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ABSTRACT
Background and Objective: This study investigated the role of media consumption 
on physical activity based on  health pattern in Iranian.The method of this research 
was descriptive correlation with Structural Equation Method.
Materials and Methods: The statistical population of this study consisted of all 
students aged 11-19 years in the whole country that 384 students were selected 
as statistical sample by cluster random sampling method. Two media consumption 
and physical activity based on health pattern Pender   Were used to collect the 
research data. The formal and content validity of the questionnaires were confirmed 
and their reliability was obtained using Cronbach's alpha method 0.934 and 
0.834, respectively. For data analyzing by SPSS software and Amos software of 
Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and structural equation 
modeling were used.
Results: The results showed that media consumption had a positive and significant 
effect (P = 0.001) on Physical Activity behaviour  (Beta = 0.82), Exercise   Benefits (Beta 
= 0.80) and Exercise self-efficacy (Beta= 0.74) and Exercise Barriers (Beta=- 0.61).
Conclusion: Therefore, it can be said that media consumption improves the level of 
physical activity based on students' health patterns. So, it is recommended that the 
media, especially sports media, pay special attention to children in their programs.
Keywords: Media consumption, physical activity based on health pattern, Students, 
Iran
Paper Type: Research Article.
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نقش مصرف رسانه اى بر انجام فعاليت بدنى براساس الگوى پندر در دانش آموزان ايران 
با ارائه الگوى كاربردى

چكيد    ه
 زمينه و هدف: هدف اين مطالعه بررسى نقش مصرف رسانه اى بر انجام فعاليت بدنى براساس الگوى پندر 

در دانش آموزان ايران بود.
 مواد و روش ها: روش اين تحقيق توصيفى همبستگى به روش معادالت ساختارى بود. جامعه آمارى اين تحقيق 
شامل كليه دانش آموزان 11 تا 19 ساله كل كشور بود كه با استفاده روش نمونه گيرى تصادفى خوشه اى 
تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آمارى انتخاب شدند. براى گردآورى دادهاى تحقيق از دو پرسشنامه مصرف 
رسانه اى و فعاليت بدنى براساس الگوى پندر استفاده شد. روايى صورى و محتوى پرسشنامه ها مورد تأييد 
و پايايى آن ها با استفاده از روش آلفاى كرونباخ به ترتيب 0/934 و 0/834 به دست آمد. تجزيه و تحليل 
داده ها با استفاده از نرم افزارهاى آمارى   نسخه 19 و نرم افزار Amos  نسخه 18 انجام  و از آمار توصيفى 
و از آزمون كلمو گروف اسميرنوف، ضريب همبستگى پيرسون و مدليابى معادالت ساختارى  استفاده شد

 ،(Beta=0/80) فوايد درك شده ،(Beta =0/82) يافته ها: نتايج نشان داد كه مصرف رسانه اى بر تغيير رفتار
تأثير   ،(Beta  =-0/61) آموزان  دانش  شده  درك  موانع   ،(Beta  =0/74) آموزان  دانش  خودكارآمدى 

(p=0/001) معنادارى دارد
نتيجه گيرى: مصرف رسانه ها سبب ارتقاء سطح فعاليت بدنى براساس الگوى سالمت پندر در ميان دانش 
آموزان مى شود. لذا پيشنهاد مى شود رسانه ها بخصوص رسانه هاى ورزشى در برنامه هاى خود به برنامه های 

ورزشى مبتنى بر فعاليت های بدنى كودكان توجه ويژه اى داشته باشند.
كليد واژه: مصرف رسانه، الگوى فعاليت بدنى، دانش آموزان، ايران

نوع مقاله: مطالعه پژوهشى.
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فعاليت بدنى منظم به عنوان يكى از شاخص هاى سالمت جوامع، 
باعث تعديل عوامل خطر بيمارى هاى قلبى عروقى شده و باعث 
سالمت روان و عزت نفس مى گردد (1-2). تخمين زده مى شود كه 
فعاليت بدنى ناكافى مسئول حدود 30 درصد از بار بيمارى هاى 
 27 و  كولون  و  سينه  سرطان  از  درصد   35-21 قلبى،  ايسكمى 
جهانى  بهداشت  طبق گزارش سازمان  باشد (3).  ديابت  درصد از 
فعاليت بدنى ناكافى چهارمين علت مرگ و مير در جهان مى باشد 
(3). بنابراين فعاليت بدنى منظم براى بهبود سالمت عمومى و به 
طور غيرمستقيم جهت كاهش بار بيمارى و هزينه هاى پزشكى در 
جوامع توصيه مى شود (4). عليرغم فوايد فعاليت بدنى براى سالمت 
جوانان، مطالعات متعدد، شيوع كم تحركى را در كودكان و نوجوانان 
نشان مى دهد (5). شواهدى مبنى بر كاهش سطح فعاليت بدنى و 
شيوع چاقى در كودكان و نوجوانان ايرانى ارائه شده است (6) پيش 
بينى مى شود كه بيش از 70 درصد نوجوانان چاق به بزرگساالن چاق 
تبديل مى شوند (7). همچنين وضعيت هايى مانند ديابت نوع دو، 
افزايش كلسترول و فشارخون كه قبًال در بزرگساالن ديده مى شد، 
امروزه به دليل افزايش شيوع چاقى در كودكان و نوجوانان بيشتر 
رايج شده است (8). عادات و الگوى فعاليت بدنى در كودكى و 
نوجوانى شكل گرفته و به احتمال زياد تا سال هاى بعدى عمر باقى 
مى ماند (9)، پس كودكى و نوجوانى فرصتى براى مداخله و تشويق 
به انجام رفتارهاى سالم و مثبت مانند فعاليت بدنى مى باشد (10). 
جهت طراحى و اجراى مداخله در راستاى افزايش فعاليت بدنى در 
نوجوانان، به تعيين فاكتورهاى مؤثر بر انجام فعاليت بدنى كه باعث 
ارتقاء سبك زندگى فعال و پيشگيرى از بى تحركى در اين گروه 
سنى مى شود، نياز است (11). يكى از الگوهاى جامع و پيشگويى 
كننده رفتارهاى ارتقا دهنده سالمت كه چارچوب نظرى جهت كشف 
فاكتورها و عوامل مؤثر بر رفتارهاى ارتقاء سالمت ايجاد مى نمايد، 
الگوى ارتقاء سالمت پروفسور پندر مى باشد (12). رفتار فعاليت 
بدنى رفتار پيچيده اى است كه در انجام آن عوامل متعددى نقش 
بازى مى كنند (13) و از آنجايى كه اين الگو جهت ايجاد تغيير 

رفتار رويكرد اكولوژيكال داشته كه فاكتورهاى درون فردى، بين فردى، 
سازمانى و اجتماعى را در نظر مى گيرد، به نظر مى رسد در شناسايى 
عوامل مؤثر در ايجاد و حفظ اين رفتار كمك كننده باشد (7 ). 
اين الگو شامل سه گروه از مفاهيم شامل تجربيات و خصوصيات 
فردى، احساسات و شناخت هاى اختصاصى رفتار و رفتارهاى فورى 
در  فردى  خصوصيات  و  تجربيات  مى باشد (14).  الوقوع  محتمل 
برگيرنده دو سازه رفتارهاى مرتبط قبلى و فاكتورهاى شخصى بوده 
و به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق احساسات و شناخت ها، 
رفتار را تحت تأثير قرار مى دهند (15). احساسات و شناخت ها 
شامل سازه هاى فوايد درك شده، موانع درك شده عمل، خودكارآمدى 
درك شده، احساس مرتبط با رفتار، تاثيرگذارنده های بين فردى و 

