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  به ورزش همگاني شهرستان بابل هاي جمعي در گرايش شهروندانبررسي نقش رسانه

  

  3حسين، ادبي فيروزجاه، 2يميني فيروز، مينا ، 1مسعود، يميني فيروز

  

  دانشگاه عالمه طباطبايي روزنامه نگاري -علوم ارتباطاتكارشناسي ارشد  -2كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه شمال،  -1

  و مطالعات فرهنگي ، پژوهشگاه علوم انسانيشناسيعلم اطالعات و دانششناس ارشد كار -3

. m.yaminifiroz@gmail.com2 

 مقدمه

هاي نوين زندگي به وجود آمده، انسان را شيوه رفاهي و گسترش امكانات واسطه ه كاهش تحرك و فعاليت بدني در زندگي روزمره كه ب

ركتي مشكالت عديده جسمي، رواني و اجتماعي را براي وي پديد آورده است و ضرورت پرداختن دچار فقر حركتي كرده و اين فقر ح

هاي ورزشي براي عموم مردم كه فعاليتاست اين واقعيت كامال پذيرفته شده  .كندمي به ورزش و تربيت بدني را پيش از پيش ايجاب

هاي ورزشي عمومي يا به اصطالح طع سني كه باشند، بايد به فعاليتبه بيان ديگر همه افراد در هر مق. الزم، مفيد و ارزشمند است

فدراسيون ورزش . "ورزش براي همه "يعني  1ورزش همگاني .اي شاد و با نشاط باشندهمگاني بپردازند تا داراي جسم سالم و روحيه

معتقد است با توجه به سليقه و عالقه  اي كههمگاني با شعار ورزش براي همه، سعي در نزديك كردن مردم به ورزش دارد به گونه

هاي افراد، ها و نگرشبراي تغيير در ديدگاه). 1390صادقيان، ( اي بتواند ورزش كندمردم، هركس، هرجا، هر وقت و با هر بودجه

تأثير  .اره كرداش 2هاي جمعيرسانه توان بهاز جمله نهادهاي عمومي در اشاعه ورزش همگاني مي. نهادهاي عمومي بسيار اثرگذارند

). 2002هاني بورن،( تلويزيون گسترش يافتو و در قرن بيستم به راديو  شد ها شروعها بر ورزش اواخر قرن نوزدهم با روزنامهرسانه

اي فراگير و جذاب، در جهان توانسته است ورزش را به عنوان پديدهĤوري نوين دهد كه رسانه با به كارگيري فننشان مي مطالعات

بررسي نقش بنابراين با مطالب بيان شده، اين تحقيق به دنبال  . دم به عنوان يك نياز جدي قرار دهداند و آن را در زندگي مربگستر

  .باشدورزش همگاني در شهرستان بابل مي هاي جمعي در گرايش شهروندان بهرسانه

  روش شناسي 

جامعه اماري  .كاربردي و روش جمع آوري اطالعات ميداني است روش تحقيق حاضر پيمايشي از نوع تحليلي بوده كه به لحاظ هدف 

. پرداختندورزشي اين شهرستان به ورزش مي- اند كه در مراكز و فضاهاي تفريحياين تحقيق را شهروندان شهرستان بابل تشكيل داده

قابليت تجزيه و تحليل  پرسشنامه 350  پرسشنامه بين شهروندان توزيع گرديد كه در پايان 400 ،ماريآبا توجه به زياد بودن جامعه 

از تكنيك سنجش  ه است،به منظور بررسي پايايي دروني سواالت پرسشنامه كه به صورت محقق ساخته شكل گرفت. را داشته است

 يكهاي ناپارامترماري مورد استفاده از آزمونآهاي در بخش روش. مدآبدست  89/0پايايي ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه 

  .ه استاستفاده شد α= 05/0در سطح معناداري باينوميال و يومن ويتني 

  

  

  

  

                                                           

1 . public sport 

2 . Mass media 
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  هايافته

  هاي جمعي در گرايش مردم به ورزش همگانينقش رسانه نتايج آزمون باينوميال در بررسي. 1جدول 

سطح   فراواني  انحراف معيار  ميانگين   تعداد  متغير  نوع آزمون

  ≥3  <3  معناداري

گرايش به وزش   باينوميال

  همگاني

350  16/3  749/0  210  140  000/0  

  ها بر گرايش مردم به ورزش همگاني از لحاظ جنسيتويتني براي بررسي نقش رسانه -نتايج آزمون يومن. 2جدول 

