
    

 

 

ارتقاء سطح های تصویری در بررسی تأثیر آموزش از طریق رسانه

 های ورزشیگرایش زنان به فعالیت
 

 2، زهرا مبینی کشه1*حجت اهلل امینی

 (09/00/0329ـ تاریخ تصویب:  92/00/0329)تاریخ دریافت:  

 چکیده 
نوان اندام و عضالت آنها را تحت تاثیر جدی کم تحرکی های حرکتی به ویژه در بای روزانه و در نتیجه کاهش فعالیتتغییر الگوی حرکت

ها و امکانات الزم برای همگانی کردن ای یا مقابله با آن، ایجاد جاذبهاست. برای پیشگیری از چنین عارضهو ضعف جسمانی قرار داده 
ال بردن انگیزه مشارکت در های ورزشی و باهای آموزش فعالیتمد است. در این راستا یکی از روشورزش در بین بانوان از ابزارهای کارآ

 های آموزشی در ارتقاء سطح گرایش زنانهدف این مطالعه بررسی تأثیر فیلمهای تصویری است. های ورزشی، کمک گرفتن از رسانهفعالیت
ر زمینه آموزش اجرای ای ابتدا یک فیلم آموزشی دباشد. در این پژوهش مداخلههای جسمانی میساله شهر تهران به فعالیت 12-02

ای برای آنان با توجه به محتوای فیلم آموزشی تهیه شد. سپس در سال انتخاب و پرسشنامه 12تا  02 های ورزشی و متناسب با زنانفعالیت
طالعات با ها توسط زنان تکمیل گردید. او یک ماه بعد از نمایش، پرسشنامهطی سه مرحله قبل از نمایش فیلم، بالفاصله بعد از نمایش 
     نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان  دار در نظر گرفته شد.معنی >2224Pاستفاده از آنالیز واریانس و تی زوج تجزیه و تحلیل شد. 

  جه و های بالفاصله و یک ماه بعد از نمایش فیلم، میانگین نمره آگاهی زنان در زمینه فعالیت بدنی به طور قابل تودهد که در زمانمی
ها نظیر میزان ورزش کردن و روش صحیح اجرای یز میانگین نمره عملکرد ورزشی آنو یک ماه بعد از نمایش فیلم ن داری افزایش یافتهمعنی

دهد که آموزش توسط فیلم به عنوان یک رسانه تصویری نه نتایج نشان می داری بهبود یافته است.ها به نحو معنیتمرینات بدنی توسط آن
شده است. لذا آموزش از ای، بلکه در دراز مدت نیز موجب افزایش آگاهی و بهبود عملکرد ورزشی زنان افزایش آگاهی لحظهباعث  تنها

ن یک روش کارا و های ورزشی به عنواچه بیشتر زنان در فعالیت های ورزشی جهت ارتقاء سطح آمادگی بدنی و مشارکت هرطریق فیلم
 گردد.موثر پیشنهاد می

 ای.ای، محتوای پروتئین دانه، عدد زلنی، تجزیه خوشههای ذخیرهصفات کیفی، پروتئین های کلیدی:هواژ

 مقدمه
سالم و پویا، بی شک در گرو  استواری و دوام یک جامعه

اد یک سالمت یکایک اعضای آن است. سالمتی و شادابی افر
جسمانی و روحی میسر می شود و  جامعه از طریق تقویت بنیه

کند میختن به ورزش بصورت علمی، تحوالتی در فرد ایجاد پردا
 ،1)اندرسونهای مثبت شخصیتی را نیز در بردارد که در دگرگونی

0223.) 

