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Abstract
Introduction: Dueto the aging world population, the outbreak of chronic diseases in this 

age group and the importance of sport as a factor promoting  the physical and mental health 
of the elderly, This study examines the relationship between television sport programs  with 
the sports participation of elderly people.

Method: In this Correlation study by field method, 384 elderly people from all regions 
of Shiraz. Data were collected through a researcher-made questionnaire and analyzed 
by random sampling method and by Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation 
coefficient analyzed by SPSS_20 software.

Results: The results of correlation coefficient showed between playback subscales, 
Content, time, Varied and innovative programs, Popular sports network plans, Health and 
Wellness Programs, Educational and  awareness programs, Sport TV, The participation of 
the elderly has a significant relationship of level (p < 0.05). 

Conclusion: Television sport programs have increased the sports participation of the 
elderly by increasing awareness of the positive role of exercise and physical activity in 
physical and mental health. This result reflects the effective role of television in encouraging 
the elderly to participate in sports.
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چکیده
مقدمه: با توجه به پیرشدن جمعیت جهان و افزایش شیوع بیماری های مزمن در این گروه سنی و اهمیت ورزش به عنوان یک عامل 
ارتقای سالمت جسمی و روانی سالمندان، این پژوهش به بررسی ارتباط برنامه های ورزشی تلویزیون با میزان مشارکت ورزشی سالمندان 

می پردازد.
روش: در این پژوهش همبستگی به روش میدانی، تعداد 384 سالمند از تمامی مناطق شیراز شرکت کردند. داده ها از طریق پرسشنامه 
محقق ساخته به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری و با آزمون های کالموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون به وسیله نرم 

افزارSPSS - 20، تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین خرده مقیاس های "زمان پخش، محتوا، نوع"، "برنامه های متنوع و خالقانه"، 
"برنامه های پرطرفدار، شبکه ورزش"، "برنامه های تندرستی و درمانی" و "برنامه های آموزشی و آگاهی بخش" ورزشی تلویزیون، با 

مشارکت ورزشی سالمندان در سطح )P<0.05( رابطه معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: برنامه های ورزشی تلویزیون با افزایش آگاهی از نقش مثبت ورزش و فعالیت بدنی در سالمت جسمی و روحی منجر  
به افزایش مشارکت ورزشی سالمندان شده است. این نتیجه نشان از نقش مؤثر تلویزیون در ترغیب سالمندان به مشارکت و فعال بودن در 

ورزش دارد.
کلید واژه ها: سالمند، مشارکت ورزشی، برنامه ورزشی تلویزیون.

