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   هاي ورزشي در رفتار ورزشي كودكان اثر بخشي انيميشن

  )ها انيميشن فوتباليست: مطالعة موردي (

  
   2فرزام فرزان -1*مصطفي مقدس

دانشجوي دكتري مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه . 1
استاديار گروه مديريت ورزشي، دانشكدة تربيت بدني و علوم . 2مازندران، بابلسر، ايران 

  ايرانورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، 
  

  
  چكيده

عنـوان   انيميشـن بـه  . ها در جذب كودكان به ورزش فوتبال بودهدف از اين تحقيق بررسي اثربخشي انيميشن فوتباليست
هـا را  تواند رويدادهاي در حال تغيير در طول زمان مانند حركت، فرايند و رويـه اي مييكي از ابزارهاي آموزش چندرسانه

آموزان پسـر مـدارس ابتـدايي    جامعة آماري اين تحقيق كلية دانش. كند كودكان كمك مينشان دهد و اين امر به جذب 
براي گردآوري . نفر انتخاب شدند 500اي خوشه-كه به شكل تصادفي) =15000N(پاية چهارم تا ششم شهر آمل بودند 

همچنـين روايـي سـازه و    . كردنـد اي استفاده شد كه روايي صوري آن را استادان تأييد ساخته ها از پرسشنامة محققداده
هاي تحليل عاملي تأييدي، منظور انجام اين تحقيق از آمار توصيفي و آزمون به. نيز مناسب ارزيابي شد) 91/0(پايايي آن 

افزارهاي هاي مذكور از نرمدر انجام آزمون. آزمون كولموگروف اسميرنوف، آزمون باينومينال و آزمون فريدمن استفاده شد
هـا در توجـه كودكـان بـه     ها نشان داد كه انيميشن فوتباليسـت يافته. استفاده شد AMOS(18)و  SPSS(22)آماري 

ورزش فوتبال، در عالقة كودكان به ورزش فوتبال، در تمايل كودكان به ورزش فوتبال و در نهايت در انجام ورزش فوتبال 
ها در تغيير رفتار ورزشي كودكان اثربخشـي الزم  باليستتوان گفت كه انيميشن فوتتوسط كودكان مؤثر بود، بنابراين مي

  . هاي اين تحقيق منطبق بر مدل آيدا بودرا داشته است و يافته
  
 

 هاي كليديواژه

  . ها، تحليل عاملي تأييدي، تلويزيون، كودكان، ورزش فوتبالانيميشن فوتباليست

                                                           
 Email: Mostafa.moghadas1362@Gmail.com                                      09113201595:  تلفن: نويسنده مسئول  *
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  مقدمه
ها رود و تلويزيون نسبت به ساير رسانهشمار مي بهترين شاخصة دنياي مدرن  جمعي مهم  وسايل ارتباط

هاي متقاضيان جدي برنامه عنوان بهيابد كه كودكان اين امر آنجا تحقق مي. رسدنظر مي تر بهبرجسته

). 9(ها به يكي از اعضاي خانواده بدل شده است امروزه تلويزيون در بيشتر خانه. اندتلويزيون مطرح

 اجتماعي هاي نگرش ساز زمينه و ابزار انساني رفتارهاي در ها رسانه تأثيرگذارترين و ترين مهم از تلويزيون

  روزنامه و مجله كتاب، از بيش حاضر در عصر ارتباط غيرمستقيم هاي شكل گسترش در تلويزيون .است

 در را افراد الگوهاي و هاشيوه آنها جذاب نمايش و الگوهاي زندگي تكرار و با عرضه زيرا است؛ مهم

 .)2( دهد مي نشان واكنش آنها به و كند مي تفسير بخشد، مي دهد، مبنا مي شكل اجتماعي زندگي

اي براي شكل دادن افكار عمومي، با زير پوشش قرار دادن معضالت و مشكالت وسيله عنوان به تلويزيون

افراد ساعات زيادي از تقريباً همة  ).8(هاي تفريحي و نمايشي، نقش دارد جامعه و همچنين عرضة برنامه

