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  چكيده
هاي گروهي(تلويزيون، راديو و روزنامه) در گرايش مردم  به ورزش همگاني با تأكيد بر آمادگي جسـماني در  هدف از تحقيق حاضر بررسي نقش رسانه

هـاي  افـرادي كـه بـه طـور مـنظم و دائـم در ايسـتگاه        ةآماري تحقيق را كليـ  ةامعشهر بابلسر مي باشد. روش تحقيق توصيفي و روش اجرا پيمايشي بود. ج
نفر تخمين زده شد و حجم نمونـه بـا روش نمونـه گيـري      2000ورزش همگاني شهر بابلسر فعاليت مي كردند، تشكيل مي دادند كه به طور تقريبي تعداد 

پايـايي   و تن از اساتيد مديريت ورزشي تأييد كردند 6اي بود كه روايي آن را قق ساختهمح ةنام نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گيري پرسش 220اي خوشه
اسـت. از آمـار توصـيفي و اسـتنباطي( آزمـون هـاي كـالموگراف        نامـه   پرسشدست آمد كه نشان از پايا بودن ه ) ب =88/0rآن از طريق آلفاي كرونباخ (

مورد آزمون قـرار گرفتنـد. نتـايج تحقيـق      05/0هاي تحقيق در سطح معناداري استفاده شد و فرضيهمستقل)  tتك نمونه اي، دو جمله اي و  tاسميرنوف، 
كه در بيشتر متغيرها ميانگين  در حد مطلوب نمي باشد. به طوري تأثيردارد ولي اين  تأثيرهاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني نشان داد رسانه

هـا در  كـه نقـش رسـانه   اي  ه  گونـه در زنان و مردان متفاوت است بـ  تأثيرسط بود. همچنين نتايج نشان داد كه ميزان اين تر از حد متو هاي افراد پايينپاسخ
ريـزي درسـت در تلويزيـون، راديـو و     هـا در كشـور مـي تـوان بـا برنامـه      گرايش زنان به ورزش همگاني بيشتر بوده است. با توجه به ظرفيت باالي رسـانه 

 مردم منجر شود.عموم ردم به ورزش همگاني را در كشور افزايش داد كه در نهايت به سالمتي بيشتر ها گرايش مروزنامه

  
  كليدي واژگان

 .آمادگي جسماني، بابلسر، رسانه هاي گروهي، ورزش همگاني
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  مقدمه
، اولين بار توسط شوراي اروپا، در 1عبارت ورزش همگاني

مگاني . از ديدگاه شوراي ورزش هشدمطرح  1966سال 
هاي بدني آزاد، اروپا، ورزش همگاني عبارتست از فعاليت
به انجام مي رسد،  داوطلبانه و اختياري كه در اوقات فراغت

امكان پرداختن به آن براي همگان وجود دارد و هدف آن 
رقابت و پيروزي نبوده بلكه هدف اصلي از پرداختن به 

ها تفريح، توسعه و بهسازي انسان ،هاييچنين ورزش
از طرفي در تعريف ورزش  ).1392(جوادي پور،  باشد مي

گفته شده است كه ورزش يك نمايش عمومي از نظم و 
هاي اجتماعي ترتيب فيزيكي و ذهني مربوط به ارزش

تورسن، ( عنصر رقابت را نيز شامل مي شودمرتبط است كه 
 ردها بر نقش ورزش همگاني ). در تحقيقي آزمودني2013

 نةقهرماني تأكيد كرده و آن را پشتوا پيشرفت ورزش
). 2002(رولند،  اي قلمداد كردندورزش قهرماني و حرفه

را  هافراغت افراد، بي نظمي جاي دادن ورزش در اوقات
اي ثبات كاهش و به شخصيت آنها به صورت فزاينده

 .)2008(سيراكي،  دهد مي

هاي المپيك معروف بود ولي به قرن ورزش 20قرن 
ريزد، هاي همگاني معروف شده است(به ورزش 21قرن 

هاي بدني را مشاركت در فعاليتفوايد آشكار ). 2001
توان در سه بعد برشمرد. از جمله فوايد جسماني  مي

مي توان به مواردي اشاره  هاي بدني،مشاركت در فعاليت
افزايش سطح سالمت، افزايش آمادگي  :مانندكرد 

هاي از كاركرد .رت بدنيجسماني، كاهش وزن، افزايش قد
افزايش بهزيستي ورزش روان شناختي يا فردي 

را  و تفريح شناختي، كسب شادي و طراوت، لذت روان
هاي اجتماعي آن، از جمله كاركرد همچنين .توان نام برد مي

