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 چكيده

ايـن   در ،هـا هاي ملي و نقش ميانجي رسانهمقياس اهميت توسعه آن درو مختلف زندگي فردي و اجتماعي  ابعاد رورزش ب اثره با توجه ب
مـورد بررسـي قـرار     انيبه ورزش همگ دانشجويان دانشگاه الزهرادر گرايش را هاي جمعي نقش رسانه درصدد برآمده تاپژوهش حاضر  زمينه
-نمونه و مورگانكرجسي جدول  با استفاده از دهند.دانشگاه الزهرا تشكيل ميدانشجويان از  هنفر 7000تحقيق را جمعيت . جامعه آماري دهد

 گـردآوري پيمايشي مقطعي و ابـزار   –. روش پژوهش توصيفي عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند به نفر 364اي طبقه-گيري تصادفي
 افـزار كمك نرم ااز آزمون تي تك دامنه و بنيز ها وتحليل داده تجزيهبراي  بوده است. 841/0) با پايايي 1390صادقيان (اطالعات، پرسشنامه 

spss  0/05و در سطح معناداري=α  ،د مطلـوب بـو   يورزش همگـان  ديفوا يدرباره يسازنقش رسانه بر آگاهاستفاده گرديد. نتايج نشان داد
نگرش  جادينقش رسانه، در ا زانيم نينامطلوب بود. همچن يورزش همگان يهاشيمناسب و هما يهارسانه در مورد مكان يرساناطالع يول

 ارزيابي شد.نامطلوب  يمثبت رفتار نسبت به ورزش همگان رييمثبت و تغ
 .راديو و تلويزيون، نشريات هاي جمعي،ورزش همگاني، رسانه هاي كليدي:واژه

  
 مقدمه

هاي غير واگير ناشي ي بيماريهاي جهاني در زمينهنگراني
مصـرف الكـل و كمبـود     ،كشـيدن سـيگار   فقر غذايي، پيري، از

فعاليـت بـدني    حال افزايش اسـت.  سرعت در چاقي به تحرك و
-ومير مي هاي مرگكاهش علت منظم باعث افزايش سالمتي و

ر بيماري قلبي و منافع سالمتي بسياري مانند كاهش خط شود و
پـوكي   سـرطان روده،  كـاهش ديابـت،   سـكته مغـزي،   عروقي،

وجـود مزايـاي فعاليـت بـدني      با ... دارد. افسردگي و استخوان،
كشورهاي توسعه يافته و چه  بزرگساالن چه در بخش بزرگي از

توسعه موفق به دستيابي به سطوح توصـيه   كشورهاي درحال در
درصـد   25 تنهـا و  انـد هشده بـراي انجـام فعاليـت بـدني نشـد     

 كنندبزرگساالن در ايالت متحده به مقدار توصيه شده ورزش مي
 درصد اوقات فراغت براي انجام فعاليت منظم بدني ندارند 29 و

65F).2004(بول و همكاران، 

 هرگونه معني به بدني، فعاليت مفهوم4
 از روان يـا  بهبودجسمـاني هدف با جسمي هايفعاليت هرگونه
  دهد. مي پوشش را همگاني ورزش مفهـوم ورزش، طريق

  
 خـانواده  و فرد زندگي ازمكملي  همواره جزء  بدني، فعاليت

 نقـش  اجتمـاعي  هـاي فعاليت و خانوادگي هايارتباط در و است
 اعضـاي  فراغت، اوقات در تفريحي هايفعاليت با .دارد بسزايي
 و امنيـت  آن، پـي  در و يابندمي دست شادي و لذت به خانواده

 سـالم  زنـدگي  و بهداشـت  تـأمين  اجتمـاعي،  و روانـي  شآسـاي 
شـود  مـي  بـدني فـراهم   تربيـت  دسـتاوردهاي  از يكـي  عنوان به

عنـوان مركـز عصـبي جامعـه      هـا بـه  سانهر.)1381(انورالخولي، 
هاي جمعي اهداف مختلفي همچـون  شوند و رسانهمحسوب مي

متقاعدسـازي و همچنـين    سـرگرمي،  فراهم كـردن اطالعـات،  
ها انسان بـر  ليونيبين م ي نامحسوس انتقال فرهنگ راا گونه به

