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  چکیده

بر ابعاد مختلف فردي و اجتماعی افراد و  همگانی با توجه به اهمیت ورزش

 بامردم از طریق سالمتی افراد جامعه، پژوهش حاضر  زندگی به امید افزایش

از دیدگاه  یدر توسعه ورزش همگان یجمع يهانقش رسانه یبررس هدف

 را پژوهش آماري این است. جامعه شده انجامدانشجویان دانشگاه تهران 

 جدول از دهند. نمونه آماري با استفادهمی دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل

 ؛ کهشد انتخاب تصادفی گیرينمونه روش به نفر 384مورگان  و کرجسی

 پژوهش انجام روش قرار گرفت. لیوتحلهیتجزی و موردبررسپرسشنامه  333

صادقیان  پرسشنامه عاتابزار گردآوري اطال ؛ وبود پیمایشی نوع از و توصیفی

 پژوهش هايداده لیوتحلهیتجزبوده است.  84/0 ییایپابا  )1393( و همکاران

اي) تک نمونه tآماري (آزمون کلموگروف اسمیرنف و  هايروش از با استفاده

 انجام = α 05/0معناداري  سطح و در اس پی اس اس افزارنرم کمک با و

دانشجویان دربارة  سازيآگاه بر رسانه نقش داد، نشان گرفت. نتایج پژوهش

 ؛ وبود مطلوبفواید جسمی مطلوب و فواید روانی نا همگانی نسبت به ورزش

هاي آموزشی برنامه و مناسب هايمکان مورد در رسانه رسانیدر مورد اطالع

ها و اقدامات الزم در زمینه جهیدرنتبود.  مطلوب رسانه درباره ورزش همگانی

انجام گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه  ها بایدرسانه

  الزم براي دسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم آورد.

  

 هايرسانه ،یهمگان ورزش ،یجمع يهارسانه :کلیدي هايواژه

  .انیدانشجو ورزشی،

  

 
  

  

  

Abstract 
The Considering the importance of sport on 
individual and social aspects of human beings and 
its effect on life expectancy of people through 
public health, this study aimed to investigate the 
role of the mass media on sport development  from 
the students of University of Tehran point of view. 
The study populationincluded the students of 
University of Tehran. The statistical sample was 
determined by using Morgan and kerjcie Table 
(384 persons were randomly selected). This 
research was a descriptive survey. To gather data,  
a questionnaire (Sadeghian et al (2014))  with 
reliability of 0/84 was used. After distributing, 333 
questionnaires were evaluated and analyzed by the 
researcher. For Data analysis, statistical methods 
(Kolmogorov-Smirnov test and one-sample T-test) 
by using the spss software at significance level of α 
=0/05 was utilized. The results showed that the role 
of the media in informing students about sport for 
all of the benefits of good physical and mental 
benefits was poor. The information about the media 
in the appropriate locations and media education 
programs about sport was desirable. Therefore,it is 
suggested that appropriate practices to be done so 
that students participate in sports and sports for all 
programs for convenient access and better students 
preparation. 
 Key words: Mass Media, Sport for all, Sports 
Media, Students.
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  مقدمه