گذرانند و در اين ميان شايد بيشترين لذت ديداري را از ديدن يك عمرشان را به تماشاي تلويزيون مي

- اين نوع از برنامه. برند كه فراتر از سن و سال است و در انحصار يك دوران خاص نيستنوع برنامه مي

عكاسي دارد، در بين كودكان كارتون خوانده هاي تلويزيوني كه در اصل، مديون سينماست يا ريشه در 

 تواندمي ايآموزش چندرسانه ابزارهاي از يكيعنوان  به انيميشن. )6( اي انيميشن است گونه شود كه مي

 و به نقل از لين(دهد  نشان را هاو رويه فرايند مانند حركت، زمان طول در تغيير حال در رويدادهاي

اي دارد و رساني غيركالمي كاربرد ويژه انيميشن نشان دادن مفاهيم و اطالعدر  ).1،2011، 1آتكينسون

اي از  فكني هيجان يا مخفي كردن آن، سيستم گسترده شود تا حاالت عاطفي تا حد برون سعي مي

يكي از خصوصيات مهم مطرح در سينماي انيميشن، مسئلة  ).12( رساني نمايش داده شود پيام

اسطوره ابزار محكمي است در دست كارگردان انيميشن و هر كدام از . م استنمادپردازي يا سمبوليس

باشند  برداشتهتوانند معاني عميقي را در هاي درون يك فيلم انيميشن ميتغييرات و اعمال شخصيت

 افراد، اجتماعي ترجيحات نظام در اجتماعي، ارزشصورت  به فوتبال تبديل طريق از ها رسانه). 13(

 ها وباشگاه داري، سرمايه اقتصاد ساختار عامل سه. شدند ارزش يك ةمثاب به فوتبال موجب پذيرش

قدرت  دليل بهتنها  نه فوتبال، شدن اي رسانه. است شده تبديل بزرگي تجاري كاالي به ها رسانه همچنين

كه  مختلفي هاي جذابيت و ها قابليت دليل به بلكه زندگي، هاي عرصه تمام در تأثيرگذاري براي ها رسانه

                                                           
1 . Lin & Atkinson 
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 معروف »سوباسا كاپيتان« نام با جهاني سطح در كه »ها فوتباليست« ).11( است نيز دارد خود در فوتبال

 به كه نامي( انيمي اين. گرفت را تلويزيوني انيميشني كالسيك اثر يك لقب زمان طول در است،

 و ورزشي هاي پرتحركفيلم دسته در) اند داده آن به المللي بين سطح در ژاپني هاي انيميشن و ها كارتون

  .)5( شد پخش ژاپن تلويزيون از 1981در سال  بار اولين و شده ساخته خانوادگي

 گذشت، رقابت، دوستي، از اي آميزه نبود، بلكه صرف فوتبال تنها هافوتباليست كارتوني سريال

 1هاياستريپ كميك از مختلف سيزده سري حال به تا 1981 از سال .بود مداري اخالق ارادة مهرباني و

 به نزديك و فيلم تلويزيوني، چهار سريال پنج. شودو مي شده چاپ گوناگون مجالت در سوباسا كاپيتان

 شده پخش دنيا كشور پنجاه از و در بيش شده عرضه بازار به آنبراساس  هم كامپيوتري بازي بيست

   .)14( است

 تاريخ انيميشني بزرگ محصول صد جدول ونهم چهل رديف در ها يستفوتبال مجموعة 2001سال 

 جاي چهلم رديف در مجموعه اين هم ژاپن در تلويزيوني هاينظرخواهي در .قرار گرفت جهان تلويزيون

   .)5( گذاشت واقعي هايفوتباليست از تعدادي بر زيادي بسيار يرتأثمجموعه  اين حال، عين در .گرفت

 از تماشاچيان كه اطالعاتي به اين نتيجه رسيدند ميزان در تحقيقي) 1393(كشكر و همكاران 

 جذب در تلويزيون طريق از فوتبال مسابقات در نمايش جاذبه ايجاد نيز و كنند مي كسب تلويزيون طريق

 تلويزيون طريق از كه افرادي بيشترين و مؤثر است آنها در وفاداري ايجاد و فوتبال هايتيم سوي به آنها

