنـان      شدن كار بيرون خانه به آن، در اوقات        به تنهايي و اضافه   ) تربيت فرزندان 
وقـت آزاد،   ن، گذشته از    با اين اوصاف، غالب آنا    . كند هاي آشكاري ايجاد مي    محدوديت

   براي پـرداختن بـه اوقـات       كافي وسيله نقليه ايمن و درآمد       ،به فضا و تسهيالت مناسب    
براي بسياري از زنان شاغل كه درگيـر كـاري دوگانـه هـستند،              . فراغت دسترسي ندارند  

شـود، زيـرا     داري مـي    ني است كه صرف انجام كارهاي خانه و بچـه         زما» فراغت اوقات«
شـود   فراغتي آنها به اين محـدود مـي      » ميل«اي است كه       آنها نيز به گونه     و نگرش  تربيت
هـم بيـشتر بـه انجـام كارهـاي خانـه             كاش وقت بيشتري در اختيار داشتند تا باز        كه اي 
  ).61-73، صص1381جاه،  رفعت(بپردازند 
هاي فرهنگي و اجتماعي سـبب شـده         برخي دگرگوني  ،هاي اخير   در دهه  ،ههم با اين 
: سه عامـل كليـدي    . دون و وارد فضاي عمومي ش     نندشكبها را    كه زنان حصار خانه   است  
اشتغال، ورود بيـشتر    . 3ها و    زندگي در خانه   تغيير الگوي مصرف و سبك    . 2تحصيل  . 1

  ).همان(شده است اخير، موجب  هاي سالرا در هاي عمومي  زنان ايراني به مكان
هـا محـصور نيـستند،        كـه اكنـون ديگـر در خانـه         ي از نيازهاي زنان و دختران     برخي

دار ممكـن اسـت در شـرايط         چه برخي از زنان شـاغل خانـه        اگر. نيازهاي فراغتي است  
از ) هـاي اجتمـاعي    مردان در كارهاي خانگي و فقدان حمايـت       نداشتن  مشاركت  (فعلي  

شـدن از   برخوردار باشند، با دگرگوني تدريجي سبك زندگي و كاسته       وقت آزاد كمتري    
 هـاي فراغتـي بـرون    تعداد فرزندان و اهميتي كه زنان براي سالمت، سرگرمي و فعاليـت        

 راه و در   را در نظـر بگيرنـد      ن نيازهـاي آنـا    ،ريزان  الزمست برنامه  ،شوند خانگي قائل مي  
 فرهنگـسراها و مراكـز تفريحـي       هـا،  گسترش فضاهاي فراغتي عمـومي نظيـر ورزشـگاه        

  ).87-104 ص، ص1381تندنويس، (مناسب با عاليق زنان اقدام كنند 
نظر از عوامل فرهنگي كه بيش از همه بر چندوچون فراغت مـردان            صرف ،نهايت در

فراغت زنـان تـابعي اسـت از خـدمات اجتمـاعي و              گذارد، وقت  ثير مي أو زنان جامعه ت   
مشاركت ساير اعضاي خانواده در كار خـانگي، گـسترش          هاي بهداشتي عمومي،     مراقبت

فضاها و تسهيالت تفريحي و ورزشي عمـومي بـراي زنـان، تـدارك غـذاي كودكـان از              



  35 ����  در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان نقش رسانه

 

نقـل و ايمـن بـودن        و بودن وسيله حمل   طرف مدرسه، درآمد قابل مصرف و قابل اعتماد       
 3 تـا    2د  درصد زنان شاغل حـدو     47دهد كه    هاي تحقيق نشان مي    يافته. فضاهاي فراغتي 

 ظهـر و عـصر دارنـد و تماشـاي تلويزيـون بيـشترين زمـان           هنگام ،ساعت زمان فراغت  
 سـالمي ). 87-104 ، صـص 1381تنـدنويس،  (فراغت را به خود اختـصاص داده اسـت       

هاي ورزشي را ناآشنايي افراد خـانواده   ترين موانع شركت بانوان در فعاليت  مهم ،)1381(
 فرهنگ حـاكم بـر محـل      دليل پذيرش خانواده به     و فقدان ) درصد23(با فرهنگ ورزش    

  .اعالم كرده است) درصد19(زندگي 
 كـساني كـه بـه طـور مـستقيم پيگيـر             ،به گزارش دبيرخانه شوراي فرهنگ عمـومي      

  يعني هـر   برخوردارند؛ متوسط سن بسيار كمتري       از هاي ورزشي تلويزيون هستند    برنامه
شـود   هـاي ورزشـي نيـز كمتـر مـي           نامـه  تعداد دفعات تماشاي بر    ،رود چه سن باالتر مي   