در هر انسان از کودکی تا لحظه مرگ هزاران نیاز یا خواسته 
ند و یا قوت گرفته و میره و پس از برخورد با موانع یا میزنده شد

واملی در این ـچه ع که این (،0223 ،سون)اندررسند به انجام می
در ایران تحقیقات زیادی است.  موضوع دخالت دارندفرایند 
 بسیاری در  در این باره صورت گرفته است، اما  اندکیتحقیقات 

  
در دو های ورزشی فعالیت در مشارکت موانع از کشورها موضوع

 ست. دهه اخیر به طور وسیعی مورد توجه محققان قرار گرفته ا
کنونی جوامع بشری از جایگاه مطالعات زنان در شرایط 

ای برخوردار است. تبیین نقش زنان در فرآیندهای اجتماعی، ویژه
شمندان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مدتهاست مورد توجه اندی

ریزان قرار گرفته است و این روند با آکادمیک، مدیران و برنامه
 داشت.امه خواهد دقت و سرعت بیشتری اد

بنیادی در گذشته و بهبود  در کشور ما نیز ضرورت تعمق
در  آن هم به صورت پژوهشی و نقادانه،کنونی، های دیدگاه

ردایمی جدید بیش از پیش احساس اپارائه  وایجاد  تالش برای
 شود.می
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دهند، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می زنان بیش از
اجتماعی   و روانی ز جنبه لوژیک و هم افیزیو ورزش هم از جنبه

(. در 3113می و همکاران؛ برای زنان اهمیت بسزایی دارد )سال
توان به رفع خستگی زمینه اثرات روانی ورزشی در زنان می

(. در 3779، 3اشاره کرد )الکساندریا ... فکری، وظیفه شناسی و
در اثرات اجتماعی، ورزش زنان در ایجاد محبت و الفت  زمینۀ

تواند مفید می هاها و تبادل تجربهوادگی، انتقال مهارتروابط خان
 (.0220 ،باشد )الکساندریا

ای و عمومی بررسی به طور کلی ورزش در دو بُعد حرفه
 ای به مسابقات رسمی و شغل ورزشکاری برشود. ورزش حرفهمی
گردد ولی ورزش عمومی مربوط به انجام تمرینات ورزشی می

و سالمتی عمومی افراد است و حداقل  توسط تمام افراد جامعه
 ،شود )الکساندریاروز در هفته توصیه می 4دقیقه و  12روزانه 
3779.) 

های ورزشی در میان زنان از این نظر ورزش و انجام تمرین
جایگاه بسیار پایینی دارد. به عنوان مثال، طبق تحقیقات 

بحران  ، بریتانیا با «0فدراسیون ورزش و آمادگی جسمانی زنان»
 02آمادگی جسمانی و ورزش زنان مواجه است و فقط یک پنجم )

درصد( از زنان برای تندرستی خود به تمرینات ورزشی کافی 
کنند تمرینات درصد زنان تصور می 62پردازند، در حالی که می

 .(0233 ،ورزشی کافی دارند )سایت خبری شیرزنان
ادگی جسمانی سو تیبالز، مدیر اجرایی فدراسیون ورزش و آم

زنان معتقد است به تصویر کشیدن زنان مدل و الغر اندام در 
شود زنان بیشتر به دنبال حفظ الغری بروند تا ها، باعث میرسانه

تناسب و سالمتی جسمانی. همچنین بسیاری از زنان هنوز فکر 
نامه شیرزنان، به نقل از هفته. کنند ورزش، غیرزنانه استمی

 0/31بریتانیا از این هم کمتر است و فقط ورزش زنان مسلمان 
 کنند.زنان به میزان کافی ورزش میدرصد این 

ورزش یک فعالیت فرهنگی است که استمرار منصفانه و 
عادالنه آن باعث غنی تر شدن فرهنگ جامعه و دوستی بین ملت 
ها می شود. ورزش فعالیتی است که به فرد فرصت خودشناسی، 

ر بودن، موفقیت شخصی، کسب مهارت، به ابراز عقیده، مثمر ثم
نمایش گذاشتن توانایی ها، تعامل اجتماعی، لذت بردن، سالمتی 
و رفاه می دهد. ورزش باعث ترویج تاثیرگذار بودن، تعامل با جمع 
و مسئولیت پذیری در جامعه می شود و به توسعه اجتماعی کمک 

ذیر از های ورزشی یک جنبه جدایی ناپو فعالیت می کند. ورزش
فرهنگ هر ملت است. با این حال، در حالی که زنان و دختران 