راد نتايج پژوهش فوالدي .)11(ند جامعه هست مجردان گروه از شوند، مي بدل هاي فوتبالتيم وفاداران به

عنوان يك  خود از خشونت به ةهاي فيلم براي رسيدن به خواستوقتي شخصيت كه داد نشان )1391(

ه منظور نيل ب به اينكه از خشونت به شوند يآنها، ترغيب م ة، كودكان با مشاهدگيرند يابزار بهره م

مربيان مدارس و مشاوران كلينيكي بر اين باورند كه كودكاني كه مدت . استفاده كنند يشانها خواسته

را  يزآم كنند، رفتارهاي خشونتتلويزيون مي يزآم خشونت يها تماشاي برنامه زمان بيشتري را صرف

 .يابند يگرايش م ابند و بيشتر از ديگر كودكان به رفتارهاي پرخاشگرانهيتر مي و معمول تر يمنطق

سازان تلويزيون كشور ما بايد بكوشند تا با تقويت توليدات داخلي و البته و برنامه سازان يميشنانبنابراين 

سازند و دنيايي  نياز يتلويزيون ما را از خريداري و پخش چنين محصوالتي ب ،توليداتي در جهت سالم

   .)10( بهتر را براي كودكان به تصوير بكشند

                                                           
1. Comic Strips 
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در تحقيقي بيان كردند، تبليغات تلويزيوني از اثربخشي الزم برخوردار ) 1390(ربيعي و همكاران 

در تحقيقي به ) 1388(حسيني و همكاران ). 4(است بوده و بيشترين نقش را در جذب مشتريان داشته 

 است بوده موفق شفرو هم و آثار ارتباطي لحاظ از هم رفاه بانك تلويزيوني تبليغات اين نتيجه رسيدند كه

 بر منطبق و داشته مثبت اثر مشتري ميزان جذب بر رفاه بانك تلويزيوني تبليغات كه شد گيري نتيجه و

  ). 3(ست چهارگانة آيدا مدل

در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه تأثير تلويزيون در كودكان به دو گروه ) 1386(سپاسگرشهري 

در گروه . شودتأثيرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تقسيم ميتأثيرات آموزشي منفي و مستقيم و 

هايي مانند خوردن تأثيرات آموزشي و منفي و مستقيم تلويزيون، آثار اين رسانه بر كودكان در زمينه

ها و اصطالحات نامناسب، تقليد رفتارهاي پرخاشگرانه، ايجاد  كالم ارزش، استفاده از تكيه مواد كم

ادبانه و انجام رفتارهاي خطرناك  موزي نمايش مصرف مواد مخدر، تقليد رفتارهاي بيجا، بدآ انتظارات بي

در گروه تأثيرات رفتاري منفي و غيرمستقيم تلويزيون نيز، تأثيرات تلويزيون بر  .مورد توجه بوده است

دقتي در انجام  شدن، كم شدن مطالعه، كاهش تحرك و فعاليت بدني، بي دير خوابيدن و دير بيدار

حرف زدن با خانواده، ارتباط كم با همساالن،  تكاليف مدرسه، دير انجام دادن تكاليف مدرسه، كم

  ).7(است هاي مربوط به جنگ و مشكالت جسمي مورد نظر بوده ترسيدن از گزارش

نشان داد كه كارتون يكي از عوامل قدرتمندي است كه ) 2015( 1نتايج تحقيق حبيب و سوليمون

تواند لبه است، يعني مي كارتون سالحي دو. گيردكودكي تحت تأثير آن قرار مي يك فرد در دوران

. هايي با محتواي جنسيمثال با پخش كارتون طور بهكودك را بيش از حد به معرض تباهي بكشاند؛ 

تواند يك كالس درس باشد و كودك تواند در رشد رواني كودكان هم مؤثر باشد، كارتون ميهمچنين مي

شد، دست آورد؛ تجربياتي كه اگر توسط والدين به كودك تذكر داده مي ت زيادي از اين طريق بهتجربيا

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند ) 2014(و همكاران  2حميد). 16(افتاد شايد از طرف آن مقبول نمي

