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 چکیده

آماری این پژوهش  گاه مردم شهر اصفهان است. جامعهتلویزیونی نود از دید برنامه های چهارگانههدف از این تحقیق ارزیابی نقش

نفر از  384هدفمند گیری ن و از طریق نمونهطبق جدول مورگا پردازند.ست که به تماشای برنامه نود میشامل مردم شهر اصفهان ا

تلویزیونی نود از  های چهارگانه برنامهگیری نقشاین تحقیق برای اندازه در شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

ی، فرهنگ سازی و مشارکت ع رسانی، آموزشمؤلفه اطال 4سوال در  42ای استفاده شد. این پرسش نامه شامل پرسشنامه محقق ساخته

نفر از  30است. روایی صوری و محتوای با استفاده از نظر صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و در یک مطالعه مقدماتی روی اجتماعی 

 مار استنباطی )آلفای کرونبا ،روش آمار توصیفی و آبدست آمد. در این تحقیق از دو  90/0جامعه آماری، پایایی آن به وسیله آلفای کرونبا  

t  ،تک نمونه ایt  از نرم افزارمستقل و پیرسون( با استفادهSPSS  05/0در سطح معناداریãã  .دهد که ها نشان مییافتهاستفاده شد

بیشترین میانگین در بین متغیرها مربوط به فرهنگ سازی و سپس به ترتیب مربوط به نقش آموزش، اطالع رسانی و مشارکت اجتماعی 

های چهارگانه وضعیت مشاهده شده نقشهمچنین،  .های چهارگانه برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود داردبین نقشاست و 

های خود را در قبال د که برنامه نود توانسته است نقشدهضعیت مورد انتظار دارد و نشان مید تفاوت معناداری با وبرنامه تلویزیونی نو

های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ بین نقشجامعه به خوبی انجام دهد و توجه بینندگان خود را جلب نماید. عالوه براین، 

 داری وجود دارد. با این حال، بین نقش اطالع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.سازی بر اساس جنسیت تفاوت معنا

 برنامه نود، اطالع رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش، فرهنگ سازی. :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه
ترین ابزار ها در عصر ارتباطات و اطالعات، یکی از مهمرسانه

ها قوی ترین ابزار شوند. امروزه رسانهدسترسی به اهداف تلقی می
وسایل برای نفوذ  ها و کارآمدترینبرای طرح و رواج اندیشه

ها به قلب جوامع هستند )فتحی نیا و علیزاده، ها و نگرشفرهنگ
ها های مختلفی در مورد نقش رسانهبندی(. محققان دسته1384

ها را در قالب ها نقش رسانهاند که یکی از آندر جامعه  ذکر کرده
چهار حیطه فرهنگ سازی، آموزش، اطالع رسانی و ایجاد 

(. این چهار 1387عی عنوان نموده است )دادگران، مشارکت اجتما
    های تلویزیونی صدق ها و برنامهحیطه در مورد تمام رسانه

   اما ذکر این موضوع ضروری است که اهمیت این کند، می
هایی که بیشتر در ها و برنامههای چهارگانه در مورد رسانهنقش

ین میان، ورزش کند. در ادسترس مردم هستند، بیشتر صدق می
به عنوان یک بخش پرطرفدار در بین مردم، افراد زیادی را به 

های ورزشی سوی خود سوق داده است، به طوری که برنامه
 ها برای مردم در نظر گرفته شده است.متنوعی به وسیله رسانه

باید به امکان  باشد وجامعه مهم می های ورزشی بررسانه تأثیر
 ها وارزش بخش ازطریق اشاعه یانهای زایجاد ناهنجاری

باورهای ورزشی نامطلوب تبلیغ قهرمانان کاذب، پرخاشگری، 
آنها  تأثیر استحاله فرهنگی و های غیرمنصفانه وخشونت، رقابت

 (. 1387جوانان توجه داشت )توکلی،  نوجوانان و بر
نها در آها و تاثیر های رسانهتحقیقات مختلفی به بررسی نقش

( نشان داد که 1392پرداخته اند. به طور مثال، ارشادی فر )جامعه 
نود بر احترام به مربیان، قوانین و مقررات، رفتارهای  برنامه

اخالقی و داوران تاکید ندارد. همچنین، برنامه نود بر رعایت 
ای در رسانه جمعی و ترویج گفتگوی غیرمنطقی در اخالق حرفه

های خود تأکید ن در برنامهرابطه با مسائل و حتی مسخره کرد
دارد و همچنین در برنامه نود یک ساز و کار مطلوب جهت ترویج 
گفتگوی منطقی در رابطه با مسائل وجود ندارد. همچنین، نصیر 

کند که رسانه یک نقش برجسته را در جامعه ( عنوان می2013)
ای رسانه شامل اطالع رسانی، آموزش، کند. اهداف پایهایفا می
ها تاثیر اجتماعی می و تریبون ااهار نظر مردم است. رسانهسرگر

ییر تواند نقش مثبتی را در تغو فرهنگی قوی بر جامعه دارند و می
تانسل  این، تانسل و عالوه بر مثبت در جامعه داشته باشند.