رورش پ يبرا مؤثر يالهیاوقات فراغت وس گذراندنو  حیامروزه تفر

اوقات  .شودیافراد محسوب م یو اخالق یجسم ،يفکر يقوا

 یاوقات زندگ نیو پربارتر نیارزشمندتر ن،یترحساس فراغت

 است يادو لبه ریاوقات مانند شمش نیکه ا دیآیم حساببهانسان 

ن آ گریو لبه د ییهنر آراو  تیالقخ سازنهیلبه آن زم کیکه 

و  ی(شعبان است یاجتماع يهابیبه آس شیدر جهت گرا یعامل

نۀ یدرزمهاي جهانی نگرانی نی). همچن29: 1394 ،ییرضا

ي، پیر، اتیمصرف الکل و دخان هاي غیر واگیر ناشی ازبیماري

 در حال افزایش است سرعتبهکمبود تحرك و چاقی  ،فقر غذایی

 روزروزبه یبدن تیبه فعال ازی، نشودمیموارد موجب  نیکه همه ا

). با گسترش تکنولوژي 40: 1392(قره  و همکاران،  یابد شیافزا

 یفعال افراد به سبک زندگ یشدن جوامع، سبک زندگ یو صنعت

 عوارض و یتحرکیب نیاست. ا کرده دایپ رییتغ یتحرکیب

 تیالفع« از یشکل ،یدارد. ورزش همگان اريیبس یمنف امدهايیپ

 ببس تواندیاست که م یبدن تیحضور منظم در فعال ای» یبدن

و  یاز آن شود (آصف یو عوارض ناش یتحرکیب نیکاهش ا

پر کردن اوقات فراغت  يهااز راه یکی). 63: 1393همکاران، 

ور حض ای یجسم يهاتیاز فعال یکه شکل است یورزش همگان

: 1394 ،ییو رضا یاناست (شعب یجسمان يهاتیمنظم در فعال

 هدفبا جسمی هايفعالیت هرگونهبه  مفهوم فعالیت بدنی ).29

 . ورزششودیم فیتعر و اطالق روانی یا جسمانی سالمت بهبود

 هاست و نقشهمگانی همواره جزء مکملی از زندگی فرد و خانواده

در اوقات فراغت، اعضاي خانواده به لذت و شادي و در اساسی 

 یگزند وروانی و اجتماعی، تأمین بهداشت  رامشآپی آن امنیت و 

 (قره  و است یبدنتیتربیکی از دستاوردهاي  عنوانبهسالم 

همه که  يورزش برا یعنی ی). ورزش همگان40: 1392همکاران، 

واع و ان برگرفتهرا در  ترشیو ب هفتادسال یسه ال یسنۀ دامن

و خودجوش  رمنظمیغ يهاياعم از باز یبدن يهاتیمختلف فعال

 و یو گروه يمنظم که به شکل انفراد یبدن يهانیتا تمر یبوم

 شودیم شامل را شودمیبه شکل ارزان اجرا  ای نهیبدون هز

 یالمللنیب تهیکم دگاهی). از د42: 1393و همکاران،  يدی(ع

که امکان  ییهااز ورزش عبارت است ی، ورزش همگان42کیالمپ

از سن، جنس،  نظرصرفجامعه  يضاپرداختن به آن توسط همه اع

 سازمان بهداشت نیوجود داشته باشد. همچن ینژاد و طبقه اجتماع

 نیترکه با کم داندیم ییهارا ورزش ی، ورزش همگان43یجهان

همه افراد جامعه در دسترس باشند و هدف از پرداختن  يبرا نهیهز

 یو روح یبهداشت سالمت جسم يارتقا ییهاورزش نیبه چن

 از یکی). ورزش 15: 1392 ،اینعیسمو  پور يجواد( ستا هجامع

                                                                                                                                             
42. Ioc 
  

اي بر فشاره، توانندیکه افراد با استفاده از آن مهایی است روش

که  یاشخاص دهندینشان م. تحقیقات ندیآ فائق حیروی و جسم

دچار  نیریتر از ساکم پردازند،یمنظم به ورزش م طوربه

ري را تکم یرهاي عصبفشا شوند،یم یو عروق یقلب هايیناراحت

ها آن برخوردارند. تريشیب نفساعتمادبهو از  کنندیتحمل م

 شوندیار مدچ یتر به افسردگو کم ترندنیبخوش ینسبت به زندگ

تواند هاي جمعی می). رسانه35: 1393و همکاران،  انی(صادق

د هاي جدینقش مؤثر در باال بردن آگاهی عمومی و گسترش ایده

 نیبنیدرا). 322: 2006، 44ند (سیانفرون و همکارانداشته باش

 هايگیري ارزشهاي گروهی عامل بسیار مؤثري در شکلرسانه

در پیشرفت و بهبود وضعیت  یاجتماعی و توسعه ورزش همگان

 یدننشکیتفکعوامل  ازجمله دیها در عصر جدرسانه دارند؛کشور 

 و نترنتیا ون،یزیتلو و،یمطبوعات، راد .روزمره هستند یزندگ

 مورداستفادهکه همواره  هستند ییهارسانه ازجمله هاتیساوب

ن مخاطبا شانییکارا زانیم تناسببهو  قرارگرفتهافراد جامعه 

 يهانقش رسانه نیترمهم. کنندیخاص خودشان را جذب م

رسانی و ایجاد سازي، آموزش، اطالعاز: فرهنگ اندعبارت، یگروه

هاي ترین هدف رسانه، مهممجموع در ؛ کهمشارکت اجتماع

توسعۀ «ر راستاي اهداف ملی در هر کشور گروهی ورزش، د

به علت  معموالً ).167: 1390(مرادي و همکاران،  است» ورزش

ها توجه تر، رسانههاي ورزش قهرمانی و درآمد بیشجاذبه

سانه یک ر عنوانبه. ورود تلویزیون دارندبخشتري به این بیش

ها ، رسانههرحالبها ورزش قهرمانی آغاز گردید. در ورزش ب

در خدمت  یدولتی و عموم هايمانساز تیبا هدا توانندیم

: 1393 ،یو جامع يعامر دیگسترش ورزش همگانی قرار گیرند (س

ي هاافزایش مشارکت تمام گروه باهدفهاي همگانی ). ورزش61

ش اجتماعی و فراهم کردن تکثرگرایی ورزشی، تقویت ورز

 گذاري شده استقهرمانی، تفریحات سالم ورزش تفریحی پایه

در حال حاضر  ی). ورزش همگان61: 1393 ،یو جامع يعامر دی(س

ها ها و دولتملت موردتوجه یجهان ازیو  ن دهیپد کی عنوانبه

جهان در ۀ شرفتیامروزه اغلب کشورهاي پ .ستا قرارگرفته

 گریکشور خود با د یورزش همگان یدهسازمانو  زيیربرنامه

 نیاست که هر کشوري که از ا یهیبد ؛کنندیکشورها رقابت م

را پر  هجادشدیخأل ا تواندینم وجهچیهبه فتد،یعقب ب ندهیفزا موج

). مطالعه در خصوص 35: 1393و همکاران،  انی(صادق دینما

 لیتبد یگذشته به موضوع جذابۀ ها در طول دو دهورزش و رسانه

اي هورزش و رسانه انیاز محققان معتقدند م اريیاست. بس شده

در جلب  تواندیورزش م ؛ کهوجود دارد یکینزدۀ رابط یگروه

2. WHO  
44. Cianfrone et al 
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ه ها برسانه کهنیابکند، اما  یانیها کمک شامخاطب به رسانه