  ).40-61، صص 1381دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي، (
 سـاعت  53/2 متوسط زمان فراغـت كارمنـدان   دهد  نتايج پژوهشي ديگر نيز نشان مي     

فراغـت خـود را صـرف رسـيدگي بـه امـور         اوقـات  ،درصد از كارمنـدان   5/51 و   است؛
 شـغل دوم  پـرداختن رصـد صـرف     د34درصد صرف تماشـاي تلويزيـون و        32 ،خانواده
  ).98، ص 1370الدين،  شجاع(كنند  مي

هـاي فيزيكـي زنـان شـاغل در          در بررسـي نـوع و مـدت فعاليـت          ،)1384 (پور نيك
 به اين نتيجه رسيده است كه ميانگين مدت فعاليـت           ،فراغت هاي شغلي در اوقات    حيطه

 هـاي اوقـات    فعاليـت  سـاعت در هفتـه و  7/42 فيزيكي زنان در محيط شغلي آنها تقريباً      
هـاي    ساعت صرف فعاليـت    1/9 كه از اين مدت      است ساعت در هفته     68/16 شانفراغت

  .شود فراغت مي فيزيكي اوقات
سـازي بـه ايـن نتيجـه         نيز در مقاله خود با عنوان رسانه و فرهنگ        ،  )1388(دهشيري  

زمينـه  ها در عرصه هـسته فرهنـگ از تـوان تعليمـي و تثبيتـي در           رسيده است كه رسانه   
پـذيري برخوردارنـد و در مـورد پوسـته فرهنـگ داراي تـوان تغييـر رفتارهـا و                     فرهنگ

انــداز مثبــت  ، وي لــزوم چــشمهــستندگرايــي  الگوهــاي اجتمــاعي در جهــت فرهنــگ
دهـشيري،  (كيد قرار داده اسـت      أسازي مورد ت   در عرصه فرهنگ  را  اي   هاي رسانه  فعاليت
  ).179-208 ، صص1388
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 بـدون   درصـد 1/79د كـه    نده نشان مي ) 2004( 3 و كابرا  2، ماتيوس 1هاي فرناندو  يافته
طـور    هـم بـه    درصـد 2/5 و   دارنـد طور نامرتب فعاليت      به درصد7/15 و   هستندفعاليت  

 برقـراري  حـاكي از آن اسـت كـه بـراي       نتـايج   . كنند ورزشي و تمرين مي    مرتب فعاليت 
الزم است  فعال جسمي،    فراغت در ميان زنان فعال و غير       هاي اوقات  ين فعاليت بتناسب  

 .شود اتخاذ شهرداري از سوياي  گرايانه  مداخلهراهبردهاي
  فعاليـت  دربـاره در پژوهش خود    ،  )2001( 6 و هاتزيماجراموئيك  5، راجر 4جونزدوتي
سالمت ذهني كارمندان سوئد به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه              و  فراغت    ورزشي اوقات 
 دارنـد، باال در ميان افرادي كه فعاليـت        واني   و فشار ر   هاي افسردگي، هيجان   ميزان نشانه 

  .ندر كه هيچ فعاليتي ندااستبه مراتب كمتر از افرادي 
هاي جـسمي اوقـات       نيز در بررسي رابطه الگوهاي فعاليت     ) 2007( و همكاران    7كاتلن

فراغت و خطر سرطان روده در زنان، به اين نتيجه رسيدند كه ميزان خطر ابتال به بيمـاري                   
عال كمتر از زنان غير فعال بوده است و اين ارتباط حتي با افزايش ميزان فعاليـت            در زنان ف  

  . ساعت در هفته بيشتر شده و خطر را تا حد بسياري كاهش داده است4از يك ساعت به 
 اجتمـاعي،   ـ  دهد كه در ميان متغيرهاي روانـي  نشان مي) 2001( 8هاي ليندسترم يافته

هـاي جـسماني سـطح پـايين و      بين در فعاليـت   ير پيش ترين متغ   قوي ،مشاركت اجتماعي 
هـاي ورزشـي     اجتمـاعي در فعاليـت    ــ     هاي اقتـصادي   بين قوي براي اختالف    متغير پيش 
هـاي   فراغت بوده است و اين بيانگر آن است كه تفـاوت در ميـان نـوع فعاليـت                   اوقات

ـ   اجتمـاعي و سـرمايه شـركت    ـ هاي اقتصادي فراغت به تفاوت ورزشي اوقات دگان كنن
  .شود مربوط مي
ـ            ) 2008( 10 و لـسلي   9كرين ثير وضـعيت   أدر پـژوهش خـود بـا عنـوان چگـونگي ت
ـ اقتصادي فراغت نشان دادنـد كـه ميـان سـطح       هاي ورزشي اوقات  اجتماعي بر فعاليت 