هاي روابط اجتماعي و كسب پاداش ةگسترش شبك
طبق تحقيقات شيلدز و  ).1392 ،گودرزياجتماعي است(

زياد  ،بدن با افزايش سن ة) شاخص تود2010( 2رانهمكا
                                                 

1. sport for all 
2. shields and et all 

اي نشان داده شد كه شركت در طرفي در مطالعهمي شود. از 
مثبتي بر آمادگي بدني و شناختي  تأثيرورزشي  هاي فعاليت

بدن با انجام ورزش  ةبزرگساالن دارد و شاخص تود
  ). 2010رويز، يابد( همگاني در اوقات فراغت بهبود مي

اني عبارت است از توانايي انجام كارهاي آمادگي جسم
بدون احساس ، با برخورداري از انرژي كافي ،روزمره

خستگي و داشتن انرژي ذخيره براي تفريح و آمادگي براي 
ايجاد و حفظ سطح  شده.نمقابله با حوادث پيش بيني 

استقامت  آمادگي جسماني مانند ةمناسبي از زير مجموع
مت عضالني، تركيب بدني و قلبي عروقي، قدرت و استقا

انعطاف پذيري كه آمادگي جسماني مرتبط با سالمتي را 
كاهش خطر امراض قلبي، چاقي و در شامل مي شود، 

ه ويژه افسردگي و اضطراب و هاي رواني بناراحتي
ثر است. دسته ديگر آمادگي جسماني، ؤرفتگي م تحليل

 ةآمادگي جسماني مرتبط با مهارت است كه ويژ
). در تحقيقي كه بت 1391، عنبري( باشد ران ميورزشكا
انجام داد، مشخص شد كه استفاده از  2002در سال  توماس
هاي آمادگي جسماني و بدن سازي براي كاركنان، برنامه

خطر هستند، سبب رويژه كساني كه در معرض كارهاي په ب
ها كاهش  ها و جراحات در آن شود كه آسيب مي
تحقيقي در دانشگاه  ةنتيجنين همچ). 2002(توماس، يابد

هامبورگ آلمان نشان داد كه گرايش مردان و زنان به 
هاي هاي آمادگي جسماني نسبت به ديگر رشتهبرنامه

آمادگي ). 2005كيلپاتريچ، ( ورزشي افزايش يافته است
جسماني يك مفهوم عام براي تعيين توانايي انجام كارهاي 

ين تمامي افراد خواه مختلف توسط عامه مردم است. بنابرا
  در يك رشته ورزشي فعاليت بكنند يا خير، براي حفظ

هاي سنين باال و لذت بردن از جنبه  سالمتي، حفظ توانايي تا
 مختلف زندگي نياز دارند تا اين كيفيت را كسب نمايند

  ).1391 ،عنبري(
امروزه در شهرها، عدم تناسب اندام از كودكان شروع شده و 

افراد مسن را هم در بر گرفته است. به نظر شعاع آن حتي 
رسد ورزش به عنوان راه حل راهبردي و ورزش همگاني  مي



1394 73 تابستان، 1م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
تواند مشكل  مي اي ارزان قيمت و فرح بخشبه عنوان وسيله

تناسب اندام و از طرف ديگر، مشكل سالمت را در زندگي 
). 1391معين الديني، ( ي بهبود بخشدبشهري به نحو مطلو

دهد كه رويكرد  اروپا نشان مي ةم شده در قارتحقيقات انجا
اصلي در اين كشورها ورزش همگاني است از اين رو در 

اند (هالزوهر، جهت گسترش و رشد آن تالش مضاعفي كرده
مردم ژاپن، كسب تندرستي  ة، انگيز1). از نظر ساساكاوا2002
) 2004( و همكاران 2). از ديدگاه كولت2001(مالتبي،  است

دم دانمارك به ورزش همگاني، از ورزش قهرماني گرايش مر
با وجود ارزش و و حتي تماشاي مسابقات قهرماني بيشتر است. 

