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چکيده
زمينه و هدف :ورزش همگاني بهعنوان ابزاري کمهزينه ،مفرح و درعینحال مؤثر براي عموم مردم است که سهم بسزايي در ارتقاي سطح سالالمتي
جسماني ،رواني و اجتماعي آنها دارد .اين پژوهش با هدف طراحي الگوي نقش رسانههاي جمعي در توسعه ورزش همگاني کشور و راهبردهالاي آن
انجام شد.
روش :تحقیق حاضر از نظر هدف يک تحقیق کاربردي و به لحاظ راهبردي کمي ،به حیث مسیر اجرا ،همبستگي ،به لحاظ گردآوري دادهها ،میداني و
از نظر زمان آينده نگر بود .ابزار پژوهش حاضر پرسشنامه برگرفته از عوامل شناسايي شده در قسمت کیفي بود که عوامل با مصاحبه نیمه ساختاريافته
از خبرگان و کارشناسان حوزه رسانههاي ورزشي شناسايي شد .جامعه آماري در بخش کمي ،ورزشكاران عضو فدارسیون و هیئتهاي ورزش همگاني
بودند که تعداد  391نفر به عنوان نمونه انتخاب شد .روش نمونهگیري در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند .روشهاي آماري مورداستفاده
در اين پژوهش ،روشهاي آمار توصیفي براي محاسبه شاخصهاي مرکزي و پراکندگي در مورد متغیرهاي پژوهش ،و آمار استنباطي شالامل تحلیالل
عامل اکتشافي ،تحلیل عامل تأيیدي ،آلفاي کرونباخ و ضريب همبستگي بودند که از نرم افزارهاي اس.پي.اس.اس .و آموس  22استفاده شد.
يافتهها :مقدار بارهاي عاملي متغیرهاي آشكار از نقطه برش  1/4و مقدار آماره تي آنها نیز از نقطه برش  2/291بزرگتر بود ( )P < 1/10که نشان از
اطمینان به سازه مورد نظر دارد.
نتيجهگيری :رسانههاي اجتماعي تاثیر قابل توجهي در ارتقاي فرهنگ سالمت از طريق ورش همگاني در کشور دارد.
کليدواژهها :سالمتي ،فرهنگ ،ورزش همگاني

مقدمه

سطح سالمتي جسماني ،رواني و اجتماعي آنها داشالته باشالد( .)6ورزشهالاي

زيربنايي براي همه جوامع ،بهطور چشمگیري مدنظر همگان قرار گرفته اسالت.

بدون توجه به نتیجه آن (برد و باخت) انجام ماليشالوند .در بعضالي منالابع وا ه

فعالیتهاي ورزشي ميتوانند تغییرات جديدي را در سبک زنالدگي باله وجالود

«مشارکت کالن» را معادل ورزشهاي همگاني ميدانند ( .)01ورزش همگاني

آورند .اين پديده را ميتالوان «بیالداري جسالم» و در مالواردي «بیالداري روح»

در مقايسه بالا رشالتههالاي ديگالر نیالاز کمتالري باله وسالايل ورزشالي دارد و بالا