 اطالعات انتقال ابزار مؤثرترين و ترينمهم هارسانه عهده دارند.
 فرهنــگ  در ت هسـتند. ارتباطـا  فرآينـد تحـقق در هاآگاهي و

 كـه  وسيله هر است آمده » رسانه «فارسـي عميـد مقابل كلمه
 و راديـو  ماننـد  برسـاند،  مـردم  اطـالع  بـه  خبـري را  يا مطلب

 ).1391و همكاران، مولوي( روزنامه و تلويزيون
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 ه هاي ورزشيمديريت ارتباطات در رسان 
 1392زمستان ، 2سال اول، شماره 

اي وبيننـده  كنـد صورت گزينشـي عمـل مـي    جامعه امروز به 
اش بـه اسـتفاده از   تجربـه  نگـرش و  طور متفاوتي باتوجه بـه   به

هـاي متفـاوتي   به شكل هارسانه ،درنتيجه .نمايندرسانه عمل مي
متحرك  تصاوير و اينترنت نامه،روز تلويزيون، مجله، مانند راديو،
ها نقـش محـوري و   رسانه .)2013(هاند و همكاران،  وجود دارند

توسعه آگاهي و انتقال اطالعات به شـنوندگان و   در انكار غيرقابل
هـا نقـش   ويژه مسئوليت اصـلي رسـانه   به ها دارند. تغيير افكار آن

ش توانـد نقـ  هاي جمعـي مـي  رسانه باشد.رهبري و راهنمايي مي
هـاي جديـد   باال بردن آگاهي عمـومي و گسـترش ايـده    ثر درؤم

؛ تـوكلي و همكـاران،   2006(سيانفرون و همكاران،  داشته باشند
 آمريكـاي  و اروپـايي  هايدولت راستا، برخي اين در ؛ و)2013
 تحـرك  و ورزش تـرويج  و تبليـغ  در هـا رسـانه  سهم از شمالي
  .كنندمي استفاده

 29 كـه از مـرور   )1994( مكاراننتايج تحقيق ماركوس و ه
تحقيق كه در زمينه استفاده از رسانه انجام گرفت، نشان داد كـه  

هـا  اثر رسانه اي به ميزان بااليي بود؛ اماهاي رسانهيادآوري پيام

استفاده  .پاييني بود در افزايش فعاليت بدني افراد به ميزان بسيار
ــت از ــاه و  پرين ــر كوت ــن اث ــدت تلف ــر رف  يم ــر تغيي ــراد  ب ــار اف ت

نفــر از  350خــود كــه در تحقيــق ) در 1390صــادقيان (.داشــت
در هفته  بار كيگانه شهر همدان كه حداقل  4شهروندان مناطق 

كردنـد،  هاي ورزش همگاني شهر همدان ورزش مـي در ايستگاه
هـاي جمعـي (تصـويري،     نشان داد كه انواع رسـانه  انجام گرفت

بـه ورزش همگـاني    بر گرايش مردم شهر همدان صوتي، چاپي)
ثير دارد و در گرايش مردم شهر همـدان بـه ورزش همگـاني،    أت

سازي مردم از فوايد ورزش همگاني ها، آگاهترين نقش رسانهمهم
رسـاني در مـورد ورزش   ها، تبليغ و اطـالع و كمترين نقش رسانه

در تحقيـق مـرادي و همكـاران    .هاي آن بـود همگاني و همايش
 كـه  داشتند رسانه اظهار و ورزش يهحوز نظران ) صاحب1390(

 همگـاني،  ورزش توسـعه  بـر  ورزشـي  هـاي رسانه تأثير با وجود
 مسـئله  ايـن  بـه  مطلـوبي  و مناسـب  توجـه  ورزشـي  هايرسانه

 همگاني ورزش به را الزم زمان خود ريزيدر برنامه و اندنداشته
 هـاي ورزش مخـتص  سـازي برنامه بيشتر و دهندنمي اختصاص
 تـوان مـي  تحقيـق،  نتـايج  به با توجه اي است.فهحر و قهرماني