 3اويرو و اويسومينتايج تحقيق ). 17(دارد كه تبليغات تلويزيوني تأثير زيادي در تغيير رفتار كودكان 

هاي تلويزيوني در آموزش زبان انگليسي در كودكان نيجري و همچنين نشان داد اگرچه كارتون) 2014(

هاي منفي اين ها بايد با برخي از جنبهترغيب آنان به اختراعات و آموزش اخالق مؤثر بود، خانواده

                                                           
1. Habib & Soliman 
2. Hameed 
3. Oyero & Oyesomi 
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 تنها نهه اين نتيجه رسيدند كه كودكان در تحقيقي ب) 2013( 1حسن و دانيل). 20(شوند ها آشنا كارتون

كنند تا كنند و والدين خود را مجبور ميهاي كارتوني عالقه دارند، رفتار آنها را نيز تقليد ميبه شخصيت

واقعيت اين است . كنند، برايشان تهيه كنندهاي كارتوني استفاده ميلباس و تجهيزاتي را كه شخصيت

در تحقيق روي ) 2011( 2كيتينگ). 18( يرندگي كارتوني قرار ميهاكه كودكان تحت تأثير برنامه

آموزان در حال افزايش هاي الكترونيكي در ميان دانشآموزان ايرلندي، دريافت كه استفاده از رسانهدانش

اند كه اين  ها و معلمان در پي داشته است، آنها از اين بابت نگرانهايي را براي خانوادهاست و اين نگراني

  ).19(شود آموزان رويه مانع از پيشرفت دانش يبافزايش 

ها بر رفتار تأثيرپذيري انيميشن فوتباليست 3در اين تحقيق تالش شد تا با استفاده از مدل آيدا

اين مدل در . طراحي شد 1898در سال  4مدل آيدا اولين بار توسط المو و لويز. گيري شود كودكان اندازه

عنوان تغيير رفتار در نظر گرفته  در مدل آيدا چهار عامل به. شداتب تأثير خوانده ميمر ابتدا با نام سلسله

مخاطب : 6عالقه. 2مخاطب در اثر ديدن انيميشن بتواند متوجه پيام آن شود؛ : 5بخشي آگاهي. 1شد؛ 

مخاطب پس از ديدن انيميشن به ورزش : 7تمايل. 3مند شود؛ پس از تماشاي انيميشن به فوتبال عالقه

همچنين . آوردمخاطب پس از ديدن انيميشن به ورزش فوتبال روي : 8عمل. 4كند؛ فوتبال تمايل پيدا 

با توجه به ). 3، 15( بيان شد 9يك مدل رفتاري توسط استرانگ عنوان به 1925مدل آيدا در سال 

ها در جذب كودكان به بد آيا انيميشن فوتباليستمواردي كه بيان شد، محقق در پي آن است تا دريا

  ورزش فوتبال تأثيرگذار است؟

  

 يقتحق يشناس روش

مطالعات  ةهـا از نـوع توصـيفي و از شاخگردآوري داده نظرتحقيق پيش رو از نظر هدف، كاربردي و از 

آموزان پسر پاية چهارم تا ششم مدارس ابتدايي  جامعة آماري تحقيق كلية دانش .آيدشمار مي ميداني به

                                                           
1. Hassan, M. Daniyal 
2. Keating 
3. AIDA Model 
4. Elmo & Lewis  
5. Awareness 
6. Interest  
7. Desire  
8. Action 
9. Strong 
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 ةمحدود كوكران، انداز ةنمونه با استفاده از فرمول جامع ةانداز براي تعيين .بودند) =15000N(شهر آمل 

نفر  500نمونه به  ةگيري، اندازبا در نظر گرفتن خطاي غيرنمونه د كهمآدست  به 375نمونه برابر با 

  .پرسشنامه استفاده شد 484يافت و در نهايت افزايش 

هاي ورزشي بر رفتار يلة آن اثربخشي انيميشنوس بهدليل نبود ابزاري دقيق و معتبر كه بتوان  به

با اين . اي يكي از اقدام جنبي اين تحقيق بودكودكان را ارزيابي كرد، ساخت و اعتبار چنين پرسشنامه