ها حوزه ورزش را با ( در تحقیقی بیان کردند که روزنامه2012)
عنوان یک محیط خشن )سخت(،  های ماهرانه و دقیق باستعاره

طلب(، حیوانی )خوی حیوانی( و ماشینی گزارش ستیزگر )جنگ
کنند. در پیشنهادشان این نگرانی را ااهار داشتند که این می

های ورزشی وجود مفاهیم با شدت بیشتری در کالم گزارش
نگاران ورزشی به سمت یک داشته است. اخیراً گزارش روزنامه

حرمتی )خشونت( معقول در عنوان بی پسندیده به اخالق نامعلوم

گرایی ورزشی را همراهی یاحرکت است، که توسعه حرفه
نگاران کند که روزنامهکند. این تحقیق همچنین بیان میمی

ورزشی اصول اخالقی مخصوص به خود دارند که متعلق به نُرمی 
 باشد.ای مینگاری حرفهاز روزنامه

( در تحقیقی نشان دادند که بین 1390مرادی و همکاران )
های مؤثر نقش چهارگانه رسانه ملی در ورزش همگانی زیر مؤلفه

ها وضعیت بهتری کدام از مولفهتفاوت معناداری وجود دارد و هیچ
های ندارند. این تحقیق عنوان کرده که نسبت به دیگر مولفه

ر راه تواند با بکارگیری نیروهای متخصص و متعهد درسانه می
اعتالی ورزش همگانی و همچنین افزایش آگاهی افراد جامعه 

( نیز در 1390رمضانی نژاد و همکاران ) های مؤثری بردارد.گام
ای گزارش کرد که برنامه نود به ترتیب به اهداف مطالعه

سرگرمی، افزایش آگاهی بینندگان، نظارت بر لیگ برتر فوتبال، 
دف فرهنگی دست یافته است. ای کردن فوتبال و در آخر هحرفه

رسد به سایر اهداف برنامه با توجه به اهداف برنامه نود به نظر می
نود به ویژه هدف فرهنگی و حرفه ای کردن فوتبال باید بیشتر 

ای با ( در مطالعه2009همچنین، نیالماالر و چیترا ) توجه شود.
وان های اجتماعی بر جوانان هندی عنعنوان بررسی تاثیر رسانه
های اجتماعی در بین جوانان هندی کردند که استفاده از رسانه

های هندی به سادگی به افزایش یافته است و دانشجویان کالج
  ها جوانان هندی اینترنت متصل هستند. از طریق این شبکه

تر باشند و به راحتی ارتباط برقرار کنند و از توانند اجتماعیمی
همچنین، باالرد و همکاران  شوند.آگاهی اجتماعی برخوردار 

   ای به این نتیجه رسیدند که استفاده از ( در مطالعه2009)
های گروهی سطوحی از هدایت کردن تمرینات را بر عهده رسانه

دی  ا دارند، در حقیقت استفاده و تماشای مرتب رسانه )تلویزیون
نیا حیفت هستند. وی دی( واقعاً بهترین هدایت کننده برای تمرین

های تلویزیونی ورزشی ( نیز در تحقیقی دریافت که برنامه1389)
سازی درخصوص رفتار تنها توجه کافی به مسأله فرهنگ نه

اند، بلکه در برخی موارد با مناسب تماشاگران در ورزشگاه نداشته
های های داوری در بازیهایی نظیر اشتباهپرداختن به حاشیه
های جنجالی اضر در شهرآورد، مصاحبههای حگذشته یکی از تیم

بینی قطعی ها، پیشو تحریک کننده با بازیکنان و مربیان تیم
ها و طرح و گسترش شایعات، نتیجه بازی به نفع یکی از تیم

اند و به فرستادهتماشاگران را با ذهنیتی منفی به ورزشگاه می
آن  آمیز آنان در حین تماشای بازی و بعد ازرفتارهای خشونت