ـ  امـل تع جهـت  در مناسـبي  عملياتي ريزيبرنامه  و هـا رسـانه  اب

 در همگـاني  ورزش بـراي توسـعه   هـا  آن هايظرفيت از استفاده
 بـه  )1387( رادقيامي ديگر، پژوهشي در .داد انجام مختلف ابعاد
ورزش  بخش در گروهي هايرسانه عملكرد كه رسيد نتيجه اين

 ورزش بخـش  در اما نبوده، همسو بدني تربيت اهداف با همگاني
نشـان داد  ) نيز 1386قاسمي (نتايج تحقيق همسوست.  قهرماني

هاي تلويزيـون بـا نقـش مطلـوب آن در     بين نقش موجود برنامه
ــعه ــي  توسـ ــتالف معنـ ــاني اخـ ــود ي ورزش همگـ داري وجـ

ف زندگي فردي مختل ابعاد ورزش بر توجه براثر با بنابراين.داشت
هــاي ملــي و نقــش مقيــاس و اجتمــاعي اهميــت توســعه آن در

توسعه  در هااين زمينه، شناسايي نقش رسانه ها درميانجي رسانه
ايـن زمينـه ضـروري     هاي مناسب درسازي برنامهآماده ورزش و

ثر از ؤريـزي كـالن بـراي اسـتفاده مـ     گونه برنامـه  هر .باشدمي
ايــن زمينــه و  اســايي عميـق در بــه شن هــا نيـاز عملكـرد رســانه 

محورهاي مختلف توسعه  تحقيقاتي در زمينه اين عملكردهاي در
)؛ بنـابراين ايـن تحقيـق    2013ن، (توكلي و همكـارا  ورزش دارد

هاي جمعي در رسانهاست كه نقش پاسخ به اين پرسش  صدددر
دانشگاه الزهرا شهر تهران به ورزش همگاني  وياندانشجگرايش 

 به چه ميزان است؟

 روش تحقيق

اين تحقيق برحسب دستاورد يا نتيجه تحقيق، از نوع 
كاربردي و برحسب اهداف تحقيق، از نوع توصيفي و از جنبه 

باشد. جامعه آماري اين ها، ميداني ميروش گردآوري داده
-ه الزهرا تهران تشكيل ميپژوهش را كليه دانشجويان دانشگا

باشد. در تحقيق حاضر با نفر مي 7000ها  دهند كه تعداد آن
66Fاستفاده از جدول كرجسي و مورگان

-نفر به روش نمونه 364، 1
اند. بدين منظور با توجه به اهداف گيري تصادفي انتخاب شده

) استفاده شده است. 1390تحقيق حاضر، از پرسشنامه صادقيان (
به  841/0آزمون با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ پايايي اين 

دست آمده است و روايي آن نيز توسط اساتيد مورد تأييد قرار 
 بعد بررسي شد.  7پرسشنامه نقش رسانه از در اين است.  گرفته

 تك نمونه استفاده شد. t ها نيز از آزمونوتحليل داده براي تجزيه
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 به ورزش همگاني دانشجويان دانشگاه الزهراهاي جمعي در گرايش نقش رسانه بررسي
 و همكاران قره

 
 هاي تحقيقيافته

ر سطح معناداري و با توجه به مقدا 1بر طبق جدول  -
)05/0P<مثبت بودن مقدار ) و t توان نتيجه گرفت كهيم 

 
 

فوايد ورزش همگاني براي سالمت  ميزان آگاهي دانشجويان از
باشد و تلويزيون باالترين نقش را در اين آگاهي مي جسمي باال

 دارد.
 

 رد فوايد جسمي ورزش همگاني.سازي رسانه در موميزان آگاه :1جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
93/3 جسمياز فوايد ورزش همگاني براي سالمت  آگاهي ميزان   34/19  363 001/0  

12/3 فوايد ورزش همگاني براي سالمت جسمي هاي تلويزيون ازبرنامه يساز يآگاه ميزان  033/3  363 003/0  
25/3 فوايد ورزش همگاني براي سالمت جسمي از راديو هايبرنامه آگاهي سازي ميزان  70/4  363 001/0  
35/3 فوايد ورزش همگاني براي سالمت جسمي از مطالب نشريات آگاهي سازي ميزان  09/17-  363 001/0  

 
سطح معناداري و با توجه به  2بر اساس اطالعات جدول  -

)05/0P<( مثبت بودن مقدار و t توان نتيجه گرفت كه يم
فوايد ورزش همگاني براي سالمت  ن آگاهي دانشجويان ازميزا

باشد و در اين مورد نيز تلويزيون باالترين نقش رواني نيز باال مي
 را دارد.