هاي آگاهي، عالقه، تمايل و انجام ورزش فوتبال  دل آيدا طراحي شده بود، مؤلفهم براساسپرسشنامه كه 

مؤلفة  جز بهاي طراحي شد، گزينه طيف ليكرت پنج براساساين سؤاالت . گيري شد توسط كودكان اندازه

روايي صوري اين پرسشنامه را ده عضو . ها سه سؤال داشتند عالقه كه چهار سؤال داشت، بقية مؤلفه

علمي دانشگاه در زمينة ارتباطات، رسانه و ورزش تأييد كردند و در ادامه روايي سازة آن نيز  ت هيأ

ها از آمار توصيفي و براي تحليل براي توصيف داده. دست آمد به 91/0پايايي پرسشنامه نيز . بررسي شد

ها از آزمون بودن دادهترتيب از آزمون كولموگروف اسميرنوف و تعيين براي نرمال  ها بهاستنباطي داده

افزارهاي هاي مذكور از نرمدر انجام آزمون. باينومينال، فريدمن و تحليل عاملي تأييدي استفاده شد

  .استفاده شد AMOS(18)و  SPSS(22)آماري 

  

  هايافته
 11آنها ) درصد 3/33(شناختي نشان داد از كل نمونة آماري بيشترين تعداد  هاي جمعيتبررسي ويژگي

ها بچه درصد 2/43. دار بودندآنها خانه درصد 2/81آنها آزاد و مادران  درصد 5/59شغل پدر . ساله بودند

. عالقة بسيار زيادي به ورزش دارند درصد 7/83. پردازند ساعت به تماشاي تلويزيون مي 2تا  1روزانه 

بر زنگ  عالوه درصد 8/74كردند و آموزان فقط در زنگ ورزش مدرسه، ورزش ميدانش درصد 3/25

هاي مختلف ورزشي مشغول فعاليت بودند كه اولويت اول آنها به تفكيك ورزش در مدرسه در كالس

هاي ورزشي ساير رشته درصد 24 كشتي و درصد 1/6واليبال،  درصد 1/14ورزش فوتبال،  درصد 8/55

  .بود
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  هر مؤلفه يكرونباخ برا يآلفا يبو ضر يعامل يبارها. 1جدول 

هاي  مؤلفه
 آيدا

 آلفاي كرونباخ 1CR بارهاي عاملي سؤاالت

Q1 769/0 توجه  788/15  8/0  

Q2 782/0  027/16  

Q3 735/0   ----- 

Q4 805/0 عالقه  173/13  82/0  

Q5 787/0  999/12  

Q6 796/0  093/13  

Q7 588/0   ----- 

Q8 791/0 تمايل  343/16  82/0  

Q9 813/0  744/16  

Q10 731/0   ---- 

Q11 9/0 انجام  288/25  91/0  

Q12 917/0  856/25  

Q13 842/0   ----- 

  

بـا   ورزش هاي ورزشي بر رفتار ورزشي كودكـان را در اثربخشي انيميشن پرسشنامة پايايي 1جدول 

بـراي   كرونبـاخ  آلفاي از استفاده با اعتبار ضريب. دهد مي نشان كرونباخ آلفاي ضريب شاخص از استفاده

نتـايج  . دهندة پايايي مناسب آزمـون اسـت  كه نشان است؛ 91/0تا  8/0بين  پرسشنامه هاي مقياس خرده

و  917/0تـا   588/0مربوط به بارهاي عاملي نيز در اين جدول گزارش شده است كه بارهاي عاملي بـين  

 دامنة مناسـبي  در ها شده سؤال است كه با توجه به مقادير نشان داده 856/25تا  999/12ارزش تي بين 

افـزار  براي تعيين معيارهاي نيكويي برازش روي مـدل آيـدا از تحليـل عـاملي تأييـدي و نـرم       .دارند قرار

Amos(18) استفاده شد.  