دار وجـود دارد     فراغـت ارتبـاط معنـي      ورزشي در اوقات   درآمد اقتصادي و نوع فعاليت    

                                                      
3. Cabrea  2. Mateus  1. Fernando  

6. Hadzibajramouic 5. Rodjer 4. Jonsdottir  

9. Cerin 8. Lindstrom 7. Kathleen 

  10. Leslie 
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هـاي   فزايش شركت شهروندان با وضعيت نامساعد در فعاليت  ا براي كه   آنان عقيده دارند  
 همچنـان هاي هدفمند ضرورري است      فراغت، مداخله چندجانبه و جامع فعاليت      اوقات
  .شود ميشمرده هاي فيزيكي و اجتماعي نيز ضروري  سازي محيط كه آماده
نظم هـاي مـ     و همكاران حاكي از آن است كه بـين فعاليـت          ) 2003( 1هاي اسكنور   يافته

 سـاله ارتبـاط   20ـ79ورزشي در اوقات فراغت و كاهش خطر مرگ در ميان زنان و مردان              
هاي متوسط يا زياد ورزشي درگير هـستند،          دار وجود دارد و افرادي را كه در فعاليت          معني
  .كند  خطرساز كمتري تهديد ميعوامل

ورزش نيـاز  مديران اجرايي در حوزه ورزش و رسانه، به كاربرد رسانه براي توسـعه         
فراغت در ميان زنان شاغل      در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات       اينكه نقش رسانه   .دارند

 پاسـخ بـه آن، شـناخت ظرفيـت ممكـن در اجـراي               الزمـه  است كـه     پرسشيچيست؟  
شـناخت ايـن نقـش بـراي اقـدام هماهنـگ            . هاي توسعه با استفاده از رسانه است       برنامه

در . كند مي كشور، رسانه را هدفمندتر از گذشته       رسانه، عالوه بر كمك به توسعه ورزش      
شـود   انـدركاران رسـانه و ورزش باعـث مـي           هماهنگي و همسويي بين دست     ،اين ميان 

مين آنهـا و  أهاي ت د و تالش براي يافتن بهترين راهوننيازهاي واقعي به خوبي برجسته ش    
ي آنهـا، مـؤثرتر از      هاي پوششي و به كارگيري كارآمدترين افـراد در اجـرا           بهترين برنامه 

له مهم و قابل تـوجهي اسـت        ئدار شاغل، مس   فراغت زنان خانه   اوقات. گذشته روي دهد  
هاي اصـلي    شود و از آنجا كه زنان پايه       تر مي   نقش كليدي زن در خانه پررنگ      دليلكه به   

اي در   اهميـت ويـژه  ،ان آنـ يك خانواده سالم هستند، توجـه بـه سـالمت جـسم و روان     
  . افراد خانواده داردگرديسالمت روان 

 ،بوده اسـت  آنچه در اين مقاله مدنظر محقق       ،با توجه به توضيحات ارائه شده در باال       
  . است به سمت ورزش در اوقات فراغت نتعيين نقش رسانه از نظر بانوان در جذب آنا

  اهداف تحقيق

ت تعيين رابطه بين سطح آگاهي بانوان از منافع بهداشـتي خـاص ورزش در اوقـا             . 1
  فراغت و فعاليت رسانه 

                                                      
1. Schnohr  
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هـاي   ميلي و عوامل بازدارنـده نـسبت بـه شـركت در فعاليـت      تعيين رابطه بين بي    .2
  هاي رسانه فراغت و فعاليت اوقات
 هـاي اوقـات   كننـده مـشاركت بـانوان در فعاليـت         تعيين رابطه بين عوامل تـشويق      .3

  هاي رسانه فراغت و فعاليت
سـازي و    فراغـت و فرهنـگ     هاي اوقات  فعاليتتعيين رابطه بين متغير شركت در        .4

  فعاليت رسانه
  تعيين ميزان عوامل بازدارنده مشاركت بانوان .5
  كننده  تعيين ميزان عوامل تشويق .6

  شناسي تحقيق روش

ـ هـا    و داده اسـت   تحليلـي     از نـوع توصـيفي     ،روش تحقيق حاضـر    ه صـورت ميـداني     ب
دولتـي  (را  هاي شهر تبريز     دانشگاهدر   جامعه آماري كليه زنان شاغل     .اند  آوري شده  جمع
 نفـر  2226 كه طبـق گـزارش دفتـر آمـار اسـتان      شود شامل مي 90 ـ 89در سال ) و آزاد
اي  گيـري خوشـه   گيـري كـوكران و بـا اسـتفاده از نمونـه          اساس فرمول نمونه   بر. اند  بوده

