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W związku z zapotrzebowaniem na szukanie odpowiedzi dotyczącej jakości w sporcie oraz podnoszeniu efektywności wyników
klubów sportowych Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, oraz Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego stworzyły
projekt konferencji naukowej pt. Jakość w sporcie.
Bloki tematyczne: zarządzanie jakością w sporcie, sport jako forma autokreacji, oraz psychorehabilitacja i pomoc
psychopedagogiczna w sporcie, prawo sportowe.

Rola aplikacji o charakterze społecznościowym w promocji
aktywności fizycznej
The role of social networking applications in the promotion of physical activity
Agnieszka Chwiałkowska
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału mediów społecznościowych w promowaniu
aktywności fizycznej. Postawiono następujący problem badawczy: w jaki sposób media
społecznościowe mogą być wykorzystywane w promocji aktywności fizycznej? oraz jak
społecznościowy charakter dostępnych aplikacji mobilnych wpływa na motywację sportowcówamatorów do rozpoczęcia oraz kontynuacji uprawiania sportu? Dane do badania zostały zebrane
w oparciu o studia literaturowe, obserwację uczestniczącą portali społecznościowych, praktyczne
wykorzystanie dostępnych aplikacji mobilnych, a także wywiad przeprowadzony z pięcioma
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osobami aktywnie uprawiającymi sport. Wywiady zostały przeprowadzone w dniu 20 października
2013 r. i brały w nim udział osoby, w przedziale wiekowym 22-30 lat (korzystające z aplikacji
mobilnych) biegnące w wyścigu „Biegnij z nami 5 km” oraz biegu dla młodzieży ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych mających miejsce w Bydgoszczy. Wywiad o charakterze
nieustrukturyzowanym dotyczył ich motywacji oraz tego, w jaki sposób upublicznianie informacji
na temat swojej aktywności fizycznej na portalach społecznościowych wpływa na poczucie „dumy”
z siebie z powodu uprawiania sportu oraz motywuje ich do jego kontynuacji. Rozróżnione tutaj
zostały zatem motywacja związana z rozpoczęciem uprawiania danej dyscypliny sportowej oraz
motywacja do utrzymywania tego nawyku.