سالمتي و  ةجايگاه ورزش و آمادگي جسماني در توسع
تندرستي، در كشور ما هنوز اهميت و ضرورت ورزش در بين 

 ،(صادقي آراني شده نيست اقشار مختلف جامعه شناخته
كنندگان در  ، درصد شركتيتحقيقات براساس). 1388

ساير نسبت به آفريقا بيشتر و  ةورزش همگاني ايران از قار
ها كمتر بوده است. آمار رسمي وزارت بهداشت و قاره

درصد از علل مرگ و  25/41 درمان حاكي از آن است كه
هاي هايي مانند انواع بيماري مير در ايران مربوط به بيماري

 عروق مغزي ناشي از كم تحركي است هايقلبي و بيماري
). فوايدي كه از ورزش كردن حاصل 1389رضوي، (

دهد كه به  ن را به اين سمت سوق ميوالؤگردد مس مي
هايي بپردازند كه سبب افزايش تعداد شركت روش  بررسي

آفرينش خاكي، ( كنندگان در ورزش همگاني گردد
چهارم ها به عنوان ركن رسد رسانهبه نظر مي ).1384

دموكراسي، مي توانند نقش مهمي در روشنگري مردم به 
و در صورت عملكرد  ويژه نوجوانان و جوانان داشته باشند

 ها به سوي تفريحات ناسالم شوند صحيح، مانع سوگيري آن
هاي به بررسي زمينه 3). در تحقيقي تاميلنسون1386(كردي، 

 امور فرهنگي ورزش پرداخت و پوشش ةموجود در گستر
 تأثيرهاي ورزشي را بررسي كرد، وي به  اي فعاليتماهواره

                                                 
 Sasakava, 2001.١ 
 kolt.٢   
 Tomolnson.٣  

ورزش پي برد و به آن  ةاين مسئله در گسترش و توسع
اين ها  به كارگيري موثر رسانه ).2006(ايتنگ،  اشاره كرد

پيامي را در مدت كوتاهي با  امكان را مي دهد كه بتوان
يزان و م داداندك حتي در مناطق دور افتاده انتشار  ةهزين

 كردقابل توجهي از وقت و منابع مالي خود را ذخيره 
ها بر ورزش اواخر قرن نوزدهم رسانه تأثير). 1386رحيمي (

ها شروع و در قرن بيستم به راديو و تلويزيون با روزنامه
  ).2002هاني بورن، (گسترش يافت

در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند  )2009( 4باالرد و همكاران
هاي گروهي، سطوحي از هدايت كردن از رسانهكه استفاده 

تمرينات را بر عهده دارند. در حقيقت، استفاده و تماشاي 
مرتب رسانه(تلويزيون و دي وي دي) بهترين هدايت كننده 

) 2013(5نتايج تحقيق ابيويه روند. براي تمرين به شمار مي
 تأثير ةدر زمين 2012كه با مرور تحقيقات انجام شده تا سال 

ها در بهبود فعاليت بدني در بزرگساالن انجام گرفت انهرس
هاي جمعي اثر روشني بر ترويج پياده نشان داد كه رسانه

تحركي در  ها در كاهش بي روي داشتند. همچنين رسانه
) در تحقيقي به اين 1392اند. قره و همكاران( ثر بودهؤافراد م

در  مردمدادن به ها در آگاهي  نتيجه رسيدند كه رسانه
ولي  ،مطلوب تأثيرفوايد ورزش همگاني  خصوص
هاي هاي مناسب، همايشرساني رسانه در مورد مكان اطالع

ورزش همگاني، ايجاد نگرش مثبت و تغيير مثبت رفتار 
نامطلوبي داشته است.  تأثيرنسبت به ورزش همگاني 

) در تحقيق خود كه در شهروندان همداني 1390صادقيان(
هاي ورزش همگاني  ر هفته در ايستگاهبار د كه حداقل يك

كردند، انجام گرفت نشان داد كه  شهر همدان ورزش مي
صوتي و چاپي) بر گرايش هاي جمعي(تصويري، انواع رسانه

د و در گرايش ندار تأثيرمردم شهر همدان به ورزش همگاني 
ها، ترين نقش رسانه مردم شهر همدان به ورزش همگاني، مهم

ز فوايد ورزش همگاني و كمترين نقش آگاه سازي مردم ا

                                                 
   Ballard et all.٤  

5 . Abioye, A 



 هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني با تأكيد بر آمادگي جسماني نقش رسانه  74
رساني در مورد ورزش همگاني و  ها، تبليغ و اطالع رسانه
) 1390( آن بود. در تحقيق مرادي و همكاران هايهمايش
ورزش و رسانه اظهار داشتند كه با  ةنظران حوز صاحب
ورزش همگاني،  ةهاي ورزشي بر توسعرسانه تأثيروجود 
سب و مطلوبي به اين مسئله هاي ورزشي توجه منارسانه

-) در پژوهشي دريافت كه رسانه1388( محققنداشته اند. 

هاي ورزشي نقش به سزايي رشته ةهاي ورزشي در توسع
ايفا مي كنند، ولي بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت 

 همچنين در تحقيقي قيامي راد. معناداري وجود دارد
هاي گروهي ه) به اين نتيجه رسيد كه عملكرد رسان1387(

در بخش ورزش همگاني با اهداف تربيت بدني همسو 
 نبوده، اما در بخش ورزش قهرماني همسوست.