تاثيرگذارنده هاى موقعيتى مى باشد (7، 16).
 يكى از روش هاى آموزش فعاليت هاى ورزشى و باال بردن 
انگيزه مشاركت در فعاليت هاى ورزشى، باالخص براى دانش اموزان 
كمك گرفتن از رسانه هاى تصويرى نظير سينما و تلويزيون و به 
ويژه نمايش فيلم هاى آموزشى است كه يكى از روش هاى مؤثر 
گرايش  به  هدف  گروه هاى  و  جامعه  افراد  ترغيب  و  تشويق  در 
هر چه بيشتر به سمت فعاليت هاى ورزشى و فاصله گرفتن از بى 
 al et Aly تحركى مى باشد (17 ). در تحقيق انجام گرفته توسط
نشان داده شده كه به كارگيرى رسانه هاى تصويرى نظير نمايش 
فيلم در آموزش مخاطبان و بيماران بسيار مفيد بوده است (18 ). 
منوچهرى نژاد و همكاران (1397) در تحقيقى با عنوان شناسايى و 
تحليل عوامل مؤثر بر نهادينه سازى فرهنگ ورزش در كودكان و 
نوجوانان از ديدگاه معلمان تربيت بدنى نشان دادند كه فعاليت هاى 
خانواده و گروه هاى همساالن، فعاليت سازمان هاى غير دولتى (بخش 
خصوصى و سازمان هاى مردم نهاد، فعاليت نهادهاى دولتى (سازمان هاى 
ورزشى، مدرسه و رسانه) بر نهادينه سازى فرهنگ ورزش كودكان 
و نوجوانان نقش دارد (19 ). عرب نرمى (1395) در تحقيقى با 
عنوان تلويزيون و ورزش در زندگى روزمره عنوان داشت كه شرايط 
موجود تلويزيون نقش چندانى در تعريف و شكل دادن به زندگى 
افراد در بعد مشاركت و فعاليت بدنى ندارد، اما احتماالً روى آوردن 
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مخاطبان در شكل دهى و زمان بندى برنامه هاى ورزشى تلويزيون و  

پخش موجود نقش دارد (20). شعبانى و رضايى صوفى (1394) 
و  همگانى  ورزش  بر  رسانه ها  تأثير  بررسى  عنوان  با  تحقيقى  در 
تفريحى نشان دادند كه اختصاص ورزش صبحگاهى به عنوان يكى از 
برنامه هاى راديو و تلويزيون و وجود برنامه هاى راديويى وتلويزيونى 
براى آموزش و ترويج ورزش همگانى از عوامل مهم و تأثير گذار 
بر فرهنگ مردم براى باال بردن ميزان فعاليت بدنى مؤثر مى باشد 
(21 ). ظهيرى نيا و همكاران (1394) درتحقيقى با عنوان بررسى 
تأثير خانواده و رسانه هاى گروهى بر مشاركت دانشجويان دختر 
در فعاليت هاى ورزشى دانشجويان دختر دانشگاه هرمزگان نشان 
دادند كه بين خانواده و رسانه هاى گروهى با مشاركت دختران در 
فعاليت هاى ورزشى رابطه اى مستقيم و معنى دار وجود دارد (22).

et al   Geraee در تحقيقى با عنوان تأثير آموزش سواد رسانه اى 

بر دانش و قصد رفتارى نوجوانان در برخورد با پيام هاى رسانه اى 
ريزى  برنامه  آموزش  كه  كردند  عنوان  تغيير  مراحل  به  توجه  با 
در  آموزان  دانش  رفتارى  قصد  بر  معنادارى  تأثير  برنامه ها  شده 
 et al Tavakolli.( 23) برخورد با پيام هاى رسانه هاى جمعى دارد
در پژوهش خود مبنى بر نقش رسانه هاى اجتماعى در توسعه ورزش 
نشان دادند كه رسانه هاى گروهى تا آنجايى كه متغيرها به ورزش 
مربوط مى شدند، بيشتر تمركز رسانه ها بر ورزش قهرمانى و حرفه اى 
به تعداد محدودى از رشته ها به خصوص فوتبال مى باشد و توجه 
كافى به ورزش هاى تفريحى و همگانى از طريق رسانه هاى جمعى 
دريافت نمى شود Thomas et al .( 24)   در فرا تحليلى با عنوان 
بررسى تأثير كمپانى هاى رسانه هاى جمعى بر فعاليت هاى فيزيكى 
منتشر  مقاالت  باال  اقتصادى  و  اجتماعى  گروه هاى  با  مقايسه  در 
شده از سال 1990 تا 2016 را بررسى كردند نتايج اين فراتحليل 
مبين اين بود كه نقش رسانه هاى جمعى اثرات ناعادالنه اى بر اقشار 
مختلف با درامد باال و پايين جامعه داشته است و عمدتًا اين تأثير 
بر افراد باوضعيت اقتصادى اجتماعى پايين نسبت به افراد با دارمد 
باال كمتر بود (25 ). همانگونه نتايج اين تحقيقات نشان مى دهد 
متفق  افراد  زندگى  بر  رسانه ها  نقش  و  اهميت  بر  محققان  تمامى 

وى  آمده  دست  به  ضدونقيصى  نتياج  ميان  دراين  هستند.  القول 
هيچكدام از تحقيقات به الگو رفتار فعاليت بدنى بر اساس الگوى 

ارتقاى سالمت پرداخته نشده است.
مطالعات حاكى از آن است كه محيطى كه امروزه افراد در آن 
به سر مى برند، عمدتًا محيطى است كه تحت تأثير عملكرد رسانه ها 
شكل گرفته است (26). به دليل همين قدرت و نفوذ رسانه ها، مى توان 
گفت كه رسانه ها نقش هدايت گرى و راهنمايى افراد را در تصميم 
گيرى ها نيز ايفا مى كنند. افكار عمومى زمانى شكل مى گيرد كه 
جمعيتى به موضوعى خاص از طريق رسانه (نظام ارتباطى) توجه 
كنند. رسانه با نقش آگاه كننده و هوشيارسازى كه دارد مردم را 
نسبت به موضوعاتى كه در اطرافشان مى گذرد، آگاه مى سازد. كار 
رسانه، هدايت افراد به سمت موضوعات مورد توجهشان و معطوف 
نمودن جامعه به مسائل مهم است. در عصر حاضر (كه آن را عصر 
اطالعات مى دانند)، بهره گيرى از منابع گوناگون اطالعاتى به عنوان 
منابع مختلف تغذيه فكرى بشر مورد توجه قرار گرفته است. جوامع 
اطالعاتى براى آن كه شهروندانى فرهيخته و با سواد داشته باشند، بايد 
اطالعات مناسب و الزم براى آنان را از طرق مختلف در اختيارشان 
قرار دهند. اين امر سبب مى شود افراد در ابعاد گوناگون رشد يابند 
و عالوه بر داشتن تخصص هاى مورد نياز جامعه، از بينش و دانشى 
كه براى هر شهروند و همچنين براى گذران يك زندگى متفكرانه 
الزم است، برخوردار شوند. رسانه هاى جمعى و خصوصًا تلويزيون 
نقش بى بديلى در اثرگذارى بر افكار، ادراكات، نگرش ها و نيز 
رفتارهاى افراد جامعه دارند (27). رسانه هاى گروهى به عنوان يكى 
از عوامل بسيار مهم اجتماعى كردن مطرح هستند (28). رسانه ها 
داراى اثرات وسيع و گوناگونى هستند. اين تاثيرات روانى، سياسى، 
و  مهارت ها  ارزش ها،  عقايد،  بر  كه  هستند  فرهنگى  و  اقتصادى 
سليقه ها اثر مى گذارند رسانه ها، فراهم آورنده دانش و شكل دهنده 
ارزش ها هستند و مردم همواره از آن ها تأثير مى پذيرند و مى آموزند 
(29 ). اهميت وظيفه آموزشى وسايل ارتباطى در جوامع معاصر، 
به حدى است كه بعضى از جامعه شناسان براى مطبوعات و راديو 
و تلويزيون و سينما نقش "آموزش موازى" يا "آموزش دايمى" 
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قائل هستند (30). جامعه شناسان معتقدند كه وسايل ارتباطى با ف