 
 سازي رسانه در مورد فوايد رواني ورزش همگاني.: ميزان آگاه2جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
3/77 روانيت از فوايد ورزش همگاني براي سالم آگاهي ميزان  85/72  363 001/0  
فوايد ورزش همگاني براي سالمت  هاي تلويزيون ازبرنامه آگاهي سازي ميزان
 رواني

44/3  48/7  363 001/0  

89/2 روانيفوايد ورزش همگاني براي سالمت  از راديو هايبرنامه آگاهي سازي ميزان  005/2-  363 046/0  
73/2 روانيايد ورزش همگاني براي سالمت فو از مطالب نشريات آگاهي سازي ميزان  74/6-  363 001/0  

 
 ) و>٠۵/٠P(و در سطح معناداري  3با توجه به جدول  -

هاي توان نتيجه گرفت كه ميزان برنامهيم t مثبت بودن مقدار
باشد. اين در حالي و راديو به ميزان بااليي مي تلويزيون آموزشي

 به دست آمده است.نشريات منفي  براي tاست كه مقدار 
 

 .درباره ورزش همگاني رسانهآموزشي  هاي برنامهميزان : 3جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
22/3 هاي آموزشي تلويزيون درباره ورزش همگانيبرنامهميزان   68/5  363 001/0  
44/3 درباره ورزش همگاني راديوهاي آموزشي برنامهميزان   82/9  363 001/0  
88/2 درباره ورزش همگاني ،لب آموزشي نشرياتمطاميزان   25/2-  363 025/0  

 
 با توجه به سطح معناداري كهداريم  4در جدول  -

)٠۵/٠P<منفي بودن مقدار  ) وtو  تلويزيونهاي ، ميزان برنامه
در هاي مناسب ورزش همگاني مورد مكان درراديو و نشريات 

 .پايين بوده استتلويزيون، راديو و نشريات 
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 ه هاي ورزشيمديريت ارتباطات در رسان 
 1392زمستان ، 2سال اول، شماره 

 

 .هاي مناسب ورزش همگانيمورد مكان در رسانهرساني طالعميزان ا :4جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
93/1 هاي مناسب ورزش همگانيمورد مكان در لويزيونرساني تطالعميزان ا  12/45-  363 001/0  
98/1 هاي مناسب ورزش همگانيمورد مكان درراديو رساني طالعميزان ا  47/39-  363 001/0  
23/2 هاي مناسب ورزش همگانيمكان در موردنشريات، رساني طالعميزان ا  61/18-  363 001/0  

منفي بودن  ) و>05/0Pسطح معناداري (با توجه به مقدار  -
و  تلويزيونهاي ميزان برنامه كه توان نتيجه گرفتيم t مقدار

پايين  هاي مناسب ورزش همگانيمورد مكان درراديو و نشريات 
 .)5بوده است (جدول 

 
 

 .هاي ورزش همگانيبراي ايجاد مشاركت در همايش رسانهرساني طالعميزان ا: 5جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
هاي رساني و تبليغات تلويزيون، براي ايجاد مشاركت در همايشاطالعميزان 

2/25 روي خانوادگي)(مثل پياده ورزش همگاني  11/34-  363 001/0  

هاي ورزش ، براي ايجاد مشاركت در همايشراديورساني و تبليغات اطالعميزان 
2/07 روي خانوادگي)(مثل پياده همگاني  16/29-  363 001/0  

هاي ، براي ايجاد مشاركت در همايشنشرياترساني و تبليغات اطالعميزان 
1/57 روي خانوادگي)(مثل پياده ورزش همگاني  34/54-  363 001/0  