Summary
The main objective of the article is the presentation of social media potential for promoting physical
activity. The following research problems have been identified: how social media can be utilized for
promotion of physical activity in the society? How the social/networking character of available
mobile applications affects the motivation of sportsmen-amateurs to begin and continue working
out. The data for the article were collected based on the literature review, participatory observation,
practical use of available mobile applications and interviews conducted with five people actively
and regularly working out. The interviews were conducted on 20 October 2013 with people in the
age group 22-30 years old (who use mobile applications) who participated in the race “Run with us
5 km” [pol. “Biegnij z name 5 km”] and a race for the youth from primary and secondary schools,
which took place in Bydgoszcz. The unstructured interview concerned the motives for regular
physical activity and how publishing the information concerning their physical activity on social
networking platforms influences their feeling of pride and accomplishment and motivates to
continuing their workouts. It should be noted that two types of motivation were distinguished here:
the motivation related to undertaking the physical activity for the first time (making the decision to
train regularly) and the motivation to maintain this habit and continue with trainings.
Słowa kluczowe: media społecznościowe, aplikacje mobilne, promocja aktywności fizycznej,
kultura aktywności fizycznej
Key words: social networks, mobile applications, promotion of physical activity, a culture of
physical activity
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Wstęp
Jak udowadniają kolejne badania, aktywność fizyczna poprawia zdrowie zarówno
psychiczne jak i fizyczne (Slamon et al., 2010, 14-22), udowadniając tym samym, że w popularnym
stwierdzeniu „w zdrowym ciele zdrowy duch”, kryje się stara mądrość ludowa. Pomimo tego, jak
pokazują raporty, prowadzimy coraz bardziej siedzący tryb życia (Rajaratnam et al. 2001, 7;
NATPOL 2011).
Na przestrzeni ostatnich kilku lat wykorzystanie technologii w obszarze aktywności
fizycznej znacząco wzrosło, co przejawia się wzrostem popularności urządzeń takich, jak
pedometry, monitory pracy serca czy gry wideo przyjmujące formę ćwiczeń [z ang. exergaming]
(Lin, Mamykina, et al., 2006). Jednym z rozwijających się obszarów, który zyskuje zainteresowanie
badaczy jest również wykorzystanie mediów społecznościowych takich, jak Facebook czy Google+
w edukacji i promowaniu aktywności fizycznej (Cummiskey, Leight, et al., 2012).
Media społecznościowe dla celów artykułu można zdefiniować jako „serwisy, usługi
i aplikacje bazujące na dostępie do sieci internetowej i telefonii komórkowej, używane
do uczestniczenia, dzielenia się, tworzenia, łączenia i zapamiętywania informacji w celu ich
późniejszego wykorzystania” (Mac, 2011, 10). Aplikacje mobilne to natomiast „wszystkie aplikacje
wykorzystywane przez telefony komórkowe jak i wewnętrzne oprogramowanie tych urządzeń” (PC
World).
Media społecznościowe mogą być wykorzystywane nie tylko do promocji wydarzeń
sportowych bądź innych działań podejmowanych przez kluby sportowe, zwiększania interakcji
między fanami sportowymi, budowania więzi między nimi a sportowcami oraz wspierania
sprzedaży biletów i gadżetów czy zwiększania oglądalności meczy, ale mogą również służyć
indywidualnym użytkownikom wspierając ich w wypracowywaniu pozytywnych nawyków
w zakresie sportu i szeroko pojmowanej kultury fizycznej.
Na przestrzeni ostatniej dekady, wraz z rozwojem aplikacji mediów społecznościowych
miliony osób zaczęły dzielić się swoimi osobistymi informacjami na skalę, która nie miała miejsca
nigdy dotąd w ludzkiej historii. Wzrost popularności mediów społecznościowych takich,
jak YouTube, blogi czy Facebook, zbiegający się z upowszechnieniem smartfonów oraz innych
urządzeń mobilnych zwiększa popyt na liczne aplikacje mobilne poczynając od tych wspierających
zarządzanie czasem, informujących o prognozie pogody, wspierających komunikację ze znajomymi
i rodziną, a kończąc na tych, które monitorują liczbę przebiegniętych kilometrów bądź postępy w
treningu. Łatwość rozpowszechnia informacji i dostępu sprawia, że portale takie jak YouTube,
Twitter, Facebook

i inne platformy i aplikacje społecznościowe są idealnymi narzędziami

do promocji i zachęcania do zdrowego stylu życia.
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Powiązanie narzędzi do mapowania czy geolokalizacji z platformami społecznościowymi
umożliwia użytkownikom dzielenie się z innymi internautami informacjami o tym, w jaki sposób
wykorzystują lokalne środowisko do celów rekreacji, podejmowania aktywności fizycznej bądź
wspólnego zaplanowania wydarzenia sportowego np. wycieczki rowerowej czy joggingu. Wiele
aplikacji pozwala użytkownikom na wykorzystanie swoich komputerów i urządzeń przenośnych do
śledzenia symptomów chorobowych (np. aplikacja MAHI, Mobile Heart Health, GI Monitor1,
AsthmaMD2), pozwala prowadzić zapisy dotyczące poziomów swojej konsumpcji i aktywności
fizycznej (np. LoseIt3, UbiFit, Fish’n’Steps, Calorie Counter) oraz kontaktować się z innymi
osobami zmagającymi się z podobnymi problemami zdrowotnymi bądź, których łączą podobne cele
(np. PatientsLikeMe4,

Houston,

SparkPeople5),

rejestrować

szczegóły

swojego

treningu

(np. Endomondo Sports Tracker6, RunKeeper7, GarminFit, MapMyRide8), korzystać z osobistego
wirtualnego trenera (np. Fitness Buddy9, Runastic10, Workout Trainer, 8 Minutes Abs Workout,
Adidas miCoach, Nike +Running), czy nawet monitorować swoje biodane (np. Instant Heart Rate).
Według