پخش اطالعات و معلومات جديد، به موازات كوشش معلمان و 
اساتيد، وظيفه آموزشى انجام داده و دانستنى هاى عملى، فرهنگى 
و اجتماعى دانش آموزان و دانشجويان را تكميل مى كنند (31). 
و  ارتباطى  كانال هاى  تعيين  آموزشى،  پيام هاى  طراحى  طول  در 
رسانه هايى كه بيشترين اثربخشى را در گروه هدف دارند، ضرورى 
است (32 ). با توجه به گستردگى حوزه هاى مطالعاتى ورزش در 
جامعه، همواره نگرش هاى مختلفى (قوت و ضعف) بر شكل گيرى 
فعاليت ها يا رفتارهاى ورزشى افراد جامعه تأثيرگذار بوده است. 
يكى از مهم ترين نگرش ها در حوزه مطالعات ورزشى، كه نقش 
مهمى درشكل گيرى رفتارهاى ورزشى افراد جامعه دارد نگرش 
ورزشى مى باشد. اما اين حوزه نيز تحت تأثير تجربيات، محيط، 
ويژگى ها و ساير عوامل است كه پرداختن به آن خارج از حوصله 
اين پژوهش است. اما آنچه در كنار ساير عوامل تأثيرگذار بر نگرش 
ورزشى، از اهميت بااليى برخوردار است، موضوع و مبحث رسانه ها 
مى باشد. رسانه ها افزون بر اطالعاتى كه در اختيار مخاطبان قرار 
مى دهند، تفسير و تحليل هايى ارائه مى كنند كه به تدريج بخشى 
در  رسانه ها  مى دهد.  تشكيل  را  افراد  (شناختى)  معرفتى  نظام  از 
عصر ارتباطات و اطالعات، يكى از مهم ترين ابزارهاى دسترسى 
به اهداف تلقى مى شوند و مصرف و كاربرد انواع آن ها از جهات 
گوناگون و در ميان گروه هاى مختلف اجتماعى مورد توجه قرار 
گرفته است (33). به عبارت ديگر، گروه هاى مختلف اجتماعى بنا 
بر متغيرهاى مختلف اجتماعى فرهنگى به گونه اى با رسانه ها پيوند 
خورده اند ( 34 ). بنابراين رسانه ها مى توانند نقش مهمى در توسعه 
خبرهاى  پخش  با  رسانه ها  باشند.  داشته  ورزشى  تفكر  و  ورزش 
مردم  بين  در  مناسب  راهكارهاى  ارائه  و  گرايانه  واقع  و  صحيح 
مى توانند نقش راهبردى براى ورزش داشته باشند و به همه فعاالن 
ورزش يارى رسانند. بنابراين با توجه به نقش و اهميت رسانه بر 
افراد بالخص كودكان و با توجه به جدى تر شدن مسأله بى تحركى 
و اهميت فعاليت هاى آگاهى دهنده و آموزشى در حيطه فعاليت 
بدنى و سالمت جسمى در دانش اموزان و با وجود تفاوت هايى در 

زمينه هاى مختلف بين گروه هاى اجتماعى جامعه ما ديگر جوامع، بر 
آن شديم تا با انجام اين تحقيق به بررسى نقش مصرف رسانه اى بر 
انجام فعاليت بدنى براساس الگوى سالمت در دانش آموزان ايران 
پرداخته و با ارائه الگوى كاربردى راهكارهاى جهت بهبود سواد 

حركتى و فعاليت هاى بدنى بيشتر ارائه شود.

مواد و روش ها
 بر مبناى نظريه پيازه فرايند پژوهش (35 )، روش اين تحقيق از 
لحاظ؛ ماهيت پژوهش (تبيين و پيش بينى)؛ نحوه انجام تحقيق 
رويكر  گرايى)؛  تحقيق (اثبات  بر  حاكم  پارادايم  كمى)؛  (رويكرد 
پژوش (قياسى)؛ استراتژى تحقيق (كاربردى)؛ منبع گردآورى داده هاى 
تحقيق (مطالعات كتابخانه اى، ميدانى)؛ روش تجزيه و تحليل داده ها 
تحقيق (روش يابى معادالت ساختارى)  بود. جامعه امارى اين تحقيق 
شامل كليه دانش اموزان 11 تا 19 ساله كل كشور بود. چنانچه حجم 
جمعيت از 100 هزار نفر تا 300 ميليون نفر باشد، حجم نمونه بر 
اساس جدول مورگان برابر با 384 نفر است (36 ). لذا براى انتخاب 
نمونه آمارى در اين تحقيق به دليل حجم باالى جامعه آمارى تحقيق 
تعداد 384 نفر را با استفاده از جدول مورگان انتخاب و پرسشنامه 
در اختيار انها قرار گرفت روش نمونه گيرى در اين تحقيق به دليل 
گيرى  نموه  روش  اساس  بر  آمارى  جامع  پراكندگى  و  گستردگى 
خوشه اى چند مرحله اى بود.  به اين صورت كه ابتدا كشور ايران را 
به پنج قسمت (شمال، جنوب، شرق، غرب و مركز) تقسيم از هر 
قسمت يك استان به صورت تصادفى انتخاب شد در مجموع 5 استان 
(تهران، قم، كرمانشاه، مشهد، آذربايجان غربى) انتخاب خواهند شد. از 
هر استان دو شهر (10 شهر) به صورت تصادفى انتخاب و از هر شهر 
2 مدرسه پسرانه و دخترانه (در مجموع 20 مدرسه دخترانه و پسرانه) 
انتخاب و پرسشنامه ها را در اختيار انها قرار داده شد. پرسشنامه هاى 
مورد استفاده در اين تحقيق شامل يك پرسشنامه جمعيت شناختى 