های رسانه شامل گونه که عنوان شد نقشنهما اند.دامن زده
سازی است. اجتماعی و فرهنگرسانی، آموزش، مشارکتاطالع

های تلویزیونی انتظار دارد که بتوانند این جامعه از رسانه و برنامه
واایف را به درستی در جامعه برآورده کنند. حال باید دید که آیا 

های که پرطرفدارترین برنامه در بین برنامهورزشی نود برنامه 
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هایش در قبال تلویزیونی و ورزشی ایران است، به واایف و نقش
گونه که در برخی از نمایند و یا اینکه همانجامعه عمل می

؛ فتحی نیا، 1391شود )قاسمی و همکاران، مطالعات مشاهده می
را در قبال  پردازد و رسالت خودمی ایهای حاشیه( به بحث1389

جامعه فراموش کرده است. به همین جهت، تحقیق حاضر به 
رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و اطالع هایبررسی نقش

فرهنگ سازی برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهان 
 می پردازد.

 

 روش شناسی تحقیق
 نظر استراتژی توصیفی؛ از نظر این پژوهش از تحقیق در

اجرا پیمایشی؛ و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مسیر 
این پژوهش شامل مردم شهر اصفهان است که به تماشای برنامه 

گیری پردازند. طبق جدول مورگان و از طریق نمونهنود می
نفر از شهروندان اصفهانی به عنوان نمونه آماری  384هدفمند 

های ری نقشگیدر این تحقیق برای اندازه انتخاب شدند.
ای تلویزیونی نود از پرسشنامه محقق ساخته چهارگانه برنامه

استفاده شد که پس از مطالعه منابع و تحقیقات مختلف تهیه شد. 
 8مؤلفه اطالع رسانی ) 4سوال در  42این پرسش نامه شامل 

سوال( و  14سوال(، فرهنگ سازی ) 12سوال(، آموزشی )

ارزشی لیکرت )کامال  5طیف سوال( و در  8مشارکت اجتماعی )
و کامال  4، موافقم=3، نظری ندارم=2، مخالفم=1مخالفم=
 ( است. 5موافقم=

برای ساخت این پرسش نامه ابتدا محقق با مطالعه مبانی 
های مختلف مولفه نظری و پیشینه تحقیق تعدادی گویه را در

نفره از صاحب نظران حوزه  10شناسایی کرد. سپس یک گروه 
دنی و رسانه انتخاب شد و اعتبار صوری و محتوایی تربیت ب

پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسش نامه در یک 
نفر از جامعه آماری توزیع شد و پایایی  30مطالعه مقدماتی بین 

آمد. در این تحقیق از دو  بدست 90/0وسیله آلفای کرونبا  آن به 
د فراوانی در قالب روش آمار توصیفی )میانگین، فراوانی و درص

   تک  t)آلفای کرونبا ،  ها( و آمار استنباطیداول و شکلج
ر همچنین، از نرم افزااستفاده شد.  مستقل و پیرسون( tای، نمونه

SPSS  05/0در سطح معناداری  19نسخهãã .استفاده شد 
 

 های تحقیقیافته
دهد که بیشترین میانگین در نشان می 1 های جدولیافته

سازی و سپس به ترتیب مربوط به متغیرها مربوط به فرهنگبین 
 نقش آموزش، اطالع رسانی و مشارکت اجتماعی است.

 
 تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهانتوصیف وضعیت نقش های چهارگانه برنامه  .1جدول 

 نمره حداکثر نمره حداقل انحراف استاندارد میانگین متغیر ردیف

 40 21 77/3 77/31 نقش اطالع رسانی 1

 40 12 95/4 92/27 نقش مشارکت اجتماعی 2

 59 29 51/6 86/43 نقش آموزش 3

 70 29 24/8 71/50 نقش فرهنگ سازی 4

 
گردد، وضعیت مشاهده مشاهده می 2گونه که در جدول همان
های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با شده نقش

دهد که برنامه نود توانسته وضعیت مورد انتظار دارد و نشان می

های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و نقش است
 رضایت بینندگان خود را جلب نماید.

 
 های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود از دیدگاه مردم شهر اصفهانوضعیت نقش .2جدول 

 سطح معناداری t df نقش

 000/0 383 341/40 رسانیاطالع 

 000/0 383 576/15 مشارکت اجتماعی

 000/0 383 659/23 آموزش

 000/0 383 720/20 فرهنگ سازی
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های مشارکت حاکی از ان است که بین نقش 3دول نتایج ج
اجتماعی، نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت 

رسانی بر اطالع وجود دارد. با این حال، بین نقشتفاوت معناداری 
 اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد.