 هاتا اثر رسانه هدف محقق در اين تحقيق اين است

گرايش مردم به ورزش  در(تلويزيون، راديو و روزنامه) را 
بر آمادگي جسماني در شهر بابلسر بررسي  تأكيدهمگاني با 
نجا كه يكي از عوامل مهم شركت كردن مردم در كند. از آ
ست و اگر مردم با اهاي همگاني بعد جسماني آن ورزش

 فوايد فاكتورهاي آمادگي جسماني آشنا شوند احتماالً
 شود و از آن جاهمگاني بيشتر ميگرايش آنها به ورزش 

 دادن به هاي گروهي در آگاهينقش رسانه زمينةكه در 
ي جسماني و فاكتورهاي آن آمادگ در خصوصمردم 
نگرفته ضرورت انجام اين تحقيق احساس  صورت تحقيقي

  .شود مي
  

  روش پژوهش
پژوهش حاضر توصيفي از نوع پيمايشي و روش اجرا به 

 ةآماري تحقيق را كلي ةجامع صورت ميداني مي باشد.
هاي ورزش افرادي كه به طور منظم و دائم در ايستگاه

دادند كه ت مي كردند، تشكيل ميهمگاني شهر بابلسر فعالي
ت ورزش همگاني شهرستان بابلسر أبا پرس و جو از هي

نفر تخمين زده شد. براي تعيين اعضاي  2000نزديك به 
گيري  مورد پژوهش از طريق روش نمونه ةنمونه از بين جامع
تقسيم شد، سپس از  منطقه 8 اي ابتدا شهر بهتصادفي خوشه

طور تصادفي به  ها) پاركينگبين اين مناطق يك منطقه (
ايستگاه ورزش همگاني در  4 انتخاب شد و در نهايت در
نمونه   توزيع و ميزاننامه  پرسشاين منطقه به طور تصادفي 

  .نفر انتخاب شد 220
اي كه محقق ساختهنامه  پرسشتحقيق حاضر با استفاده از 

ر نظاعمال و با () بود 1390صادقيان ( ةبرگرفته از پايان نام
تي سؤاالآن حذف و  سؤالمديريت ورزشي چند  تاداناس

نامه  پرسشانجام گرفته است. اين  )نيز به آن افزوده شد
بود كه قسمت اول مشخصات فردي  سؤالبخش  2شامل 
بود و قسمت  سؤال 6ها را بررسي مي كرد كه شامل نمونه
را شامل مي شد.  سؤال 51بود كه نامه  پرسشت سؤاالدوم، 
روزنامه) را  و (تلويزيون، راديو ها نقش رسانه ؤالس 51اين 

هاي اصطالح آمادگي جسماني و فاكتور بادر آشنايي مردم 
تك فاكتورهاي آمادگي آن، آگاهي مردم از فوايد تك

جسماني، آگاهي مردم از فوايد ورزش همگاني، آموزش 
مردم به ورزش همگاني و ايجاد نگرش مثبت در مردم از 

در نامه  پرسشا مورد بررسي قرار مي داد. ورزش همگاني ر
نمره) تا  5بسيار زياد( ةارزشي ليكرت با دامن 5مقياس 

نمره) تنظيم شده بود كه براي تعيين روايي  1بسياركم(
تن از اساتيد  6از ديدگاه تخصصي نامه  پرسشصوري 

مديريت ورزشي استفاده شد و همچنين براي تعيين پايايي 
آلفاي كرونباخ، اعتبار يا ثبات دروني از آزمون نامه  پرسش
تاييد شد. نامه  پرسشپايايي برآورد و   =r 88/0ابزار

منتخب با حضور  ةهاي منطق تحقيق در ايستگاه ةنام پرسش
توسط نامه  پرسشمحقق توزيع شد و پس از پركردن 

  آوري گرديد. ها جمعآزمودني
، تجزيه SPSS اطالعات تحقيق با استفاده از نرم افزار آماري

 هاي و تحليل شد. عالوه بر استفاده از آمار توصيفي، از آزمون
وف براي مشخص كردن نرمال يا كالموگراف اسميرن

 tاي و اي، دو جملهتك نمونه tها و از رمال بودن دادهغيرن
  استفاده شد. هاي تحقيقبراي آزمون فرضيه مستقل
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  نتايج و يافته هاي تحقيق

 
  بحث ونتيجه گيري

گاه توسعه را به عنوان فرايندي براي بهتر شدن بر مبناي هر 
اهدافي مشخص بپذيريم و فرهنگ را به عنوان هنجارها و 

هايي كه رفتار اجتماعي را قوام مي دهد در نظر ارزش
بگيريم، بي ترديد، مي توان گفت كه يكي از عوامل اصلي 

 ،(افروزه هاي گروهي هستندفرهنگي، رسانه ةدر اين توسع
). هدف محقق در اين تحقيق اين است تا نقش 1391
هاي گروهي (تلويزيون، راديو و روزنامه) را در رسانه

گرايش مردم به ورزش همگاني با تأكيد بر آمادگي 
  جسماني در شهر بابلسر مورد بررسي قرار دهد.