تاریخ دریافت: 13۹7/0۹/02                    تاریخ پذیرش: 13۹7/10/01   
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مقدمه
زنده،  موجودات  تمام  که  است  زیستی  فرآیندی  سالمندی 
از جمله انسان را در بر می گیرد. باال رفتن سن به معنای بیماری 
نیست، بلکه یک پدیده حیاتی است. یک مسیر طبیعی که در طی 
آن تغییرات فیزیولوزیکی و روانی در بدن رخ می دهد و همگان را 
شامل می شود )1(. در عصر حاضر با توجه به بهبود شرایط زندگی 
افزایش چشمگیر در جمعیت و  بهداشتی،  های  و گسترش مراقب 
طول عمر، قشر سالمند به وجود آمده و انتظار می رود در آینده نیز 
واقعیت مطرح می  عنوان یک  به  سالمندی،  مسئله  لذا  یابد.  ادامه 
در سال 13۹5،  آخرین سرشماری کشور  آمارهای  )2(. طبق  باشد 
۹/3 درصد از جمعیت ایران را سالمندان 60 ساله و باالتر تشکیل 
بهداشت،  بیشتر  افراد سالمند، توجه  تعداد  افزایش  با   .)3( دهد  می 
درمان، رفاه و تأمین آسایش افراد سالمند از اهمیت زیادی برخوردار 
است )4(. در زمان سالمندی تغییرات فیزیولوژیک در بدن روی می 
دهد و اگر این تغییرات با بی تحرکی همراه شوند، باعث می شود فرد 
بیشتر تحت تأثیر بیماری ها قرار گیرد و عملکردش کاهش یافته و 
به دیگران وابسته شود )5(. سالمتی چه به صورت فردي و چه به 
صورت جمعی بی تردید مهمترین مسئله حیات است. سالمتی انسان 
تحت تأثیر عوامل بسیاري مانند وراثت، فعالیت بدنی، محیط زندگی، 
هاي پزشکی و به طور کلی  هاي فردي، مراقبت  الگوها و عادت 
شیوه زندگی و سایر زمینه هاي خانوادگی، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع 
است. یکی از راه های کاهش مشکالت روانی و افزایش سالمتی و 
تندرستی روی آوردن به ورزش است. ورزش، به عنوان یکی از مظاهر 
فردی اجتماعی، ضمن حفظ و بقای سالمت روحی و جسمی آحاد 
جامعه، جهت ایفای صحیح نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی 
حائز اهمیت است )6(. تحرک و فعالیت بدنی در زندگی امروزی که 
متعاقب توسعه و گسترش امکانات و وسایل رفاهی و شیوه های نوین 
زندگی به وجود آمده، ضرورت پرداختن به ورزش و تربیت بدنی را 
بیش از پیش ایجاب می نماید. در این راستا انجام مستمر و منظم 
حرکات بدنی، امری حیاتی و الزم به نظر می رسد )7(. ورزش زندگی 
سالمندان را متحول می کند، محققان با بررسی بیش از 400 سالمند 
اعالم کردند؛ کیفیت زندگی سالمندانی که روزانه دست کم ده دقیقه 
ورزش می کنند، به مراتب بهتر از افرادی است که تحرک ندارند 
)8(. توجه به شرایط جسماني سالمندان و باال بردن تواناییهاي آنها 
از طریق فعالیتهاي بدني و ورزش در اوقات فراغت نقش بسزایي در 
افزایش کیفیت زندگي سالمندان خواهد داشت. عدم توجه و رسیدگي 
به جسم منجر به پیري زودرس مي شود و افرادي که تحرک کمتري 
دارند در معرض خطر ابتال به بیماري و مرگ زودرس قرار مي گیرند 
)۹(. تمایل جامعه به شرکت در ورزش یا تماشای ورزش و تقویت 

آن به کمک رسانه های جمعی موجب گستردگی بیشتر فعالیت های 
ورزشی در افکار یا تخیالت و اعمال افراد آن جامعه می شود )10(. 
رسانه ها به شدت در چگونگی درک معنای ورزش نقش دارند، در 
نتیجه می توانند نقش مهمی را در تغییر درک از ورزش بازی کنند. 
محتوای برنامه ها و مطالب درج شده در رسانه ها می تواند تأثیر 
چشمگیری در پیشرفت و بهبود مشارکت ورزشی در کشور داشته 
باشد )11(. تلویزیون و برنامه های ورزشی به عنوان عامل محرکی 
در نظر گرفته شده اند که می توانند بر نگرش مخاطبان مؤثر واقع 
شوند و آنان را به سمت فعالیت های ورزشی سوق دهند. همچنین 
زمانی که مخاطب روی به ورزش و فعالیت های ورزشی می آورد، 
متعهد می شود تا این فعالیت را دنبال کند و این خود حاکی از آن 
است که می توان بستر الزم را از طریق رسانه ها و به ویژه تلویزیون 
برای مشارکت منظم مخاطبان در فعالیت بدنی و ورزش فراهم کرد 
در  بررسی رسانه  در  پژوهشی  در  باالرد و همکاران )200۹(   .)12(
توسعه ورزش، تماشای رسانه های جمعی را بهترین هدایت کننده 
مردم برای پرداختن به تمرین و فعالیت می دانند )13(. شهباز زادگان 
و همکاران )1387( در تحقیقی بر روی سالمندان به این نتیجه دست 
یافتند که ورزش و فعالیت های بدنی موجب به تعویق انداختن فرایند 
پیری می شود و سالمندانی که فعالیت و تحرک دارند از سالمتی و 
نشاط بیشتری برخوردارند همچنین انجام فعالیت های ورزشی منظم 
و مرتب به عنوان یک روش بی خطر، کم هزینه و بدون عارضه برای 
ارتقاء سالمت سالمندان است )14(. رحیمی و همکاران )2010( در 
مطالعه ای بر روی سالمندان، بیان می دارند که ورزش در اوقات 
فراغت سالمندان ایرانی فعالیت رایج محسوب نمی شود و فعالیت 
به  نسبت  سالمندان  اکثر  است.  اندک  بسیار  سالمندان  در  ورزشی 
اهمیت ورزش در سالمتی جسمی و روانی خود آگاهی چندانی ندارند 
)15(. فعالیت بدنی کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی را بهبود بخشیده 
و این تأثیرات در افراد سالمند رخ می دهد با توجه به افزایش جمعیت 
آنها، ضروری است در کنار  سالمندی در کشور و اهمیت سالمتی 
سایر گروه های سنی به مشارکت سالمندان در ورزش به عنوان قشر 
فرهیخته جامعه توجه نمود. از آنجایی که، تلویزیون به عنوان یکی از 
ابزارهای تأثیرگذار بر افراد جامعه و مؤثر در آموزش و فرهنگ سازی 
می باشد می تواند به عنوان عاملی برای توسعه و تداوم مشارکت 
ورزشی تمامی افراد، به ویژه سالمندان که زمان آزاد بیشتری برای 
تماشای تلویزیون دارند باشد. نظر به اینکه تا کنون پژوهشی در رابطه 
با ارتباط برنامه های ورزشی تلویزیون با میزان مشارکت سالمندان 
ایران انجام نشده است، بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر  جامعه 
ارتباط برنامه های ورزشی تلویزیون با مشارکت سالمندان در ورزش 