   

                                                           
  .افزار ليزرل است در نرم Tهمان آمارة  Amosافزار  در نرم CRشده  مقادير گزارش. 1
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  آن هاي ياسمق و خرده يدامدل چهارعاملي آ .1 شكل
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هاي برازش مدلشاخص .2 جدول  
AGFI CFI GFI NFI CMIN/DF RMSEA df PVALUE CMIN 
907/0  962/0  940/0  948/0  468/3  064/0  59 000/0  630/204  
  

با توجه به . است 59درجة آزادي  و 51/202دو دهد مقدار مجذور خينشان مي 2نتايج جدول 

 و شده مشاهده ماتريس تفاوت ميزان اين آماره، است، خي مجذور ترين آمارة برازش، آمارة اينكه مهم

 درجة بر آن مقدار بنابراين حساس است، بسيار نمونه حجم به آماره اين. گيرد مي را اندازه برآوردشده

و  AGFI ،CFI ،GFIنشان داده شده است، مقادير  2طوركه در جدول  همان. شود مي تقسيم آزادي

NFI بوده و مقدار  9/0از  تر بزرگRMSEA همچنين مقدار. است 08/0تر از كوچك CMIN/DF 5از 

توان نتيجه  پس مي. شده وجود دارد ها و مدل مشاهدهبرازش قابل قبولي بين داده، بنابراين استكمتر 

  .گرفت كه ساختار مقياس رفتار ورزشي كودكان چهارعاملي است

ها اطمينان حاصل شود كه با ها ابتدا بايد از وضعيت نرمال بودن دادهفرضيه  پيش از شروع آزمون

 يزانبا توجه به م. توان به اين نتيجه دست يافتمي) K-S(اسميرنوف -استفاده از آزمون كولموگروف

كه  گيريميم يجهنت ،است) P ≥05/0( داري اتر از سطح معن شده در رفتار كودكان كه كوچك مشاهده

 هاي ناپارامتريكاز آزمون هايهفرض يبررس يبرا ينبنابرا يستند؛برخوردار ن ينرمال توزيع از هاداده

  .كنيمياستفاده م يدمنو فر ينوميالبا

  

  استفاده از آزمون باينومينال

  ها در توجه به ورزش فوتبالنتايج آزمون باينومينال در خصوص تأثير انيميشن فوتباليست. 3 جدول
 

هاگروه درصد  تعداد 
شده مشاهده  

درصد 
داري ميزان معنا آزمون  

توجه ورزش 
 فوتبال

3تر مساوي  كوچك  92 19/0  5/0  000/0  
3 ازتر  بزرگ  392 81/0  

  

هـا در  توان نتيجه گرفت كه انيميشن فوتباليسـت مي) ≥05/0P(شده  داري مشاهده با توجه به ميزان معنا

  .دار و مثبت داردتوجه كودكان به رشتة فوتبال تأثير معنا
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  فوتبالها در عالقه به ورزش تأثير انيميشن فوتباليست خصوصال در ننتايج آزمون باينومي .4 جدول
هاگروه  شده درصد مشاهده تعداد  داري ميزان معنا درصد آزمون   

عالقه به 
 ورزش فوتبال

3تر مساوي  كوچك  94 19/0  5/0  000/0  
3 تر از بزرگ  390 81/0  

 

ها توان نتيجه گرفت كه انيميشن فوتباليستمي) ≥P 0.05(شده  داري مشاهده با توجه به ميزان معنا

  .دار و مثبت داردبه رشتة فوتبال تأثير معنادر عالقة كودكان 

ها در تمايل به انجام ورزش نتايج آزمون باينومينال در خصوص تأثير انيميشن فوتباليست. 5 جدول
 فوتبال

هاگروه  درصد  تعداد 
شده مشاهده  

درصد 
داري ميزان معنا آزمون  

تمايل به 
انجام ورزش 

 فوتبال

3تر مساوي  كوچك  81 17/0  
5/0  000/0  

3 تر از بزرگ  403 83/0  

 

ها توان نتيجه گرفت كه انيميشن فوتباليستمي) ≥05/0P(شده  داري مشاهده با توجه به ميزان معنا