با توجه به هدف كلي اين تحقيق نتايج نشان داد كه 
 تأثيربه ورزش همگاني  هاي گروهي در گرايش مردم رسانه
در حد نامطلوب مي باشد. كه اين نتيجه  تأثيرد ولي اين ندار

)، قيامي 1390)، مرادي (1390( با نتايج تحقيقات صادقيان
) هم راستا است ولي با تحقيق 1388( ) و محقق1387( راد

) همسو نيست. همچنين در ارتباط با اين فرضيه 2013ابيويه(
هاي گروهي در گرايش مردم ش رسانهنتايج نشان داد كه نق

به ورزش همگاني در بين مردان و زنان متفاوت است و 
در زنان بيشتر است. در ارتباط با ديگر  تأثيرميزان اين 

فرضيات كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت نتايج 
اصطالح  باهاي گروهي در آشنايي مردم نشان داد كه رسانه

 تأثيردارد ولي اين  تأثيرورهاي آن آمادگي جسماني و فاكت
هاي گروهي در در حد نامطلوب است. همچنين رسانه

 تأثيرآگاهي مردم از فوايد فاكتورهاي آمادگي جسماني 
باشد. با توجه به  مطلوب مينيز در حد نا تأثيرد كه اين ندار

ي كه تأثيراين دو فرضيه مالحظه مي شود كه با وجود 
در حد بسيار  تأثيرا دارند، اين ها در اين متغيرهرسانه

بسياري از مردم براي  ةنامطلوبي قرار دارد. از آنجا كه انگيز
 هاي همگاني، بعد جسمي و سالمت ناشي ازانجام ورزش

سطح فاكتورهاي  آن است، و از آن جا كه با ارتقاي
استقامت قلبي عروقي، قدرت و آمادگي جسماني عمومي(

در ) و انعطاف پذيري استقامت عضالني، تركيب بدني
سالمت عمومي و قواي جسمي فرد نيز افزايش پيدا فرد، 
كند، مي توان با آگاهي دادن به مردم در مورد اين  مي

فاكتورها و فوايد ناشي از افزايش فاكتورهاي آمادگي 
هاي ها از طريق رسانه هاي كسب آن جسماني و همچنين راه

هاي ورزش اهگروهي، شاهد حضور بيشتر مردم در ايستگ
همگاني باشيم. ولي با توجه به نتايج حاصل از اين دو 

ها در آگاه برد كه رسانه فرضيه محقق پي به اين نتيجه
اند و كردن مردم در مورد اين فاكتورها كوتاهي كرده

ريزي درستي در اين زمينه وجود ندارد. و اگر هم برنامه
يون و راديو هايي در مورد آمادگي جسماني در تلويزبرنامه

پخش شده و يا مطالبي در روزنامه به چاپ رسيده است، 
ها و مطالب خيلي كم و به صورت كلي و گذرا اين برنامه

بيان شده است. در تحقيقات گذشته نيز بيشتر فوايد ناشي از 
بيان اين  كه ورزش همگاني سنجيده شده است به طوري

ور كلي فوايد جسمي و روحي ناشي از ورزش همگاني به ط
اي بحث آمادگي جسماني و سالمت را بوده و به طور ريشه

اند ولي به نظر مي رسد اگر مردم به طور  بررسي نكرده
و اصولي بحث آمادگي جسماني و فوايد ناشي از  ای پايه

كسب آمادگي جسماني و سالمتي را نياموزند، گرايش و 
هاي ورزشي كاهش مي ها براي حضور در فعاليت رغبت آن

ابد. از آنجا كه تحقيقي در رابطه با اين دو فرضيه يافت ي
نشد نميتوان نتايج اين تحقيق را با تحقيقات ديگر مقايسه 

  كرد.
هاي گروهي در در فرضيه سوم، نتايج نشان داد رسانه 

در  تأثيردارد ولي اين  تأثيرآموزش مردم به ورزش همگاني 
اين تحقيق با تحقيق باالرد و  ةنتيجحد نامطلوب مي باشد. 