و دو پرسشنامه مى باشد به شرح ذيل مى باشد:
مصرف  بعد  دو  رسانه اى  مصرف  سنجش  براى  رسانه اى:  مصرف 
رسانه هاى داخلى و مصرف رسانه هاى خارجى در نظر گرفته شد. 
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در هر يك از اين ابعاد از افراد خواسته شده تا ميزان مصرف و نوع  

برنامه مورد استفاده خود را ذكر نمايند.
پرسشنامه فعاليت بدنى براساس الگوى ارتقاى سالمت

از  سالمت  ارتقاى  الگوى  اساس  بر  بدنى  فعاليت  بررسى  جهت   
پرسشنامه چند وجهى به شرح ذيل استفاده شد: سؤاالت مربوط به 
 Physical) مراحل تغيير رفتار فعاليت جسمى كه از پرسشنامه
Activity Staging) استفاده شد. بر اساس اين پرسشنامه افراد در 

مراحل مختلف تغيير فعاليت فيزيكى كه شامل مرحله پيش تفكر، 
تفكر، آمادگى، عمل و حفظ و نگهدارى است طبقه بندى مى شوند. 
اين پرسشنامه شامل 4 سؤال دو گزينه اى (بلى وخير) مى باشد و 
هر  در  مطالعه  مورد  افراد  ازسواالت  بخش  اين  پاسخ  به  توجه  با 
يك از مراحل تغيير رفتار فعاليت جسمى طبقه بندى مى شوند. 
روايى و پايايى پرسشنامه بين المللى فعاليت فيزيكى در مطالعه 
دست  به  همبستگى 0,86  ضريب  با  همكاران  و  موسوى  بشيرى 
آمده است كه نشانگر پايايى مطلوب پرسشنامه بود (38-37  ). 
شده  درك  موانع  و  شده  درك  فوايد  به  مربوط  سؤاالت  دوم  بخش 
 Exercise) نسبت به ورزش و فعاليت جسمى بود كه از پرسشنامه
Benefits/Barriers Scale) استفاده شد. اين پرسشنامه شامل 

43 سؤال چهارگزينه اى براساس طيف ليكرت (از كامًال موافق تا 
كامًال مخالف) مى باشد 14 سؤال آن مربوط به موانع درك شده و 29 
سؤال مربوط به فوايد درك شده نسبت به ورزش و فعاليت جسمى 
است. حداقل نمره منافع درك شده نسبت به ورزش 29 و حداكثر 
آن 116 است. همچنين در مورد موانع درك شده نسبت به ورزش 
حداقل نمره آن 14 و حداكثر آن 56 است. هرچه كه اين نمرات 
باالتر باشند منافع و موانع درك شده نسبت به ورزش بيشتر است. 
ضريب آلفاى كرونباخ مقياس فوايد درك شده 0,89 و موانع درك 
شده بوده است (اسچريت1 و همكاران، 1987). بخش سوم سؤاالت 
مربوط به خودكارآمدى بود. براى تعيين خودكارآمدى از پرسشنامه 
8 سؤالى (Exercise self-efficacy scale) استفاده شد. مقياس 
پاسخگويى به پرسشنامه بر اساس طيف ليكرت 5 درجه اى بود كه از 

1.  Sechrist

يك (خيلى كم) تا پنج (خيلى زياد) شماره گذارى شده است. حداقل 
نمره خودكارآمدى نسبت به ورزش 8 و حداكثرآن 40 است. نمره باالتر 
خودكارآمدى بيشتر را نشان مى دهد. روايى و پايايى اين پرسشنامه 
نيز در مطالعات پيشين تأييد شده است (39). تجزيه وتحليل نتايج 
حاصل از اين پژوهش با استفاده از نرم افزار آمارى   نسخه 19 و نرم 
افزار Amos نسخه 18 در دو سطح توصيفى و استنباطى انجام 
گرفت. در سطح آمار توصيفى از آماره هايى نظير فراوانى، درصد، 
ميانگين و انحراف استاندارد استفاده گرديد. در سطح آمار استنباطى 
از آزمون كلمو گروف اسميرنوف براى تعيين نرمال بودن داده ها، 
ضريب همسبتگى پيرسون و مدليابى معادالت ساختارى استفاده 
شد.  كد اخالق اختصاص يافته به اين پژوهش از طرف دانشگاه پيام 

نورتهران IR.PNU.REC.1398.183 مى باشد.
نتايج جدول 1 نشان داد كه 50 درصد نمونه مورد مطالعه دختر 
و 50 درصد نمونه پسر بود. 6/8 درصد از پدران دانش آموزان 
بى سواد 15/9 درصد تحصيل ابتدايى، 29/4 درصد ديپلم، 30/5 
درصد فوق ديپلم، 17/4 درصد ليسانس و باالتر داشتند. 6 درصد از 
مادران دانش آموزان بى سواد 22/4 درصد تحصيل ابتدايى، 32/6 
درصد ديپلم، 28/4 درصد فوق ديپلم، 10/4 درصد ليسانس و 
باالتر داشتند. 3/9 درصد از نمونه مورد مطالعه 10 تا 11 سال، 
11/2 درصد 11 تا 12 سال، 9/1 درصد 12 تا 13 سال، 6/8 
درصد 13 تا 14 سال،6/8 درصد 14 تا 15 سال 13/3 درصد 15 
تا 16 سال، 17/4 درصد 16 تا 17 سال، و 20/6 درصد 17 تا 
18 سال و 10/9 درصد 18 تا 19 سال سن داشتند. 58/1 درصد 
 5/2 و  درصدكارمند  آزاد،36/5  آموزان  داشن  پدران  شغل  از 
درصد از آنها نيز بيكار بودند. 73/7 درصد از شغل مادران دانش 
آموزان خانه دار،26/3 درصد شاغل بودند. وضعيت اقتصادى 13 
درصد از خانواده دانش آموزان ضعيف، 44/5 درصدمتوسط،32/3 
درصدخوب و 10/3 درصدوضعيت اقتصادى بسيار خوب داشتند. 
33/6 درصد از مصرف رسانه اى دانش آموزان راديو و تلويزيون 
بود، 34/4 درصد اينترنت، 10/7 درصد ماهواره، 10/2 درصد 
فيلم 4/4 درصد كتاب، 6/8 درصد روزنامه و نشريه هاى علمى بود
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روايى سازه ه اى پرسش نامه با استفاده از تكنيك تحليل عاملى 
تأييدى با استفاده از نرم افزار AMOS مورد ارزيابى قرار گرفت و 
معنادارى با رد شدن گويه هاى مربوطه به سازه هاى موردنظر، مورد 
تأييد قرار گرفت. نتايج تحليل عاملى تأييدى در جدول 2 آورده 
شده  است. همچنين انسجام درونى ابزارهاى مورد استفاده نيز با 
استفاده از ضريب آلفاى كرونباخ ارزيابى شد كه در جدول شماره 
3 گزارش شده است. همانطور كه مشاهده مى گردد تمامى مقادير 
باالى 0/7 مى باشدكه مى توان نتيجه گرفت ابزار از پايايى الزم 

برخوردار است.
 به منظور تجزيه و تحليل داده ها روش هاى مختلف تحليل آمارى، 
نظير تحليل همبستگى پيرسون براى محاسبه ى ضرايب همبستگى 
برازش  بررسى  براى  ساختارى  معادله ى  مدل يابى  صفر،  مرتبه ى 
الگوى معادله ى ساختارى با داده هاى -جمع آورى شده مورد استفاده 
قرار گرفت. تحليل هاى مورد نظر با استفاده از نرم افزارهاى تحليل 