 تیفرهنگ ورزش فعال جیورزش و ترواشاعۀ  روند درهمان اندازه 

در  يمعناداراثر  هاي جمعیاست. رسانه دیجاي ترد نه ای کنندیم

ر با ثا ناما ای ،تغییر نگرش و رفتار مردم براي ورزش کردن دارند

 دهند به دلیل سودزیرا ترجیح می ؛نیازهاي جامعه هماهنگ نیست

اقتصادي به ترویج نشر ورزش قهرمانی بپردازند (مرادي و 

) 1390در پژوهش مرادي و همکاران ( .)167: 1390همکاران، 

ر تأثی باوجودورزش و رسانه اظهار داشتند که  ةحوز نظرانصاحب

هاي ورزشی همگانی، رسانه رزشهاي ورزشی بر توسعه ورسانه

ریزي اند و در برنامهتوجه مناسب و مطلوبی به این مسئله نداشته

ر تدهند و بیشخود زمان الزم را به ورزش همگانی اختصاص نمی

اي است. با توجه هاي قهرمانی و حرفهسازي مختص ورزشبرنامه

 هتجریزي عملیاتی مناسبی در توان برنامهبه نتایج تحقیق، می

)، 1389فرد ( يو ناظر يمحمدشاهها  انجام داد. تعامل با رسانه

و  یدنبتیرشته ترب انینگرش دانشجو یبررس"به  یدر پژوهش

مطبوعات  فیدانشگاه تهران نسبت به کم و ک یعلوم ورزش

پژوهش نشان داد، با توجه به آمار و ارقام  جیاپرداختند. نت "یورزش

گاه دانش یبدنتیرشته ترب انیشجواز پژوهش، دان آمدهدستبه

ندارند.  اديیز تیرضا یتهران از عملکرد مطبوعات ورزش

 اخبار مسابقات یکه مطبوعات ورزش باورند نیبر ا انیگوپاسخ

وط مربتحت پوشش قرار داده و اخبار  تررا کم ییدانشجو یورزش

 ،یزشور اتی. در نشراستاندك  اتینشر گونهنیادر  زیبه زنان ن

هاي مندرج وجود و گزارش شدهچاپ ریتصاو نیب یمنطق اطارتب

 هاينیو تمر هاکیبه تاکت اتینشر گونهنیادر  نیندارد. همچن

)، در 1390و کشکر ( ی. قاسمشودیتوجه جدي نم ایروز دن

هاي ورزشی در میزان انهنقش اعتماد به رس "به ی پژوهش

 نتایج پژوهش؛ پرداختند "اثرگذاري آن بر دانشجویان ورزشکار

هاي رغم وجود اعتماد عمومی نسبت به رسانهنشان داد، علی

مورد اعتمادترین رسانه انتخاب گردید  عنوانبهمختلف، تلویزیون 

جود یکسان و طوربههاي متغیر اعتماد نیز و این نتیجه در مؤلفه

هاي اعتماد به میزان تأثیرگذاري مؤلفه نظر ازهمچنین ؛ تداش

 سطح اهمیت و موبایل نیورزشی تلویزیون در  باالتر هايرسانه

ترین سطح اهمیت  قرار داشت. بین متغیر اعتماد و در پایین

تأثیرگذاري همبستگی مستقیم وجود داشت، که مبین این نکته 

. ابدییمها افزایش ري رسانهاست، با افزایش اعتماد میزان تأثیرگذا

که برنامه نود  هددهاي تحقیق نشان میهمچنین یافته

 مورایترین برنامه ورزشی در بین دختران ورزشکار است. کمحبوب

نگرش نسبت به استفاده  "با عنوان  ی)، پژوهش2016( 45ندایو داو

در  ونیزیتلو ياتوسط رسانه حرفه یکیاز منابع اطالعات الکترون

                                                                                                                                             
45. Zheng et al  
46. Abioye et al  
47. Elijah et al 

به  نگرش نسبت یبررس باهدفمطالعه  نیا؛ انجام دادند "وربنگل

توسط  یکیو استفاده از منابع اطالعات الکترون یاطالعات يازهاین

 اخبار مختلف يهامشغول به کار در کانال ونیزیتلو يارسانه حرفه

در بنگلور انجام گرفت.  یسرگرم و یعموم ،يمعنو با موضوعات

 ياحرفه هايرسانه ٪96,29که  ددهیمطالعه نشان م نیا جهینت

ه منابع راحت ب یدسترس يبرا نترنتیبا استفاده از ا یونیزیتلو

. دهندیم حیترج را ونیزیتلو يارسانه حرفه ،یکیاطالعات الکترون

نقش برنامه "عنوان با  کهی در پژوهش )1391( یمانیکشکر و سل

 دگاهیاز د یهاي همگانبر توسعه ورزش سازيیخصوص

اجراي برنامه  نیارتباط ب یانجام دادند، بررس "اسانکارشن

 دگاهیاز د یهمگان هايزشو توسعه ور سازيیخصوص

جراي ا نیپژوهش نشان داد که ب جیکارشناسان انجام گرفت. نتا

رابطه  یهاي همگانو توسعه ورزش سازيیبرنامه خصوص

 نیکه ب پژوهش نشان داد جینتا نیهمچن وجود دارد. يمعنادار

اصالح  ،یمشارکت عموم زانیو م سازيیخصوص يهافهمؤل

مار براي تمرین به ش کنندهتیهدابهترین ورزش همگانی ساختار  

 ریتأثنۀ یزم درکه ) 2013( 46هیویپژوهش اب هجیروند. نتمی

انجام  ساالنبزرگدر  یبدن تیدر بهبود فعال يارسانه يهانیکمپ

 جیبر ترو یوشناثر ر یجمع يهانشان داد که رسانه ،گرفت

به  ندگانکنشرکت یابیدر دست یکم ریتأثاما ؛ داشتند يروادهیپ

ها سانهر نیداشته است. همچن یبدن تیاز فعال بخشتیرضاسطح 

 47همکاران و الیجاه اند.بوده در افراد مؤثر یتحرکیب در کاهش
 میانگین مردان، به نسبت که زنان دبه این نتیجه رسیدن )،2011(