) همسو نيست كه مي توان علت اين عدم 2009همكاران(
ها به آموزش مردم به ورزش همسويي را توجه نكردن رسانه

همگاني نسبت به بسياري از كشورهاي ديگر دانست. از 
آنجا كه بسياري از مردم در مورد ورزش متناسب با سنشان، 

هاي هوازي ششي، ورزشي انجام درست تمرينات كنحوه
هاي هاي ناشي از انجام ورزش و راهمفيد براي آنها، آسيب
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پيشگيري از آسيب اطالعات كمي دارند بهتر است 
اطالعات الزم در اين زمينه به مردم داده شود. يكي از علل 
پايين بودن گرايش مردم به ورزش همگاني در كشور 

زمينه باشد كه  تواند پايين بودن اطالعات مردم در اين مي
مردم را به ورزش كاهش و در مقابل ترس ناشي از  ةعالق

آسيب ديدگي را در آنها افزايش مي دهد. همچنين ممكن 
خصوص سالمندان بخاطر عدم ه است بسياري از مردم ب

آگاهي با انجام نادرست ورزش و تمرين هاي كششي دچار 
ر آسيب هاي جزئي شوند، اين آسيب ها مي تواند به مرو

در فرضيه چهارم، گرايش آنها را به ورزش كاهش دهد. 
هاي گروهي در ايجاد نگرش نتايج بيانگر اين بود كه رسانه

اين  ةد. كه نتيجنندار تأثيرمثبت از ورزش همگاني در مردم 
) همسو نيست. 1392( نتيجه با تحقيق قره و همكاران

هاي پنجم، نتايج نشان داد رسانه ةهمچنين با توجه به فرضي
 تأثيرگروهي در آگاه كردن مردم از فوايد ورزش همگاني 

اين  ةباشد كه نتيجدر حد مطلوب مي تأثير دارد و اين
 ) و صادقيان1392( تحقيق با تحقيقات قره و همكاران

توان فهميد كه  اين فرضيه مي ةاز نتيج) همسو است. 1390(
يد ها بر اين است تا به طور كلي فواتوجه بيشتر رسانه

  جسمي و روحي  ورزش همگاني  را بيان كنند. 
هاي از آنجا كه به طور كلي نتايج تحقيق نشان داد رسانه

دارد ولي  تأثيرگروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني 
توان  رسد مي به نظر مي .در حد نامطلوب مي باشد تأثيراين 

برگزاري نشست هايي در مورد ورزش همگاني و آمادگي با 
ني با حضور متخصصان تربيت بدني و پخش اين جسما
ها از صدا وسيما بر آگاهي مردم از ورزش همگاني و نشست

هاي متولي ورزش چنين نهاد آمادگي جسماني افزود. هم
هاي اين ورزش در زيرساخت ةتوانند به توسع همگاني مي

ها، نيروهاي مسلح  ، دانشگاهها، شهرداريآموزش و پرورش
ها انعكاس ها را از طريق رسانهن فعاليتتوجه كنند و اي

دهند تا نگرش مثبتي از ورزش همگاني در قشرهاي مختلف 
شود از طريق تلويزيون و در  مردم ايجاد شود. پيشنهاد مي

هاي تلويزيون را ساعات شب كه بينندگان بيشتري برنامه
هاي پرطرفدار،  ها و برنامهكنند قبل از پخش سريال تماشا مي

هايي ساخته شود كه پزشكان و متخصصين چند برنامه
انجام  ةاي در رابطه با فوايد آمادگي جسماني و نحودقيقه

صحيح حركات صحبت كنند. همچنين از طريق راديو و در 
هاي پرطرفدار مي توان دقايقي را به اين امر اختصاص برنامه

آمادگي جسماني و  زمينةن تربيت بدني دراداد كه متخصص
شود با پيگيري  اني بحث كنند. پيشنهاد ميورزش همگ

هاي ورزشي ها، روزنامههاي ورزش همگاني استانتأهي
استاني و كشوري عالوه بر توجه به ورزش قهرماني 
صفحاتي را نيز به چاپ مطالب مربوط به ورزش همگاني و 
آمادگي جسماني عمومي اختصاص دهند. همچنين صدا و 

تلويزيوني ورزش در كنار تواند از طريق شبكه  سيما مي
هايي را پخش مسابقات قهرماني در رشته هاي مختلف برنامه

انجام ورزش  ةدر ساعات مشخص و خاص در رابطه با نحو
درمان آسيب  ةمرتبط با جنسيت و سنين مختلف، نحو