نامید ( .)9پژوهشها نشالان ماليدهنالد اشخاصالي کاله بالهطالور مالنظم ورزش

ابتداييترين وسايل نیز ميتوان ايالن ورزش را انجالام داد .رسالانههالاي جمعالي

ميکنند ،کمتالر از ديگالران دچالار نالاراحتيهالاي قلبالي و عروقالي ماليشالوند،

ميتوانند نقش مؤثري در توسعه ورزش همگاني داشالته باشالندا امالا بیشالترين

بیشالتري

کاري که در اين رسانههالا صالورت ماليگیالرد ،پخالش برنامالههالاي مختصالر و

فشارهاي عصالبي کمتالري را تحمالل ماليکننالد و از اعتمادبالهنفال

برخوردارند .آنها به زندگي خوشبینتر هسالتند و کمتالر باله افسالردگي دچالار

کوتاهمدت و ارائه اطالعات پزشكي درباره ورزشها است (.)0

ميشوند ( .)2نگاه مردم به ورزش بهدلیل جالذابیت ورزش قهرمالاني و در کنالار

بيشک ،رسانههاي جمعي از پديدههاي بارز جهان معاصالر هسالتند و

آن تبلیغات رسانهاي به بعد قهرمالاني اسالت و هنالوز در بحالث فرهنالگسالازي

ميتوانند از طريق راههاي ارتباطي مانند فضاي مجازي ،راديو و تلويزيالون

ورزشهاي همگاني توفیق چنداني حاصل نشالده اسالت ( .)03ورزش همگالاني

بهواسطه تبلیغات سازمانيافته در برقراري ارتباط سالودمند بالین ورزش و

ميتواند بهعنوان بخشي از برنامه زندگي روزانه افراد سالهم بسالزايي در ارتقالاي

ورزش همگالاني
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امروزه پديالده ورزش بالهعنالوان ضالرورتي انكارناپالذير و نیالازي اساسالي و

همگاني معموالً به فعالیتهاي ورزشي گفته ميشود که جنبه تفريحي دارنالد و

نقش رسانههاي جمعي در توسعه سالمت از طريق ورزش همگاني

داشته باشند .)1( .ورزش ميتواند در جلب مخاطب باله رسالانههالا کمالک
شاياني کندا اما اينكه آيا رسانهها به همان اندازه در اشاعه ورزش و ترويج
فرهنگ ورزش فعالیت ميکنند يا خیر ،مورد ترديد است ()02

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،تحقیق کاربردي و به لحاظ راهبالردي کمالي و
به حیث مسیر اجرا همبستگي ،به لحاظ گردآوري دادهها میداني و از نظر زمان

غفوري ،رحمان ،کوزه چیان و احساني ( )2113پژوهشالي بالهمنظالور

آينده نگر بود .ابزار پژوهش حاضالر پرسشالنامه برگرفتاله از تحقیالق مشالتاقي و

بررسي نگرش متخصصان تربیتبدني به نقش رسانههاي جمعي در گرايش

همكاران ( )0411بود .روايي صوري و محتوايي از طريق نظر استادان و روايالي

مردم به ورزش همگاني و قهرماني انجام دادند( .)2يافتهها نشان داد ،رابطه

سازه از طريق تحلیل عامل تأيیدي مرتبه اول و دوم مالورد تأيیالد قالرار گرفالت.

کم ( 21درصد) اما معنالاداري بالین توسالعه ورزش همگالاني و قهرمالاني و

پايايي پرسشنامه نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد تأيید قرار گرفت .جامعاله

رسانه وجالود داشالت .بالاالرد ) ،(Ballardگالري ،ريلالي و ناگالل ( )2102در

آماري تمام ورزشكاران عضو فدراسیون و هیئالتهالاي ورزش همگالاني بودنالد.

پژوهشي به اين نتیجه رسیدند که استفاده از رسانههاي جمعي ،سطوحي

حجم نمونه  391نفر به منظور اجراي مدلسازي معادله ساختاري ،کفايت الزم

از هدايتکردن تمرينات را بر عهده دارد(.)4

را دارد .روش نمونه گیري در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شالد .الزم