که  دهند و با آننیمی از جمعیت جهان را تشکیل می بیش از
کشوری با کشور دیگر  درصد مشارکت آنان در ورزش در هر

                                                                              
1. Alexandria 

2. WSFF 

متفاوت است، بازهم این درصد مشارکت در تمامی موارد کمتر از 
 (.3191 ،مردان و پسران است )رحمانی
های ی روزانه و در نتیجه کاهش فعالیتتغییر الگوی حرکت

ها را تحت تاثیر حرکتی به ویژه در بانوان اندام و عضالت آن
است. برای جدی کم تحرکی و ضعف جسمانی قرار داده 

ها و ای یا مقابله با آن، ایجاد جاذبهپیشگیری از چنین عارضه
بانوان از  ورزش در بین امکانات الزم برای همگانی کردن

گزارش ایسنا نتایج حاصل نشان      کارآمد است. بهابزارهای 
دهد، مشکالت اساسی در عدم گسترش ورزش همگانی بانوان می

ناشی از کمبود فضاهای ورزشی ویژه بانوان، عدم فرهنگ سازی 
های گروهی، مینه از سوی مقامات باال و رسانهمناسب در این ز

ی آموزش    با تجربه در زمینه وکمبود نیروهای کارآزموده 
 ،های مختلف ورزش همگانی می باشد )سالمی و همکارانرشته
 (.3110 ،، احسانی و همکاران3113

رش های زنان می تواند موجبات تجربیات، ارزش ها و نگ
تر شدن، تقویت و توسعه ورزش را به دنبال داشته باشد. هم غنی

غنی سازی، نشاط و  چنان که شرکت در ورزش می تواند باعث
 (.3191 ،پیشرفت زنان در زندگی شود )رحمانی

     های تفریحی مسئله نحوه مشارکت زنان در ورزش
طالعات ای است که عوامل زیادی درآن دخالت دارند. مپیچیده

نسی در میزان و نوع موانع های جتجربی نشان داده که تفاوت
د. زنان به عنوان های ورزشی در اوقات فراغت وجود دارفعالیت

    نیمی از افراد جامعه با موانع بیشتری برای مشارکت در 
های ورزشی های ورزشی مواجهند. این که زنان چه فعالیتفعالیت

را در اوقات فراغت انتخاب می کنند نیاز به بررسی همه عواملی 
دارد که به صورت مثبت، )انگیزش، مزایای پیش بینی شده( یا 

گذارد )سالمی و ها تاثیر میوی این انتخابانع( رمنفی)مو
 (.3110 ،، احسانی و همکاران3113 ،همکاران

های ر ادبیات موانع مشارکت در فعالیتمفهوم انگیزه د
ورزشی مورد توجه زیادی قرار نگرفته است. مطالعه کارول 

روی (، بر 0223) 4و مانل 5(، در یونان، هابارد3779) 1وآلکساندریا
کارمندان درآمریکا، تحقیق کیفی استاد ولوسکا  ای ازنمونه
روی الگوهای فراغت مهاجران، و مطالعه اخیر  ( بر0222)

این زمینه  ( تنها تحقیقات انجام شده در0220)6الکساندریا وکارول
هستند. این مطالعات شواهدی مبتنی بر نقش مهم انگیزه در 

 مشارکت ورزشی ارائه نموده اند. 

ری دراین زمینه نیاز است. مسأله مهم این اما تحقیقات بیشت
                                                                              
3. Alexandria 

4. Hubbard 

5. Mannell 

6. Carroll 
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شارکت درارتباط با یکدیگر عمل است که چگونه موانع، انگیزه و م
توان موانع را حذف کرد و به جای آن انگیزه کنند و چگونه میمی

های ورزشی را تشدید نمود تا میزان مشارکت زنان در فعالیت
 اوقات فراغت، افزایش یابد؟

های ورزشی های آموزش فعالیت از روشن راستا یکی در ای
های ورزشی، کمک  ال بردن انگیزه مشارکت در فعالیتو با