  . ند نفر به عنوان نمونه آماري تعيين شد96 تعداد ،تصادفي

  متغيرهاي تحقيق

  متغيرهاي مستقل ) لفا

فراغـت   نقش رسانه در توسعه فرهنگ ورزش در اوقـات        ) موجود(نوع وضعيت    .1
  در ميان زنان

  ) زنان شاغل در دانشگاه تبريز( گروه آزمودني .2

  متغيرهاي تابع ) ب

  ثير رسانه در ورزشأهاي ت لفهؤم .1
 توسعه ورزش همگاني و تفريحي

 مشاركت اختصاصي زنان
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  در سبد خانوارسهيم شدن ورزش

 انگيزه شركت در ورزش

 پر كردن اوقات فراغت

 پذيرش ورزش در جامعه

 )برقراري روابط و دستيابي(توسعه پيوندهاي اجتماعي 
 تقويت مباني اعتقادي و ديني

 تقويت رفتارهاي اخالقي و اجتماعي

 تقويت نگرش مثبت

 بهبود روابط خانوادگي

 تقويت روحيه

 كاهش مصرف دخانيات

   آگاهي زنانافزايش
  هاي سطح آگاهي در منافع بهداشتي لفهؤم. 2

 بهبود و حفظ آمادگي بدني

 افزايش و حفظ انرژي

 كسب احساس بهتر

 بهبود سالمت روان

 افزايش و حفظ قدرت عضالني

  هادردانواع كاهش 
 بهبود سالمت عمومي بدن

 معاشرت با ساير افراد

 ايجاد ذهن فعال

 زندگي مستقل

 ايجاد حس موفقيت

 هاي قلبي هبود بيماريب

 بهبود سالمت

 افزايش طول زندگي
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 پذيري افزايش انعطاف

 ها  استخوانيتتقو

  بهبود فشار خون
  هاي ورزشي هاي ميزان شركت در فعاليت لفهؤم. 3

 كسب توانايي جسماني

 كسب آمادگي

 دسترسي به تسهيالت ورزشي

 افزايش طول عمر

 ديدار با افراد جديد

 دهاي جدي عضويت در گروه
 كسب نشاط و شادابي

 ها پيشگيري از بيماري

 تقويت جسم و روان

 خواب راحت

 رعايت نظم

 كسب اعتماد به نفس

 كسب اخالق و رفتار نيكو

 توصيه پزشك

 رهايي از تنهايي

 پر كردن اوقات فراغت

 آرامش بيشتر

  حفظ تندرستي و زيبايي اندام
  هاي ورزشي در فعاليتنكردن هاي شركت  لفهؤم. 4

 ستنگي نف
 مفاصل دردناك

 فقدان انرژي

 چاقي
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 الغري

 ترس از آسيب

 خجالتي بودن

 عقب ماندن از كارهاي روزانه

 بي عالقگي

 كار بيروناز خستگي 

  آشنايينبود

 كمبود وقت

 منزلاز دور بودن 

 خودروبه نداشتن  يدسترس

  امكاناتنبود

  عضويت در يك گروهنداشتن

  اطمينان به اثرات ورزشنداشتن

  :گيري اين پژوهش از  ابزار اندازه تعيينبراي
 )179-211، صص 1991آيزن، (ريزي شده   رفتار برنامهنظريهپرسشنامه استاندارد ـ 
 )8-123، صص 1994رولند، (اندام لندن  پرسشنامه استاندارد سالمتي و تناسب ـ 
 هاي فردي پرسشنامه ويژگيـ 

  .استفاده شد) استجزئيات در دسترس نويسنده (مصاحبه و 
 نظريـه انـدام،    هايي است كه بر سالمت فعلي و تناسب         شامل بخش  ،پرسشنامه نهايي 

  .كيد داردأرفتار، سطح فعاليت فيزيكي و غيرفيزيكي و اطالعات شخصي ت
 به منظور   .هاي استاندارد ذكر شده در باال استفاده شد         از پرسشنامه  ،در تهيه پرسشنامه  

برطرف كـردن ابهامـات احتمـالي، مطالعـه         تعيين روايي و پايايي پرسشنامه، تشخيص و        
روايـي  . هاي شهر تبريز انجام گرفـت       نفر از زنان شاغل در دانشگاه      20مقدماتي بر روي    
و روايي سازه آن    ) ييد شد أبدني ت   نفر متخصص تربيت   10 از سوي (صوري و محتوايي    

 همچنـين .  بـه دسـت آمـد      )P=000/0 و AGFI=921/0(از طريق تحليل عاملي تأييدي      
 ياد شـده  كرونباخ استفاده شد كه نتايج آن براي پرسشنامه يراي تعيين پايايي آن از آلفا   ب