 
ميزان اثرگذاري ) در >05/0P(با توجه به سطح معناداري  -

ميزان اثرگذاري در  tمنفي بودن مقدار  و همچنين تلويزيون
 راديو و نشريات نشان مي دهد كه ميزان اثرگذاري رسانه، در

پـايين بـوده اسـت     ايجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش همگاني
 ).6(جدول 

 

 .ايجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش همگاني در، ه: ميزان اثرگذاري رسان6جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 

03/3 ايجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش همگاني درهاي تلويزيون، برنامهميزان اثرگذاري   754/0  363 451/0  
33/2 ايجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش همگاني در، راديوهاي برنامهميزان اثرگذاري   87/14-  363 001/0  

14/2 ايجاد نگرش مثبت نسبت به ورزش همگاني در، ميزان اثرگذاري مطالب نشريات  73/15-  363 001/0  
 

 منفي بودن مقدار ) و با توجه به>05/0P( در سطح معناداري -
t ايجـاد در، ميزان اثرگذاري رسـانهتوان اين نتيجه را گرفت كه يم 

پايين بوده است همگاني نسبت به ورزش  تغيير مثبت رفتار
 ).7(جدول 

 

 .ورزش همگاني تغيير مثبت رفتار نسبت بهايجاد  در، ميزان اثرگذاري رسانه :7جدول 

 sig درجه آزادي t ميانگين 
2/79 ورزش همگاني تغيير مثبت رفتار نسبت بهايجاد  در، لويزيونهاي تبرنامهميزان اثرگذاري   5/26-  363 001/0  
64/2 ورزش همگاني نسبت به تغيير مثبت رفتار در ايجاد ،راديوهاي برنامهميزان اثرگذاري   69/8-  363 001/0  
27/2 ورزش همگاني تغيير مثبت رفتار نسبت به ايجاد در مطالب نشريات،ميزان اثرگذاري   10/20-  363 001/0  
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 گيريبحث و نتيجه 

كـه   باشندها ازجمله عوامل اساسي تغيير در جامعه ميرسانه
ها نوعي خاص از تغيير كه كمك به ايجاد نگاهي جديد بـه   ناز آ

رود (هاند و همكاران، بدني است انتظار مي سمت ورزش و تربيت
نتايج تحقيق نشان داد كه دانشجويان از فوايد جسمي و . )2013

سـازي از  هـا در آگـاه  رواني ورزش همگاني آگاهي دارند و رسانه
بـين نقـش تلويزيـون     د. درايناين فوايد نقش مؤثر و بااليي دارن

ا، تلويزيـون  هـ رسـانه گل سرسبد  كه ازآنجايي باشد.تر ميپررنگ
ي پوشش مخاطب، در مقايسه بـا  و به دليل سطح گسترده است

ولـي   رسد. اين نتيجه منطقي به نظر مي هاي گروهيديگر رسانه
-سازي دانشجويان پايين مـي در اين راستا نقش نشريات در آگاه

سازي طور كه بايدوشايد به آگاهديگر نشريات آن عبارتي هباشد و ب
پردازند. همچنين بر اساس نتايج ي ورزش همگاني نميدر زمينه

هاي آموزشي تلويزيـون و راديـو بـه ميـزان     تحقيق ميزان برنامه
 كـه  رنگ است مطلوبي بوده است، اما همچنان نقش نشريات كم

فحات و كمبـود  توانـد بـه دليـل محـدوديت صـ     اين موضوع مي
كـه نشـريات نيـز     كارشناسان ورزشي در نشريات باشد. ازآنجايي

مخاطب خاص خود را دارند بايد توجه بيشتري بـه پـرداختن بـه    
ميـان  ايـن  در ورزش همگاني در نشريات مبـذول داشـت. ولـي    

، يررسـم يهاي جمعي، راديو و تلويزيون ازنظـر آمـوزش غ   رسانه
ه دليل برد وسـيعي كـه دارنـد،    ب و همچنين اي دارد جايگاه ويژه

و چنانچـه   يكي از بهترين وسايل آموزشـي و فرهنگـي هسـتند   
توانند همانند مدرسه و دانشگاه در ي بكار گرفته شوند ميدرست به

