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  بررسی نقش رسانه هاي جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

  3دکتر فرزام فرزان ،2دکتر سیدعماد حسینی ،1زهرا صادقیان

 :چکیده

شود، یکی از  هاي همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقاي سالمت افراد جامعه می ویژه ورزش ورزش و به :مقدمه و هدف

هاي جمعی در گرایش مردم شهر همدان به  هدف این پژوهش بررسی نقش رسانه) 1. (گردد ي انسانی در جوامع قلمداد می هاي توسعه زیرشاخص

  .استورزش همگانی 

 4نفر از شهروندان مناطق  350ي آماري این تحقیق را  نمونه. می دهندي آماري این تحقیق را شهروندان همدانی تشکیل  جامعه :شناسی روش

روش . می دهندکردند، تشکیل  هاي ورزش همگانی شهر همدان ورزش می حداقل یک بار در هفته در ایستگاه1390ي شهر همدان که در سال  گانه

که با استفاده  استتحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی  روش انجام. استاي و در داخل خوشه تصادفی  ي اول به صورت خوشه گیري در مرحله نمونه

هاي تحقیق  با  تجزیه و تحلیل داده. برآورد شده انجام گرفت 90/0روایی آن مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن  ساخته که ي محقق از یک پرسشنامه

  . انجام گرفت) مون کروسکال والیس آزمون کالموگراف اسمیرنف، آزمون یومن ویتنی و آز(هاي آماري  استفاده از روش

بر گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی ) تصویري، صوتی، چاپی(هاي جمعی  که انواع رسانه می دهدنتایج پژوهش نشان  :ها و نتایج یافته

ید ورزش همگانی و کمترین نقش سازي مردم از فوا ها، آگاه ترین نقش رسانه تأثیر دارد و در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی، مهم

متخصصین بنابراین باید عامل تبلیغ مورد توجه ویژه قرار گیرد  و. استهاي آن  رسانی در مورد ورزش همگانی و همایش ها، تبلیغ و اطالع رسانه

ي  ردازند تا تأثیرات بیشتري در توسعههاي همگانی بپ هاي تخصصی، به همکاري با رسانه هاي علمی در رسانه ورزشی نیز باید عالوه بر انتشار یافته

  .ورزش داشته باشد

  

  .هاي ورزش همگانی هاي جمعی، همدان، ایستگاه ورزش همگانی، رسانه :هاي کلیدي واژه
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  :مقدمه

یافته  توسعهي  رود؛ به عبارت دیگر تصور داشتن یک جامعه ناپذیر آن به شمار می ي پایدار و بخش جدایی سالمت یکی از محورهاي اصلی توسعه

هاي همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقاي  ویژه ورزش ورزش و به) 1. (بدون داشتن افراد سالم تصوري واهی است

یک ضرورت ي ورزش به عنوان  امروزه پدیده) 2. (گردد ي انسانی در جوامع قلمداد می هاي توسعه شود، یکی از زیرشاخص سالمت افراد جامعه می

تواند  هاي ورزشی می فعالیت) 3. (ي جوامع، به طور چشمگیري مورد توجه همگان قرار گرفته است انکارناپذیر و یک نیاز اساسی و زیربنایی براي همه

ورزش یکی از  )4. (نامید» بیداري روح«و در مواردي » بیداري جسم«توان  این پدیده را می. تغییرات جدیدي را در سبک زندگی به وجود آورد

اشخاصی که به  می دهندتحقیقات نشان . توانند با استفاده از آن بر فشارهاي جسمی، روحی، روانی و اجتماعی فایق آیند هایی است که افراد می شیوه

کنند و از اعتماد به  می شوند، فشارهاي عصبی کمتري را تحمل هاي قلبی و عروقی می پردازند، کمتر از سایرین دچار ناراحتی طور منظم به ورزش می

  )5. (شوند ترند و کمتر به افسردگی دچار می ها نسبت به زندگی خوشبین آن. نفس بیشتري برخوردارند

ها اعالم  تحرکی را یکی از عوامل خطرزاي بیماري اندرکاران بهداشت عمومی به نیاز مردم به افزایش فعالیت بدنی تأکید دارند و کم دست     

برد و از این  وري نیروي کار جامعه را باال می شود و بهره هاي درمانی و بهداشتی می ویژه ورزش همگانی سبب کاهش هزینه ورزش و به) 6. (اند کرده

چون افزایش همدلی، تقویت  ؛گذشته از این، ورزش همگانی در یک جامعه کارکردهاي مطلوبی. کند ي آن جامعه کمک می جانبه ي همه راه به توسعه

نقش انکارناپذیر آموزشی و ) 1. (پذیري افراد نیز دارد گی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهاي اجتماعی، کمک به فرآیند جامعههمبست