توان ادعـا كـرد كـه         مي ،با توجه به نتايج حاصل از آلفاي كرونباخ       . دست آمد ه   ب 979/0
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گيري   از ميزان قابل قبولي برخوردار بوده و ابزارهاي اندازه         ،دست آمده ه  ضرايب آلفاي ب  
 عدد پرسشنامه در اختيـار نمونـه        96تعداد  . لي خوبي برخوردار هستند   از سازگاري داخ  

  . پرسشنامه برگشت داده شد90آماري قرار گرفت كه از اين تعداد 

  گيري مقياس اندازه

دهنـدگان   پاسـخ  از وارزشـي ليكـرت تنظـيم        اساس مقياس پنج   هاي پرسشنامه بر   الؤس
هـا   گذاري پاسخ  نحوه نمره  .خ دهند پاس زيراساس مقياس    ، بر اه  به گزينه  شددرخواست  
  :استبه شرح زير 

  
  زياد خيلي  زياد  متوسط  كم  كم خيلي

1  2  3  4  5  

  
 و  tهـاي پارامتريـك پيرسـون و آزمـون           هـاي آمـاري از آزمـون        آزمون فرضيه  براي

  .استفاده شد>p 05/0 داري اي و اسپيرمن در سطح معني ناپارامتريك دوجمله

  هاي تحقيق يافته

درصـد از  7/78دهـد كـه    هاي فردي نمونه آماري نشان مي آمده از ويژگي  دسته  نتايج ب 
 30 تا   20ها در گروه سني      درصد از نمونه  1/21. درصد مجرد هستند  3/23هل و   أ مت ،افراد
 ســال و 50 تــا 40  گــروهدرصــد در6/25 ســال، 40 تــا30  گــروه درصــد در50ســال، 
آماري نـشان    ت استخدام نمونه  بررسي وضعي . هستندسال   50 باالي    در گروه  درصد3/3
درصـد  2/2درصد قـراردادي و     6/35درصد پيماني،   9/18درصد رسمي،   3/43دهد كه    مي

 مـدرك  ،درصـد 1/21درصد مـدرك كارشناسـي و   9/78 ، و از اين تعدادهستندآزمايشي  
درصـد  7/27 سـال بـا   10 تـا 6بيشترين سابقه مربوط بـه  . دارندارشد و باالتر    كارشناسي
آمـار حاصـل از بررسـي ميـزان وقـت صـرف شـده بـراي مطالعـه                   . ه است گزارش شد 

 تا 1درصد و بين    1/41 كمتر از يك ساعت با       ،دهد كه بيشتر افراد    ورزشي نشان مي   رسانه
كننـد و فقـط      هـاي ورزشـي مـي      درصـد زمـان صـرف مطالعـه رسـانه         9/38 ساعت با    2
هـاي   صد در ورزشدر9/14دهند و از اين ميان       بدني انجام مي   درصد نمونه فعاليت  1/51



  43 ����  در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان نقش رسانه

 

ــا .كننــد هــاي انفــرادي شــركت مــي درصــد در ورزش1/85تيمــي و   بيــشترين افــراد ب
 دقيقـه  90 تـا 30بدني دارند و زماني بين    جلسه در هفته فعاليت    درصد به تعداد دو    5/42
  .دهند فعاليت اختصاص مياين به را 

رنامـه از تلويزيـون    پخش ب،ها بيانگر آن است كه بيشتر افراد نمونه مورد مطالعه         يافته
 در ايـن    .)درصـد 4/30(اند   هاي ورزشي دانسته   را عامل و محرك اصلي در انجام فعاليت       

گـرفتن از اعـضاي خـانواده        درصد، الگـو  7/21ورزشي و علمي    هاي    با مطالعه كت  ،ميان
  .دهد درصد را به خود اختصاص مي2/28درصد و ساير موارد 5/19

  .درصد گزارش شده است34هاي سرپوشيده با  بيشترين ميزان فعاليت بدني در سالن
ـ اسميرنف اسـتفاده     براي تعيين نرمال بودن توزيع نمرات متغيرها از آزمون كولموگروف         

كننـده    به غير از عوامل تشويق)>p 05/0( شد، نتايج به دست آمده نشان داد كه همه متغيرها
)05/0 p>(داراي توزيع نرمال هستند  .  