فاكتورهاي آمادگي جسماني در  ارتقاي ةها، نحوديدگي
   .افراد با سنين مختلف و .... پخش كند
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  : توزيع فراواني نمونه بر اساس سن، جنسيت و تحصيالت1جدول

  

سال حضور دارند. از نظر جنسيت، از تعداد كل  30تا  21شود كه بيشترين حجم نمونه در دامنه سني مشاهده مي 1مطابق جدول 
  به مدرك ديپلم بود. زن بودند. همچنين از نظر تحصيالت باالترين درصد متعلق 5/39مرد و  5/60نمونه، 

  
  هاي تحقيقاسميرنوف براي داده - : نتايج حاصل از آزمون كالموگراف 2جدول

گرايش مردم  -6
  به ورزش همگاني

آگاهي مردم  -5
از فوايد ورزش 

  همگاني

ايجاد نگرش  -4
مثبت از ورزش 
  همگاني در مردم

آموزش  - 3
 ورزش همگاني به

  مردم

آگاهي مردم  -2
از فوايد 
 فاكتورهاي

  آمادگي جسماني

آشنايي مردم  -1
با اصطالح 

آمادگي جسماني 
  و فاكتورهاي آن

  

034/1  935/0  512/1  571/1  599/1  415/1  Kolmogorov 
smirnov Z  

سطح معني   036/0  012/0  014/0  021/0  347/0  235/0
  )sigداري(

  

است، بنابراين اين  05/0وم و چهارم كمتر از داري در فرضيات اول، دوم، سشود كه سطح معنيمالحظه مي 2با توجه به جدول 
است و توزيع اين متغيرها  05/0داري در فرضيات پنجم و ششم بيشتر از متغيرها داراي توزيع غيرنرمال هستند ولي سطح معني

  نرمال است.
  

  ): نتايج فرضيات اول، دوم، سوم و چهارم ( نتايج حاصل از آزمون دو جمله اي3جدول
معني 

sigداري(

( 

نسبت 
 آزمون

انحراف 
 ميانگين معيار

نسبت مشاهده 
 شده

 

 
هاگروه تعداد  متغير 

    82/0  180 P≤.50  آشنايي مردم با اصطالح

  
  تحصيالت  جنسيت  سن

  

 از 
متر

ك
20 

  سال

تا  21
30 

  سال

تا  31
40 

  سال

تا  41
50 

  سال

ي 
باال

50 
  سال

پلم  زن  مرد
ر دي

زي
  

پلم
دي

س  
سان
لي

س  
سان
ق لي

فو
  

ري
دكت

  

  5  31  71  86  28  87  133  23  45  59  66 27  تعداد

   3/2   6/13   3/32   1/39   7/12   5/39   5/60   5/10   5/20   8/26  30/0   2/12  درصد
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0001/0 50/0 72/0 43/2 18/0  40 

P≤.50  آمادگي جسماني و
 فاكتورهاي آن

 
0001/0 

 
50/0 

 
85/0 

 
32/2 

82/0 181 P≤.50  آگاهي مردم از فوايد
 P≤.50 39 18/0 آمادگي جسمانيفاكتورهاي 

 
0001/0 

 
50/0 

 
85/0 

 
81/2 

69/0 152 P≤.50 آموزش ورزش همگاني به 
 P≤.50 68 31/0 مردم

 
736/0 

 
50/0 

 
03/1 

 
15/3 

51/0 113 P≤.50  ايجاد نگرش مثبت از ورزش
 P≤.50 107 49/0 همگاني در مردم

  معني دار مي باشد. 05/0در سطح 
است در نتيجه فرض صفر  05/0هاي اول، دوم و سوم كمتر از داري در فرضيهمشاهده مي شود كه سطح معني 3ابق با جدول مط

د ولي با توجه به نمعني دار دار تأثيرهاي گروهي در فرضيه هاي اول، دوم و سوم رد و فرض تحقيق تأييد مي شود بنابراين رسانه
باشد. ولي در فرضيه چهارم سطح معني به صورت نامطلوب مي تأثيرشود كه اين اهده ميهاي مشاهده شده و ميانگين مشنسبت

هاي گروهي در ايجاد شود بنابراين رسانهاست كه در اين صورت فرض صفر تأييد و فرض تحقيق رد مي 05/0داري بيشتر از 
  .ندنداشته ا تأثيرنگرش مثبت از ورزش همگاني در مردم 

  تك نمونه اي) t( نتايج حاصل از آزمون  پنجم و ششم : نتايج فرضيات4جدول
  
  

  
  