را مورد بررسی قرار دهیم.
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روش مطالعه
روش مطالعه این پژوهش همبستگی و گردآوری داده ها به 
روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. 
نظر به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط برنامه های 
ورزشی تلویزیون با مشارکت ورزشی سالمندان بود، با استفاده از نتایج 
حاصله از این پژوهش سعی در بهبود و ارتقای کمی و کیفی برنامه 
های ورزشی تلویزیون در افزایش مشارکت سالمندان در فعالیت بدنی 
و ورزش شد، بنابراین پژوهش، از نظر هدف و ماهیت کاربردی بود. 
جامعه آماری این پژوهش تمامی سالمندان زن و مرد ساکن در شهر 
شیراز، بودند که بر اساس آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در سال 
13۹5، تعداد 171612 نفر، گزارش شد. با توجه به مشخص بودن 
تعداد جامعه پژوهش، حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از 
جدول مورگان 384 نفر انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت 
تصادفی در 11 منطقه شهری شهر شیراز و با استفاده از پرسشنامه 
انجام شد. پرسشنامه محقق  تیرماه 13۹7  تا  اردیبهشت  در فاصله 
ساخته در راستای اهداف و فرضیات تحقیق تنظیم شد که روایی 
صوری و محتوایی آن مورد بررسی و تأیید 10 تن از متخصصین 
حوزه مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات آنها در ارتباط با چگونکی 
سؤاالت طراحی شده از نظر میزان مطابقت آنها با اهداف پژوهش، 
محتوای علمی سؤال ها، انطباق سؤال ها با گزینه ها، انشاء سؤال ها 
و حذف یا اضافه کردن سؤال های پرسشنامه ارائه شد. پس از اعمال 
نظرات مفید و ارزنده آنها اصالحات نهایی صورت گرفت و پرسشنامه 
عدد  تعداد 30  پرسشنامه،  پایایی  برآورد  گردید. جهت  تهیه  نهایی 
پرسشنامه بین افراد جامعه آماری که در تحقیق اصلی نیز شرکت داده 
نشدند، توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. سپس داده های 
خام وارد نرم افزار SPSS شد و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 
پایایی پرسشنامه معادل 0/80 به دست آمد که نشان از پایایی باالی 
فردی  اطالعات  را  پرسشنامه  اول  داشت. بخش  اندازه گیری  ابزار 
پاسخ دهندگان شامل: سن، جنسیت، میزان تحصیالت، تعداد جلسات 
ورزش در هفته و مدت زمان هر جلسه ورزش، و بخش دوم پرسشنامه 
را سواالت در ارتباط با دو متغیر برنامه های ورزشی )گویه های 13-
1( و مشارکت ورزشی )گویه های 32-14( در قالب 32 سؤال و 8 
خرده مقیاس )زمان، محتوا، نوع، تخلیه انرژی، گروه گرایی، آمادگی، 
تفریح و سرگرمی، تندرستی( تشکیل دادند و برای اندازه گیری از 
مقیاس 5 گزینه ای لیکرت استفاده شد. مالک های ورود به مطالعه: 
داشتن سن 60 سال به باال، تماشاگر برنامه های ورزشی تلویزیون 
پارک  در  پرسشنامه  تعداد 384  بود.  ورزش  در  داشتن  مشارکت  و 
اماکن تفریحی- پیاده روهای سالمت و  ها،  ها، استخرها، باشگاه 
ورزشی مناطق یازده  گانه شهر شیراز، بین سالمندان زن و مرد )که 

