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 مقدمه 

 می جامعه ادافر سالمت ارتقاي طریق از زندگی به امید زایشاف موجب که آنجا از همگانی هاي ورزش ویژه به و ورزش

 طور به هک اشخاصی دهند می نشان تحقیقات گردد. می قلمداد جوامع در انسانی ي توسعه هاي زیرشاخص از یکی شود،

 را متريک عصبی فشارهاي شوند، می عروقی و قلبی هاي ناراحتی دچار سایرین از کمتر پردازند، می ورزش به منظم

 و بوده المتیس صرفاً آن از هدف که می شود گفته ورزشهایی به همگانی ورزش .(1و2)و سالم تر هستندکنند  می تحمل

 پردازند. می آن هب جسمانی وآمادگی استعداد، عالقه فراخور به و جنسی و سنی سطوح کلیه در شهروندان و اقشار کلیه

 ه توسعهبمی توانند  هدایت و آموزش رسانی، اطالع و بخشی آگاهی یعنی خود کارکردهاي با گروهی، هاي رسانه

زایش این از همین رو رسانه ها هم توجه بیشتري به ورزش نشان داده و موجب اف.کنند کمك همگانی کشور ورزش

ند ه اطالع مردم برسابفرهنگ فارسی عمید، رسانه را وسیله اي می داند که خبري را  محبوبیت نیز در بین مردم شده اند.

رسانی و آگاهی،  عشود عبارتند از: اطال ها مطرح می رسانههایی که براي  نقش. (3مانند رادیو،تلویزیون و روزنامه)

ابطه با رودر  دهآموزش مداوم، کمك به رشد فرهنگی و فکري جامعه، فراهم کردن سرگرمیهاي آموزن فراهم کردن زمینة

در خصوص  مطالعه(. 4می باشد ) "توسعه ورزش"ورزش مهمترین هدف رسانه ها در راستاي اهداف ملی در هر کشور 

 نایتقدند ماز محققان مع اريیبس شده است. لیتبد یموضوع جذاب ورزش و رسانه ها در طول دو دهه ي گذشته به 

ر دو بعد ایجاد هها در  ( اذعان میدارد که رسانه1386زاده ) محرم. (5وجود دارد) یکیها رابطه ي نزد رسانه ورزش و

ي و ا ان حرفهاطفی و تنظیم انرژي روانی براي ورزشکارتوانند نقش حمایت هیجانی، ع می انگیزش درونی و بیرونی

زه امرو (.6)هاي ورزش همگانی داشته باشند تقویت مثبت ورزشکاران آماتور با توسعة رشته طلبی و ارضاي توفیق

سترش و گدر دامنه خود درحال  دائماً  یاجتماع شبکه هايدر جهان  رو به رشد است،  يتکنولوژ شرفتیسرعت پ

ر جهان حول دت نیدهد. ا یقرار م ریمردم را در سراسر جهان تحت تاث یزندگ یهستند و به طور قابل توجه شرفتیپ

 ر،یخا يل هاگذار است. در سا ریتاث اریمردم بس يرو رب یاجتماع شبکه هايقابل توجه است چرا که  اریورزش بس

 ازاین(.7د)هستن رهیها، روند استفاده از آن و غ یژگیدر ورزش، و یاجتماع يرسانه هانقش  یدانشمندان به دنبال بررس

زش توسعه ور ربنه ها رسا ریدر ارتباط با تاث لیاستان اردب یبدن تیترب معلمان دگاهید یبررس رو تحقیق پیش رو در صدد

 ی می باشد.همگان
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 شناسی تحقیقروش

بوده و  میدانی می باشد که به شیوه روش اجراي آن پیمایشی و به لحاظ هدف کاربرديتحقیق حاضر از نوع توصیفی و 

 در سالبیل ستان اردتربیت بدنی ا معلمانجامعه آماري این پژوهش را کلیه  بااستفاده از پرسشنامه انجام گرفته است.