szacunków

Departamentu

Zdrowia

Wielkiej

Brytanii

systematyczne

wykorzystywanie takich, jak wymienione powyżej narzędzi związanych ze zdrowiem i aktywnością
fizyczną może skutkować mniejszymi kosztami służby zdrowia liczonymi w milionach funtów,
które w chwili obecnej ponoszone są na nie zawsze potrzebne wizyty w gabinetach lekarskich i
szpitalach (Chip, 2013).
Celem artykułu jest przedstawienie potencjału mediów społecznościowych w promowaniu
kultury fizycznej.
Postawiono następujący problem badawczy: w jaki sposób media społecznościowe mogą
być wykorzystywane w promocji aktywności fizycznej? oraz jak społecznościowy charakter
dostępnych aplikacji mobilnych wpływa na motywację sportowców-amatorów do rozpoczęcia oraz
kontynuacji uprawiania sportu? Dane do badania zostały zebrane w oparciu o studia literaturowe,
obserwację uczestniczącą portali społecznościowych, praktyczne wykorzystanie dostępnych
aplikacji mobilnych, a także wywiad przeprowadzony z pięcioma osobami aktywnie uprawiającymi
sport. Wywiady zostały przeprowadzone w dniu 20 października 2013 r. i brały w nim udział
osoby, w przedziale wiekowym 22-30 lat (korzystające z aplikacji mobilnych) biegnące w wyścigu
„Biegnij

z

nami

5

km”

mającym

miejsce

1

w

Bydgoszczy.

Zob. http://www.wellapps.com/products/gimonitor (13.10.2013).
Zob. AsthmaMd, http://www.asthmamd.org/#resources/iphone_chart.jpg (13.10.2013).
3
Zob. LoseIt, http://www.loseit.com/ (13.10.2013).
4
Zob.PatientsLikeMe, http://www.patientslikeme.com/ (13.10.2013).
5
Zob.SparkPeople, http://www.sparkpeople.com/ (13.10.2013).
6
Zob.Endomodo Sports Tracker, http://www.endomondo.com/login (14.10.2013).
7
Zob.RunKeeper, http://runkeeper.com/ (14.10.2013).
8
Zob.MapMyRide, http://www.mapmyride.com/ (14.10.2013).
9
Zob.Fitness Buddy, http://fitnessbuddyapp.com/ (14.10.2013).
10
Zob. Runastic, https://www.runtastic.com/(14.10.2013).
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Wywiad