رسانههاي جمعي کشور اعم از فضاي مجازي ،مطبوعات راديو و تلويزيالون

به ذکر است که پرسشنامهها به صورت الكترونیكي طراحالي و در شالبكههالاي

و تاحدودي ساير رسانههاي همگاني ،با وجود داشتن ظرفیت و قابلیالت بالالقوه،

مجازي (تلگرام و اينستاگرام) در قالب گويههاي طراحي شده (در مقیاس پالنج

بهمنظور نهادينهسازي ورزش همگاني در کشور کارکردهاي شناختي هنجالاري

ارزشي لیكرت) و به صورت برخط براي محققان ارسال شد .پرسشنامه تنظالیم

و تنظیمي الزم ندارند و براساس شواهد و قوانین موجود و پالژوهشهالا ،توجاله

شده شامل عامل اول (موانع) ،عامل دوم (عوامل تسهیل کننالده) ،عامالل سالوم

آنها به ورزشهاي قهرماني و حرفهاي بیشتر است( .)00با توجاله باله مطالالب

(عوامل توسعه دهنده) ،عامل چهارم (راهبردها) ،عامل پنجم (پیامدها) بود ،کاله

گفتهشده ،سیاستگذاران ،مديران ،برنامهسازان ،نويسالندگان و تهیالهکننالدگان

از  42گويه تشكیل شده است .روشهاي آماري مورداستفاده در اين پالژوهش،

رسانهها بايد به اين نكته مهالم توجاله داشالته باشالند کاله پالرداختن باله ورزش

روشهاي آمار توصیفي براي محاسبه شالاخصهالاي مرکالزي و پراکنالدگي در

همگاني و بسط و توسعه آن نهتنها يكالي از رسالالتهالاي اجتمالاعي-فرهنگالي

مورد متغیرهاي پژوهش و آمار استنباطي شامل تحلیل عامل اکتشافي ،تحلیل

رسانهها محسوب ميشودا بلكه پشتوانه محكمي براي ورزش قهرمالاني کشالور

عامل تأيیدي ،آلفاي کرونباخ و ضريب همبستگي بودنالد کاله از نالرم افزارهالاي

نیز قلمداد ميشود .همچنین توجه بالیش از حالد باله جنباله تجالاري ورزش در

اس.پي.اس.اس .نسخه  23و آموس نسخه  22استفاده شد.

بلندمدت ممكن است رسانهها را دچار بحران مشروعیت کند .بررسالي ادبیالات
اين حوزه نشان ميدهد درباره مدلسازي نقش رسانه جمعالي در حالوزه ورزش

يافتههای تحقيق

برخوردارند .با وجود نظرهاي مختلفي که در اين زمینه مطرح شده است ،کمبود

نشان داد  22/2درصد از نمونه آماري متأهالل و  41/2درصالد از نموناله آمالاري

مدلي که به تشريح چارچوبي براي نقش رسانه جمعي در حوزه ورزش همگالاني

مجرد بودند .همچنین  6/2درصد از نمونه آماري داراي سن کمتر از  31سالال،

ايران بپردازد ،مشاهده ميشود .با توجه به مطالب گفتهشالده ،سیاسالتگالذاران،

 42/1درصد از نمونه آماري داراي سن بالین  31تالا  41سالال 42/3 ،درصالد از

مديران ،برنامهسازان ،نويسندگان و تهیهکنندگان رسانههالا بايالد باله ايالن نكتاله

نمونه آماري داراي سن  40تا  21سال و  2/2درصد از نمونه آماري داراي سن

مهم توجه داشته باشند که پرداختن به ورزش همگالاني و بسالط و توسالعه آن

باالتر از  21سال بودند .میزان تحصیالت  1/4درصد از نموناله آمالاري ديالپلم و

نهتنها يكي از رسالتهاي اجتماعي-فرهنگي رسانهها محسوب ميشالودا بلكاله

زير ديالپلم 9/2 ،درصالد فالو ديالپلم 42/2 ،درصالد کارشناسالي 42/6 ،درصالد

پشتوانه محكمي براي ورزش قهرماني کشور نیز قلمالداد ماليشالود .همچنالین

کارشناسي ارشد و  2/4درصد دکتري بود .همچنین  92درصد از نمونه آمالاري

توجه بیش از حد به جنبه تجاري ورزش در بلندمدت ممكن است رسانههالا را

بیش از  01سال سابقه ورزشي داشتند و  33درصد داراي سابقه ورزشالي زيالر

دچار بحران مشروعیت کند .بررسي ادبیات اين حالوزه نشالان ماليدهالد دربالاره

 01سال بودند .نوع رسانههاي مورد استفاده شالامل 24 :درصالد تلويزيالون24 ،

مدلسازي نقش رسانه جمعي در حوزه ورزش همگاني نیالز کالار انالدکي انجالام

درصد رسانههاي مجازي و  22درصد نیز از رسانههاي چاپي استفاده کردند.