ویژه در نسل نوجوان و جوان، پیشگیري از بسیاري مفاسد اجتماعی و انحرافات اخالقی از جمله سایر کارکردهاي  هاي ورزشی به پرورشی فعالیت

بسیاري از محققان . هاي مهم و کارکردي ورزش همگانی، پیرامون ورزش قهرمانی است یکی دیگر از جنبه) 7. (ي ارزشمند است ي این پدیده هعدید

اند و ورزش  به اثر ورزش همگانی بر ورزش قهرمانی پرداخته) 2002(و روالند رنسون ) 1992(، مول و همکاران )1987(از جمله برگر و الچمن 

  )1. (اند اي دانسته ي ورزش قهرمانی و حرفه ي توسعه را پایه همگانی

گذاري در این  امروزه نقش اساسی و انکارناپذیر ورزش و نفوذ آن در ابعاد مختلف زندگی بشري، مسئوالن را بر آن داشته است تا با سرمایه     

ي رشد و گسترش ورزش همگانی که  مله موضوعات بسیار مهم در مقولهاز ج) 2. (بخش، سهم خود را از مزایا و منافع حاصل از ورزش افزایش دهند

ي  با دادن آموزش و نیز ارائه) 7. (هاي ورزشی است به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، عوامل تأثیرگذار بر گرایش مردم به سوي فعالیت دبای

. هاي بدنی را حل کرد توان مشکالت مربوط به فعالیت و تندرستی افراد، میهاي ورزشی و تأثیر آن بر سالمتی  آگاهی الزم در خصوص انجام فعالیت

روند؛ زیرا ظرفیت  ي رفتارهاي بهداشتی به شمار می ترین منبع براي افزایش آگاهی، تغییر نگرش و توسعه هاي جمعی، مهم ویژه رسانه ها به رسانه) 8(

ترین نقشی  عمده) 9. (هاي جامعه تأثیر بگذارند توانند بر رفتارهاي فرد و ارزش ن دارند و میها نفر را به طور همزما دسترسی و تأثیرگذاري بر میلیون

  )10. (رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعی سازي، آموزش، اطالع فرهنگ: ها  بر عهده دارند عبارت است از که رسانه

فعالیتی به نام ورزش همگانی در برخی از شهرهاي استان آذربایجان نشان داده است که  1375ي کاشف در سال  وسیله شده به پژوهش انجام     

ي عدم  دهنده نشان نکته تاسیس گردیده است و این 1378 - 82هاي  ي سال هاي ورزش همگانی کشور، در فاصله بیشترین هیأت. غربی وجود ندارد

سال بعد  50دهد که ما  هاي همگانی ایران و فنالند نشان می ي سال تأسیس فدراسیون ورزش مقایسه. هاي همگانی در ایران است گسترش ورزش

تأسیس گردید، در حالی ) میالدي 1983(1362هاي همگانی در ایران در سال  فدراسیون ورزش. ایم هاي همگانی توجه نموده از این کشور به ورزش

در کشور ما هنوز ) 5. (بوده است 1948و اتریش  1945ان ، بلغارست1933، آلمان 1930، آمریکا 1920که سال تأسیس این فدراسیون در فنالند 

درصد از جمعیت  10نفر یعنی قریب به  7,538,716، تنها 1384اهمیت و ضرورت ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شناخته شده نیست  و در سال 

  )11و1. (داشته استتفاوت چندانی ن 1385هاي همگانی قرار داشتند که این آمار در سال  کشور تحت پوشش ورزش

هاي  امروزه اغلب کشور) 12. (ها قرار گرفته است ها و دولت ورزش همگانی در حال حاضر به عنوان یک پدیده و نیاز جهانی مورد توجه ملت     

هاي  ي برنامه ر حال ارائهکنند و به طور مستمر د ها رقابت می ریزي و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشور ي جهان در برنامه پیشرفته

. تواند خأل ایجادشده را پر نماید بدیهی است که هر کشوري که از این موج فزاینده عقب بیفتد، به هیچ وجه نمی. خالق براي رشد این ورزش هستند

  )13(. روز در حال افزایش است هاي همگانی  روزبه کنندگان در ورزش هاي  جهان  تعداد شرکت امروزه در اکثر کشور

بسیاري از محققان معتقدند میان ورزش و . ي گذشته به مو ضوع جذابی تبدیل شده است ها در طول دو دهه مطالعه در خصوص ورزش و رسانه     

. کرد یا آن را دوطرفه دانستها را همیشه مفید تلقی  توان رابطه بین ورزش و رسانه البته نمی) 14. (ي نزدیکی وجود دارد هاي گروهی رابطه رسانه

ي ورزش و ترویج فرهنگ ورزش  ها به همان اندازه در روند اشاعه اما اینکه رسانه ،ها کمک شایانی بکند تواند در جلب مخاطب به رسانه ورزش می