 ورزش به گرایش روزنامه در و رادیو از يریرپذیتأثدر  باالتري

 )2005( 48است. هوم تربیش زنان در رسانه دو این نفوذو  داشتند

 "هاي جمعی در ژاپنورزش و رسانه"عنوان  با پژوهشی در

هاي جمعی به تر مخاطب، رسانهجذب بیش منظوربهکه  دریافت

شدن  یالمللنیب يسوبهبودن  یورزش از محلورزش رو آوردند. 

 یشورز يهارسانهاهمیت ویژه  . حال با توجه بهدکنیم شرفتیپ

 تیفعالنقش  نیو همچن جامعه افکار یدهو جهت یدهدر شکل

همچنین و  انیدانشجو یو روان یجسماني سازو ورزش در سالم

دانشگاه،  در تحصیل دوران در ورزشی هايفعالیت به با توجه

 منافع ناشی با تربیش دانشجویان که است خوبی بسیار فرصت

گونه که از مباحث نیز مستتر همانشوند.  آشنا بدنی هايفعالیت از

افزایش سطح آگاهی از  است، گسترش ورزش همگانی نیازمند

ورزش  يسازنهینهاد يمناسب براي زیرطریق آموزش، برنامه

رواج  اهمیت توجه به .  بااستامکانات  حیصح تیریو مد یهمگان

 سالمت جسمی ارتقاي براي مردم عموم میان در همگانی رزشو

اهمیت  جامعه و در ورزش دانشجویی اهمیت جامعه، روانی و

48. Home 
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 محقق ورزش در بین دانشجویان، به توجهات توسعه در هارسانه

در توسعه ورزش  یجمع يهانقش رسانه یبررس شد به آن بر

  .ازدبپرددانشگاه تهران  انیدانشجو دگاهیاز د یهمگان

  ی پژوهششناسروش

 هدف لحاظ به و پیمایشی نوع از و توصیفی پژوهش انجام روش

 انجام میدانی صورتبه اطالعات آوريجمع است. کاربردي

دانشجویان دانشگاه تهران  را پژوهش آماري این جامعه گرفت.

 نفر 384مورگان  و کرجسی جدول از . با استفادهدهندیم تشکیل

 333در بین  که شد انتخاب تصادفی گیرينمونه روش به

اهداف  به توجه با منظور بدین ی قرار گرفت.موردبررسپرسشنامه 

 ) مورد1393( صادقیان و همکاران پرسشنامه حاضر، تحقیق

 خرده شش با سؤال 23 شامل این پرسشنامه؛ قرار گرفت استفاده

 و بود سؤال تعدادي بر مشتمل مقیاس خرده که هر تهیه مقیاس

 از لیکرت ايگزینه پنج طیف اساس بر کالً سؤاالت پاسخ

 تنظیم )5( زیاد امتیاز خیلی ترینبیش ) تا1اصالً ( امتیاز ترینکم

  کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با کل پرسشنامه شد. پایایی

نفر از اساتید مدیریت  10 توسط نیز آن روایی و آمد دست 90/0

 ل شماره یک پایایی سؤاالتقرار گرفت. جدو تأیید مورد ورزشی

  ست.هامقیاس خرده از یک به هر مربوط

  

  پرسشنامه کل و پرسشنامه هايمقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي ضرایب -1جدول 

شماره   هاخرده مقیاس  ردیف

  سؤاالت

  آلفاي کرونباخ

 ورزش فواید از مردم ســازيآگاه در هارســانه نقش  1

  همگانی

8 - 1  78/0  

  83/0  9 - 11  مردم به همگانی ورزش آموزش در هانهرسا نقش  2

سانه  نقش  3 سانی اطالع ها درر  ورزش مورد در تبلیغ و ر

  آن هايهمایش و همگانی

17 - 12  79/0  

  86/0  18 - 20  همگانی ورزش به مثبت نگرش ایجاد ها دررسانه نقش  4

  82/0  21 - 23  همگانی  ورزش به ها در تغییر گرایش مثبترسانه نقش  5

نه  نقش  6 ــا  ورزش به  مردم در گرایش جمعی هاي رسـ

  همگانی (کل پرسشنامه) 

23 -1  90/0  

  