ساختارهاى گشتاورى1 (AMOSv.18) و بسته ى آمارى براى علوم 
اجتماعى2(SPSS v.19) صورت گرفت. با توجه به اينكه ضريب 
آزمون KMO همواره بين صفر و يك در نوسان است، در صورتى 
كه مقدار آن كمتر از 0/05 باشد داده ها براى تحليل عاملى مناسب 
نخواهند بود و اگر مقدار آن بين 0/5 تا 0/69 باشد مى توان با 
احتياط بيشتر به تحليل عاملى پرداخت. اما در صورتى كه مقدار آن 
بزرگتر از 0/70 باشد همبستگى موجود در بين داده ها براى تحليل 
عاملى مناسب خواهند بود. از آنجايى كه مقدار شاخص KMO برابر 
با 0/866 است تعداد نمونه براى تحليل عاملى كافى است. همچنين 
مقدار sig آزمون بارتلت كوچكتر از  0/05 است كه نشان مى دهد 
تحليل عاملى براى شناسايى ساختار مدل عاملى مناسب است و فرض 
شناخته شده بودن ماتريس همبستگى رد مى شود. نتيجه آزمون كفايت 

1.  Analysis of Moment Structures-AMOS
2.  Statistical Package for Social Sciences-SPSS

جدول 1:  مشخصات دموگرافيك جمعيت مورد مطالعه (384 نفر)
درصد فراوانى متغير درصد فراوانى متغير
٪58/1 223 آزاد

شغل پدر
٪50 192 دختر

جنسيت
٪36/5 140 كارمند ٪50 192 پسر
٪5/2 20 بيكار ٪6/8 26 بى سواد

تحصيالت پدر
٪73/7 283 خانه دار

شغل مادر
٪15/9 61 ابتدايى

٪26/3 101 شاغل ٪29/4 113 ديپلم
٪13 50 ضعيف

وضعيت اقتصادى

٪30/5 117 فوق ديپلم
٪44/5 171 متوسط ٪17/4 67 ليسانس و باالتر
٪32/3 124 خوب ٪6 23 بى سواد

تحصيالت مادر
٪10/2 39 بسيار خوب ٪22/4 86 ابتدايى
٪6/8 26 13 تا 14 سال

سن

٪32/6 125 ديپلم
٪6/8 26 14 تا 15 سال ٪28/4 109 فوق ديپلم
٪13/3 51 15 تا 16 سال ٪10/4 40 ليسانس و باالتر
٪17/4 67 16 تا 17 سال ٪3/9 15 10 تا 11 سال

20/6٪سن 79 17 تا 18 سال ٪11/2 43 11 تا 12 سال
٪10/9 42 18 تا 19 سال ٪9/1 35 12 تا 13 سال
فيلم 39  ٪10/2 

رسانه مصرفى
٪33/6 129 راديو و تلويزيون

كتاب 17  4/4٪ رسانه مصرفى ٪34/4 132 اينترنت
روزنامه-نشريه 26  ٪6/8  ٪10/7 41 ماهواره
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داده ها براى تحليل عاملى در جدول 2 آورده شده است.  

جدول 2: نتايج تحليل عاملى تأييدى (CFA) براى سؤاالت تحقيق

وزن رگرسيونىگويهمتغير
وزن رگرسيونىگويهمتغيرنتيجهمعنادارى(بار عاملى)

نتيجهمعنادارى(بار عاملى)

مصرف 
رسانه

q10/650/000معنادار

انجام فعاليت 
بدنى

q320/570/000معنادار
q20/700/000معنادارq330/670/000معنادار
q30/700/000معنادارq340/660/000معنادار
q40/540/000معنادارq350/530/000معنادار
q50/790/000معنادارq360/640/000معنادار
q60/850/000معنادارq370/650/000معنادار

انجام فعاليت 
بدنى

q70/710/000معنادارq380/660/000معنادار
q80/730/000معنادارq390/550/000معنادار
q90/850/000معنادارq400/480/000معنادار

q100/880/000معنادارq410/530/000معنادار
q110/360/000معنادارq420/560/000معنادار
q120/620/000معنادارq430/660/000معنادار
q13570/000معنادارq440/590/000معنادار
q140/620/000معنادارq450/520/000معنادار
q150/630/000معنادارq460/560/000معنادار
q160/680/000معنادارq470/580/000معنادار
q170/650/000معنادارq480/500/000معنادار
q180/620/000معنادارq490/680/000معنادار
q190/610/000معنادارq500/650/000معنادار
q200/580/000معنادارq510/620/000معنادار
q210/610/000معنادارq520/610/000معنادار
q220/580/000معنادارq530/650/000معنادار
q230/430/000معنادارq540/550/000معنادار
q240/670/000معنادارq550/600/000معنادار
q250/660/000معنادارq560/630/000معنادار
q260/620/000معنادارq570/600/000معنادار
q270/650/000معنادارq580/570/000معنادار
q280/490/000معنادارq590/690/000معنادار
q290/620/000معنادارq600/710/000معنادار
q300/710/000معنادارq610/630/000معنادار
q310/720/000معنادار
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نتايج جدول2 ( تحليل عاملى تاييد) نشان داد كه، تمام گويه های ف

پرسش نامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل عاملى 
تأييدى براى گويه هاى معنادار به همراه شاخص هاى برازش مدل 
تحليل عاملى تأييدى در جدول شماره ى 5، ارائه شده است. اين 
شاخص ها نشان از برازش مطلوب مدل هاى اندازه گيرى داشته و 
معنادارى دار شدن هر متغّير مشاهده شده به متغّير مكنون مربوطه 

مورد تأييد قرار گرفت.
يافته هاى استنباطى

از آنجا كه يكى از پيش شرط هاى به كارگيرى رويكرد متغّيرهاى 
مكنون در الگوى مدل يابى معادله ى ساختارى وجود همبستگى ميان 
متغّيرهاى پژوهش است، بدين منظور تحليل همبستگى پيرسون 
به انجام رسيد. در جدول شماره ى 3، ميزان همبستگى هر متغير با 
ساير متغيرها، آلفاى كرونباخ هر متغير و نيز آماره هاى توصيفى 

آن ها شامل ميانگين و انحراف معيار، ارائه شده است.

جدول 3: نتايج ميانگين، انحراف معيار، پايايى و همبستگى پيرسون 
مصرف رسانه و انجام فعاليت هاى بدنى درميان دانش آموزان

انحراف ميانگينمتغيرها
12معيار

-(0/934)2/3720/951مصرف رسانه
(0/845)2/6980/9810/727انجام فعاليت بدنى

توضيح: مقادير درون پرانتز نشانگر ضريب آلفاى كرونباخ مى باشند.
همانطور كه درجدول شماره 3 مشاهده مى گردد ضريب آلفاى 
كرونباخ تمامى مقادير باالى 0/7 مى باشدكه مى توان نتيجه گرفت 
پرسشنامه از پايايى الزم برخوردار است. همچنين به منظور تجزيه و 
تحليل داده ها روش هاى مختلف تحليل آمارى، نظير تحليل همبستگى 
پيرسون براى محاسبه ى ضرايب همبستگى مرتبه ى صفر، مدل يابى 
معادله ى ساختارى براى بررسى برازش الگوى معادله ى ساختارى 
با داده هاى جمع آورى شده مورد استفاده قرار گرفت كه نتايج آن 
نشان بين مصرف رسانه و انجام فعاليت بدنى براساس الگوى سالمت 

ارتباط مثبت و معنادارى وجود دارد.