 . نشان داده شده است1هاي تحقيق در جدول  ن فرضيهنتايج حاصل از آزمو

   ضريب همبستگيـ1جدول 

  متغير

 ضريب

 همبستگي

  پيرسون

سطح 

  داري معني

 ضريب

 همبستگي 

  اسپيرمن

سطح 

  داري معني

ــانوان و   ــاهي بــ ــطح آگــ ســ
  هاي رسانه فعاليت

282/0  007/0  -  -  

ــي ــده   ب ــل بازدارن ــي و عوام ميل
 هـاي اوقـات    شركت در فعاليـت   

  هاي رسانه  فعاليتفراغت و
157/0  140/0  -  -  

كننـده مـشاركت     عوامل تشويق 
  هاي رسانه بانوان و فعاليت

427/0  000/0  435/0  000/0  

 هـاي اوقـات    شركت در فعاليـت   
  هاي رسانه فراغت و فعاليت

964/0  000/0  -  -  

 سازي ورزش در اوقـات     فرهنگ
  فراغت و فعاليت رسانه

927/0  000/0  -  -  
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دهد كه بين سطح آگاهي بـانوان از منـافع بهداشـتي خـاص           ان مي  نش 1نتايج جدول   
داري وجـود دارد   هاي رسـانه، رابطـه مـستقيم معنـي        فراغت و فعاليت   ورزش در اوقات  

)007/0=p(.  هـاي اوقـات    ميلي و عوامل بازدارنده نسبت به شـركت در فعاليـت            بين بي 
  .)p=140/0(دار وجود ندارد  هاي رسانه رابطه معني فراغت و فعاليت

كننـده   دهد كه بين عوامل تـشويق      پيرسون نشان مي   نتايج حاصل از آزمون همبستگي    
داري  هـاي رسـانه رابطـه معنـي     فراغت و فعاليـت  هاي اوقات مشاركت بانوان در فعاليت   

نرمـال بـود بـراي اطمينـان از          كننـده غيـر    چون توزيع متغير عوامل تـشويق     . وجود دارد 
بار ديگر با آزمون ناپارامتر اسپيرمن، آزمون شـد   يه يكدست آمده، فرضه  صحت نتايج ب  

  .)p=000/0(كرد  ييد ميأدست آمده، نتايج آزمون پيرسون را ته  نتايج بو
هاي رسانه رابطـه مـستقيم       فراغت و فعاليت   هاي اوقات  بين متغير شركت در فعاليت    

غـت و   فرا سـازي ورزش در اوقـات       و بـين فرهنـگ     )p=000/0(داري وجود دارد     معني
  .)p=000/0(هاي رسانه رابطه مستقيم وجود دارد  فعاليت
كننـده در مـشاركت       آزمون اين فرضيات كه ميزان عوامـل بازدارنـده و تـشويق            براي

نتـايج  .  استفاده شدt از آزمون  است،فراغت در چه سطحي      هاي اوقات  بانوان در فعاليت  
  . نشان داده شده است3  و2در جداول 

 tـ آزمون 2جدول 

Test Value=3 

t  df  sig  Mean  Lower  Upper  ميلـي و عوامـل       يب
  بازدارنده

020/2-  89  046/0-  16425/0-  3258/0-  0027/0-  

  
.  اسـت  046/0داري آزمون      و سطح معني   83/2 ميانگين متغير برابر     2بر اساس نتايج جدول     

گيـريم كـه    ست، نتيجه مي ا05/0داري كمتر از   و سطح معني3با توجه به اينكه ميانگين كمتر از      
  . باشد هاي اوقات فراغت پايين مي ميزان عوامل بازدارنده مشاركت بانوان در فعاليت

  



  45 ����  در توسعه فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان نقش رسانه

 

  اي  آزمون دوجملهـ3جدول 

عوامل 

  كننده تشويق
Category N Test prop sig 

  000/0  50/0  25  3≥  1گروه 

      65    2گروه 
      90  >3  جمع

  

 براي آزمون اين فرضيه از      ،كننده نرمال نبوده   يقنظر به اينكه توزيع متغير عوامل تشو      
تر و مساوي بـا      احتمال مشاهده براي طبقه كوچك    . ه است اي استفاده شد   آزمون دوجمله 

 000/0داري برابـر      و سـطح معنـي     72/0 برابـر    3تـر از      و براي طبقه بزرگ    28/0 برابر   3
 اسـت،   05/0 كمتـر از     داري ، بيشتر و سطح معني    3تر از    چون فراواني طبقه بزرگ   . است

 هـاي اوقـات    كننده مـشاركت بـانوان در فعاليـت        گيريم كه ميزان عوامل تشويق     نتيجه مي 
  .بوده استفراغت باال 

  گيري بحث و نتيجه

ورزش . ملي است  هاي توسعه  فراغت، بخشي از برنامه    توسعه فرهنگ ورزش در اوقات    
هـاي   نسان، مورد توجه بخـش به عنوان عاملي مهم و مؤثر در زندگي فردي و اجتماعي ا        

تـرين ابزارهـاي     يكي از مهـم ها رسانه. مختلف جامعه و در سطح كالن، دولت قرار دارد       
  .اثرگذار در محورهاي مختلف توسعه ورزش هستند