 حداقل، میانگین، نظیر توصیفی آمار از هاداده تحلیل در

ها متغیر توصیف براي استاندارد انحراف و درصد فراوانی، حداکثر،

 K – S  اسمیرنفاز قبیل آزمون کلموگروف   و از آمار استنباطی

 يمعنادارها، با توجه به سطح براي تشخیص نرمال بودن داده

تک  tآزمون  از نیز هاداده لیوتحلهیتجز گردید. براي استفاده

 اي استفاده شد.نمونه

  پژوهش  هايیافته

 هاي جمعیت شناختیهاي توصیفی در خصوص ویژگییافته

ر ی دهاي جمعخصوص نقش رسانهدانشجویان دانشگاه تهران در 

 موردمطالعهنفر  333از مجموع  توسعه ورزش همگانی نشان داد

در مورد وضعیت  .دهندرا زن تشکیل می %6/47را مرد و  4/52%

بودند. در خصوص  متأهل %2/6مجرد و  %8/93ها نمونه تأهل

غیر شاغل  %3/82شاغل و   %7/17ها وضعیت اشتغال نمونه

 پاسخگویان یتشناخ تیجمعهاي هستند. جدول زیر بقیه ویژگی

  دهد.می نشان را

  پاسخگویان یشناخت تیجمع اطالعات نتایج -2جدول 

ــع  مقطـــ

  تحصیلی

  %2/56  کارشناسی

  %9/37  کارشناسی ارشد

  %9/5  دکترا

رشــــــته 

  تحصیلی

  %6/55  علوم انسانی

  %1/7  علوم پایه

  %3/37  فنی و مهندسی

  %6/73  25 -18  سن

26- 33  7/23%  

  %7/2  به باال 34

ــابقه  ســـ

 ورزشی

  %4/5  ندارم

  %7/62  سال 3کمتر از 

  %4/23  سال 5 -3

  %5/8  سال 5بیش از  

تعــــــداد 

ــاي  روزهـ

  %7/7  روز 1

  %6/27  روز 2
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تمــرین در 

  هفته

  %8/39  روز 3

  %9/24  روز 3بیش از 

ــزان  میـــ

ــاعت  ســ

تمــرین در 

  هفته

  %9/18  ساعت 1تر از کم

  %6/45  ساعت 2 – 1

  %7/23  ساعت 3 – 2

  %8/11  ساعت 3بیش از 

  

 >P) 05/0(يمعنادار سطح مقدار به توجه با و سه جدول طبق

 آگاهی میزان که گرفت نتیجه توانمی t  مقدار بودن مثبت و

 سالمت جسمی باال براي همگانی ورزش فواید از دانشجویان

 .آگاهی دارد این در را نقش باالترین و نشریات است

 جسمی ورزش فواید مورد در رسانه سازيآگاه میزان -3جدول 

  همگانی

جه   t  میانگین   در

  آزادي

طح    ــ سـ

  يمعنادار

میزان آگاهی از فواید 

ورزش همگانی براي 

  جسمی سالمت

50/3  

  

  

59/3  332  001/0  

گاه  میزان ــازآ  يسـ

 هــايبــرنــامــه  

   تلویزیون

87/3  92/9  332  001/0  

گاه  میزان ــازآ  يسـ

   رادیو هايبرنامه

82/3  62/7  332  001/0  

گاه  میزان ــازآ  يسـ

   نشریات مطالب

13/4  70/4  332  001/0  

  

 يمعنادار سطح مقدار به توجه با و شماره چهار جدول طبق

)05/0 (P<مقدار بودن منفی و  t میزان که گرفت نتیجه توانمی 

ورزش  یفواید روانو  همگانی ورزش فواید از دانشجویان آگاهی

 نقش ترینبیش تلویزیون. ولی با این شرایط است پایین همگانی

  آگاهی دارد. این در را

  

  

  

  

  

  

  

 روانی ورزش فواید مورد در رسانه سازيآگاه میزان -4جدول 

  همگانی

جه   t  میانگین   در

  آزادي

طح    ســـ

  معناداري

گاهی  میزان  از آ

ــد  ــوای  ورزش ف

نی      براي  همگــا

  روانی سالمت

29/3  05/0-  332  96/0  

 سازي آگاه میزان

ــه  ــام ــرن ــايب  ه

   تلویزیون

68/3  77/6  332  001/0  

 سازي آگاه میزان

   رادیو هايبرنامه

32/3  48/0  332  63/0  

 سازي آگاه میزان

   نشریات مطالب

47/3  70/2  332  007/0  

  

 >P) 05/0(يمعنادار سطح مقدار به توجه با و پنج جدول طبق

 هايکه میزان برنامه گرفت نتیجه توانمی t  مقدار بودن مثبت و

 الییبا نسبتاز  ن و رادیو درباره ورزش همگانیآموزشی تلویزیو

 منفی نشریات براي t  است که مقدار . این در حالیاست برخوردار

 هاي آموزشیمیزان برنامهدهد که نشان می و این  آمدهدستبه

  .استپایین  درباره ورزش همگانی نشریات
  

  همگانی ورزش درباره رسانه آموزشی هايبرنامه میزان -5جدول 

جه   t  میانگین   در

  آزادي

طح    ــ سـ

  معناداري

مه    میزان نا  هاي بر

   تلویزیون آموزشی

45/3  49/2  332  013/0  

مه    میزان نا  هاي بر

   رادیو آموزشی

71/3  58/6  332  001/0  

 مــطــالــب مــیــزان

  نشریات آموزشی

19/3  87/1-  332  062/0  

  

 سطح مقدار به توجه با و شماره شش جدول طبق

 گرفت نتیجه توانمی t  مقدار بودن مثبت و>P) 05/0(يمعنادار

 مورد در رادیو و تلویزیون هايبرنامهرسانی اطالعکه میزان 

میزان . ولی استباال  نسبتاً همگانی ورزش مناسب هايمکان

  .است بوده پایین نشریات رسانیاطالع
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 مناسب هايمکان مورد در رسانه رسانیاطالع میزان -6جدول 

  همگانی ورزش

جه   t  نمیانگی   در

  آزادي

طح    ــ سـ

  يمعنادار

 رســـانیاطالع میزان

  تلویزیون

52/3  87/3  332  001/0  

 رســـانیاطالع میزان

   رادیو

43/4  78/27  332  001/0  

 رســـانیاطالع میزان

  نشریات

01/3  22/5-  332  001/0  

  
  يمعنادار سطح مقدار به توجه با و هفت جدول طبق

)05/0 (P< مقدار بودن منفی و  t، در   رسانه رسانیطالعا میزان

هاي ورزش براي ایجاد مشارکت در همایش رادیو ،تلویزیون

نشریات در این  رسانیمیزان اطالعولی  .است بوده پایین همگانی

  زمینه مناسب بوده است.