 
 بررسی تفاوت بین نقش های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود بر اساس جنسیت .3جدول 

 t سطح معناداری درجه ازادی 

 131/0 382 -515/1 نقش اطالع رسانی

 001/0 763/378 -993/3 مشارکت اجتماعی

 004/0 382 -924/2 نقش آموزش

 001/0 382 -939/3 نقش فرهنگ سازی

 
 برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. های چهارگانه نشان می دهد که بین نقش 4ج جدول نتای

 
 همبستگی بین نقش های چهارگانه برنامه نود .4جدول 

 نقش فرهنگ سازی نقش آموزش اجتماعیمشارکت  نقش اطالع رسانی 

    1 نقش اطالع رسانی

   1 *456/0 مشارکت اجتماعی

  1 *447/0 *589/0 نقش آموزش

 1 *534/0 *570/0 *547/0 نقش فرهنگ سازی

 *01/0ãã 
 

 بحث و نتیجه گیری
    وضعیت مشاهده شده بین ه دهد کنشان میها یافته

های چهارگانه برنامه تلویزیونی نود تفاوت معناداری با نقش
د که برنامه نود توانسته دهضعیت مورد انتظار دارد و نشان میو

های خود را در قبال جامعه به خوبی انجام دهد و است نقش
ن در بین رضایت بینندگان خود را جلب نماید. بیشترین میانگی

مربوط به ترتیب نقش س سازی و سپمتغیرها مربوط به فرهنگ
ها این یافتهرسانی و مشارکت اجتماعی است. آموزش، اطالع

       بیشترین تمرکز برنامه نود بر نقش  دهد کهنشان می
کند که یک سری سازی است و این برنامه تالش میفرهنگ
  های مورد پذیرش جامعه را در بین مردم اشاعه دهد. فرهنگ
(، تانسل 1392نتایج تحقیق ارشادی فر ) های این تحقیق بایافته

( و فتحی نیا 1390(، رمضانی نژاد و همکاران )2012و تانسل )
مطالعات گزارش شده است که ( مغایرت دارد. در این 1389)

    سازی کمک تلویزیونی و برنامه نود به فرهنگهای برنامه
در سطح  های نامطلوبیاند که فرهنگی باعث شدهکنند و حتنمی

نامه های ورزشی تلویزیونی و به ویژه برجامعه ترویج شود. برنامه
اند و به نوعی نکات منفی و نیمه نود بیشتر به حواشی پرداخته

نکات مثبت را مورد توجه قرار اند و رنگ کرده لیوان را پر خالی
 و  نخبگان تحقیقات این بیشتر   دهندگان پاسخ   البته  دهند.نمی

ق )تحقیقات تحلیل محتوا( بوده اند، حال که جامعه خود محق
تحقیق حاضر مردم هستند. شاید این یک عادت نهادینه در جامعه 

اشی را به عنوان یک نکته مثبت باشد که مردم پرداختن به حو
دانند، در حالی که صاحب نظران چنین عقیده ای ندارند. می

جود را بهتر اگرچه نشان دادن واقعیت ها می تواند وضعیت مو
نشان دهد، اما همیشه این موضوع صحیح نیست و برخی اوقات 

های در سطح جامعه اشاعه داد و فرهنگ باید نکات منفی را کمتر
مورد تایید را در سطح جامعه باید ترویج کرد. همچنین برنامه در 

 زش نیز عملکرد مطلوبی داشته است.بخش آمو
( و باالرد و همکاران 2013این یافته با نتایج تحقیق نصیر )

( همخوانی دارد و نشان می دهد که برنامه های تلویزیونی 2009)
می توانند نقش یک ابزار آموزشی را برای جامعه ایفا کنند. در 
برنامه نود به صورت ثابت دو دسته از کارشناسان فوتبال و داوری 

های تیمی و عملکرد داوری نظر کتیک حضور دارند که در مورد تا
دهند. بسیاری از این ااهار نظرها برای مربیان و داوران دیگر می

تر می تواند یک جلسه آموزشی و کم تجربه و همچنین جوان تر
باشد و عملکرد آنها را بهبود بخشد. از طرفی در حال حاضر تمام 

د یک کنند خود را در حکسانی که برنامه نود را تماشا می
دوستانه در مورد عملکرد  یهادانند و در جمعکارشناس فوتبال می

کنند و حتی خرده هایی به عملکرد میداوران و مربیان ااهار نظر 
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 آنها می گیرند.
برنامه در بخش اطالع رسانی نیز توانسته است که رضایت 
بینندگان خود را جلب کند. در این برنامه نتایج فوتبال در هفته 