شده است و پژوهشها نیز از پراکندگي فراواني برخوردارند .بالا وجالود نظرهالاي

بار عاملي مقدار عددي است که میزان شدت رابطه میان يک متغیر پنهالان

مختلفي که در اين زمیناله مطالرح شالده اسالت ،کمبالود مالدلي کاله باله تشالريح

(سازه) و متغیر آشكار (شاخص) مربوطه را طي فرآيند تحلیل مسالیر مشالخص

چارچوبي براي نقش رسالانه جمعالي در حالوزه ورزش همگالاني ايالران بپالردازد،

ميکند .هرچه مقدار بار عاملي يک شاخص در رابطاله بالا يالک سالازه مشالخص

مشاهده ميشودا بنابراين با توجه به مطالالب گفتالهشالده ،پژوهشالگر بالهدنبالال

بیشتر باشد ،آن شاخص سهم بیشتري در تبیین آن سازه ايفا ميکند .اگالر بالار

يافتن پاسخ به اين سؤال است که الگوي نقش رسانههالاي جمعالي در توسالعه

عاملي کمتر  1/3باشد ضعیف است و از آن صرف نظر ميشالود .بالار عالاملي

ورزش همگاني کشور چگونه است؟

بین  1/3تا  1/9قابل قبول است و اگر بزرگتر از  1/9باشالد بسالیار مطلالوب
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همگاني نیز کار اندکي انجام شده است و پژوهشهالا نیالز از پراکنالدگي فراوانالي

يافتههاي تحقیق در بخش اطالعات توصیفي متغیرهاي جمعیت شناختي

مهتاب مشتاقي و همكاران

جدول  -1نتايج بارهای عاملی گويههای پژوهش
گويهها
تعداد رويدادهاي ورزش همگاني مبتني بر سالمت قابل پوشش از سوي رسانههاي جمعي

بارعاملی
1/42

میزان اولويت رسانهها در پخش ورزش همگاني مبتني بر سالمت براي مخاطبان

1/22

اهمیت جذابیت ورزشهاي همگاني مبتني بر سالمت براي پخش از رسانهها

1/92

میزان پوشش رسانهاي ورزش همگاني آقايان
میزان پوشش رسانهاي ورزش همگاني بانوان
تعداد تبلیغات پخش شده از رسانهها به منظور توسعه ورزش همگاني مبتني بر سالمت
مقايسه جذابیت و پوشش حرفهاي با ورزش همگاني توسط رسانهها
میزان پوشش ورزش همگاني نسبت به ورزش قهرماني و حرفهاي در رسانهها
جلب مشارکت عمومي از طريق رسانهها براي توسعه ورزش همگاني
میزان همسوسازي رسانهها در حرف و عمل انعكاسيافته در جهت توسعه ورزش همگاني
میزان استفاده از چهرههاي مشهور (سلبريتي) به منظور توسعه ورزش همگاني در رسانهها
میزان انعكاس شادي و نشاط ناشي از ورزش همگاني در رسانهها

1/96
1/93
1/93
1/49
1/22
1/29
1/49
1/22
1/29

میزان انعكاس نقش ورزش همگاني در تناسب اندام در رسانهها
میزان انعكاس نقش ورزش همگاني در بهبود آمادگي جسماني در رسانهها
میزان آگاه سازي مردم توسط رسانهها از حق برخورداري از امكانات الزم براي ورزش
میزان آگاه سازي مردم در خصو اطالعرساني در جهت توسعه ورزش همگاني
آگاه سازي از پیگردهاي حقوقي ناشي از اطالعرساني غلط رسانه درباره ورزش همگاني
میزان تأکید رسانهها به انجام ورزش همگاني به عنوان بخشي از سبک زندگي
استفاده از کارشناسان خبره ورزش همگاني در رسانهها
معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در حوزه ورزش همگاني از طريق رسانهها
معرفي اثر ورزش همگاني بر سالمت خانواده ها از طريق رسانهها