  
  
  
  

  معني دار مي باشد. 05/0در سطح                    
شود كه ميانگين هاي گروهي در آگاهي مردم از فوايد ورزش همگاني مشاهده ميو در ارتباط با نقش رسانه 4با توجه به جدول 

مشاهده شده  ت و سطح معني دارياس 181/0و بيشتر از ميانگين نظري است، تفاوت ميانگين به صورت مثبت و مقدار آن  18/3
هاي گروهي در آگاه كردن مردم از فوايد ورزش است و فرض صفر رد مي شود. بنابراين رسانه 05/0كه كمتر از  002/0

  مثبت و معني داري دارد. تأثيرهمگاني 
، 78/2همگاني، ميانگين هاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همچنين از جدول مشاهده مي شود كه در ارتباط با نقش رسانه

داري مشاهده اين است كه سطح معني ةاست. كه اين اعداد نشان دهند -215/0ها و تفاوت ميانگين 0001/0 سطح معني داري
كه ميانگين مشاهده  ولي با توجه به اين .دندار تأثيرهاي گروهي در گرايش مردم به ورزش همگاني شده معنادار است. پس رسانه

  به صورت نامطلوب مي باشد. تأثيرر از ميانگين نظري است، اين تشده پايين
  

  
  متغير

  
  ميانگين

  3ميانه نظري: 

T معني داري درجه آزادي 
تفاوت 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

آگاهي مردم از فوايد 
 ورزش همگاني

18/3 11 /3 219 002/0 181 /0 863/0 

گرايش مردم به 
 ورزش همگاني

78/2 53/4-  219  0001/0  215/0-  705/0  



1394 79 تابستان، 1م، شمارة چهارهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش
  

  
  هاي گروهي در گرايش آنها به ورزش هاي مردان و زنان در نقش رسانهميانگين پاسخ ة: مقايس5جدول

  همگاني با تأكيد  بر آمادگي جسماني
 متغير گروه تعداد ميانگين انحراف معيار

گرايش به ورزش  مرد 133 69/2 80/0
 زن 87 91/2 50/0 همگاني

  
  زمون تي مستقل و لوينآ: نتايج 6جدول

  
  متغير

  آزمون تي  آزمون لوين  
F  سطح

  معناداري
سطح   درجه آزادي  آماره تي

  معناداري
تفاوت 

  ميانگين ها
گرايش به ورزش 

  همگاني
  -21973/0  023/0  218  -282/2  0001/0  20,679  تساوي واريانس ها
 عدم تساوي واريانس

  ها
    500/2-  68/217  013/0  21973/0-  

  معني دار مي باشد. 05/0در سطح 
ها در دو شويم كه واريانساست متوجه مي 05/0و با توجه به سطح معناداري آزمون لوين كه كمتر از  6و 5با توجه به جداول 
گيريم كه است نتيجه مي 05/0كه كمتر از  )013/0ها برابر نيست، با مراجعه به سطح معني داري آزمون تي (گروه آقايان و خانم

ها در گرايش مردم به ورزش همگاني در دو گروه مردان و زنان تفاوت معناداري دارد. و با توجه به ميانگين دو گروه رسانه تأثير
  ها در گرايش زنان به ورزش همگاني بيشتر بوده است.رسانه تأثيرپي مي بريم كه 

  
  ابع من
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Abstract 

The purpose of the present research was to determine the role of mass media (television, radio and 
newspapers) on people’s attitude towards sport for all with a focus on physical fitness in the city of 
Babolsar. The research had a survey design and enjoyed a descriptive method. The population of this 
research is all the people who regularly and constantly worked in the sport Babolsar stations and estimated 
the number 2000, with the use of cluster sampling, 220 people were randomly selected as the sample size. 
The instrument used in this research was a researcher-made questionnaire which had survived the six 
sports professors’ review for its face validity. Using Cronbach’s alpha, its reliability was found to be r= 
0.88, showing the questionnaire’s reliability. used It is inferential and descriptive statistic (the 
Kolmogorov-Smirnov, the single sample، binominal t-tests and independent- samples t-test) and the 
research hypotheses were tested at the level of 0.05. The results unveiled that mass media impacted on 
people’s attitude towards sport for all. the impact was not desirable in which the mean of people’s 
responses was lower than average level (p≤.50) in most variables. The results showed the extent of this 
effect is different in men and women and the role of mass media was more in the women’s tendency to the 
sport for all. Considering the high capacity of media in Iran, people’s attitude towards sport for all can be 
enhanced by proper planning in television, radio, and newspapers, which will ultimately lead to greater 
public health.   
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