  .استدار و مثبت در ايجاد تمايل كودكان به رشتة فوتبال داراي تأثير معنا
 

  ها در انجام ورزش فوتبالفوتباليستنتايج آزمون باينومينال در خصوص تأثير انيميشن . 6 جدول
ميزان   درصد آزمون  شده درصد مشاهده  تعداد  هاگروه  

  داري معنا

انجام ورزش 

  فوتبال

  000/0  5/0  29/0  140  3تر مساوي  كوچك

  71/0  344  3 تر از بزرگ

 

ها فوتباليستتوان نتيجه گرفت كه انيميشن مي) ≥05/0P(شده  داري مشاهده با توجه به ميزان معنا

  .دار و مثبت داردكودكان تأثير معنا در انجام فعاليت ورزش فوتبال در

  آزمون فريدمن

آزمـون فريـدمن    كاررفته در فرضـيات از هـاي بهمنظور بررسي تساوي يا عدم تساوي ميانگين شاخص به

  .شداستفاده 
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هاي مؤثر  در تعيين رتبة مؤلفهها نتايج آزمون فريدمن در خصوص تأثير انيميشن فوتباليست. 7 جدول
  در رفتار كودكان

انحراف   ميانگين  ها مؤلفه
  معيار

ميانگين 
درجة   خي دو  تعداد  ايرتبه

  داري معنا  آزادي

13/4 تمايل  07/1  74/2  

484 
 
691/30  
 

3 000/0  
99/3 توجه  04/1  46/2  
89/3 انجام  33/1  44/2  
12/4 عالقه  07/1  36/2  

 

 سطح همچنين و) 3( آزادي درجة با) 691/30( دو خي مقدارآمده  دست به مقادير به توجه با

انيميشن  تأثير در ميزان ها آزمودني با توجه به پاسخ كه شود مي مشاهده ،)≥05/0P( آزمون داري معنا

ان ايجاد تمايل در كودك مؤلفة اين انيميشن بر پخش و دارد وجود تفاوت كودكان ها در رفتارفوتباليست

 ايجاد عالقه به رشتة فوتبال داراي مؤلفة بر و نقش بيشترين داراي براي گرايش به ورزش فوتبال

  .است نقش كمترين
 

  گيري بحث و نتيجه
ورزشي كودكان بود كه انيميشن  رفتار در ورزشي هايانيميشن هدف از تحقيق حاضر بررسي اثربخشي

  .موردي انتخاب شد صورت بهها فوتباليست

ها در توجه كودكان به ورزش فوتبال يكي از نتايج اين تحقيق نشان داد كه انيميشن فوتباليست 

ها به شناخت مناسبي دربارة رشتة كودك در اثر ديدن انيميشن فوتباليست). 3جدول (مؤثر بوده است 

ينجاست كه تواند در تحريك كودكان به سمت فوتبال مؤثر باشد و ارسد و اين مسئله مي  فوتبال مي

، )1388(اين يافته با نتايج تحقيقات حسيني و همكاران . شود اهميت تأثيرپذيري انيميشن مشخص مي

همخواني دارد و دليل ) 2013(و حسن و دانيل ) 2014(، حميد و همكاران )1390(ربيعي و همكاران 

شاخصي  عنوان هبتواند به اين صورت باشد كه تمامي محققان از يك نوع محرك اين همخواني مي

هاي تلويزيوني است، محتوايي اثرگذار در رفتار مخاطبان استفاده كردند و اين محرك كه در اصل برنامه

ها مانند تبليغات باشد، يعني انيميشن فوتباليست آيدا منطبق چهارگانة متفاوت دارد، اما توانسته بر مدل

  .باشد مؤثربه موضوعي خاص  هاي ديگر در توجه مخاطبانتلويزيوني يا ساير برنامه
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دهد كه انيميشن نشان داده شده است، نشان مي 4 -6ترتيب در جداول  نتايج ديگري كه به

- به اين صورت كه هم باعث عالقه. ها در جذب كودكان به ورزش فوتبال اثربخش بوده استفوتباليست

تواند راهكار مناسبي يجه مياين نت. شودمندي، تمايل و سپس گرايش آنان به سمت ورزش فوتبال مي

شايد بسياري از كودكان در نگاه اول روي خوشي به . براي سياستگذاران ورزش فوتبال در كشور باشد