هاي همگانی  کننده در ورزش د شرکتهاي افرا در تحقیقی که به منظور بررسی انگیزه) 1373( شفیعی ) 15. (استکنند یا نه، جاي تردید  فعالیت می

) 1(اند  هاي جمعی را در گرایش به ورزش همگانی مؤثر دانسته ها تبلیغ رسانه درصد آزمودنی 2/42شهر تهران صورت گرفت، به این نتیجه رسید که 

هاي جمعی در گرایش مردم به  سانهدر تحقیقی که به منظور مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش ر) 1382(غفوري  و همکاران 

)  16(ي ورزش همگانی و قهرمانی و رسانه را بیان کردند  اما معنی داري بین توسعه،) درصد 20(ورزش همگانی و قهرمانی انجام شد، رابطه کم 

کاران و مدیران در مورد چگونگی در تحقیقی که با عنوان مقایسه دیدگاههاي اعضاي هیات علمی، مربیان، ورزش) 1384(آفرینش خاکی و همکاران 



  37 بررسی نقش رسانه هاي جمعی در گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی

ي  هاي گروهی در توسعه ي ورزش همگانی انجام گرفت، به این نتیجه رسیدند که بین دیدگاه چهار گروه مورد بررسی در مورد نقش رسانه توسعه

) 17(ورزش همگانی معتقد بودند ي  هاي گروهی در توسعه زیاد به تأثیر نقش رسانهبسیارورزش همگانی تفاوت معنی داري وجود ندارد وآنها تاحد 

هاي همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور صورت گرفت،  در تحقیق دیگري که به منظور تبیین جایگاه رسانه) 1386(روشندل اربطانی 

تحقیقی با عنوان مشارکت  در) 1991( 1جکسون) 1(ها اعالم کرد  درصد تغییرات در نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور را مربوط به رسانه37

درصد و روي تغییر رفتار و  87هاي جمعی بر افزایش آگاهی مردم در مورد فعالیت بدنی   جمعی در تفریح جسمانی به این نتیجه رسید که اثر رسانه

سبت به فعالیت بدنی رابطه معنی اي و تغییر نگرش ن در پژوهشی در کشور استرالیا بین تبلیغات رسانه) 18( استدرصد   30گرایش به فعالیت بدنی 

هاي جمعی بر دانش، نگرش و رفتارهاي مربوط به فعالیت بدنی و  تأثیر رسانه"در تحقیق خود با عنوان) 2004( 1سربن) 1(داري به دست آمد 

اند،   بدنی  تأثیر مثبتی گذاشته ها بر دانش، نگرش و رفتارهاي  افراد در  خصوص  سالمتی  و  فعالیت نتیجه گرفت که روزنامه "سالمتی در اوهایو

نتیجه گرفتند که زنان ) 2011(و همکاران  2الیجاه رینتاج) 19(اند درحالی که تلویزیون و رادیو تأثیر منفی بر دانش، نگرش و رفتارهاي افراد داشته

  )20(و نفوذ این دو رسانه در زنان بیشتر استنسبت به مردان، میانگین باالتري در تأثیرپذیري از رادیو و روزنامه در گرایش به ورزش داشتند 

با توجه به اهمیت رواج ورزش  ه ودالیل آن در سطور باال ذکرشد کهتوانند بر عموم مردم بگذارند  هاي جمعی می با توجه به تأثیري که رسانه     

ه لحاظ پیشرفت خوبی که در سالهاي اخیر در همدان را بهمگانی در میان عموم مردم براي ارتقاي سالمت جسمی و روانی جامعه، محقق شهر

  ، )21(رتبه نخست جهانی را در همایش پیاده روي خانوادگی کسب کرده  1388ورزش همگانی داشته و در سال 

بتوان با نتایجی که از این  و ها روي گرایش مردم این شهر به  ورزش همگانی بررسی گردد به عنوان جامعه آماري انتخاب کرد تا اثر رسانه     

ئوالن و برنامه سازان به مدیران، مس هاییها دراین زمینه پی برد و در جهت افزایش این نقش با ارائه پیشنهاد شود به نقش رسانه تحقیق گرفته می

  .ته باشیمو استان و در نهایت کشوري سالم و پیشرفته داش جمعی و ورزش کشور و استان همدان برآمد تاشهر يها رسانه

  

  شناسی تحقیق روش

جامعه آماري . جمع آوري اطالعات به صورت میدانی انجام گرفت. استروش انجام تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی و  به لحاظ هدف کاربردي  

کنند  همدان زندگی می منظور از شهروندان همدانی، اشخاصی است که به صورت دائمی در شهر. می دهنداین تحقیق را شهروندان همدانی تشکیل 