1/94
1/24
1/29
1/22
1/29
1/42
1/20
1/20
1/24

سرمايه گذاري رسانهها در تولید محتواي سالمت و ورزش همگاني

1/20

تولید محتواي چالشي درباره موضوعات ورزش همگاني و تاثیر آن بر سالمت

1/92

استفاده از کارشناسان شايسته در ورزش همگاني توسط رسانهها

1/21

نقد عملكرد مديران ورزش همگاني در رسانهها

1/90

نقد بودجه اختصا

يافته به سالمت و ورزش همگاني در دستگاهها

1/22

نقد عملكرد فدراسیون ورزش همگاني براي توسعه ورزش همگاني در رسانهها

1/22

نقد عملكرد فدراسیونهاي ورزشي مختلف براي توسعه همگاني رشته مربوطه

1/26

معرفي افراد موفق در کارآفريني و توسعه ورزش همگاني

1/29

جذب حامیان مالي در جهت تولید برنامههايي که باعث توسعه ورزش همگاني شود

1/22

جذب منابع مالي از طريق پخش رويدادهاي ورزش همگاني و صنعت گردشگري

1/21

داشتن ديدگاهي جامع در استفاده از تخصصهاي الزم براي برنامه سازي در حوزه ورزش همگاني
ايجاد امید و انگیزه عمومي به خصو

براي کم توانان جسمي (شامل افراد چا و معلول و  )...در رسانهها

آموزش مفاهیم و اهداف ورزش همگاني در رسانهها
تولید محتواي رسانهاي در خصو

نقش ورزش همگاني در کاهش بیماريها

1/29
1/22
1/44
1/93

نقش رسانههاي جمعي در رونق رويدادها و جشنوارههاي ورزش همگاني

1/91

میزان پوشش ورزشهاي روستايي و عشايري از طريق رسانهها

1/21

میزان پوشش ورزشهاي بومي و محلي از طريق رسانهها
میزان پوشش نتايج پژوهش و معرفي پژوهشگران در حوزه سالمت و ورزش همگاني توسط رسانههاي جمعي
میزان پوشش ورزش همگاني کارگران در رسانههاي جمعي
میزان پوشش ورزش همگاني کارمندان و کارکنان در رسانههاي جمعي
میزان پوشش ورزش همگاني دانشآموزان در رسانههاي جمعي
میزان پوشش ورزش همگاني دانشجويان در رسانههاي جمعي
میزان پوشش ورزش همگاني سالمندان در رسانههاي جمعي
میزان پوشش صنايع وابسته به ورزش همگاني در رسانههاي جمعي

1/26
1/99
1/11
1/91
1/91
1/42
1/20
1/146
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نقد و بررسي برنامههاي راهبردي و عملیاتي در ورزش همگاني
نقش رسانههاي جمعي در جذب حامیان مالي براي ورزش همگاني

1/93
1/21

نقش رسانههاي جمعي در توسعه سالمت از طريق ورزش همگاني

اختصا

جدول  -2مقادير بارهای عاملی
بار عاملی

سطح معناداری

موانع توسعه

1/11

1/110

معرف
عوامل تسهیلکننده

1/61

1/110

عوامل توسعهدهنده

1/29

1/110

راهبرها

1/23

1/110

پیامدها

1/22

1/110

دادهاندا ازاينرو الزم است رسانهها ،رويكرد جاري مسئوالن را تغییالر

دهند و به ورزش همگاني توجه ويژه کنند بهنحويکه بتواننالد آن را در جامعاله
نهادينه کنند و افراد بیشتري به اين موضوع مهم سو پیدا کنند (.)2
بهمنظور تحقق توسعه ورزش همگاني از طريق رسانهها بايد راهبردهايي را
در نظر گرفت .يكي از راهبردها ،تدوين برنامههالاي تخصصالي در حالوزه ورزش
همگاني است .اين برنامهها بايد با اهداف مشخص و مدون اجرا شوند ،بهصورت

است .همانگونه که در جدول  0مشاهده ميشود ،در مالدل پالژوهش ،تمالامي

تخصصي تمام جنبههاي ورزش همگاني را بررسي کنند ،از زواياي مختلالف باله

اعداد ضرايب بارهاي عاملي پرسشها بیشتر از ( )1/4ميباشد.