  شاخص         متغير

  هاگروه

  سطح معناداري z  يومن ويتني  ميانگين رتبه  تعداد

رسانه و گرايش به 

  ورزش همگاني

  118/0  -624/1  300/12755  23/174  175  مرد

  77/153  175  زن

  بحث و نتيجه گيري

بر گرايش ) تصويري، صوتي و چاپي( هاي جمعيانواع رسانه توجه به سطح معناداري به دست آمده، با نشان داد كه 1جدول نتايج 

، )1381( غفوري و همكاران يج ارائه شده توسطن نتيجه با نتاتأثير دارد كه ايردم شهرستان بابل به ورزش همگاني شهروندان م

، )2005(، هوم )1392(يميني فيروز و همكاران ،)1387( مهدويان مشهدي، )1386(قاسمي ، )1384( آفرينش خاكي و همكاران

با نتيجه تحقيق سربن  ولي .همخواني داشته است) 2010(و جيمز و پيان ) 2009(، دراير و همكاران)2009(باالرد و همكاران 

ها بر دانش، نگرش و رفتارهاي افراد در خصوص سالمتي و همخواني نداشته است چرا كه ايشان اعالم كردند كه فقط روزنامه) 2004(

ج اين همچنين نتاي .انداند و تلويزيون و راديو تأثير منفي بر دانش، نگرش و رفتارهاي افراد داشتهفعاليت بدني تأثير مثبتي گذاشته

ها بر گرايش مردم به ورزش همگاني تفاوت معني داري تحقيق نشان داد كه از نگرش شهروندان زن و مرد، بين تأثيرگذاري رسانه

ها در دو گروه زن و مرد، به عبارت ديگر ميان ميانگين رتبه مولفه گرايش مردم به ورزش همگاني متأثر از نقش رسانه. وجود ندارد

از اين . ها بر گرايش مردم به ورزش همگاني اعتقاد دارندود ندارد و هردو گروه به يك اندازه به تأثير نقش رسانهتفاوت معناداري وج

هاي تلويزيون و توان چنين استنباط كرد كه شايد چون همه افراد اعم از زن و مرد مخاطب رسانه هستند و معموالً برنامهيافته مي

نوان گفت جنسيت اطب عام هستند و تخصصي نيستند، تأثير يكساني بر افراد دارند بنابراين ميراديو و مطالب نشريات هم براي مخ

ها مخصوصا تشويق شدن به فعاليت بدني از طريق رسانهنتايج اين تحقيقات نشان داد كه  .عامل مهمي در اين زمينه نمي باشد

بااليي در فعال كردن ورزش همگاني بين بانوان و در مجموع بين ها نقش اثر خاصي در توسعه ورزش همگاني دارد و رسانه تلويزيون

ها برنامه. ها دانستها و اهميت موضوعي ورزش همگاني در رسانهبه رسانهتوان به توجه مردم از داليل اصلي آن مي. مردم داشته است

پس با توجه به نتايج تحقيقات، . اني داشته باشندر ايجاد گرايش مردم به ورزش همگاند تأثيرگذاري خوبي دها توانستهو مطالب رسانه

به دليل دارا ( ها مخصوصاً تلويزيونها و حجم مطالب اختصاص يافته به ورزش همگاني در رسانهبرنامه دبا افزايش ميزان ساعات و تعدا

رد و ورزش همگاني را بيش از پيش تر كگاني پر رنگايش مردم به ورزش همها را در گرتوان نقش رسانهمي) بودن مخاطب زياد و عام

  . در جامعه توسعه داد

سازي مردم از فوايد ورزش بايست عالوه بر آگاهيج اين تحقيق و تحقيقات مشابه ميبا توجه به نتا: علمي پژوهش - پيام اجرايي

حجم مطالب نشربات با محتواي ون و يهاي توليدي در راديو و تلويزميزان برنامههمگاني براي سالمت جسم و روح از طريق رسانه، 

آموزش ورزش همگاني را افزايش داد تا مردم با يادگيري ورزش همگاني بتوانند خودشان به مانند يك مربي عمل كنند و در منزل و 

تبليغات  درحال حاضر. همچنين عامل تبليغ نيز بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. ها با حداقل امكانات به ورزش همگاني بپردازندپارك

اني ترغيب نمود و تبليغ صحيح مردم را به ورزش همگ توان باشود و ميدر تمام دنيا از مهمترين عوامل تغيير نگرش افراد محسوب مي

  .را به انجام اين ورزش تشويق كرد هاي ورزش همگاني مردممورد همايشهمچنين با اطالع رساني در 

  دم، شهرستان بابلورزش همگاني، رسانه، مر :هاي كليديواژه
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