لذا افراد غیر بومی که به صورت موقت ساکن همدان هستند  ،ندبیا هاي ورزش همگانی شهر همدان حضور می اي یک بار در ایستگاه و حداقل هفته

آمار ایران در شهریور جمعیت شهر همدان بر اساس آخرین برآورد مرکز . شود مانند دانشجویان و کارگران و سایر اقشار غیر بومی را شامل نمی؛

اي و در داخل هر خوشه به صورت  روش نمونه گیري  در مرحله اول به صورت خوشه. ، پانصد و دو هزار و نهصد و هفتاد نفر بوده است1389

 مردان پاسخ دادند؛رسشنامه را پ 175پرسشنامه را زنان و 175اي که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند،  پرسشنامه 350ازمیان . استتصادفی ساده 

  . دزیرا آماري از جمعیت زنان و مردان همدانی به تفکیک یافت نشد و با نظر محقق، پرسشنامه به تعداد مساوي میان زنان و مردان توزیع گردی

که ، ده مقیاس تهیهخر 6سوال با  23براي این منظور یک پرسشنامه محقق ساخته شامل . براي جمع آوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شد     

تا بیشترین امتیاز ) 1:اصالً( اي لیکرت از کمترین امتیاز گزینه 5هر خرده مقیاس مشتمل بر تعدادي سؤال بود و پاسخ سؤاالت کالً بر اساس طیف 

 .تنظیم شد) 5: خیلی زیاد(

 .ستها  سؤاالت مرتبط با هر یک از خرده مقیاس)1(جدول شماره 

 
  مقیاس در پرسشنامه مرتبط با هر خرده ي سؤاالت شماره) 1(جدول 

  ي سؤاالت مرتبط با هر شماره

  مقیاس در پرسشنامه خرده
  ردیف  مقیاس تحت بررسی خرده

  1  سازي مردم از فواید ورزش همگانی ها در آگاه نقش رسانه  8-1

  2  ها در آموزش ورزش همگانی به مردم نقش رسانه  11-9

  3  هاي آن و تبلیغ در مورد ورزش همگانی و همایشرسانی  ها در اطالع نقش رسانه  17-12

  5  ها در ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی نقش رسانه  20-18

  6  مردم به ورزش همگانی) گرایش(ها در تغییر مثبت رفتار  نقش رسانه  23-21

  

شامل جنسیت، سن، میزان تحصیالت، شغل، سابقه ورزشی، تعداد روزهاي  ؛درابتداي پرسشنامه تعدادي سؤال نیز از مشخصات دموگرافیک افراد

  . دهند، پرسیده شد انجام ورزش همگانی در هفته و میزان  انجام ورزش همگانی در روزي که آن را انجام می

 

1 . Serban 
2 . Elijah G. Rintaugu 
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ن رشته مدیریت انفر از متخصص 25به ، براي تعیین روایی، پرسشنامه مذکور استنظر به این که ابزار این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته      

و انجام تغییرات الزم در  تاداناین اس هاينظرات خود را ارائه نمودند و با بازبینی نظرات و پیشنهاد ،نانفر از متخصص 10ورزشی ارائه شد که 

محاسبه  هاي پرسشنامه و کل پرسشنامه ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده مقیاسبراي تعیین پایایی پرسشنامه، . پرسشنامه، روایی آن حاصل شد

 .ارائه شده است) 2(ضرایب آلفاي کرونباخ  بدست آمده از پرسشنامه در جدول شماره . شد

 
 هاي پرسشنامه و کل پرسشنامه مقیاس ضرایب آلفاي کرونباخ براي خرده)  2(شماره جدول

 تعداد سوال  مقیاس تحت بررسی خرده
ضریب آلفاي 

  کرونباخ

  784/0  8 سازي مردم از فواید ورزش همگانی ها در آگاه رسانهنقش 

  830/0  3 ها در آموزش ورزش همگانی به مردم نقش رسانه

  795/0  6 هاي آن رسانی و تبلیغ در مورد ورزش همگانی و همایش ها در اطالع نقش رسانه

  866/0  3 نقش رسانه در ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی

  823/0  3 مردم به ورزش همگانی) گرایش(تغییر مثبت رفتارنقش رسانه در 

  902/0  23  )کل پرسشنامه(ی مردم به ورزش همگان شیدرگرا یجمع يها نقش رسانه

ها در جامعه تحقیق  ها از آمار توصیفی نظیر میانگین، حداقل، حداکثر، فراوانی، درصد و انحراف  استاندارد براي توصیف متغیر در تحلیل داده     

از  داري با توجه به سطح معنی. ها استفاده شد براي تعیین وضعیت طبیعی بودن داده KSدر سطح آمار استنباطی از تکنیک آماري . گردیداستفاده 