طبق موازین اخالقی با رضایت و آگاهی کامل از موضوع پژوهش 
و به صورت داوطلبانه در تکمیل پرسشنامه حضور یافتند( توزیع و 
در محدوده زمانی 30 الی 45 دقیقه، در حضور محقق و با کنترل 
معیارهای ورود به مطالعه تکمیل و به محقق برگشت داده شد. تمامی 
384 نمونه معیار ورود به مطالعه را دارا و به تمامی سؤاالت پاسخ داده 
بودند. پس از جمع آوری اطالعات در بخش آمار توصیفی به منظور 
تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و در 
بخش آمار استنباطی جهت نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون آماری 
کالموگروف اسمیرنوف استفاده شد با توجه به توزیع نرمال داده ها 
برای اثبات فرضیات تحقیق از آزمون های پارامتریک و نظر به اینکه 
برنامه ورزشی و مشارکت  بین متغیرهای  در پژوهش حاضر رابطه 
ورزشی سنجیده شد از آزمون ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون 
 SPSS 20 استفاده گردید، جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار

و برای ترسیم نمودارها از نرم افزار Excel 2016 استفاده شد.

یافته ها
در این مطالعه یافته های دموگرافیک شرکت کنندگان نشان 
افراد پاسخگو مردان و 52/1  از  از لحاظ جنسیت 47/۹ درصد  داد 
درصد از پاسخگویان زنان بوده اند. از لحاظ سن 38/5 درصد افراد 
پاسخگو بین 60 تا 65 سال، 32 درصد بین 66 تا 70 سال، 1۹/30 
درصد بین 71 تا 75 سال، 7/8 درصد بین 76 تا 80 سال و 2/3 
از لحاظ تحصیالت 42/4  اند.  افراد 81 و باالتر سن داشته  درصد 
دیپلم،  فوق  درصد  دیپلم، 15/4  درصد  دیپلم، 26  زیر  افراد  درصد 
۹/۹ درصد لیسانس و 6/3 درصد افراد فوق لیسانس و باالتر داشته 
اند. از لحاظ پرداختن به ورزش کلیه افراد پاسخگو در فعالیت ورزشی 
شرکت داشته اند. از لحاظ تعداد جلسات ورزشی 36/2 درصد از افراد 
یک جلسه، 24/2 درصد افراد دو جلسه، 13/3 درصد افراد سه جلسه، 
5/7 درصد افراد چهار جلسه و 20/6 درصد افراد پنج جلسه و بیشتر 
ورزش داشته اند. از لحاظ مدت زمان هر جلسه ورزش 15/6 درصد 
ساعت، 31/3  یک  از  کمتر  درصد  دقیقه، 27/۹  از 30  کمتر  افراد 
درصد بین یک تا دو ساعت، 41/8 درصد افراد بین دو تا سه ساعت 
و 10/4 درصد افراد پاسخگو بیشتر از سه ساعت در هر جلسه ورزش 
می کردند. طبق معیارهای ورود به مطالعه کلیه افراد شرکت کننده، 
تلویزیون  های ورزشی  برنامه  بیننده  باالتر داشته،  60 سال سن و 
بوده و در فعالیت ورزشی شرکت داشته اند. با توجه به جدول آزمون 
کالموگروف اسمیرنوف اگر سطح معنی داری برای کلیه متغیرهای 
مستقل و وابسته بزرگتر از سطح آزمون )0/05( باشد توزیع داده ها 
نرمال است. در پژوهش حاضر سطح معناداری آزمون کالموگروف 
که  بود   0/05 از  بزرگتر  مقیاس ها  خرده  تمامی  برای  اسمیرنوف 
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نشان داد خرده مقیاس های مورد بررسی در پژوهش دارای توزیع 
نرمال بودند و برای اثبات فرضیات تحقیق می توان از آزمون های 

پارامتریک استفاده کرد )جدول 1(.