رساند و باعث جذب جمعيت زيـادي بـه سـوي             رسانه، پيام ورزش را به مخاطبان مي      
 به عنوان پيكره اصلي خانواده از نظـر         اگر زنان ). 120، ص   1386قاسمي،  (شود    ورزش مي 

جسمي و در نتيجه روحي، در شرايط مناسبي نباشـند، اثـرات آن را در خـانواده و جامعـه              
اگر چه عوامل زيادي در پيشرفت ورزش زنان در         ). 45، ص   1375آقاجاني،  (توان ديد     مي

يژه در اوقـات    ها تصوير بهتري از ورزش زنان، بـو         اوقات فراغت دخالت دارند، اگر رسانه     
  ).32، ص 1382غفوري، (شوند  فراغت نشان دهند، افراد بيشتري مشتاق ورزش مي

 بيشترين درصد نمونه آماري را افراد       ،هاي فردي نشان داد    هاي مربوط به ويژگي    يافته
را دهنـد كـه زمـاني كمتـر از يـك سـاعت         سال تشكيل مي  40 تا 30هل در بازه سني     أمت
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هـاي    در فعاليت  ،آماري   بيش از نيمي از نمونه     .كنند زشي مي هاي ور  صرف مطالعه رسانه  
 پخش برنامه از تلويزيون را عامل و محرك اصلي          ،كنند و بيشتر افراد    ورزشي شركت مي  
 انجـام   بـراي هـاي ورزشـي را       ، سـالن  اغلـب داننـد و     هاي ورزشي مـي    در انجام فعاليت  

  .دهند هاي ورزشي ترجيح مي فعاليت
همخواني دارد و در هر دو مورد، تلويزيـون  ) 1378(نژاد و نيسيان  ينتايج با تحقيق نواب   

بـا توجـه بـه نقـش        . عامل و عنصر اصلي در پر كردن اوقات فراغت گزارش شـده اسـت             
تلويزيون در اوقات فراغت و بـا توجـه بـه اينكـه زنـان شـاغل، اوقـات فراغـت خـود را              

ط بـا ورزش خـانواده و زنـان در    هـاي مـرتب   شود برنامه گذرانند، توصيه مي   بعدازظهرها مي 
ساعاتي از روز پخش شود كه همه امكان دسترسي و تماشاي آن را داشته باشند، در حالي                 

هـا پخـش      هاي ورزشي و خانواده، در ساعات صبح تـا ظهـر همـه شـبكه                كه اغلب برنامه  
ه در  با توجه به اينكـ    . شوند و زنان شاغل در عمل، هيچ گونه دسترسي به آنها را ندارند              مي

هاي گروهي تلويزيون به عنوان عامل اصـلي انتخـاب شـده              هر دو پژوهش، از ميان رسانه     
  .اندركاران مربوط به اين امر توجه بيشتري نشان دهند رود كه دست است، انتظار مي

هاي حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان داد كه بين سطح آگـاهي بـانوان از                 يافته
فراغـت و فعاليـت رسـانه رابطـه مـستقيم و             اوقـات منافع بهداشـتي خـاص ورزش در        

در خصوص موانـع شـركت      ) 1381(داري وجود دارد، با توجه به گزارش سالمي          معني
ترين مانع را نا آشنايي افـراد خـانواده بـا فرهنـگ              هاي ورزشي كه مهم    بانوان در فعاليت  

رسد كه نقش    ورزش ذكر كرده بود و با توجه به نتيجه حاصل از اين پژوهش به نظر مي               
 يكي از وظايف اصلي رسانه،      زيراشود،    مي  و محسوس   بيش از پيش پررنگ    ،رسانه ملي 
 توصـيه   از ايـن رو،   . اسـت  ورزش و سـالمتي      بـويژه هـا و     سازي در تمام زمينـه     فرهنگ
هـاي ملـي ازجملـه تلويزيـون و راديـو در              رسـانه  از طريـق  هاي بيشتري    شود برنامه  مي

 جـذب   موضـوع  ايـن    بـه پخش شود تا افراد بيـشتري       خصوص فوايد بهداشتي ورزش     
  .كردچاپ مقاالت علمي در مطبوعات و اينترنت نيز به اين امر كمك خواهد . شوند
و اسـكنور و  ) 2007(، كاتلن و همكاران )2010(هاي جونس دويتر   يافته  كه چنانهم

 اسـت كـه ورزش باعـث كـاهش خطـرات            همـين مطلـب   نيز مؤيـد    ) 2003(همكاران  
شود و ارتباط مستقيمي با منافع       هاي افسردگي و هيجان و اضطراب مي       و نشانه جسماني  