ها حتـي  رسانهي عمل نمايند. خوب بهتربيت و آموزش افراد جامعه 
ي بـرا  دانشگاه امتيازاتي برخوردارند. جهاتي نسبت به مدرسه و از

حتي برخـورداري از   صدا، حركت و تنظيم نور، آرايي،مثال صحنه
وسـيله   هاي آموزشي بـه هاي تكرارپذيري برخي از صحنهقابليت

با جاذبه بيشـتر   توان آموزش را از طريق اين رسانه،تلويزيون مي
مـارين  نتـايج تحقيـق    .)1386،اخترشهر( كيفيت بهتر ارائه داد و

67Fهوهمان

امريكـا   سـال در  9-13آمـوزان   كه در دانش) 2013( 1
سـال   1 اي بعـد از هـاي رسـانه  انجام گرفـت نشـان داد كمپـين   

 در فوايد فعاليت بـدني و  دستيابي به آگاهي از موفقيت بااليي در

                                                           
1. Marian Huhman 

 ؛ كـه دداشتن سال 13 تا 9اثربخش كردن اوقات فراغت كودكان 
 باشد.طوركلي همسو مي با نتايج اين تحقيق به

ـ   رسـاني رسـانه در زمينـه    زان اطـالع نتايج نشان داد كـه مي
ايـن   ؛ كـه مناسـب ورزش همگـاني مطلـوب نيسـت     هايمكان

) مبني پايين بـودن  1390قسمت از پژوهش با تحقيق صادقيان (
-و همايش هاي مناسبمورد مكان در رساني رسانهميزان اطالع

ي باشد. با توجه به نقش گستردههمسو مي ورزش همگاني هاي
مگاني در تشويق مردم بـه فعاليـت بـدني    هاي ورزش ههمايش

 ها بايد به اين مهم توجه بيشتري داشته باشند.رسانه

دهد، باوجوداينكه نقـش رسـانه   ديگر نتايج تحقيق نشان مي
اما ؛ سازي مردم از فوايد ورزش همگاني نسبتاً مطلوب بوددر آگاه

ميزان اثرگذاري رسانه در توسعه نگرش و همچنين ايجاد رفتـار  
تواند بت به ورزش همگاني پايين ارزيابي شد. اين موضوع ميمث

ها رساني از همايشها در اطالعبه اين دليل باشد كه نقش رسانه
دليـل ديگـر    ؛ وهاي انجام ورزش همگاني پـايين اسـت  و مكان

گـذاري عوامـل ديگـر ماننـد وضـعيت اقتصـادي،       تواند تـأثير مي
پـرداختن   باشد كه دراجتماعي و فرهنگي و امكانات در دسترس 

 افراد به ورزش همگاني مؤثر است.

 در تحقيـق خـود   )1386( روشـندل اربطـاني  طور كه  همان 
 37ها بر نهادينه شدن ورزش همگاني معنادار رسانه نشان داد اثر

درصد بقيـه بـه عوامـل ديگـر بسـتگي دارد و       63 درصد است و
و  هنجـاري  كاركردهـاي شـناختي،   هاي جمعـي كشـور از  رسانه

سـازي ورزش همگـاني در جامعـه    منظور نهادينه ظيمي الزم بهتن

وود  )، گـرين 2013نتـايج بـا تحقيـق ابيويـه (     .برخوردار نيسـتند 
 ) كه در1390( نژادآقاجاني و نادري) و 1390)، صادقيان (1996(

جمعـي در   پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه وسـايل ارتبـاط  
بـا   ولي. باشدناهمسو مي است، ثر بودهؤتشويق افراد به ورزش م

) و 1387راد ()، قيـامي 1390)، مـرادي ( 1994تحقيق ماركوس (
 باشد. همسو مي )1386قاسمي (

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/621947
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68Fهمچنين با تحقيق جكسون 

 اثر ) مبني بر اينكه كه1991( 1
 بدني فعاليت مردم در مورد آگاهي افزايش بر جمعي هايرسانه

 30 بـدني  عاليـت ف بـه  گـرايش  و رفتار تغيير روي و درصد 87
 كردن همگاني و ورزش در توسعه باشد.است همسو مي درصد