اين امر بپردازند و در ساخت برنامهها به نیازهاي جامعه توجاله ويالژه شالود کاله

زماني که يک سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشكیل شده باشالد،

درنهايت برنامه تولیدشده مردممحور و براي رفع نیازهاي افراد مختلالف جامعاله

از تحلیل عاملي تأيیالدي مرتباله دوم اسالتفاده ماليشالود .در تحلیالل عالاملي

باشد .بهصورتيکه در همه رسانه به اين برنامهها توجه و پخش شوند تا بازدهي

تأيیدي مرتباله دوم عالالوه بالر بررسالي رابطاله متغیرهالاي مشالاهدهپالذير بالا

الزم را داشته باشند .اين يافتهها با نتايج تحقیق ولف و همكاران ( ،)2102ايرج

متغیرهاي پنهان ،رابطه متغیرهاي پنهان با سالازه اصاللي خالود نیالز بررسالي

پور و همكاران ( )2104همسو بود .براي تحقق اين امر بايد بسالترهايي فالراهم

ميشود .بنابر نتايج بهدست آمده مقدار بارهاي عالاملي متغیرهالاي آشالكار از

شود .يكي از اين بسترها تخصصگرايي در ساخت اين برنامههاست .براي تهیاله

نقطه برش  1/4و مقدار آماره تي آنها نیز از نقطه برش  2/291بزرگتر بالود

برنامههاي ذکرشده بايد از افراد با تحصیالت مرتبط بهره گرفته شالود و تجرباله

( )P < 1/10که نشان از اطمینان به سازه مورد نظر دارد .در میان گويههالاي

کاري نیز بايد يكي از موارد انتخاب افراد باشد تا برنامهاي کاربردي براي جامعه

مورد نظر« ،میزان پوشش ورزش همگاني کارگران در رسالانههالاي جمعالي»

تدوين شود ( .)2تبلیغات همواره يک عامل براي معرفي موضوعات بوده است .در

از آن «میالزان پوشالش رسالانهاي ورزش

رسانهها که جايگاه و خاستگاه اصلي تبلیغاتاند ،ميتوان بالا تبلیغالات هدفمنالد

همگاني آقايان» و «اهمیت جذابیت ورزشهاي همگاني مبتني بالر سالالمت

ويژگيها و فوايد ورزش همگاني را به مخاطبان انتقال داد و در جهالت توسالعه

براي پخش در رسانهها» مهمترين گويهها از نظر بارعاملي هستند.

ورزش همگاني گامهاي بلند برداشت .مورد ديگر که ميتوان به آن اشاره کالرد،

به عنوان مهالمتالرين گوياله و پال

همچنین برازش دادهها به مدل برقرار است و همگي شاخصها داللالت

برقراري تعامالت بینسازماني است که رسانهها در اين باره بهخوبي ماليتواننالد

بر مطلوبیت مدل معادله ساختاري دارند .در کل ميتوان گفت بالا توجاله باله

ارتباطات الزم را برقرار کنند تا بین سازمانهاي متولي ورزش همگاني ارتباط و

نتايج به دست آمده تحلیل تأيیدي مرتبه دوم نقش رسالانههالاي جمعالي در

همكاري برقرار شود .همچنین با بیانکالردن فوايالد ورزش همگالاني و معرفالي

توسعه ورزش همگاني کشور و راهبردهاي آن تأيید است.