هر یک از . استفاده شد α=05/0هاي تحقیق درسطح معناداري  آزمون گذاشتن فرضیه  ویتنی و کروسکال والیس براي به ضریب بیونومیال، یومن

  .آزمون شدند 17SPSSهاي آماري استنباطی و با استفاده از نرم افزار  هاي تحقیق با روش فرضیه

  

  ها یافته

  .آمده است7تا  3ره هاي شما نتایج این پژوهش در جدول

رسانی در مورد ورزش همگانی و  ها در تبلیغ و اطالع همچنین رسانه. ها، آگاه سازي مردم از فواید ورزش همگانی است مهمترین نقش رسانه

 ) 3جدول شماره (.اند هاي آن کمترین نقش را داشته همایش

  در شهروندان همدانی یمردم به ورزش همگان شیدرگرا یجمع يها نقش رسانه  ي پرسشنامهآمار توصیفی ابعاد )3(شماره جدول

  ابعاد تعداد میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر

 سازي مردم از فواید ورزش همگانی ها در آگاه نقش رسانه 350  3.30  66/0  1  5

 ها در آموزش ورزش همگانی به مردم نقش رسانه 350  3.08  78/0  1  5

5  1  81/0  2.95  350 
رسانی و تبلیغ در مورد ورزش همگانی و  ها در اطالع رسانهنقش 

 هاي آن همایش

 ها در ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی نقش رسانه 350  3.20  80/0  1  5

 مردم به ورزش همگانی) گرایش(ها در تغییر مثبت رفتار  نقش رسانه 350 3.22 89/0 1 5

بر گرایش مردم شهر همدان به ورزش ) تصویري، صوتی، چاپی(هاي جمعی  انواع رسانهمی توان گفت که ) 4( با توجه به نتایج جدول شماره     

  .اند همگانی تأثیر داشته

بر آموزش ورزش همگانی به  اما، هاي جمعی بر آگاه سازي مردم از فواید ورزش همگانی تأثیر داشته از دیدگاه شهروندان همدانی انواع رسانه     

مردم به ) گرایش(ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی وتغییر مثبت رفتار، هاي آن رسانی و تبلیغ در مورد ورزش همگانی و همایش اطالع ،مردم

  .استشته ورزش همگانی تأثیر ندا
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  هاي جمعی در گرایش مردم به ورزش همگانی رسانهي  نقش  نتایج آزمون توزیع دو جمله اي براي ابعاد پرسشنامه) 4(شمارهجدول 

  تعداد  بندي گرو ه  متغیر
نسبت مالحظه 

  شده

نسبت مورد 

  آزمون
  سطح معناداري

ی بر گرایش مردم به جمع يها رسانهنقش 

  ورزش همگانی

3  

  

3 ≤ 

210  

  

140  

60/0  

  

40/0  

  
.50  

  

0001/0  

  

سازي مردم  ی بر آگاهجمع يها رسانهنقش 

  همگانیاز فواید ورزش 

3  

  

3 ≤  

227  

  

123  

65/0  

  

35/0  

  
.50  

  

0001/0  

 یها در آموزش ورزش همگان نقش رسانه

  به مردم

3  

  

3 ≤  

163  

  

187  

47/0  

  

53/0  

  

50.  

  

219/0  

رسانی و تبلیغ در  در اطالعها  نقش رسانه

  هاي آن مورد ورزش همگانی و همایش

3  

  

3 ≤  

161  

  

189  

46/0  

  

54/0  

  

50.  

  

149/0  

نگرش مثبت به  جادیدر ا ها نقش رسانه

  یورزش همگان

3  

  

3 ≤  

190  

  

160  

54/0  

  

46/0  

  

50.  

  

121/0  

مثبت  رییها در تغ نقش رسانه

  یمردم به ورزش همگان)شیگرا(رفتار

3  

  

3 ≤  

186  

  

164  

53/0  

  

47/0  

  

50.  

  

262/0  

  هاي جمعی سطح معناداري براي متغیر نقش رسانه -

  

ها بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد  همه افراد با تحصیالت متفاوت به یک اندازه به تأثیر نقش رسانه ،)5(طبق نتایج جدول شماره     

 .داشتند

 
ها بر گرایش مردم به ورزش همگانی از دیدگاه شهروندان  براي بررسی تفاوت بین نقش رسانه سیکروسکال وال نتایج آزمون): 5( شماره جدول

  همدانی با میزان تحصیالت مختلف

  

 .همگانی اعتقاد داشتندها بر گرایش مردم به ورزش  به یک اندازه به تأثیر نقش رسانهشهروندان زن ومرد، )6(طبق نتایج جدول شماره     

   

  موانع

  ها شاخص          

  

  

  ها گروه

  میانگین رتبه (N)تعداد

  آزمون کروسکال والیس

Chi-Square 
 ي آزادي درجه

(df)  