های تصویری نظیر سینما و تلویزیون و به ویژه گرفتن از رسانه
های موثر در های آموزشی است که یکی از روشفیلم  نمایش 

هر چه  های هدف به گرایششویق و ترغیب افراد جامعه و گروهت
های ورزشی و فاصله گرفتن از بی تحرکی یشتر به سمت فعالیتب

 می باشد. 
( نشان داده 0222در تحقیق انجام گرفته توسط مارپالن )

شده است که سینما و تلویزیون موجب افزایش آگاهی بینندگان 
گردیده به طوری که تأثیر بلند مدت سینما در یادآوری مطالب بعد 

 16در حالی که در مورد تلویزیون درصد  46از فراموشی اولیه 
و همکارانش  0و آلی 3776در  3درصد بوده است. هم چنین کولز

های تصویری اند که به کارگیری رسانهگزارش نموده 0225در 
نظیر نمایش فیلم در آموزش مخاطبان و بیماران بسیار مفید بوده 

 است. 
( استفاده از این روش را در 0224نیز ) 5وفایف 1هایدن

    آموزش دانشجویان دوره عمومی ارزشمند و موثر گزارش 
گونه  اند. اگر چه در مقابل، افرادی هم چون بال نقش ایننموده
قرار دادن رفتار مخاطبان نامشخص   ها را در تحت تأثیررسانه
 دانند.می

ن مسأله بی تحرکی و اهمیت بنابراین با توجه به جدی تر شد
آموزشی در حیطه فعالیت بدنی و  های آگاهی دهنده وفعالیت
های هایی در زمینهت جسمی در جامعه و با وجود تفاوتسالم

های اجتماعی جامعه ما دیگر جوامع بر آن مختلف بین گروه
های تصویری را در تا با انجام این پژوهش نقش رسانهشدیم 

های جسمانی و ارتقاء سالمت جسمی زنان به آموزش فعالیت
های هدف مهم در جامعه مورد بررسی قرار گروهز عنوان یکی ا

 دهیم.

 روش تحقیق
ای قبل و بعد و جامعه مورد پژوهش هشیوه پژوهش مداخل

ساله شهر تهران بود. حجم  02-12زنان خانه دار با میانگین سنی 
 02ـ 12نمونه شامل سیصد نفر از زنان خانه دار با میانگین سنی 

سبه گردید. شیوه نگین ها محابود که براساس فرمول مقایسه میا
                                                                              
1. Coles 

2. Aly 

3. Hyden 

4. Fife 

ای تصادفی بود و در دو مرحله انجام شد. معیار نمونه گیری خوشه
ورود به مطالعه شامل دیدن فیلم کامل آموزشی مورد نظر و عدم 
مشاهده فیلم مشابه بر اساس طرح سوال شفاهی قبل از انجام 

 مطالعه بود.

های یتنه آموزش اجرای فعالابتدا یک فیلم آموزشی در زمی
 زنان جهت انجام تحقیق 02ـ 12ورزشی متناسب با شرایط سنی 

    دقیقه آموزش عملی 34انتخاب شد که محتوای آن شامل 
های صحیح ورزش کردن و ارائه آگاهی های الزم در این شیوه

زمینه توسط یک زن ورزشکار بود که با همکاری فدراسیون 
ای نیز برای این نامهگی جسمانی تهیه گردیده بود. پرسشآماد

افراد، با توجه به اهداف تحقیق و محتویات فیلم آموزشی با کمک 
کارشناس گروه آمار و متخصصین تربیت بدنی تهیه گردید. سپس 
پرسشنامه اولیه در سطح دو منطقه تهران آزمایش شد و بعد از آن 

سنجش  یی که سه بخش اطالعات دموگرافیک،پرسشنامه نها
های جسمانی بود با کرد در زمینه فعالیتو بررسی عمل آگاهی

نامه نظیم گردید. پس از تهیه پرسشدرصد ت 72آلفای کرونباخ 
ای منطقه شهر تهران به روش خوشه 00 هشت منطقه از بین
ها در طی سه مرحله یکی قبل از نمایش فیلم انتخاب و پرسشنامه