فرصتها و بسترهاي کاري آن به سرمايهگذاران ،ايالن افالراد بالا اطالعالات الزم

است که بارهاي عاملي مربوط به همه معرفهالاي مؤلفاله «نقالش رسالانههالاي

همكاران ( ،)2113باالرد و همكاران ( )2102همسو بود .در اين شرايط حامیان

جمعي در توسعه ورزش همگاني کشور و راهبردهاي آن» در وضعیت مطلالوبي

مالي ميتوانند بهخوبي در توسعه ورزش همگاني نقش ايفا کنند و رسانهها نیالز

قرار دارند ،به عبارت ديگر همبسالتگي مؤلفاله «نقالش رسالانههالاي جمعالي در

به معرفي اين حامیان بپردازند .درنهايالت ماليتالوان گفالت يكالي از مهالمتالرين

توسعه ورزش همگاني کشور و راهبردهاي آن» با معرفهاي اين مؤلفه در حالد

راهبردها ،ترويج ورزش همگاني از طريق رسانه استا چون رسانهها از بیشترين

متوسط به باال برآورد ميشوند و در نتیجه ابزار سالنجش ايالن مؤلفاله از اعتبالار

مخاطبان جامعه برخوردار هستند و بهراحتي ماليتواننالد ورزش همگالاني را در

عاملي برخوردار است .همچنین براساس يافتهها ،عوامالل تسالهیلکننالده داراي

جامعه و بین افراد گسترش دهندا بر اين اساس ،بهعنوان يک اصل در زندگي به

بیشترين تأثیر بوده است که بايد به نقش آن توجه کرد.

ورزش و فعالیت بدني نگاه ميشود.

بحث

يافتهها

يكي از مواد مهم که باعث شده است رسانهها در توسالعه ورزش همگالاني

نتايج بهدست آمده نشان داد که عدم توجه و حمايت رسانه يكي از موانالع

کوتاهي کنند ،توجه به ورزش قهرماني و اولويتدادن به ورزش قهرماني اسالت،

توسعه ورزش همگاني استا بنابراين پیشنهاد ميشالود ديالدگاه رسالانههالا باله

بیشتر رسانهها به ورزش قهرماني ميپردازند و رويدادهاي آن را بررسي ميکنند

ورزش همگاني تغییر يابد و برنامهها از محوريالت ورزش قهرمالاني خالارج و باله

و حتي برنامههاي تخصصي فراواني در سالهاي اخیر پخش کردهاند .حتالي در

ورزش همگاني نیز پرداخته شود .يكي از موارد ديگري که وجود داشت استفاده

فضاي مجازي نیز به اين شكل است و تمام اخبار درباره ورزش قهرماني است و

از افراد غیرمتخصص در تولید برنامه در حیطه ورزش همگالاني بالود از ايالن رو

رقابتها را تجزيه و تحلیل ميکنند و کمترين زمان ممكن را به ورزش همگاني

پیشنهاد مي شود ،از افراد متخصالص در تولیالد برنامالههالا بالا محوريالت ورزش

دوره ششم ،بهار  ،0410شماره اول

نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي66/

] [ Downloaded from ijhp.ir on 2022-08-08

مقادير برآورد شده در جدول ( 2بار عاملي و سطح معناداري) بیالانگر ايالن

بهسمت سرمايهگذاري در اين حوزه گام بردارند .اين يافتهها با نتايج غفالوري و

مهتاب مشتاقي و همكاران

همگاني استفاده شود .با توجه به نتايج پیشنهاد ميشود توسعه ورزش همگاني

ميشود که مهمترين بخش پژوهش استا چراکه اثرات آن بالر جامعاله و افالراد

در اولويت پخش و تولید برنامههاي صدا و سیما قرار بگیالرد .و برنامالههالاي بالا

جامعه نمايان ميشود و باعث بهبود وضعیت و کیفیت زندگي آنها ماليشالود.

محوريت ترويج ورزش همگاني در بین خانوادهها تولید شود .با توجه به نتالايج،

از ديگر پیامدهاي آن ميتوان به تعامالت اجتماعي اشالاره کالرد کاله از طريالق

پیشنهاد مي شود فوايد ورزش همگاني بر سالمت جامعه و خانواده و اثالرات آن

ورزشکردن افراد در کنار ديگران به وجود ميآيالد .افالراد در فضالاي ورزشالي و

که مورد تأيید متخصصان امر مانند پزشكان است بیان شود.

طبیعي در کنار هم ورزش و از اين طريق روابط دوستانه برقرار ماليکننالد (.)3

با توجه به نتايج بهدست آمده پیشنهاد ميشود که برنامههاي تخصصي براي

از مهمترين پیامدهاي توسعه ورزش همگالاني ماليتالوان باله افالزايش شالاخص

سنین مختلف در زمینه ورزش همگاني تولید و پخش شود .نتايج نشالان داد کاله

سالمتي در جامعه اشاره کرد .بدونشک میانگین سالالمتي رونالد روبالهرشالد و

فرهنگسازي از طريق رسانهها ماليتوانالد يكالي از مالوارد مهالم در تالرويج ورزش

مثبتي خواهد داشت که اين امر در نشاط جامعه نیز اثرگذار است.