 در مشارکت ایجاد براي رسانه رسانیاطالع میزان-7جدول 

  همگانی ورزش هايهمایش

ــه   t  میانگین  درج

 آزادي

طح    ــ سـ

  ناداريمع

ــزان ــیــــ  مــــ

طالع  نی ا ــا  رســ

   تلویزیون

15/3  04/2-  332  042/0  

ــزان ــیــــ  مــــ

طالع  نی ا ــا  رســ

   رادیو

89/2  18/6- 332  001/0  

ــزان ــیــــ  مــــ

طالع  نی ا ــا  رســ

  نشریات

10/4  70/15  332  001/0  

 
  يمعنادار سطح مقدار به توجه با وهشت  جدول طبق

)05/0 (P< مقدار بودن منفی و  t، اثرگذاري تلویزیون و  میزان

 مثبت نگرش در ایجاد رادیو اثرگذاري بودن میزان معنادارغیر 

ولی میزان اثرگذاري  .است بوده پایین همگانی ورزش به نسبت

  نشریات در این زمینه مناسب بوده است.

  

  

  

  

 

 به نسبت مثبت نگرش ایجاد در رسانه، اثرگذاري میزان-8جدول 

 همگانی ورزش

ــه   t  میانگین  درج

 آزادي

طح    ــ سـ

  معناداري

اثرگــذاري   میزان  

ــه   ــام ــرن ــاي ب ه

   تلویزیون

28/3  25/2-  332  214/0  

اثرگــذاري   میزان  

   هاي رادیوبرنامه

50/3  01/3  332  065/0  

اثرگــذاري   میزان  

ــه   ــام ــرن ــاي ب ه

   نشریات

60/3  35/4  332  001/0  

  يمعنادار سطح مقدار به توجه با و شماره نه جدول طبق

)05/0 (P<مقدار بودن مثبت و  t، اثرگذاري تلویزیون و میزان 

 تغییر در ایجاد رسانه، اثرگذاري میزان که دهد،می نشریات نشان

ولی میزان  .است بوده همگانی باال ورزش به نسبت مثبت رفتار و

 اثرگذاري رادیو در این زمینه پایین بوده است.

میزان اثرگذاري رسانه، در ایجاد تغییر مثبت رفتار نسبت -9جدول 

 به ورزش همگانی

ــه   t  میانگین  درج

 آزادي

طح    ــ سـ

  معناداري

اثرگــذاري  میزان

ــه  ــام ــرن ــاي ب ه

   تلویزیون

12/4  11/13  332  001/0  

اثرگــذاري  میزان

   هاي رادیوبرنامه

89/2  18/6-  332  001/0  

اثرگــذاري  میزان

ــه  ــام ــرن ــاي ب ه

   نشریات

10/4  70/15  332  001/0  

  

 گیريبحث و نتیجه

 گذاشته تأثیر مردم بعاد زندگیا تمامی بر امروزه جمعی هايرسانه

 سطح و است. تکنولوژي داده را تغییر مردم زندگی شکل تقریباً و

 همچنین و جمعیارتباط وسایل از استفاده فرهنگ و سواد

 تشویق و ورزشی هايشبکه و تلویزیونی هايشبکه گسترش

 و زنده هايبرنامه و پخش هاشبکه این در ورزش به مردم

 پخش یا ايماهواره هايیا شبکه تلویزیون رد ورزشی مسابقات

 در اینترنت فضاي روزافزون ورزشی، گسترش مسابقات آنالین

و  يعامر دی(س است  لمسقابل بخصوص جوانان مردم بین

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از  ). 61: 1393 ،یجامع

هاي جمعی (رادیو، دیدگاه دانشجویان دانشگاه تهران رسانه

 ذارتأثیرگیون و نشریات) در توسعه ورزش همگانی مهم و تلویز
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)، 1394هاي شعبانی و همکاران (هستند که این نتایج با یافته