جدول 4: آزمون كفايت داده ها
(KMO) 0/866آزمون كفايت حجم نمونه كيزر-مى ير- اكلين

5926/860آزمون كرويت بارتلت و تقريب كاى اسكونر
190Sig0/000درجه آزادى

با  برابر   KMO شاخص  مقدار  كه  داد  نشان  جدول 4  نتايج   
0/866 است تعداد نمونه براى تحليل عاملى كافى است. همچنين 
مقدار سطح معنادارى آزمون بارتلت كوچك تر از 0/05 است كه 
نشان مى دهد تحليل عاملى براى شناسايى ساختار مدل عاملى مناسب 
است و فرض شناخته شده بودن ماتريس همبستگى رد مى شود. 
نتيجه آزمون كفايت داده ها براى تحليل عاملى در جدول 4 آورده 
شده است. كه نشان دهنده آن است كه حجم نمونه از كفايت الزم 

برخوردارى مى باشد.
جدول 5: شاخص هاى برازش مدل

Chi-
square 

/df
RMSEARMRCFITLIGFINFI

2/7430/0740/0650/9280/9340/9250/902
مقادير قابل 

قبول
كمتر از 3

كمتر از 
0/085

كمتر از 
0/085

بزرگ تر 
از 0/9

بزرگ تر 
از 0/9

بزرگ تر 
از 0/9

بزرگ تر 
از 0/9

شكل 1. الگوى معادله ى ساختارى [مدل ساختارى و مدل هاى 
اندازه گيرى
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در مدل برازش يافته اثرات مستقيم به لحاظ آمارى معنادار  

پژوهش  فرضيه هاى  بنابراين  و   (t<1/64 P, P<0/05) بوده
مورد تأييد قرار گرفتند و همچنين در اين مدل ضعيف ترين ضريب 
اثر، مربوط به ضريب اثر مصرف رسانه اى به موانع درك شده و 
به ميزان β= -0/61 است و قوى ترين ضريب نيز به ضريب اثر 
مصرف رسانه اى به تغيير رفتار مربوط مى شود (β=0/82). نتيجه ى 
آزمون فرضيه هاى پژوهش، به طور خالصه در جدول شماره ى 5، 

نشان داده شده است.

بحث
هدف اين تحقيق بررسى تأثير مصرف رسانه بر انجام فعاليت بدنى 
براساس الگوى سالمت در دانش آموزان ايران با ارائه الگوى كاربردى 
بود. نتايج نشان داد مصرف رسانه بر تغيير رفتار دانش آموزان ، 
خودكارآمدى، فوايد درك شده تأثير مثبت ومعنادارى داشت اما بر 

موانع درك شده تأثير منفى داشت.
بخشى از نتايج اين تحقيق نشانداد كه رسانه  مصرفى مى توانند 
بر  تغيير رفتار  فعاليت های  بدنى دانش آموزان تاثير مثبت داشته 
باشند. در  تفسير اين نتيجه  مى توان عنوان داشت كه رسانه ها به ارائه 
ديدگاه هاى هم شكل و كم و بيش يكسان از واقعيت اجتماعى تمايل 
دارند و مخاطبان آن ها نيز بر اساس چنين سازوكارى فرهنگ پذير 
مى شوند. Gerbner معتقد است كه رسانه ها، به ويژه تلويزيون، به 
دليل نظم و هماهنگى در ارائه پيام در طول يك زمان مشخص، از 
قدرت تأثيرگذارى فراوانى برخوردارند، به طورى كه بايد آن ها 
 Gerbner را شكل دهنده جامعه دانست. همسو با نظريه كاشت
تماشاى  زمان  مدت  بين  همبستگى  درباره  كه  مطالعاتى  نتايج   ،
آگهى هاى تلويزيون با رفتارها و نگرش هاى مخاطبان انجام شده 
است، نشان مى دهد بينندگان دائمى آگهى هاى تلويزيونى در مقايسه 
با ساير بينندگان، غذاهايى را كه در آگهى ها تبليغ شده است، بيشتر 
تبليغ  غذايى  مواد  و  شيرينى ها  ديگران  از  بيشتر  و  دارند  دوست 
شده را درخواست مى كنند (40 ). امروزه در عصر انفجار اطالعات 
ديگر اين حقيقت به خوبى اثبات شده است كه از نظر كاركردهاى 

آموزشى، رسانه ها سهم و نقش قابل مالحظه اى در انتقال ميراث 
فرهنگى و فكرى بشرى در ميان ملل و انسان ها دارا هستند.  در 
از  آموزش  فرايند  پيشرفته،  جمعى  ارتباط  وسايل  ظهور  با  واقع 
به  پهناور  جهان  و  شده  خارج  ها  گاه  آموزش  و  مدرسه  انحصار 
عرصه ى آموزش تبديل گرديده است. رسانه ها در عين حال خود 
به نهادي تبديل شده اند با قواعد و هنجارهاي خاص خود كه اين 
نهاد را به جامعه و ساير نهادهاي اجتماعي پيوند مي دهد. پس اين 
نهاد نيز به نوبه خود توسط جامعه تنظيم مي شود. رسانه ها يكي 
از منابع قدرت هستند. يعني ابزاري هستند براي كنترل مديريت 
و نوآوري در جامعه. اغلب جايگاه بروز تحول در فرهنگ اند چه 
به معني هنر و اشكال نمادين، و چه در معناي مدها، خلق و خوها، 
شيوه هاي زندگي و هنجارها. رسانه ها هر جا كه رشد مي كنند 
داراي قدرت قابل مالحظه اي براي شكل دادن به عقايد و باورها، 
دگرگون كردن عادات زندگي و ترويج رفتارهايي كمابيش مطابق 
ميل كنترل كنندگان رسانه ها و محتواي آنها هستند. اين ديدگاه نه 
بر اساس كاوش هاي علمي بلكه در اثر مشاهده  محبوبيت بسيار 
زياد مطبوعات و رسانه هاي جديدي همچون فيلم و راديو و نفوذ 
آنها در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي به وجود آمده اند. 
رسانه ها مي توانند آثار مضري نيز از لحاظ بزهكاري، تعصب و 
پرخاشگري و.... داشته باشند. رسانه ها در همه ابعاد زندگي افراد 
تاثير گذار هستند اما نشان داده شده كه هر رسانه اي در قالب ساختار 
موجود روابط اجتماعي و شرايط فرهنگي و اجتماعي معين عمل مي 
كند. اين عوامل اجتماعي و فرهنگي در شكل دادن به عقايد، نگرش 
ها و رفتار مورد مطالعه نقش درجه اول دارند و انتخاب،توجه و 
 Brinol.پاسخگويي به رسانه از سوي مخاطبان را تعيين مي كنند
Petty &  همسو با  اين نتيجه بخش  از تحقيق  عنوان مى دارد 