جدول1: آزمون کالموگروف اسمیرنوف خرده مقیاس هاي پژوهش

آماره آزمون سطح معنی داری خرده مقیاس ها
0.132
0.218
0.266
0.172
0.413
0.182
0.115
0.152

0.0۹8
0.102
0.078
0.073
0.0۹3
0.125
0.0۹2
0.143

زمان
محتوا
نوع

تخلیه انرژی
تندرستی

گروه گرایی
تفریح
آمادگی

اینکه تمامی خرده مقیاس های پژوهش نرمال  با توجه به 
همبستگی  ضریب  از  آنها  بین  ارتباط  بررسی  برای  بنابراین  بودند 
پیرسون استفاده گردید. در خصوص ارتباط بین خرده مقیاس های 
پژوهش؛ سطح معنی داری )Sig( برای متغیرهایی که کمتر از 0/05 
به دست آمدند، نشان دهنده وجود ارتباط معنادار بین آن دو متغیر و 
سطح معنی داری )Sig( برای متغیرهایی که بیشتر از 0/05 به دست 

آمدند، نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار بین آن دو متغیر بود.
طبق نتایج آزمون رابطه همبستگی بین زمان پخش، محتوا 
و نوع برنامه های ورزشی سیما و مشارکت سالمندان شهر شیراز در 
فعالیت های ورزشی رابطه معنی داری وجود داشت. سطح معناداری 

 )P<0.05( در هر سه مقیاس زمان، محتوا و نوع  001/ 0 در سطح
به دست آمد. بین زمان پخش و مشارکت سالمندان به اندازه 43/۹ 
درصد، بین محتوای برنامه و مشارکت سالمندان به اندازه 62/4 درصد 
و بین نوع برنامه و مشارکت سالمندان به اندازه 68/1 درصد رابطه 

 )P<0.05( معنی دار وجود داشت
بین برنامه های ورزشی متنوع و خالقانه و مشارکت سالمندان 
شهر شیراز در فعالیت های ورزشی به اندازه 37/6 درصد رابطه معنی 
داری وجود داشت )P<0.05(. سطح معنی داری مقدار 0/023 به 

دست آمد.
بین برنامه های پرطرفدار ورزشی و شبکه اختصاصی ورزش 
سیما و مشارکت سالمندان شهر شیراز در فعالیت های ورزشی به 
اندازه 41/۹ درصد رابطه معنی داری وجود داشت )p<0.05(. سطح 

معناداری مقدار 0/023 بود.
بین برنامه های ورزشی تندرستی و درمانی سیما و مشارکت 
سالمندان شهر شیراز در فعالیت ورزشی به اندازه 50/2 درصد رابطه 
معنی داری وجود داشت )P<0.05(. سطح معنی داری مقدار 0/017 

به دست آمد.
طبق نتایج آزمون رابطه همبستگی بین برنامه های ورزشی 
آموزشی و آگاهی بخش سیما و مشارکت سالمندان شهر شیراز در 
فعالیت های ورزشی به اندازه 38/2 درصد رابطه معنی داری وجود 

داشت )P<0.05(. سطح معنی داری مقدار 0/017 بود )جدول2(.