ای لحظه    و دیگری بالفاصله بعد از نمایش جهت بررسی تأثیر 
أثیر فیلم و مرحله سوم یک ماه بعد از نمایش به منظور بررسی ت

ها تکمیل شد. ها توزیع و توسط آندراز مدت فیلم در بین نمونه
ها به نمایش درآمد.  فیلم آموزشی برای زنان در محل زندگی آن

آوری شده با استفاده از آنالیز واریانس و تی زوج اطالعات گرد
 معنی دار در نظر گرفته شد.>P 2224تجزیه و تحلیل شد. 

 

 های تحقیقیافته

ها نشان داد که بین میانگین نمره آگاهی زنان )در چهار یافته
 زمینه مورد نظر در پرسشنامه( قبل، بالفاصله بعد از نمایش فیلم و

( اما >2223Pدار وجود دارد )یک ماه بعد از نمایش تفاوت معنی
د از نمایش فیلم و یک ماه بعد تفاوت نمره بین مرحله بالفاصله بع

دست ه اطالعات ب (. هم چنین3دار نیست )جدول معنیاز نمایش 
آمده نشان داد که بین میانگین نمره عملکرد قبل و یک ماه بعد 
از نمایش فیلم )در سه زمینه مورد نظر پژوهش( تفاوت معنی دار 

 (.0( )جدول >2223P)است 

قبل از نمایش فیلم  نتایج استخراج شده از پرسشنامه ها
ه آموزشی نشان می دهد اکثریت زنان، فعالیت جسمانی به شیو

اند و نقش مربی ورزش بسیار علمی و مناسب را هرگز نیاموخته
تر از حد انتظار ما بوده است. عالوه بر این میانگین نمره پایین

داری باط معنیآگاهی و عملکرد زنان با میزان تحصیالت آنان ارت
 (.>2224Pگردید )مشاهده 
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 مقایسه میانگین نمره آگاهی قبل، بالفاصله بعد و یک ماه بعد از نمایش فیلم در چهار زمینه آگاهی .1جدول 

 زمان

 آگاهی مورد نظر
 قبل از نمایش فیلم

بالفاصله بعد از نمایش 

 فیلم

 یک ماه بعد از

 نمایش فیلم

 3296  325 1523  321 3204  321 روش مناسب انجام فعالیت ورزشی

 0211  229 0279  2229 2211  321 بهترین زمان انجام فعالیت ورزشی

 3266  2291 3214  2291 3256  321 تجهیزات مورد نیاز برای انجام فعالیت ورزشی

 3275  221 3276  2299 3215  2219 اهمیت و مزایای انجام فعالیت ورزشی

 
 ه عملکرد قبل و یک ماه بعد از نمایش فیلم در سه زمینه عملکردی. مقایسه میانگین نمر2جدول 

 مراحل

 نظر مورد عملکرد
 قبل از نمایش فیلم

 یک ماه بعد از

 نمایش فیلم
P 

 22221 3264  321 3204  2271 هفته انجام فعالیت ورزشی در دفعات تعداد

 22223 9321  2299 2265  2211 ورزشی تجهیزات از استفاده دفعات تعداد

 22223 3274  2270 2256  2211 انجام فعالیت ورزشی صحیح روش

 

 گیریبحث و نتیجه
رزشی یکی از اقدامات مهم های وآموزش اجرای فعالیت

پیامدهای ناشی از بی تحرکی و ارتقاء سطح  گیری ازجهت پیش
سالمت جامعه محسوب می شود. در این رابطه آموزش انجام 

یشرفت امر ورزش است و جنبه اساسی در پ فعالیت ورزشی یک
طریق های مهم آن آماده ساختن مردم جامعه، از یکی از نقش

ها و تجارب دادن اطالعات و آگاهی به آنها و نشان دادن مهارت
ورزشی است که در طی آن مردم می توانند کنترل بیشتری بر 