 هـاي  از ناهنجـاري  پيشـگيري  هايروش مؤثرترين ازجمله آن
 جـوان  نسـل  در ويـژه  به اجتماعي هايتقويت ارزش و رفتاري

 .باشدمي

 كه داشت اظهار تحقيقي در )1387مشهدي ( مهدويان
 ورزش كردن تر فعال در زيادي نقش گروهي هايرسانه

 با و دارند بانوان ورزش ايحرفه و قهرماني تربيتي، همگاني،
 هايكه رسانه داد پيشنهاد حاضر، ضعيف وضعيت به توجه

-برنامه در هاورزش از هريك به تا كنند اتخاذ ترتيبي گروهي
نتايج تحقيق رحماني  .دهند تخصيص مناسبي سهم خود، هاي

بدني  علمي رشته تربيت هيئت نفر از اعضاي 200در  ) كه1384(
دانشگاه وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري  33شاغل در 

كه گسترش ورزش همگاني بايد  ، انجام گرفت نشان دادبودند
هاي درازمدت ورزش قرار گيرد. در اين مورد سرلوحه برنامه

گذاري روي ورزش همگاني افزايش تجهيزات و ميزان سرمايه
هاي تحقيق قرار دارد. با صصين ازجمله نمونهمورد توجه متخ

تر و هماهنگ با گرايش جهاني الزم توجه به دسترسي آسان
-است ورزش همگاني بيش از ورزش قهرماني توسعه يابد. دولت

گذاري كنند، ها تمايل دارند روي ورزش قهرماني سرمايه
كه ورزش و فعاليت بدني در جهان معاصر داراي دو جنبه  درحالي

ريزان بايد روي توسعه ورزش فريحي و سالمتي است برنامهت
ييد كنند. با چنين روشي، زمينه رشد ورزش قهرماني أهمگاني ت

رساني يكي ها عالوه بر نقش اطالعرسانهد. نيز فراهم خواهد ش
زئيات را جدسترس و باصرفه است كه تمام  منابع قابل از
-كنار آن نقش ند. دردهصورت مطلوب در اختيار مردم قرار مي به

 مشكالت ورزش شهروندي،بيان قبيل  هاي مهم ديگري از
-فرهنگ تحليل علمي و كارشناسانه براي كمك به رشد ورزش،

تبليغات در ورزش كشور  سازي در جهت اصالح اخالق ورزشي و
ها بايد از بنابراين رسانه ؛)1392، يميني( توانند داشته باشندمي

 وسعه ورزش همگاني بهره بگيرند،براي ت هاي متنوعشيوه

                                                           
1. Jakson 

 تبليغ، و اخبار احساس، و انديشه ابزارهاي از استفاده با چراكه
 و گذاشت تأثير پيرامونى توان بر محيطمي آگاهي دادن، و نشر
 به آخر در و مشترك فصلي به مخاطب، قانع سازي با جهيدرنت

نهايى كه توسعه ورزش همگاني در بين تمامي مردم  هدف
صورت  ها بايد بهدرنتيجه رسانهباشد، دست يافت. ميجامعه 

 و اصولي صورت به را همگاني ورزش و عمل كرده سيستماتيك
 در انقالبي وسيله بدين تا داده كار خود قرار سرلوحه در بنيادي

 آورند. وجود به كشور ورزش همگاني
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 .25، شماره 25. دوره نشريه حركت ."راهبردي ورزش
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Abstract 
Considering the effect of sport on different dimensions of personal and social life, importance 
of its development atnational scale and mediator role of media in this regard. This study 
surveyed the role of mass media to attitudestosport for all in students of ALzahra university. 
The statistical population created from 7000 students, including 364 people who have been 
selected by Krejcie and Morgan’s table. Method of this study was cross-sectional survey and 
data were based on Sadeghiyan questionnaire. Its reliability has been determined as 0.841. 
Data analysis was performed using t-test, single domain and software  SPSS16  with 
significant (p<0/5). The role ofthemedia ininformingthe publicaboutthe benefits of 
exercisewas desirable butthe mediainformationaboutappropriate placesandconferences about 
sport for allwere undesirable. The extent of the media's role in creating a positive attitude and 
positive change of attitudes towards sport was undesirable. 
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