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 از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ارومیهورزش همگانی  توسعهها در  رسانه بررسی نقش
 پناه جهان جال.3خضرنژاد  سعید.2 محمدی  شاهسمیه .1

  کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه.1
 پیرانشهر اسامی واحد ازاد دانشگاه مدعو .  استاد3و  2

با توجه به سطح پایین مشارکت افراد در سطح کشور در ورزش همگانی و توسعۀ فرهنگ بی تحرکی و پیامدهای آن از قبیل  مقدمه:
شود، باید اقدامات مورد  ها گذاشته می های زیادی که بر دوش افراد و دولت ها و مشکات و از طرفی هزینه ی و بسیاری از بیماریچاق

های گروهی به عنوان یک ابزار، پیام  رسانه .(1) نیاز در راستای آگاهی بخشی جامعه و توسعۀ فرهنگ تحرک در شهروندان ایجاد شود
شوند و در تحقق بسیاری از اهداف توسعه ای  رسانند و باعث جذب جمعیت زیاد به سوی ورزش می ین میهای ورزش را به مخاطب

ها به عنوان قویترین ابزار در توسعۀ ورزش  با توجه به نقش انکارناپذیر رسانه (.2)ورزش به طور مستقیم یا غیر مستقیم نقش دارند 
 . باشد می دانشجویان دانشگاه ارومیهدر توسعۀ ورزش همگانی از دیدگاه  ها رسانه نقشهمگانی، این پژوهش به دنبال بررسی 

روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را 
در این پژوهش، از پرسشنامه بازبینی شده  ستفاده شد.نفر به عنوان نمونه ا 62دانشجویان دانشگاه ارومیه تشکیل دادند که از بین آنها، 

محاسبه شد. از آمار توصیفی شامل  31/2خ آلفای کرونباکه پایایی آن با استفاده از آزمون  (.3) استفاده شد (1312) مرادی وهمکاران
ها در ترویج ورزش همگانی استفاده شد.  رسانه آزمون فریدمن برای رتبه اولویت بندی ابعاد جایگاه ازمیانگین، انحراف استاندارد و غیره، و 

 انجام شد. spss 22تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
ورزش همگانی از  هتوسع دایل مهمترینآموزش و مشارکت،  فرهنگ سازی، اطاع رسانی، به ترتیبیافته ها: نتایج تحقیق نشان داد، 

 ای جمعی بودند.  ه رسانه برایدیدگاه پاسخ دهندگان 
 ورزش همگانی توسعهرتبه بندی عوامل اثرگذار رسانه در آزمون فریدمن برای . 1جدول 

sig Df رتبه عامل ها عوامل میانگین رتبه خی دو 

221/2 3 32/34 

 1 اطاع رسانی 64/3

 2 فرهنگ سازی 15/3

 3 آموزش 33/2

 3 مشارکت 53/2

 
 ورزش به اذعان اغلب صاحب فرهنگ سازی مهمترین چالش توسعه اطاع رسانی و یافته باید بیان شود که در تحلیل این نتیجه گیری:

های مناسب و  ای باید از دوران خردسالی و کودکی آغاز شود و با شیوه های آموزشی و رسانه تولید برنامه نظران است. برای این منظور،
های صوتی و ویدئویی و  های آموزشی کوتاه و کلیپ نه فعالیت بدنی منجر شود. تهیه فیلماثرگذار به تغییر نگرش و رفتار مردم در زمی

  قرار دادن فایل قابل دانلود در فضای اینترنت نیز از جمله راهکارهای ارتقای ورزش همگانی است. 
 ورزش همگانی، رسانه، فرهنگ سازی، آموزش، اطاع رسانی، مشارکت اجتماعی  کلیدی: واژگان

 بعمنا

های جمعی در توسعه و  مقایسه دیدگاه اساتید، کارشناسان رسانه و مشارکت کنندگان ورزش همگانی در مورد کارکردهای رسانهی، حسین؛ آزادی، رسول. عید.1
 .51-32پیاپی، صص  5شماره  دوم، ، سال1313ورزشی،  های رسانه در ارتباطات . مدیریتترویج ورزش همگانی

 .35-36. صص 14شماره ،1336نشریه پژوهش در علوم ورزشی..ایرانتوسعه ورزش ازطریق تلویزیون در. ، امیر احمد و امیرتاش، محمدعلیقاسمی، حمید؛ مظفری.2

های  سانههای جمعی در گرایش دانشجویان دانشگاه الزهرا به ورزش همگانی .مدیریت ارتباطات در ر بررسی نقش رسانه قره، محمد علی؛ قلی پور، نگار؛ آنت، زینب..3
  .13-1. صص 2 سال اول، شماره ،1312 ورزشی.

 ،1312. های ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورزش همگانی، مطالعات مدیریت ورزشی بررسی نقش چهارگانۀ رسانه. احمدی، عبدالحمید؛ حمید؛ هنری، حبیب مرادی،.3
  .25-13. صص 1شماره 
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