مى گيرند،  قرار  تلويزيون  معرض  در  كه  زمانى  افراد  نگرش  كه 
تغيير مى كند Singh .(41)  نيز در  همسويى با نتايج اين بخش از 
تحقيق در پژوهش خود ، تأثير برنامه هاى ترسناك بر روان، رفتار 
و نگرش كودكان بيان كرد (42) و Khan & Sheheryar   نيز 
در جهيت تاييد اين يافته ها با مطالعه اى در خصوص تأثير تبليغات 
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تلويزيونى بر نگرش كودكان، منفى تأكيد كردند كه كودكان نسبت ف

به جنبه هاى خوب و بد تبليغات آگاهى بيشترى دارند و به همين 
دليل، بايد قبل از تهيه تبليغات، كودكان را در نظر گرفت (43). 
QiongTao   &Kim Hahn،  در جهت همسويى با يافته های اين  

بخش از تحقيق حاضر  تحقيق در پژوهشى با عنوان خودكنترلى 
و استفاده از انواع رسانه ها و تأثير آن بر سبك هاى تصميم گيرى 
نشان دادند كه ارتباط معنى دارى بين استفاده از شبكه يوتيوب و 
سبك كمال گرا وجود دارد. و استفاده از فيسبوك و سبك آگاهانه 
از مد وجود دارد. وهمچنين استفاده از اينستاگرام با سبك وفادارى 

وجود دارد (44)..
 درخصوص تأثير مثبت  مصرف رسانه اى بر خودكارامدى و 
درك فوايد فعاليت بدنى بايد گفت آموزش نقش بسيارى مهمى 
در ارتقا خودكارامدى  افراد در زمينه های مختلفى دارد. از سويى 
ديگر از آنجايى كه فعاليت های بدنى  باعث ايجاد خود كارامدى 
در ميان افراد مى شود و باعث مى شود كودكان و نوجوانان بيشتر 
احساس اعتماد به نفش و عزت نفس كنند. Sharifi (2015) بيان 
مى كند كه بديهى است كه با افزايش عزت نفس، احساس كفايت، 
توانمندى و ارزشمندى در انسان به وجود مى آيد وجود احساس 
كفايت موجب مى شود تا فرد خود را توانمند بداند و احساس كند 
از عهدة بسيارى از وظايفى كه بر عهده اش گذاشته مى شود، بر 
مى آيد (45). بنابر اين مى توان نتيجه گرفته كه رسانه اى با توجه 
به نقش آموزشى دارند مى توانند سبب ترويج فعاليت های بدنى 
در ميان نوجوانان و جوانان شود و زمانى كه  نوجوانان به  سمت 
فعاليت بدنى تمايل پيدا كنند  نسبت به فعاليت های بدنى آگاهى 
بيشترى  پيدا خواهند كرد زيرا دراين زمينه مطالعه خواهند كرد،  
با افراد ورزشكار  بيشتر  در ارتباط هستند، بيشتر شبكه ها و اخبار  
مرتب با ورزش را  دنبال خواهند كرد، تغييرات فيزيولوژيكى را 
كارامدى  خود  احساس  درنتيجه   كند  مى  احساس  خود  بدن  در 
بيشتر در جامعه خواهند داشت و  همچنين فوايد  و كاربرد های  
فعاليت بدنى و  ورزش را بهتر درك خواهند كرد. اين نتيجه با 
نتيجه تحقيق  Littlefield (2005) كه نقش رسانه های  تصويرى 

را در افزايش آگاهى مخاطبان و پيشبرد اهداف آموزشى موثر مى 
دانند مطابقت دارد(46). با نتيجه  تحقيق . Rajaian و همكاران 
(1390)كه  بيان كردند كه تمرينات فعاليت بدنى بر رشد اجتماعى 
سالمت  و  برترى  كلى  طور  به  و  دارد  مثبتى  تأثير  دانش آموزان 
جسمانى، در شخصيت افراد اثر مثبت داشته و باعث اعتمادبه نفس 
بيشتر براى فرد و محبوبيت بين همساالن مى شود و همچنين وى را 
از منزلت اجتماعى ويژه اى بهره مند مى سازد مطابقت دارد(47). 
همچين با نتيجه  تحقيقات روشندل اربطانى در مورد نقش رسانه در 
نهادينه كردن ورزش همگانى كه بيان نمود  رسانه اثرات شناختى 
(باورها)، هنجارى ارزشها و تنظيمى (قوانين و مقررات در نهادينه 
سازى ورزش همگانى بر عهده دارد (48) و  قاسمى و همكاران 
مختلف  بخشهاى  در  تلويزيون  داد  مى  عنوان  كه  كنند  مى  بيان 
ورزش از قبيل منابع مالى، انسانى، فرهنگى، اجتماعى، آموزش و 
پژوهش نقش مهمى ايفا مى نمايد (49)  و مرادى و همكاران كه  
در بررسى نقش های چهارگانه رسانه های ورزشى در  توسعه ورزش 
همگانى كه بيان نمودند كه به ترتيب رسانه ها نقش اطالع رسانى، 
مشاركت اجتماعى، آموزشى و فرهنگ سازى را در حوزه ورزش 
بر عهده دارد (50) مطابقت دارد موارد ذكر شده نقش مهم و غير 
قابل انكار رسانه را در توسعه فعاليت های بدنى و درك  فوايد  و 
مزاياى آن در كودكان و نوجوانان بيان مى كند كه بايد مورد توجه 
مديران حوزه سالمت و خانواده ها قرار گيرد تا تحرك و پويايى به 

جامعه كودك و نوجوان برگردد.
از سوى ديگر موفقيت انسان،احتياج به پشتكار، تعهد و كار دانى 
دارد كه اين موارد از طريق خودكارمدى حاص خواهد شد افرادي 
كه داراي خودكارآمدي بيشتري باشند، اهداف باالتري را در نظر 
گرفته و متعهدتر گشته و در نتيجه رفتار آنها مطلوب تر مي شود. 
در حالي كه اف رادي كه خودكارآمدي پاييني دارند، نتيجه ر فتار 
آنها مناسب نيست. خودكارآمدي مشخص مي كند، افراد چگونه 
موانع را بررسي مي كنند. افرادي كه خودكارآمدي پاييني دارند، 
به آساني در روبه روشدن با مشكالت متقاعد مي شوند كه، رفتار 
آنها بي فايده است و سريع دست از تالش بر م يدارند. در حالي 
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كه افرادي كه خودكارآمدي بااليي دارند، موانع را به وسيله بهبود  