 
Sig  
  

  ها بر نقش رسانه

مردم به گرایش 

  ورزش همگانی

  196.07  81  زیر دیپلم

6.358  4  174/0  

  163.66  147  دیپلم

  167.43  29  فوق  دیپلم

  174.34  74  لیسانس

 196.26 19  فوق لیسانس
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  گرایش مردم به ورزش   ها بر ویتنی براي بررسی تفاوت در  نقش رسانه- نتایج آزمون یومن): 6( شماره جدول

 همگانی از دیدگاه شهروندان زن و مرد

  متغیر

  ها شاخص       

  

  ها گروه

 تعداد
(N)  

   میانگین رتبه

  

  ویتنی- یومن

  
Z 

Sig  
  

  ها بر نقش رسانه

مردم به گرایش 

  ورزش همگانی

  33/184  175  مرد

500/13766  634/1 -  102/0  

 67/166 175  زن

  .ها اعتقاد داشتند ها در گرایش مردم به ورزش همگانی نسبت به دیگر شغل کارمندان به تأثیر گذاري نقش رسانه نشان دادکه )7(شمارهجدول  نتایج

  

ها بر گرایش مردم به ورزش همگانی از دیدگاه شهروندان  براي بررسی تفاوت بین نقش رسانه سیکروسکال وال نتایج آزمون): 7( شماره جدول

  هاي شغلی مختلف همدانی در گروه

  

  گیري بحث و نتیجه

به وسیله بر گرایش مردم شهر همدان به ورزش همگانی تأثیر داردکه این نتیجه با نتایج ارائه شده ) تصویري، صوتی، چاپی(هاي جمعی  انواع رسانه

، روشندل اربطانی )1384(،آفرینش خاکی و همکاران )1382(و) 1381(، غفوري و همکاران )1380(، انورالخولی )1379(، کاشف )1374(حقیقی

ها  دهند که  تشویق شدن به فعالیت بدنی از طریق رسانه این نتایج نشان می. همسو است) 2005( هومو) 1387(، مهدویان مشهدي )1386(

ها نقش باالیی در فعال کردن ورزش همگانی بین بانوان و در مجموع بین  ي ورزش همگانی دارد و رسانه ن اثر خاصی در توسعهمخصوصاً تلویزیو

 .)24و23و22و17و16و14و1(اند ي ورزش در میان مردم شده ها مخصوصاً تلویزیون موجب توسعه در ژاپن رسانه 2005اند و در سال  مردم داشته

ها  ها و حجم مطالب اختصاص یافته به  ورزش همگانی در رسانه با افزایش میزان ساعات و تعداد برنامه، بنابراین با توجه به نتایج این تحقیقات

و ورزش ها را در گرایش مردم به ورزش همگانی پر رنگ تر کرد  توان  نقش رسانه می) به دلیل دارا بودن مخاطب زیاد و عام (مخصوصاً تلویزیون 

هاي جمعی بر آگاه سازي  از دیدگاه شهروندان همدانی انواع رسانهکه  می دهدنتایج این تحقیق نشان .همگانی را بیش از پیش در جامعه توسعه داد

و جکسون ) 1382(و ) 1381(، غفوري و همکاران )1374(حقیقی به وسیله مردم از فواید ورزش همگانی تأثیر دارد که این نتیجه با نتایج ارائه شده 

نتایج این تحقیقات نشان داد که استفاده از تبلیغات مناسب جهت آگاه سازي مردم از نقش ورزش در سالمت جسمی، روحی و . همسو است) 1991(

ویژه تلویزیون  بههاي جمعی و  امروز رسانه .)18و17و16(ي ورزش باشد تواند گامی مهم در توسعه ها، می روانی با توجه به تعداد مخاطب زیاد رسانه

دهد پیامی را در مدت کوتاه،  با  هزینه   ها به ما امکان می زیرا به کارگیري مؤثررسانه ؛هاي عمومی جدید دارد نقش روز افزونی در گسترش آگاهی

ها و رفتارهاي نو افزایش یابد  هتوان انتظار داشت که بدین طریق گرایش مردم به دیدگا اندك، حتی در مناطق دورافتاده انتشار دهیم و از این رو می

هاي جمعی در آموزش ورزش همگانی به مردم تأثیر ندارد که این نتیجه با نتیجه  انواع رسانه اعتقاد داشتند که شهروندان همدانیهمچنین . )26و25(

که اکثریت مخاطبان، میزان  می دهدن نتیجه این تحقیق نشا.  همسو است) 1381(امور فرهنگی سازمان تربیت بدنی  به وسیلهتحقیق انجام شده 

