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 به ورزش همگانی مردم شهرستان مایرنقش رسانه های جمعی در گرایش 

 مجید سلیمانی.2 عادل افکار.1

 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی واحد مایر .1

 استادیار دانشگاه آزاد اسامی واحد مایر .2

 ی جامعه یک داشتن تصور دیگر عبارت به رود؛ می شمار به آن ناپذیر جدایی بخش و پایدار ی وسعهت اصلی محورهای از یکی سامت مقدمه:
ورزش همگانی از آنجا که موجب افزایش امید به زندگی از طریق ارتقای سامت  .(1است ) واهی تصوری سالم افراد داشتن یافته بدون توسعه

(. از جمله موضوعات مهم در مقوله رشد و 3سانی در جوامع امروزی قلمداد می گردد )افراد جامعه می شود، یکی از شاخص های توسعه ان
گسترش ورزش همگانی که باید بصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد، عوامل تاثیرگذار بر گرایش مردم به فعالیت های ورزش همگانی است. 

و توسعه رفتارهای بهداشتی و ورزشی به شمار می آیند، زیرا ظرفیت  رسانه های جمعی مهم ترین منبع برای افزایش آگاهی، تغییر نگرش
 (.2دسترسی به میلیون ها نفر را بطور همزمان دارند و می توانند بر رفتارهای فرد و ارزش های جامعه تاثیر بگذارند )

یر به ورزش همگانی می باشد. ن ماهدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های جمعی در گرایش مردم شهرستا روش شناسی:
 تحقیق این آماری ی جامعهکه به شیوه میدانی اجرا شده است.  ،است کاربردی هدف لحاظ به و پیمایشی نوع از و توصیفی تحقیق انجام روش

 در باردرهفته یک حداقل1315درسال شهرمایرکه نفرازشهروندان 322را تحقیق این آماری ی نمونه. دهند می تشکیل مایری شهروندان را
در این  .است ای تصادفی خوشه صورت گیری به روش نمونه. دهند می تشکیل کردند، می ورزش مایر شهر همگانی ورزش های ایستگاه

درصد 11/2ق آزمون آلفای کرونباخپایایی پرسشنامه ازطری(استفاده گردید.1312ه ها از پرسشنامه صادقیان )پژوهش جهت گردآوری داد
توجه به ناپارامتریک با اسمیرونف استفاده گردید آزمون های کلموگروفها از داده طبیعی توزیع د. در آمار استنباطی جهت تعیینمحاسبه گردی

 .صورت گرفت 22نسخه  SPSSهمچنین کلیه تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  شد. بودن داده ها از آزمون دو جمله ای استفاده

اطاع رسانی رسانه های جمعی در مورد مکان مناسب و همایش های ورزش همگانی نامطلوب یج پژوهش حاضر نشان داد که نتا یافته ها:
بوده و در گرایش مردم شهرستان مایر به ورزش همگانی نقش موثری نداشته اند. همچنین میزان نقش رسانه های جمعی در ایجاد نگرش 

ثبت رفتار )گرایش( به ورزش همگانی نامطبوب بوده و در گرایش مردم شهرستان مایر به ورزش مثبت نسبت به ورزش همگانی و تغییر م
 همگانی نقش موثری نداشته اند.

 محتوای با نشریات مطالب حجم و تلویزیون و رادیو در تولیدی های برنامه میزان که شود می با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد نتیجه گیری:
 حداقل با ها پارک و منزل در و شوند خودشان مربی خودشان بتوانند همگانی ورزش یادگیری با تا مردم یابد افزایش همگانی ورزش آموزش
 عوامل ترین مهم از دنیا تمام در تبلیغات حاضر حال در. گیرد قرار ویژه توجه مورد باید تبلیغ نیز عامل.بپردازند همگانی ورزش به امکانات
 مورد در رسانی اطاع با همچنین و کرد ترغیب همگانی ورزش به را مردم با تبلیغ توان می و شود می محسوب ادافر گرایش و نگرش تغییر

 .تشویق کرد ورزش این انجام به را مردم همگانی ورزش های همایش

 رسانه های جمعی، ورزش همگانی، شهرستان مایر واژگان کلیدی:

  منابع:
 .165-144: 33مهر؛  1336فصلنامه حرکت  کشور. در همگانی ورزش کردن نهادینه در همگانی رسانه های جایگاه تبیین ط. اربطانی روشندل.1

 1312ورزشی  های رسانه در ارتباطات مدیریت همگانی. ورزش به الزهرا دانشگاه دانشجویان گرایش در جمعی های رسانه نقش قره م، قلی پور ن، آنت ز. بررسی.2
 .32-34(: 2) 1دی؛ 

 .53-62(: 2) 1تیر؛ 1336ازبخش م، فکور ی. بررسی راهکارهای ارتقاء و توسعه ورزش همگانی بانوان دانشگاه علوم انتظامی. فصلنامه دانش انتظامی ممت.3
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