مهارت هاي خودمديريتي و پشتكار برداشته و در برابر مشكالت 
اطمينان  عدم  و  دارند  بيشتري  اموركنترل  بر  و  ايستادگي (51) 
كمتري را تجربه ميكنند (52). از اين رو درك خودكارآمدي مي 
تواند باعث حفظ و نگهداري رفتارهاي ارتقا دهنده سالمت شود 
(53). رسانه ها با توجه به جذابيت و گستره نفوذشان در شخصيت 
نوجوانان و جوانان، الگوهاى ارزنده و متعالى را به خوبى مى تواند 
ترسيم كنند تا نياز اين نسل را اقناع كنند. كه شناخت معانى نهفته 
در ورزش و مهم بودن ورزش در زندگى افراد مى تواند به آنها كمك 
كند تا از توانايى هاى ورزش براى ارتقا شخصيت اخالقى و همچنين 
رفتار اخالقى استفاده كرد و هر عمل غيراخالقى را دريابند. رسانه ها 
عامل بسيار مؤثرى در شكل گيرى ارزش هاى اجتماعى به شمار 
مى روند و مى توانند تأثير بسزايى در پيشرفت و بهبود وضعيت ورزش 
كشور داشته باشند (50  )؛ انسان ها در معرض نهادهاى رسانه اى 
متولد مى شوند، مى انديشند و دنيا را مى نگرند، به همين دليل نيز 
رفتارهاى خود را بر اساس الگوهاى برگرفته از رسانه هاى گروهى 
سامان مى دهند (54). با جايگاهى كه رسانه ها و وسايل ارتباطى 
از تولد تا مرگ در زندگى امروزى بشر پيدا كرده اند، مى توان آنها 
را در زمره نهادهاى اجتماعى و يكى از عوامل عمده مؤثر بر فرايند 
پذيرش هنجارها و ارزش هاى اجتماعى دانست (55). برنامه هاى 
به  افراد  نگرش  در  كننده  تحريك  عامل  يك  عنوان  به  ورزشى 
ورزش تأثير گذارند (56).  طبق  نتايج اين  بخش ازتحقيق  مى 
توان گفت كه رسانه  از طريق پخش برنامه  و از طريق شبكه های 
آموزشى مى تواند  سبب اموزش، تغيير در ر رفتار، درك بهتر، 
آشنا با  فعاليت های بدنى و  مرتبط با سالمت، درك فوايد ورزش 

و فعاليت های بدنى و ارتقاى سالمت  نوجوانان شود. 
و  آموزشى  اجتماعى،  مشاركت  كه  گفت  مى توان  پايان  در 
فرهنگ سازى از كاركردهاى مهم رسانه هاى جمعى هستند و در 
دارند.  به سزايى  نقش  كشور  دانش آموزان  بدنى  توسعه فعاليت 
مسئوالن ورزشى و رسانه اى بايد به نقش مهم ورزش در بسترسازى 
فضاى سالمت و نشاط عمومى جامعه واقف باشند و با تشكيل كميته 

رسانه در فدراسيون هاى ورزشى، تربيت بدنى آموزش وپرورش 
به توسعه فرهنگى اين ورزش كمك كنند و مسئوالن رسانه اى نيز 
بايد زمان و مكان مورد نياز براى اطالع رسانى فعاليت هاى بدنى 
در نزد آحاد مختلف جامعه را مهيا كرده و در اين راستا نقش خود 
را به درستى ايفا كنند. بى شك اگر كارشناسان رسانه اى در زمينه 
موضوعات و مسائل روز فعاليت هاى بدنى دانش و شناخت كافى 
داشته باشند، مى توانند نقش مثبتى را در اشاعه فرهنگ ورزش بر 
عهده داشته باشند. كارشناسان رسانه اى و ورزشى در قدمى ديگر 
مى توانند با نوآورى در برنامه هاى خود و ايجاد انگيزه، سطح مهارت 
و عملكرد ورزشى آحاد مختلف مردم بالخص دانش آموان وكودكان 
را بهبود بخشند. در قدمى ديگر، آن ها بايد با علم و آشنايى به واژه 
عام فرهنگ، به طراحى برنامه هايى در راستاى فرهنگ سازى ورزش 
بپردازند. رسانه ها در عصر ارتباطات به چنان قدرتى دست يافته اند 
كه خواسته يا ناخواسته بر افكار عمومى تأثير مى گذارند، بنابراين 
آگاهى از چنين موضوعى توسط كارشناسان رسانه اى مى تواند به 
فرهنگ سازى فعاليت هاى بدنى كمك شايانى كند. در اين راستا 
رسانه ها عالوه بر نگاه ملى و فرهنگى كه به مقوله ورزش دارند، بايد 
به مقوله اخالق كه شامل ترويج و تبليغ ارزش هاى اصيل و فضايل 
اخالقى است، توجه ويژه اى داشته باشند. فرهنگ سازى در ورزش 
نيازمند همكارى همه جانبه نهادهاى متولى ورزش و فرهنگ اعم 
از آموزش وپرورش، دانشگاه ها، سازمان تربيت بدنى، فرهنگ و 
ارشاد اسالمى، شهردارى و ... است كه با همدلى و همفكرى، فرهنگ 

ورزش را در جامعه توسعه بخشند.
نتيجه گيرى:  براساس سازه هاى نظرى مدل پندر، افرادى مى توانند 
فعاليت بدنى داشته باشند كه منافع انجام آن را بدانند، موانع انجام 
باز  بدنى  فعاليت  انجام  از  را  آنان  مى تواند  كه  را  بدنى  فعاليت 
دارد، درك كنند. بررسى های به عمل آمده نشان داده اند كه يكى 
از عوامل تعيين كننده در انجام فعاليت فيزيكى، موانعى است كه 
فرد براى انجام اين رفتارها دارد و در مقابل آن، توانايى ها براى 
غلبه بر موانع انجام فعاليت فيزيكى، ارتباط مثبت و معنى دارى 
مدل  سازه هاى  از  ديگر  يكى  دارد.  فيزيكى  فعاليت  افزايش  با 
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پندر احساس خودكارآمدى است؛ خودكارآمدى عامل پيش بينى ف

اين  بنابر  است.  سالمتى  به  مربوط  رفتارهاى  تغيير  در  كننده اى 
رسانه هاى  مصرف  كرد  عنوان  مى توان  تحقيق  اين  نتايج  بنابر  و 
مى توانند در ارتقاى فعاليت بدنى دانش آموزا نتاثير گذار باشد، 
به  را  سالمت  ارتقاى  الگوى  سازه هاى  پندر  سالمت  الگوى  چرا 
عنوان تعيين كننده هاى مهم رفتار فعاليت جسمانى معرفى كرده 
براى  گرفت  نتيجه  مى توان  پژوهشى  يافته هاى  به  توجه  با  است 
رسيدن به اهداف توسعه سالمت و فعاليت هاى بدنى دانش آموزان 
تحت تأثير برنامه هاى رسانه ها، برنامه سازان و دست اندركاران 
بخصوص  روزنامه ها  راديويى،  تلويزيونى،  برنامه هاى  توليدات 
روزنامه هاى ورزشى و ديگررسانه ها گروهى بايد به نيازهاى و 

اولويت هاى ورزشى دانش آموزان توجه كنند
رشته  تخصصى  دكتراى  رساله  از  پژوهش  اين  سپاسگزارى: 
تربيت بدنى گرفته شده است و در معاونت پژوهش دانشگاه پيام 
پژوهش  معاونت  از  وسيله  بدين  است  شده  تصويب  تهران  نور 
و  آموزان  دانش  تمام  و  كشور  پرورش  و  آموزش  كل  ادارات 
داشتند،  همكارى  تحقيق  اين  اجراى  در  كه  مدارسى  مديران 

قدردانى مى شود.
تعارض در منافع:  سهم تمامى نويسندگان در اين مطالعه يكسان 

است و هيچ گونه تعارض در منافعى وجود ندارد.
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