 (. 0224روی سالمت جسم خود داشته باشند)میسون؛ 
های گروهی و به ویژه    ستا استفاده از رسانهدر این را

صاحب نظران به  های تصویری توسط بعضی از محققین ورسانه
های مختلف از های مهم در آموزش فعالیتعنوان یک از شیوه

معرفی شده اند و در این مطالعه که از  ورزشی هایفعالیت جمله
های یتم جهت آموزش اجرای فعالرسانه تصویری یا نمایش فیل

ست، نتایج به دست آمده دار استفاده گردیده اورزشی به زنان خانه
ای بلکه در نمایش فیلم نه تنها به صورت لحظهاند که نشان داده
گاهی زنان در زمینه اجرای    مدت نیز موجب افزایش آبلند
دنبال آن سالمت جسم گردیده است که ه های ورزشی و بفعالیت

(، الزرس فلد 3710اصل از مطالعات دی )این نتایج با نتایج ح
 را  های تصویری( که نقش رسانه0224تون سولومان )(، مر0224)
 دانند،می آموزشی موثراهداف پیشبردوآگاهی مخاطبان  افزایشدر 

 بعداز بالفاصله این تفاوت نمره بین مرحلهمطابقت دارد. عالوه بر 
و این بدان معنی که باشد دار نمیک ماه بعد معنینمایش فیلم و ی

تأثیر نمایش فیلم در آموزش آگاهی زنان در بلند مدت نیز باقی 
 مانده و چندان کاهش نیافته است و این نتیجه با تحقیقات شو 

 
( 0222و همکاران )( و سوینی 0223(، هاباردو همکاران )3719)

ر های تصویری را درسانههای گروهی و از جمله که تأثیر رسانه
اند گذر گزارش نموده  زود تن آگاهی جامعه محدود وبرانگیخ

 مغایرت دارد.
همچنین اطالعات بدست آمده در این مطالعه نشان دهنده 

ان )در سه زمینه مربوط این است که بین میانگین نمره عملکرد زن
های ورزشی( قبل و یک ماه بعد از نمایش فیلم تفاوت به فعالیت
ثیر بلند مدت آموزش یجه حاکی از تأداری وجود دارد. این نتمعنی 

های ورزشی از طریق نمایش فیلم می باشد که اجرای فعالیت
موجب تغییر میزان مشارکت زنان گردیده است و با نظرات 

( که نقش این گونه 0224ال )(، مک کینلی و ب3773کاپالن )
د جامعه چندان ها را در ترویج سالمت و یا تغییر رفتار افرارسانه
دانند. مغایرت دارد، اما از طرف دیگر با نتایج و پایدار نمی موثر

و (، مندلسون، ژرزویسکی 3776کولز ) حاصل از تحقیقات
   ( که نقش0221( و لیتل فیلد و همکاران )0223همکاران )
های جدید و یا تغییر در های گروهی را در آموزش مهارترسانه
همخوانی دارد. همچنین دانند، دگی افراد جامعه موثر میشیوه زن

نتایج این مطالعه نشان می دهد که نقش مربیان ورزش و معلمان 
تربیت بدنی در آموزش تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی پایین 
بوده که این امر می تواند ناشی از نحوه آموزش و فقدان نگرش 
صحیح آنان به امر ورزش باشد. لذا انتظار می رود با اجرای 

شی جامعه نگر و تغییر نگرش مربیان ورزشی و دیگر فعالیت ورز
متولی امر ورزش، نقش آنان در این زمینه موثرتر از گذشته ایفا 

 گردد.
ی شود گیری مه نتایج حاصل از این پژوهش نتیجهبا توجه ب
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های ورزشی به ویژه در صورتی که که رسانه تصویری نظیر فیلم
ر مکان و تهیه شده و د به طور کارشناسی و متناسب با سن افراد

تواند نقش موثری در ارسال پیام زمان مناسب پخش شود، می

ن در ورزشی، جلب مشارکت و ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد آنا
 های ورزشی داشته باشد.زمینه آمادگی بدنی و فعالیت
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