همگاني باشد ،از اين رو پیشنهاد ميشود که از طريق فرهنگسازي در جامعه باله

پیشنهاد ميشود میزان برنامههاي تولیدي در راديو و تلويزيون و حجالم

توسعه ورزش همگاني ،مانند پر رنگ کردن ورزش همگاني در حوزه آداب ورسوم

مطالب نشريات با محتواي آموزش ورزش همگاني افزايش يابد تالا مالردم بالا

و فرهنگ جامعه با رعايت چارچوب الگوي اسالمي ايراني کمک شود .با توجه باله

يادگیري ورزش همگاني بتوانند خودشان مربالي خالود شالوند و در منالزل و

نتايج ،پیشنهاد ميشود که به کیفیالت تولیالد محتالوا نیالز توجاله و از گالروههالاي

پاركها با حداقل امكانات باله ورزش همگالاني بپردازنالد .از طالرف ديگالر باله

متخصص در حوزه رسانه در تولید برنامه اسالتفاده شالود تالا کیفیالت برنامالههالا از

تبلیغات نیز بايد توجه ويژه شود .در حالال حاضالر تبلیغالات در تمالام دنیالا از

استاندارد الزم برخوردار باشد .با توجه به نتايج پیشنهاد ميشود مسئوالن بودجاله

مهمترين عوامل تغییر نگرش و گرايش افالراد محسالوب ماليشالود بنالابراين

دهندا چرا که بدون

ميتوان با تبلیغ ،مالردم را باله ورزش همگالاني ترغیالب کالرد و همچنالین بالا

بودجه مالي کافي نميتوان برنامههاي مفید در جهت توسعه ورزش همگاني تولید

اطالعرساني درباره همايشهاي ورزش همگاني مردم را باله انجالامدادن ايالن

کرد .باتوجه به نتايج بهدست آمده پیشنهاد ميشود کاله تبلیغالات هدفمنالدي در

ورزش تشويق کرد .بهتر است در رسانه بهويژه در تلويزيون برنامههايي تولید

جهت توسعه ورزش همگاني در رسانههاي جمعي تولید و پخش شود.

شود که کارمندها و ساير افراد شاغل که بهطور معمول صالبح تالا بعالدازظهر

کافي براي تولید برنامهها با محوريت ورزش همگاني اختصا

مشغول به کار هستند و فرصت ورزشکردن ندارند ،بتوانند با اين برنامالههالا

نتيجهگيری

ورزش کنند و کمبود وقت که باعث ورزشنكردن آنها ميشالود ،بالا رسالانه

درنهايت نتايج پژوهش حاضر به پیامدهاي توسعه ورزش همگاني منتهالي

بهويژه تلويزيون برطرف شود.
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Background: Public exercise is a low-cost, fun and effective tool that can be implemented by the public, and can
contribute to promotion of physical, mental and social health. The aim of this study was to design a model for the
role and strategies of mass media in promotion of public sports in Iran.
Methods: The present study was an applied, quantitative and correlational research, field-based in terms of data collection
and prospective in terms of time. The instrument of the present study comprised a questionnaire that was extracted from
factors identified in the qualitative part. The factors were identified through semi-structured interviews with experts in the
field of sports media. The statistical population in the quantitative stage consisted of a sample of 360 athletes who were
members of the federation and public sports boards. Convenience volunteer sampling methods were used. Statistical
analyses used in this study included descriptive statistics methods for calculating central indices and dispersion of research
variables; and inferential statistics including exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha and
correlation coefficient. in SPSS and Amos softwaress were used.
Results: The amount of factor loads of the obvious variables was greater than the cut-off point of 0.4, while Tstatistic was greater than the cut-off point of 2.576 (P <0.01), which indicates the reliability of the structure.
Conclusion: It can be concluded that social media has a significant impact on promoting health culture through
public education in Iran.
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