  .بهداشت فردي دارد
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ميلـي و عوامـل بازدارنـده نـسبت بـه شـركت در                كـه بـين بـي      دهد،  مينتايج نشان   
 ،عمـل در  دار وجـود نـدارد و        فراغت و فعاليت رسـانه رابطـه معنـي         هاي اوقات  فعاليت
 كـه نتـايج حاصـل از        همچنان. باشدبراي اين مقوله    خوبي  بسيار  مشوق  تواند    ميرسانه  

كننده مـشاركت بـانوان      كند كه بين عوامل تشويق     ييد و بيان مي   أرا ت  فرضيه بعدي نيز آن   
  .دار وجود دارد هاي رسانه رابطه معني فراغت و فعاليت هاي اوقات در فعاليت

توانـد   ه نقش رسانه مي توجه ب،توضيح داده شد تر    به اين ترتيب، همان گونه كه پيش      
هـاي   باعث افزايش سطح آگاهي در بـانوان و افـزايش ميـزان شـركت آنـان در فعاليـت                  

طـوري    با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد به       ،د كه اين امر   شوفراغت   ورزشي اوقات 
 هـاي اوقـات    كه در فرضيه بعدي به اين نتيجه رسيديم كه بين متغير شركت در فعاليـت              

صداوسـيما در   . داري وجـود دارد    هاي رسـانه رابطـه مـستقيم و معنـي          فراغت و فعاليت  
 اوج هنر خود را به نمـايش گذاشـت و           ،هاي آسيايي و پاراآسيايي گوانگژو     جريان بازي 

پا كرد و به قدري خوب و قوي تمـامي اتفاقـات ايـن               چنان شور و شوقي در جامعه بر      
 اسـتقبال مـردم و      1389 در سال    ،ها را پوشش داد كه به گزارش كميته ملي المپيك          بازي
سـايت كميتـه ملـي      (هاي مختلف ورزشـي دو برابـر افـزايش يافـت             ها از رشته   خانواده
 همـواره همـراه ورزش باشـد و بـا پخـش             كهوظيفه رسانه اين است     بنابراين،  ). المپيك
هـا و    هاي متنوع ورزشي به توسعه و گسترش بيش از پيش ورزش در همه رشـته               برنامه
  .فراغت و تفريح در ميان زنان كمك كند  ورزش اوقاتبويژهها،  بخش

از آنجا كه بر اساس نتايج حاصل از اين پژوهش، ميزان عوامل بازدارنده مشاركت بـانوان                
كننده در سـطح باالسـت،    هاي اوقات فراغت در سطح پايين و ميزان عوامل تشويق   در فعاليت 

هـاي    ست و تالش كرد با استفاده از فرصـت        بايد به اين مسئله به عنوان يك نقطه قوت نگري         
هاي مـداوم رسـانه،    فعاليت. موجود در اين زمينه، به هر چه بهتر شدن اين شرايط كمك شود   

فرصتي است كـه در ايجـاد فـضاي شـور و نـشاط در جامعـه از طريـق انعكـاس مطلـوب                        
سـازي   آزمون فرض آماري نشان داد كـه بـين فرهنـگ    . هاي ورزشي مؤثر خواهد بود      فعاليت

  .دار وجود دارد هاي رسانه رابطه مستقيم و معني ورزش در اوقات فراغت و فعاليت
همخواني دارد چرا كه در اين پژوهش نيز بـر نقـش            ) 1388(اين نتيجه با نتايج دهشيري      

ها در عرصه هسته فرهنگ تأكيد و بيان شـده اسـت كـه رسـانه از تـوان تغييـر پوسـته            رسانه
  .گرايي برخوردار است  و الگوهاي اجتماعي در جهت فرهنگفرهنگ و تغيير رفتارها



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 48

  

المللي، امـري بـديهي اسـت و     سيطره رسانه بر زندگي امروز بشر، در بعد ملي و بين    
 كـه   نـد ا ها رخنه كرده   اي چنان در تاروپود حيات فردي و اجتماعي انسان         هاي رسانه  پيام

نياز بشر، به پيروي از قـوانين  توليد و مصرف آنها، همچون ديگر كاالها و خدمات مورد      
  .گيرد عام فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي صورت مي

سـازي در عرصـه     ها بخشي مهم از فعاليت فرهنگي اسـت و فرهنـگ           وضعيت رسانه 
فراغت با توجه به نقش آن در سالمت جسمي و روحي افـراد   فرهنگ ورزش در اوقات  

كمتر مورد توجه واقع شـده اسـت و   سفانه  أ بانوان از ضروريات جامعه است كه مت       بويژه
  .در خصوص آن صورت گيرد بيشتري تأملجا دارد كه 
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