o charakterze

nieustrukturyzowanym dotyczył ich motywacji oraz tego w jaki sposób upublicznianie informacji
na temat swojej aktywności fizycznej na portalach społecznościowych wpływa na poczucie „dumy”
z siebie z powodu uprawiania sportu oraz motywuje ich do jego kontynuacji. Rozróżnione tutaj
zostały zatem motywacja związana z rozpoczęciem uprawiania danej dyscypliny sportowej oraz
motywacja do utrzymywania tego nawyku.
W tym miejscu należy przytoczyć definicję motywacji - przez motywację można rozumieć
siły działające na organizm bądź w nim do zainicjowania i kierowania konkretnym zachowaniem.
Wyróżnić można motywację wewnętrzną oraz zewnętrzną, gdzie wewnętrzna odnosi się działania
podejmowanego dla przyjemności i satysfakcji z samego działania, a motywacja zewnętrzna
skutkuje podjęciem działania w celu jego zakończenia, a nie dla działania samego w sobie. Uważa
się, że motywacja wewnętrzna jest zwykle silniejsza (Pietri, 1981). W artykule tym rozpatrywany
będzie wpływ mediów społecznościowych na oba typy motywacji.
Społecznościowy charakter aplikacji jako motywator podejmowania aktywności fizycznej
Facebook oraz Google+ dają szansę tworzenia społeczności osób uprawiających daną
dyscyplinę sportową w taki sposób, który promuje aktywność fizyczną w świecie offline, pomaga
również w planowaniu wydarzeń, pozwala na zamieszczanie zdjęć i materiałów video z
przewodnikami oraz relacjami z tych wydarzeń, pozwala na dzielenie się doświadczeniami
z osobami dzielącymi takie same bądź podobne zainteresowania związane ze sportem (Cummiskey
et al., 2012).
W relatywnie krótkim okresie istnienia platform społecznościowych, przeprowadzono wiele
badań potwierdzających istnienie pozytywnych efektów, jakie ma dzielenie się osobistymi
informacjami na motywację użytkowników (Morris et al., 2010, 189-198).
Aplikacje typowo generują sugerowane posty i związane z nimi dane takie, jak mapy
biegów czy liczbę spalonych kalorii, które użytkownicy upubliczniają aktualizując swój status.
Dzielenie się tymi informacjami na Facebooku pozwala dotrzeć do rodziny i znajomych, których
opinie mają znaczenie dla danej osoby, a którzy sami nie uczestniczą w tej aktywności
użytkownika, potencjalnie kreując dodatkowy kanał za pomocą, którego dana osoba może
otrzymywać wsparcie społeczne oraz wywierają wpływ, który nie byłby tak silny gdyby
uprawiający sport dzielił się tymi informacjami tylko i wyłącznie z innymi użytkownikami aplikacji
(Munson et al., 2010). Badania udowadniają, że wsparcie społeczne odgrywa bardzo ważną rolę w
kontynuowaniu ćwiczeniach. Wsparcie to może przybierać różnorodne formy obejmując
poradnictwo, zachęcanie, dostarczanie informacji (Duncan et al., 1993, 199-218). Społeczności
online mogą pomóc ludziom osiągnąć poczucie zachęty i motywacji do ćwiczenia, ułatwiają dostęp
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do informacji oraz dają poczucie, że nie są oni w swoich zmaganiach osamotnieni (Newman et al.,
2011).
Przykładem odnoszącej sukcesy w zakresie motywacji użytkowników jest aplikacja WOWY
„Uprawiam sport z tobą” [z ang. WorkOut With You]11 jest platformą online, do której zalogowani
użytkownicy mogą wpisywać swoje harmonogramy treningów oraz zapraszać innych do ćwiczenia
z nimi wirtualnie. Zachęcanie użytkowników do planowania swoich godzin ćwiczeń z
wyprzedzeniem jest sposobem na to, aby zwiększyć ich zaangażowanie w powtarzanie treningów. Z
perspektywy motywacji, użytkownicy widzą, że nie są osamotnieni w uprawianiu sportu,
co w pewnych przypadkach może dać im zachętę do ukończenia dziennego zestawu ćwiczeń.
Niektórzy z użytkowników decydują się dokumentować swoje postępy oraz to, w jaki sposób
zmieniło się ich ciało, co stanowi dodatkową motywację dla innych oraz udowadnia, że warto jest
kontynuować aktywność fizyczną (Cain, 2010).
Media społecznościowe cieszące się popularnością mogą zwiększyć grupę poparcia
społecznego, będącego dowiedzionym determinantem aktywności społecznej, a kombinacja zasięgu
i funkcjonalności sprawia, że portale społecznościowe online stanowią obiecującą platformę
sprzyjającą zwiększaniu aktywności fizycznej w społeczeństwie. Z drugiej jednak strony badanie
przeprowadzone w 2010 roku na grupie 134 studentów w Stanach Zjednoczonych wykazało, że
wykorzystanie platform networkingowych nie powoduje postrzegania większego wsparcia
społecznego ani wzrostu samej aktywności fizycznej (Cavallo et al., 2012, 527-532). Należy jednak
pamiętać, iż w świecie mediów społecznościowych trzy lata stanowią bardzo długi okres czasu
trudno jest więc stwierdzić czy są one nadal aktualne.
Na Uniwersytecie Michigan przeprowadzono badanie na grupie 23 użytkowników
zaprojektowanej tam aplikacji, w ramach którego przeanalizowano motywacyjny wpływ czterech
różnych cech aplikacji: (1) wyznaczanie celów przy pomocy aplikacji, (2) otrzymywane nagrody –
puchary za osiągnięcie wyznaczonego celu, (3) samo-monitorowanie – użytkownik jest
informowany o wyznaczonych przez siebie celach i działaniach, jakie podjął oraz ciągle
przypominana jest liczba dni, jaka upłynęła od kiedy ostatni raz ćwiczył, (4) dzielenie się swoimi
celami i postępami na osi czasu na portalu Facebook. Jak udowodniły badania, trzy z czterech cech
aplikacji przyniosły pozytywne efekty w zakresie motywacji. Najmniej skutecznym motywatorem
okazały

się

„nagrody”,

najbardziej

natomiast

powiadomienia

o wyznaczonych

celach

i zaplanowanych treningach oraz wyznaczanie celów. Biorący udział zgłosili, że aplikacja
przypominała im o robionych postępach, pchała aby narastająco zwiększali intensywność swoich
ćwiczeń, przypominała, aby ćwiczyli w czasie zajętych tygodni i zachęcała do tego, aby dodawali
różnorodność ćwiczeń do swojego planu treningów (Munson et al., 2012, 25-32). To zatem
11