جدول2: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون

مشارکت ورزش سالمندان
**043۹
.001
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
زمان پخش برنامه های ورزشی

**.624
.001
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
محتوا برنامه های ورزشی

**.681
.001
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
نوع برنامه های ورزشی

**.376
.023
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
برنامه های متنوع و خالقانه ورزشی

**.41۹
.023
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
برنامه های پرطرفدار ورزشی و شبکه اختصاصی ورزش

** .502
.017
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
برنامه های ورزشی تندرستی و درمانی

**.382
.017
384

ضریب همبستگی
سطح معنی داری

تعداد
برنامه های ورزشی آموزشی و آگاهی بخش
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بحث 
خرده  بین  که  داد  نشان  تحقیق  از  برآمده  اصلی  نتایج 
های ورزشی سیما  برنامه  نوع  مقیاس های زمان پخش، محتوا و 
هر  در  ورزشی،  های  فعالیت  در  شیراز  سالمندان شهر  مشارکت  و 
سه شاخص زمان پخش، محتوا و نوع با سطح معناداری 001/ در 
سطح )p<0.05( رابطه معنی داری وجود داشت. بنابراین این فرض 
تحقیق که بین زمان پخش، محتوا و نوع برنامه های ورزشی سیما 
و مشارکت سالمندان در فعالیت ورزشی ارتباط وجود دارد تأیید شد. 
این یافته ها با نتایج پژوهش سیدعامری و محمدآلق )13۹1( همسو 
بود طبق نتایج به دست آمده در تحقیق آنان رسانه ها می توانند 
نقش مثبت در جذب و افزایش مشارکت شهروندان در ورزش داشته 
باشند که در این میان نقش تلویزیون بسیار تأثیرگذارتر است )16(. 
این نتایج با یافته های عرب نرمی )13۹5( تا حدودی مغایر بود بر 
اساس نتایج پژوهش ایشان شرایط موجود برنامه های تلویزیون نقش 
چندانی در تعریف و شکل دادن به زندگی افراد در بعد مشارکت و 

فعالیت ورزشی نداشت )17(.
بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق بین برنامه های ورزشی 
متنوع و خالقانه تلویزیون و مشارکت سالمندان شهر شیراز در فعالیت 
های ورزشی با سطح معنی داری 0/023 در سطح  )p<0.05( رابطه 
معنی داری وجود داشت که تأیید کننده فرضیه ارتباط بین برنامه های 
ورزشی متنوع و خالقانه تلویزیون و مشارکت سالمندان در فعالیت 
ورزشی بود. این نتیجه با نتایج پژوهش امیری )1388( همسو است 
ایشان با برسی نقش برنامه های ورزشی شبکه سوم سیما بر گرایش 
به ورزش دریافت که با نتایج به دست آمده از دیدگاه دانش آموزان 
تنوع در پخش برنامه های ورزشی تأثیر چشمگیری در میزان گرایش 

آنان به ورزش دارد )18(. 
های  برنامه  بین  بود که  این  بیانگر  نتایج تحقیق  همچنین 
مشارکت  و  سیما  ورزش  اختصاصی  شبکه  و  ورزشی  پرطرفدار 
با سطح معنی داری 0/023 در  های ورزشی  سالمندان در فعالیت 
کننده  تأیید  که  داشت  وجود  داری  معنی  رابطه   )p<0.05( سطح 
فرضیه ارتباط بین برنامه های پرطرفدار ورزشی و شبکه اختصاصی 
امیری  بود.  ورزشی  های  فعالیت  در  سالمندان  مشارکت  و  ورزش 
)1388( در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که به اعتقاد دانش 
آموزان پخش برنامه های ورزشی پرطرفدار و مورد عالقه آنان در 
گرایش آنان به ورزش به میزان نسبتا زیادی موثر بوده است و این 
نتیجه با نتایج پژوهش حاضر همخوانی داشت )18(. نتایج پژوهش 
حاضر تا حدودی با نتایج قلی زاده و سیدصالحی )13۹4( مغایرت 
داشت، آنان به این نتیجه دست یافتند که نقش برنامه های ورزشی 

شبکه ورزش در مشارکت ورزشی زنان خانه دار در سطح متوسط می 
باشد )1۹(.