هايي به اين شكل و با محتواي نشان داده در اين ورزش فوتبال نداشته باشند، اما با ديدن انيميشن

امروزه بسياري از مديران . ورزشي سوق دهندسريال جذب آن شوند و عالقة خود را به سمت اين رشتة 

هاي هاي مختلفي براي استعداديابي كودكان و نوجوانان به سمت رشتهدنبال راه ورزش كشور به

هايي با جذابيت باال و محتواي مناسب دهد كه ساخت برنامهنتايج اين تحقيق نشان مي. اند ورزشي

اين يافته با . دهدهاي ورزشي سوق مي به سمت رشتهكند و آنها را كودكان را به سمت خود جذب مي

، )1388(، حسيني و همكاران )1390(، ربيعي و همكاران )1393( نتايج تحقيقات كشكر و همكاران

و حسن و دانيل ) 2014(، اويرو و اويسومي )2014(، حميد و همكاران )2015(حبيب و سوليمون 

اين ناهمسويي ممكن است . استمغاير ) 1386(اران همسو  و با نتايج تحقيق عقيلي و همك) 2013(

داراي  شده ارائهدليل ميزان تماشاي مخاطب از تلويزيون يا ماهيت محتوايي آن باشد يا اينكه محتواي  به

توان گفت مي آمده دست بهشده و نتايج  اثربخشي الزم بوده يا نه؟ در مجموع با توجه به موارد مشخص

. رفتار كودكان تأثير داشته و باعث گرايش آنان به ورزش فوتبال شده است ها درانيميشن فوتباليست

نتايج حاصل از آزمون فريدمن هم نشان داد كه تمايل به ورزش فوتبال در رتبة يك تأثيرپذيري كودكان 

ها بيشترين تحريك را در كودكان در اثر ديدن انيميشن فوتباليست. ها قرار دارد از انيميشن فوتباليست

اين . دهد كه آنها تمايل دارند تا در اين رشته فعاليت كنندبخش تمايل دارند و اين مسئله نشان مي

شماري  هاي زياد دروني باعث جذب تعداد بيدليل هيجانات ناشي از آن و جذابيت روزها ورزش فوتبال به

يژه تلويزيون را در اين و هبها و توان نقش رسانهاما نمي مندان به اين رشتة ورزشي شده است؛از عالقه

هاي متنوع دربارة اين رشته در پخش رويدادهاي ورزشي و همچنين ساخت برنامه. زمينه ناديده گرفت

 از بزرگ فوتباليست دو پيرو، دل و الكساندرو زيدان الدين وقتي زين. گرايش افراد به آن مؤثر بوده است

 كارتون توان پذيرفت كه اينبودند، مي هاليستفوتبا كارتوني سريال يگيرو پ سرسختمندان  عالقه

 اي گونه به بخشيد، شخصيت آن كرد و به متحول را ژاپن يكي از عوامل مؤثر فوتبال عنوان بهپرطرفدار، 

 نيز 2002 و در سال داشته شركت جهاني جام دوره پنج هر در 2014 تا 1998 هايسال بين آنها كه

درخشش ژاپن در چند سال اخير، حضور مداوم آنان در ). 14( داشتند برعهده را جهاني جام ميزباني
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عاملي اثرگذار در كنار عوامل  عنوان بهالمپيك و همچنين جام جهاني فوتبال نشان از تأثير اين انيميشن 

دهد كه كودكان ايراني هم از اين كارتون وقتي نتايج اين تحقيق نشان مي. ديگر در جامعه ژاپن دارد

هايي در كشور فراهم شود تا ريزي مدوني براي ساخت چنين انيميشنپذيرند، جا دارد تا برنامهتأثير مي

از طرف ديگر، به محققان پيشنهاد . با استفاده از ابزارهاي كودكانه بتوان آنها را به سمت ورزش سوق داد

يفيت انيميشن هاي ورزشي را بررسي كنند تا مشخص شود كه آيا كشود كه بحث كيفيت انيميشن مي

  هم در رفتار كودكان تأثير دارد يا خير؟

  

  منابع و مĤخذ
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