هاي  ي اثربخش برنامه گزارش داد که توسعه) 1998( 1در حالی که وانکل) 27(اند هاي گروهی را کم یا ناچیز تلقی کرده آموزش دهی ورزشی در رسانه

ها به  ها  و جهت دهی آن ا هدایت انگیزهتواند در تغییر ی آموزش مستمر می. ورزشی و افزایش و استمرار مشارکت ورزشی به آموزش بستگی دارد

توانند  ها می آید و رسانه بنابراین  آموزش در افزایش مشارکت افراد در ورزش عامل مهمی به شمار می .)28(سوي رفتارهاي مناسب تأثیر داشته باشد

انواع طبق یافته هاي تحقیق حاضر،. زیرا تعداد زیادي از مردم به آن توجه دارند ؛به عنوان ابزار تعلیمی براي آموزش ورزش همگانی عمل کنند
 

1. Wankle 

  

  موانع

  ها شاخص        

  

  ها گروه

  

  تعداد
(N) 

  

  میانگین رتبه

  آزمون کروسکال والیس

Chi-Square 
 ي آزادي درجه

(df)  

 
Sig  
  

گرایش   ها بر نقش رسانه

  مردم به ورزش همگانی

  12/176  99  آزاد

  73/204  80  کارمند  007/0  2  97/9

  47/161  171  بیکار
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همکاران  و 1هاي آن تأثیر نداردکه این نتیجه با نتیجه تحقیق بیومن رسانی و تبلیغ در مورد ورزش همگانی و همایش هاي جمعی در اطالع رسانه

 )1998(ها و شرکت در ورزش دیده  نشد، اما همان گونه که وانکل  ري بین تبلیغ رسانهاین گروه نتیجه گرفتند رابطه معنی دا. همسو است) 2001(

) 1373(شفیعی .)28و6( هاي ورزشی و افزایش و استمرار مشارکت ورزشی به آموزش و تبلیغات بستگی دارد  ي اثربخش برنامه گزارش داد که توسعه

ضمن این که عابدي  .)29(اند  هاي جمعی را در گرایش به ورزش همگانی مؤثر دانسته نهها تبلیغ رسا درصد آزمودنی2/42به این نتیجه رسید که 

بنابراین تبلیغات به عنوان  .)30(در تحقیق خود عنوان کرد که  براي گسترش ورزش همگانی در سطح مطلوب، به تبلیغ تلویزیون نیاز است )1380(

اي است  و  استفاده از تبلیغات در جذب بیشتر مردم می تواندیکی از  تخصص روابط رسانه هاي مهم در هاي ورزشی، از بخش ابزار قدرتمند سازمان

ها از عامل مؤثر و  رسانه ،توان گفت با توجه به نتیجه تحقیق حاضر و تحقیق بیومن و همکارانش می ..)32و31(هاي توسعه ورزش همگانی باشد روش

هاي جمعی  انواع رسانههمچنین تحقیق حاضر نشان دادکه  .زش همگانی  به خوبی استفاده نکردندبراي گرایش مردم به ور رسانی مهم تبلیغ و اطالع

و ) 1996( 2گرین وود .یستمحقق همسو ن به وسیلهدر ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی تأثیر ندارد که این نتیجه با نتایج تحقیقات یافت شده 

روشندل اربطانی  .) 33و6(اي و تغییر نگرش نسبت به فعالیت بدنی دست یافتند  به رابطه معناداري بین تبلیغات رسانه )2001(بیومن و همکاران 

هاي  کارکرد شناختی رسانه به وسیلهدرصد تغییرات در نهادینه شدن ورزش همگانی در کشور  32در پژوهش خود نتیجه گرفت که حدود ) 1386(

درصد تغییرات در  38به همین ترتیب حدود . گیرد ها بر باورهاي موجود در جامعه در مورد ورزش همگانی صورت می آنجمعی و به واسطه اثرگذاري 

اي از  بخش عمده .)1(گردد  هاي جامعه پیرامون ورزش همگانی بر می هاي جمعی بر ارزش نهادینه شدن ورزش همگانی به واسطه تأثیرات رسانه

و زمینه  استفاده کردتوان از رسانه درجهت ایجاد نگرش مثبت به ورزش همگانی  بنابراین می .)34(اي دارد هاي رسانه نگرش ما به دنیا، ریشه در پیام

عامل مهم توجه نکرده و اگر هم  ها به این رسانه، این تحقیقرا براي تغییر رفتار و گرایش مردم به ورزش همگانی فراهم کرد که با توجه به نتیجه 

مردم به )گرایش(هاي جمعی در تغییر مثبت رفتار انواع رسانهنشان داد که  یافته هاهمچنین  .اند در این زمینه مؤثر باشند نتوانسته ،اند توجه کرده

تیجه رسید که اثر رسانه  بر افزایش آگاهی  جکسون  به این ن. استهمسو ) 1991(ورزش همگانی تأثیر ندارد که این نتیجه با نتیجه تحقیق جکسون 