 )، مارین1392)، قره و همکاران (1393صادقیان و همکاران (

) همسو بود. نتایج پژوهش نشان داد که 2013( 49هوهمان

ند و دانشجویان از فواید جسمی ورزش همگانی آگاهی دار

ه دارند ک مؤثرياز این فواید نقش  سازيآگاههاي جمعی در رسانه

 بیندراین) همسو بود. 1394هاي اسالمی و همکاران (با یافته

 رسانه اکثر مردم است و دسترسی راحتی کهاین دلیل بهتلویزیون 

ازي مردم ستري در آگاهبیش تأثیر ،هادارد در مقایسه با دیگر رسانه

بعد جسمی آن دارد.  ازجملهاید ورزش همگانی نسبت به فو

در  مثبتی تأثیربعد روانی نتایج نشان داد که رسانه   درزمینه

فواید روانی و روحی ورزش همگانی  به سازي مردم نسبتآگاه

اشته که مثبتی د تأثیرنداشته است، ولی تلویزیون در این زمینه 

 انکارابلغیرقیرند گکه مردم از تلویزیون می تأثیريدهد، نشان می

تر از است. همچنین نتایج پژوهش نیز نشان داد، تلویزیون بیش

سازي مردم نسبت به فواید جسمانی هاي دیگر در زمینه آگاهرسانه

کند. بر اساس نتایج و روانی ورزش همگانی  نقش ایفا می

د سازي مردم نسبت به فوایمثبتی در آگاه تأثیريپژوهش، رادیو 

همگانی نداشتند که شاید علت آن دور شدن  روانی ورزش

تدریجی استفاده از رادیو در زندگی روزمره مردم و فاصله گرفتن 

هاي آموزشی رادیو و جدید جامعه باشد. نتایج برنامه بافرهنگآن 

تلویزیون را در زمینه گسترش آگاهی مردم نسبت به فواید جسمی 

ی نشریات نقش مثبت اما در این میان ،و روانی مثبت ارزیابی کرد

)، 1381( بدنیتربیت سازمان هاي پژوهشکه با یافته نداشتند

) همسو 1393و همکاران ( پور ایرج)، 1393صادقیان و همکاران (

) در 1998بود.  وانکل ( سوناهم) 1998( 50هاي وانکلو با یافته

 در افراد مشارکت افزایش در پژوهش خود نشان داد، آموزش

 عنوانبهتوانند می هارسانه و آیدمی شمار به مهمی عامل ورزش

 تعداد زیرا کنند؛ عمل همگانی ورزش آموزش براي تعلیمی ابزار

پایین نشریات در  تأثیر بر بنادارند.  توجه آن به مردم از زیادي

از نظرات کارشناسان و افراد خبره  باید هاي آموزشیزمینه برنامه

 ز نقش خود را ایفا کند. نشریاتاستفاده شود تا این رسانه مهم نی

د، بنابراین مدیران نشریات باید در نمشتریان مخصوص خود را دار

ر تسازي بیشپربارتر کردن متون خود و تالش در جهت روشن

مسائل جامعه قدم بردارند. نشریات در مقایسه با تلویزیون و رادیو 

بت سپذیر نیست، یا نبه علت اینکه یک رسانه متحرك و انعطاف

به دو رسانه قبلی انعطاف کمتري دارد، بنابراین در بین جوانان و 

تري دارد، پس الزم است نوجوانان مشتریان به نسبت کم

مسئوالن این قشر به این موضوع اهمیت داده و در هرچه پویاتر 

 جمعی هايرسانه تر کردن نشریات تالش کنند. امروزو منعطف

                                                                                                                                             
 
49.Marian Huhman 

 هايآگاهی گسترش در ونیروزافز تلویزیون نقش ویژهبه و

 امکان ما به هامؤثر رسانه کارگیريبه زیرا دارد؛ جدید عمومی

 مناطق در حتی هزینه اندك، با کوتاه، مدت در را پیامی دهدمی

 بدین که داشت انتظار توانمی روازاین و دهیم انتشار دورافتاده

یابد  افزایش نو رفتارهاي و هادیدگاه به مردم گرایش طریق

 میزان نتایج پژوهش در مورد). 35: 1393و همکاران،  انی(صادق

همگانی  ورزش مناسب هايمکان مورد در رسانه رسانیاطالع

این بخش از پژوهش در مورد میزان  نتایج بود. مطلوب نسبتاً

هاي صوتی و تصویري (رادیو و تلویزیون) رسانی رسانهاطالع

هاي ه با یافتههاي مناسب ورزش همگانی کنسبت به مکان

) 1392)، قره و همکاران  (1393صادقیان و همکاران ( پژوهش

هاي نوشتاري رسانی رسانهبود. ولی در زمینه اطالع سوناهم

 مورد در رسانه رسانیاطالع بودن میزان پایین (نشریات) مبنی بر 

. با توجه به نتیجه است همسو همگانی ورزش مناسب هايمکان

ها از عامل مؤثر و مهم تبلیغ ان گفت، رسانهتوپژوهش حاضر می

 خوبیبهرسانی براي گرایش مردم به ورزش همگانی و اطالع

 رسانه رسانیاطالع میزان پژوهش در مورد استفاده نکردند. نتایج

همگانی چندان  ورزش هايهمایش در مشارکت ایجاد براي

هاي پژوهش صادقیان و همکاران نیست؛ که با یافته مطلوب

) 1392) و قره و همکاران  (1392)، مرادي و همکاران (1393(

 هاي جمعی ازبود. رسانه سوناهمهمسو بود. ولی در بعد نشریات 

جانبه همه صورتبهتلویزیون گرفته تا رادیو و نشریات مختلف 

توانند در زمینه افزایش اطالعات مردم نسبت به ورزش می

رسانی ین وسیله براي اطالعها بهترهمگانی فعالیت کنند. رسانه

اسب براي ورزش همگانی و آگاه کردن هاي مندر مورد مکان

ها در این زمینه وظیفه اگر آن مردم براي شرکت در ورزش هستند؛

بسیار مهمی در ایجاد نشاط و  تأثیرانجام دهند  خوبیبهخود را 

سالمتی در جامعه خواهند داشت.  نتایج پژوهش نشان داد که 

 ورزش به نسبت مثبت نگرش ایجاد در رسانه، اثرگذاري میزان

تواند می موضوع این که ؛رسدنمی نظر بههمگانی چندان مطلوب 

 ها وهمایش از رسانیاطالع در هاضعیف رسانه به دلیل نقش

 مانند عوامی تأثیرگذاريو   همگانی هاي برگزاري ورزشمکان

دسترسی افراد  امکانات و فرهنگی و اقتصادي، اجتماعی وضعیت

 به هابه ورزش همگانی باشد. نتایج پژوهش نشان داد که رسانه

 زمینه کار این در اندیا نتوانسته و نکرده توجه مهم عامل این

 نگرش ایجاد دهند؛ ولی در زمینه اثرگذاري نشریات درمؤثر انجام 

مناسب بود. یکی از وظایف  نسبتاًهمگانی  ورزش به نسبت مثبت

ها در زمینه ورزش ایجاد نگرش مثبت در مردم است، مهم رسانه

مثبت ورزش کردن براي همگان  تأثیردر زمینه ورزش همگانی 

 
50. Wankle 
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ترین ارتباط مستقیم را ها که بیشاست؛ بنابراین رسانه شدهثابت