با توجه به نتایج تحقیق بین برنامه های ورزشی تندرستی و 
درمانی سیما و مشارکت سالمندان شهر شیراز در فعالیت های ورزشی 
با سطح معنی داری 0/017 در سطح )p<0.05( رابطه معنی داری 
وجود داشت. این نتیجه فرضیه تحقیق ارتباط بین برنامه های ورزشی 
تندرستی و درمانی سیما و مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی 
را تأیید کرد. تحقیقات الشامی و همکاران )2012( با این نتایج همسو 
است. آنان در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که رسانه های 
جمعی در ارتقاء ورزش به منظور توسعه سالمت عمومی نقش دارند و 

آن را یک ابزار بالقوه و اثر گذار در این زمینه دانستند )20(.
های  برنامه  بین  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتایج  همچنین 
و مشارکت سالمندان شهر  آگاهی بخش سیما  و  آموزشی  ورزشی 
شیراز در فعالیت های ورزشی با سطح معنی داری 0/017 در سطح 
)p<0.05( رابطه معنی داری وجود داشت. بنابراین این فرض تحقیق 
که بین برنامه های ورزشی آموزشی و آگاهی بخش سیما و مشارکت 
سالمندان در فعالیت های ورزشی رابطه وجود دارد مورد تأیید قرار 
گرفت. خانی ملکوه )1386( در پژوهش خود نتیجه گرفت که 67/7 
های ورزشی، در حد  برنامه  درصد پاسخگویان معتقدند که پخش 
با رشته های ورزشی  »خیلی زیاد و زیاد« باعث آشنا کردن مردم 
نتایج  با  نتیجه  این  شود  ها می  مختلف و مشارکت در آن ورزش 
پژوهش حاضر همسو است )21(. در تحقیق دیگری امینی و مبینی 
کشه )13۹2( نشان دادند که آموزش توسط فیلم به عنوان یک رسانه 
تصویری نه تنها باعث افزایش آگاهی لحظه ای، بلکه در درازمدت نیز 
موجب افزایش آگاهی و بهبود عملکرد ورزشی شده است همچنین 
آموزش از طریق فیلم های ورزشی منجر به ارتقاء سطح آمادگی بدنی 
و مشارکت هرچه بیشتر در فعالیت های ورزشی شده است که با نتایج 
تحقیق حاضر همخوانی داشت )22(. همچنین نتایج این تحقیق با 
نتایج یمینی فیروز و همکاران )13۹2( که با بررسی نقش رسانه های 
جمعی در توسعه ورزش همگانی دریافتند، بین برنامه های اطالع 
رسانی و آموزش رسانه ای و توسعه ورزش رابطه معناداری وجود دارد 

همخوانی داشت )23(.

نتیجه گیری نهایی
ورزشی  های  برنامه  ارتباط  بررسی  هدف  با  پژوهش  این 

تلویزیون با مشارکت ورزشی سالمندان شهر شیراز انجام گرفت.
بین  معنادار  و  مؤثر  ارتباط  از  نشان  ها  یافته  کلی  طور  به 
متغیرهای پژوهش داشت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که 
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سالمندان  ورزشی  مشارکت  و  تلویزیون  ورزشی  های  برنامه  بین 
شهر شیراز در فعالیت های فراغتی ارتباط معنی داری وجود داشت. 
همچنین رابطه مستقیمی بین  مشارکت ورزشی سالمندان در فعالیت 

های فراغتی با تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون وجود داشت.
 نفوذ تلویزیون در دنیای کنونی امری بدیهی است، و نقش 
آن در آموزش، هدایت، جهت دهی، اشاعه، فرهنگ سازی و تقویت 
افکار عمومی جامعه انکار ناپذیر است. نتایج این پژوهش نشان داد 
که نوع، محتوا و زمان پخش برنامه های ورزشی سیما، وجود تنوع و 
خالقیت در برنامه های ورزشی، پخش برنامه های پرطرفدار ورزشی، 
اختصاص شبکه ای ویژۀ ورزش، گنجاندن مباحث درمان و تندرستی 
های  برنامه  از  تلویزیون، استفاده  های ورزشی  برنامه  با ورزش در 
آموزشی و آگاهی بخش ورزشی و تبلیغات ورزشی مناسب منجر به 

آگاه سازی سالمندان از نقش ورزش در سالمت جسمی، روحی و 
روانی آنها شده و به دنبال آن افزایش مشارکت سالمندان در ورزش 
و فعالیت بدنی را در پی داشته است. با استناد از نتایج تحقیق، ارتقای 
کمی و کیفی برنامه های ورزشی تلویزیون می تواند گامی مهم در 
توسعه ورزش و افزایش مشارکت افراد به ویژه سالمندان در فعالیت 

بدنی و ورزش باشد. 
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