و نتیجه تحقیق جکسون بنابراین با توجه به  .)18( استدرصد  30درصد و روي تغییر رفتار و گرایش به فعالیت بدنی  87مردم در مورد فعالیت بدنی  

توانند  ها می در حالی که رسانه. اند همگانی  نداشته ها تأثیري در تغییر رفتار مردم در زمینه ورزش توان گفت که رسانه نتیجه تحقیق حاضر، می

هاي   معتقد است  است که  رسانه 3همان گونه که جیمز الل .)35(هاي جدید زندگی را فراهم سازند ویژه قادرند روش ها را دستکاري کنند و به ارزش

د موجبات تغییر در پوسته فرهنگ از جمله الگوهاي تماس، نحوه توانن هاي متغیر زمانی و مکانی  می جمعی  به  ویژه تلویزیون با توجه به برش

   .)36(هاي ارتباطات عمومی را فراهم آورند صحبت، خوابیدن، تفریحات، آماده سازي غذا، الگوهاي مصرف و شیوه

از فواید ورزش همگانی بیشتر  ها از طریق آگاه سازي مردم در گرایش مردم همدان به ورزش همگانی رسانه می دهدیافته هاي تحقیق نشان      

افراد با تحصیالت متفاوت به یک اندازه به تأثیر نقش .ها در زمینه  ورزش همگانی کم بوده است رسانی آن اما میزان تبلیغ و اطالع،اند  تأثیر گذاشته

) با سطح تحصیالت مختلف( همه افراد توان چنین استنباط کردکه شاید چون ها بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد داشتند که می رسانه

هاي تلویزیون و رادیو و مطالب نشریات هم براي مخاطب عام  هستند و تخصصی نیستند، تأثیر یکسان بر  ها هستند و معموال برنامه مخاطب رسانه

شهروندان در دو گروه زن و مرد، به یک ضمن اي که  .افراد دارند و یا این که تحصیالت باالتر یا پایین تر عامل مهمی در این زمینه نبوده است

ها  ها و مطالب رسانه ها بر گرایش مردم به ورزش همگانی اعتقاد داشتند و شاید علت این امر هم همان عمومی بودن برنامه اندازه به تأثیر نقش رسانه

ها در گرایش مردم به ورزش همگانی  أثیر گذاري نقش رسانهتبه  کارمندان.مهمی در این زمینه نبوده است باشد و یا این که احتماال جنسیت عامل

ها اعتقاد داشتند وشاید بتوان گفت که این مساله به خاطر این است که کارمندان به خاطر دارا بودن ارتباط و تعامل  بیشتر  با  نسبت به دیگر شغل

ها کسب کنند و بیشتر از دو گروه شغلی آزاد و بیکار  ها و مطالب رسانه امههمکاران خود و ارباب رجوع ممکن است اطالعات بیشتري را در مورد برن

 عهده خوبی را نقش همگانی ورزش به مردم درگرایش عمومی يها رسانه که گفت توان می مجموع در .ها تأثیر بگیرند ها توجه کنند واز آن به رسانه

هاي علمی در  ن ورزشی نیز باید عالوه بر انتشار یافتهامتخصص بپردازند، فعلی وضعیت حفظ به بایدها  رسانه مدیران تنها نه پس. هستند دار

  . ي ورزش داشته باشند هاي همگانی بپردازند تا تأثیرات بیشتري در توسعه هاي تخصصی، به همکاري با رسانه رسانه

نشریات با محتواي آموزش ورزش همگانی افزایش یابد تا هاي تولیدي در رادیو و تلویزیون و حجم مطالب  شود که میزان برنامه پیشنهاد می     

عامل تبلیغ .ها با حداقل امکانات به ورزش همگانی بپردازند مردم با یادگیري ورزش همگانی بتوانند خودشان مربی خودشان شوند و در منزل و پارك

توان با  شود و می ترین عوامل تغییر نگرش و گرایش افراد محسوب می در حال حاضر تبلیغات در تمام دنیا از مهم. نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد

هاي ورزش همگانی مردم را به انجام این ورزش تشویق  رسانی در مورد همایش تبلیغ مردم را به ورزش همگانی ترغیب کرد و همچنین با اطالع

که افراد کارمند و سایر افراد شاغل که معموالً صبح تا بعد از ظهر سر کار هایی تولید شود  بهتر است که در رسانه مخصوصاً در تلویزیون برنامه. کرد

مخصوصا (می شود با رسانه  نکردنشان ورزشباعث  که ورزش کنند و محدودیت کمبود وقت با این برنامه  هاهستند و فرصت ورزش ندارند، بتوانند 

 . برطرف شود ) تلویزیون 
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