 جمعیارتباط، باید در تلویزیون، رادیو و دیگر وسایل دارندمردم با 

نند و با انواع تبلیغات سعی کخوب ورزش صحبت کنند  تأثیراتاز 

جاد تواند در ایکه این کار می مردم را نسبت به آن ترغیب کنند

نشاط و سالمتی در جامعه نیز بسیار مهم باشد. نتایج پژوهش 

نشان داد که میزان اثرگذاري رسانه، در ایجاد تغییر مثبت رفتار 

 این بخش از . نتایجاستمطلوب  نسبتاًنسبت به ورزش همگانی 

هاي نوشتاري و رسانی رسانهپژوهش در مورد میزان اطالع

تصویري (نشریات و تلویزیون) نسبت به ایجاد تغییر مثبت رفتار 

صادقیان و  هاي پژوهشنسبت به ورزش همگانی با یافته

بود. ولی در  سوناهم) 1392) قره و همکاران  (1393همکاران (

بودن ایجاد  پایین ر هاي صوتی مبنی برسانی رسانهزمینه اطالع

بود. به علت  همسو تغییر مثبت رفتار نسبت به ورزش همگانی

ارتباط روزمره مردم با تلویزیون و نشریات، کارشناسان و مسئوالن 

هاي الزم براي زمینه ،هاي جدیدها باید با ایجاد برنامهرسانه

این  که ؛حضور و مشارکت مردم در ورزش همگانی را فراهم آورند

تواند در زمینه تغییر نگرش مردم نسبت به ورزش همگانی می کار

  مؤثر باشد.

توان گفت نگرش دانشجویان دانشگاه تهران نسبت می آخردر 

 کندهاي جمعی در توسعه ورزش همگانی ثابت میرسانه تأثیربه 

که مسئوالن و کارشناسان امر رسانه و تبلیغات در زمینه حمایت 

اي تالش سه با ورزش قهرمانی و حرفهاز ورزش همگانی در مقای

مهم از تبلیغات حاضر در دنیاي امروز حال اند.  در الزم را نکرده

 و شودمی محسوب افراد گرایش و نگرش تغییر عوامل ترین

ابراین بن ؛کرد ترغیب همگانی ورزش به را مردم با تبلیغ توانمی

 به ورزش هاي متنوعی براي تشویق مردمها باید از شیوهرسانه

همگانی بخصوص قشر جوانان و دانشجویان استفاده کنند. 

ع یکی از مناب ،رسانی و تبلیغاتها عالوه بر نقش اطالعرسانه

 صورتبههستند که تمام جزئیات را  باصرفهو  دسترسقابل

 نتوادر مجموع می بنابراین ؛دندهمطلوب در اختیار مردم قرار می

 ها انجامدر رسانه باید قدامات الزمها و ازمینه که فتگر نتیجه

گیرد تا دانشجویان در ورزش همگانی شرکت کرده و زمینه براي 

. رددگدسترسی راحت و بهتر دانشجویان در ورزش همگانی فراهم 

ن ورزش وي بیرسانه وظیفه بسیار مهمی در ارتباط با ایجاد رابطه ق

 رتأثینه از آن هاي رسامردم با دیدن برنامه و سالمتی جامعه دارد.

اگر در رسانه ورزش مفید و خوب جلوه داده شود، بر  گیرند؛می

 گذارد، ولی اگر فواید ورزشزیادي می تأثیرنگرش و دید بیننده 

توان یم تواند از آن آگاهی داشته باشد.تبلیغ نشود بیننده نیز نمی

و از  صحبت کند خوبیبهگفت رسانه زبان ورزش است پس باید 

هاي رزش براي بیننده بگوید. مسئوالن نیز باید از کانالفواید و

هاي جمعی مثل تلویزیون، رادیو و نشریات مختلف مختلف رسانه

گذارد، در می تأثیراي خاص روي مخاطب که هر یک از جنبه

مورد ورزش و بخصوص ورزش همگانی صحبت کند و از فواید و 

 نشان داد که یجنتاضروریات حضور در آن براي مردم حرف بزند. 

نه ریزي در زمیو باید برنامه ها داراي نقص هستیمما در این زمینه

هاي ورزش همگانی را تغییر دهیم، در مورد فواید آن، مکان

مناسب براي انجام ورزش، تغییر در نگرش و دیدگاه مردم نسبت 

رد. سازي صورت گیبه آن و دیگر مسائل مربوط به آن باید شفاف

هاي بسیار مناسبی براي ایجاد مراکز و زمینهما در کشور 

هاي زیادي نیز هاي انجام ورزش داریم، همچنین رسانهمکان

توانیم از طریق آن افراد جامعه را به ورزش کردن داریم که می

سوق دهیم، فقط باید مدیران و مسئوالن ورزش کشور حس نیاز 

به ورزش کردن براي تضمین سالمتی جامعه را در خود 

  .پرورش دهند ازپیشیشب
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