ه و مسابقات آتی و همچنین تقریبا تمام اخبار و مسائل روز گذشت
فوتبال به ویژه ایران در اختیار بینندگان قرار می گیرد. نتایج این 

( و رمضانی نژاد و همکاران 2013تحقیق با نتایج مطالعه نصیر )
( همسویی دارد. در هر سه مطالعه بر نقش اطالع رسانی 1390)

توجه   تأکید شده است. آخرین نقشی که رسانه و برنامه تلویزیونی
بینندگان را جلب نموده است، نقش مشارکت اجتماعی است و 
برنامه نود توانسته است در مشاکت اجتماعی افراد تآثیرگذار باشد. 

 (2009نیالماالر و چیترا )( و 2013این نتایج نیز با تحقیق نصیر )
ماعی، همخوانی دارد. همچنین، بین نقش های مشارکت اجت

نقش آموزش و نقش فرهنگ سازی بر اساس جنسیت تفاوت 
معناداری وجود دارد. این موضوع نشان می دهد که دیدگاه زنان و 
مردان در مورد ایفای نقش های مشارکت اجتماعی، نقش آموزش 
و نقش فرهنگ سازی توسط برنامه متفاوت است و دیدگاه 

واند به دلیل تمرکز مشابهی در این زمینه دارند. این موضوع می ت
بیشتر برنامه نود بر فوتبال مردان باشد و عدم عدالت پوشش 
رسانه ای مردان و زنان در این برنامه و تقریبا رسانه های جهان و 
به ویژه ایران به چشم می خورد. این امر می تواند بر دیدگاه زنان 
برای ایفای نقش های برنامه تأثیرگذار باشد. با این حال، بین 
نقش اطالع رسانی بر اساس جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. 
دلیل این موضوع به وضوح مشخص نیست، زیرا برنامه نود اخبار 
و مسائل فوتبال زنان را نیز کمتر تحت پوشش قرار می دهد و 
تقریبا به طور کامل بر فوتبال مردان تمرکز دارد. تنها دلیلی که 

کرد این است که زنان نیز برای این موضوع می توان ذکر 
عالقمند به پیگیری فوتبال مردان باشند، زیرا سطح فوتبال زنان 

در ایران پایین است. محدودیت های پوششی نیز این امکان را در 
اختیار برنامه نود قرار نمی دهد و ببیندگان ممکن است برنامه نود 

اشند. از آن نداشته ب را در این زمینه مقصر ندانسته و انتظاری از
های این تحقیق این بود که بین نقش های چهارگانه دیگر یافته

برنامه نود همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. این موضوع 
های اطالع رسانی، نده این است که هر چه یکی از نقشنشان ده

از دیدگاه بینندگان مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی 
های دیگر نیز نقشتر یا باالتری قرار داشته باشد، در سطح پایین

 گیرند.سطح پایین تر و باالتری قرار می به همان میزان در
دهد که برنامه نود توانسته است در مجموع نتایج نشان می

اطالع رسانی، رضایت بییندگان را از نظر ایفای نقش های 
جلب نماید و  مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ سازی

ببیندگان اعتقاد دارند که برنامه نود در تمام این نقش ها در قبال 
رسد داده است. با این حال به نظر می جامعه وایفه خود را انجام

   ر مورد برخی از نقش ها به ویژه نقش فرهنگ سازی که د
شود ی سایر تحقیقات داشته و احساس میهایی با یافته هاتفاوت

صاحب نظران و متخصصان اعتقاد دارند برنامه نود در نقش 
نداشته است و در مجموع به نظر فرهنگ سازی عملکرد مطلوبی 

نگ سازی رسد درک بییندگان و صاحب نظران در مورد فرهمی
متفاوت است و این موضوع به دو مکتب مخاطب محور و رسانه 
محور برمی گردد که در مکتب رسانه محور نظر نخبگان به مردم 
انتقال می یابد و مردم بایدآنچه که نخبگان فکر می کنند درست 
است را تماشا کنند و در مکتب مخاطب محور ااهار می شود 

پخش کند. در این مورد به  دارندرسانه باید آنجه را مردم دوست 
رسد برنامه نود دیدگاه مخاطب محور را در مورد نقش نظر می

  فرهنگ سازی رعایت می کند و در مقابل نخبگان نقش 
و بودن قبول ندارند.ن برنامه را به دلیل رسانه محسازی ایفرهنگ
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