نفر به دست آمد  244 کوکران فرمولبا استفاده از  نفر می باشد. حجم نمونه  668تشکیل می دهند که تعداد آنها 1395

ها از پرسشنامه  براي جمع آوري دادهنفر افزایش یافت.  250به تعداد آن ور افزایش اعتبار نمونه گیري به منظ که

به دست 81/0لفاي کرنباخ . پایایی این ابزار  با استفاده از آزمون آ( استفاده شد1392اطالعات فردي و پرسشنامه نیکنام)

بر می باشد که ل سوا 14شامل  دوم. پرسشنامه یید قرار گرفتمدیریت مورد تاآمده است و روایی آن نیز توسط اساتید 

ی ت، مونه اي نآزمون تی تست تك از ها  هبراي تجزیه و تحلیل داد گزینه اي لیکرت  تنظیم شده است . 5اساس طیف 

 فاده شد.است  05/0 معناداريدر سطح   21SPSSنرم افزار  تست مستقل و آنالیز واریانس یك طرفه با بکارگیري

 ها یافته

حصیالت تاز نظر سطح  زن بودند. درصد( 2/45نفر)113درصد( مرد وتعداد  8/54نفر)137از تعداد کل پاسخگویان 

 4/8نفر) 21تعدادو  درصد( لیسانس 4/74نفر) 186دیپلم، درصد( فوق 8/16نفر) 42درصد( دیپلم، 4/0نفر) 1 تعداد

 از ا بر ورزش همگانینظر معلمان در رابطه با تاثیر صدا و سیم میانگین 1با توجه به جدول  بودند.فوق لیسانس درصد( 

میانگین نظر  همچنین .(p=001/0)می باشد و این تفاوت نیز از نظر آماري معنا دار است بیشتر یا معیار برش نمره

معنادار  ن تفاوت نیزایو  دهمعلمان در رابطه با تاثیر شبکه هاي اجتماعی بر ورزش همگانی نیز بیشتر از نمره استاندارد بو

د وجوتفاوت معنا داري  گروه رسانهدو رابطه با نقش هر  درزن و مرد (. بین نظر معلمان =001/0p)بود

 (.p>05/0)دهمچنین در بین معلمان با سطح مدارک تحصیلی مختلف نیز این تفاوت معنا دار نبو (.p>05/0نداشت)

 ا معیاریتک نمونه ای برای مقایسه نظر معلمان با نمره برش  tتحلیل  -1جدول 

 میانگین متغیر
انحراف 

 استاندارد

نمره 

 معیار
df t 

سطح 

 معناداری

 001/0 69/52 249 3 47/0 28/4 سیما و صدا

 001/0 12/26 249 3 65/0 07/4 شبکه های اجتماعی

 

 بحث و نتیجه گیری       

( نشان داد که انواع رسانه هاي جمعی بر گرایش مردم همدان به ورزش همگانی 1393نتایج مطالعه صادقیان و همکاران)

نقش پررنگی در توسعه  صدا و سیما و نیز شبکه هاي اجتماعیکه  ندنشان داد( یافته هاي مطالعه حاضر نیز 1تاثیر دارد)

 پیکوتاه و کل یآموزش متن هاي هیتهاز این رو عالوه بر تولیدات صدا و سیما،  .می توانند داشته باشندورزش همگانی 

و شبکه هاي اجتماعی  نترنتیا يدر فضا لودقابل دان لیو قرار دادن فا توسط متخصصان ورزشی ییدئویو و یصوت يها

 ایجاد بعد دو هر در ها نهرسا که میدارد اذعان( 1386) زاده محرم است. یورزش همگان يارتقا ياز جمله راهکارها زین

 تولید در سیما و صدا اهمیت وجود با لذا .داشته باشند عاطفی هیجانی، حمایت نقش توانند می بیرونی و درونی انگیزش
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