Zob. WOWY, http://www.teambeachbody.com/signup/wlc_index.htm (12.09.2013).
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„przypominanie o postanowieniach” okazało się najważniejszym czynnikiem motywującym
do kontynuacji treningów.
Jak udowadniają badania, technologie informatyczne mogą wspierać również ćwiczenia w
wirtualnym środowisku, a bioinformacja zwrotna [z ang. biofeedback] udzielana przez wirtualnego
trenera pomaga zwiększać motywację do angażowania się w aktywność fizyczną, poprzez
wspieranie wyznaczania celów i zwiększa postrzeganą kontrolę i poczucie własnych kompetencji,
co

pomaga

zwiększać

motywację

wewnętrzną

do

ćwiczeń

(Jsselsteijn,

2004,

46-56).
Uniwersytet Cagliary przedstawił ocenę aplikacji „Wszędzie wyścig” [z ang. Everywhere
Race], która została tam opracowana. Aplikacja pozwala użytkownikom na konkurowanie w
wyścigach ze swoimi przyjaciółmi (ich organizowanie w dowolnym czasie i zapraszanie do nich
swoich znajomych). Jako, że wszyscy biegną w tym samym czasie, użytkownik otrzymuje
informację nie tylko o tym, z jaką szybkością i jaki dystans przebiegł, ale również jaki osiąga wynik
w porównaniu ze swoimi znajomymi. Badanie przeprowadzone przez kreatorów tej aplikacji
wykazało, że przyjemność i konkurowanie są dwoma kluczowymi aspektami motywującymi
użytkowników, sami korzystający z tej aplikacji wskazali na to, że jej społecznościowy charakter
jest ważny dla poprawy ich wyników sportowych (Mulas et al., 2012). Z drugiej jednak strony, jak
podkreśla Tomanek (2013) w celu poprawy swoich rezultatów ważniejsze od biegania w tempie
innych osób jest bieganie uwzględniając optymalny poziom tętna i pułapu tlenowego. Wskazuje on
jednocześnie na to, że większość dostępnych aplikacji nie analizuje aktualnych biodanych
sportowca (takich, jak np. bicie serca, przepływ elektrolitów), a jedynie koncentruje się na czasie
pokonania dystansu. Artykuł jednak koncentruje się na sportowcach-amatorach, dla których
niekoniecznie maksymalizacja swoich wyników ma znaczenie, ale samo utrzymanie pozytywnego
nawyku.
Od lat kolejne badania udowadniają, że publiczne zobowiązanie do osiągnięcia
wyznaczonego celu motywuje do jego osiągnięcia (Locke, 202, 705-717, Hollenbeck, 1985, 18-23).
W przypadku portali społecznościowych zobowiązanie to jest zrobione przed o wiele liczniejszym
gronem użytkowników, co można przypuszczać, wywiera jeszcze większą presję na daną osobę.
Jak udowadniają Foster, Linehan, et al. (2010), interakcje społeczne i poczucie
konkurowania wywołane publicznym bądź zespołowym wyznaczaniem celów, wzmocnione
porównywaniem swoich efektów z innymi uczestnikami może mieć bardzo duży wpływ
na obserwowane rezultaty. Udowadniają oni, że całkowita liczba kroków jest statystycznie istotnie
o wiele większa, kiedy użytkownicy wykorzystali kontekst społeczny udostępniając swoje wyniki
na portalu Facebook a nie tylko patrząc na liczbę pokonanych przez siebie kroków. Wykazał on
również, że aplikacje o charakterze społecznościowym dostarczają kontekstu pozwalającego
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użytkownikom rozumienie ilościowych mierników ich zachowania (w tym przypadku liczby
pokonanych kroków), jako coś więcej niż tylko zwykłe liczby, nie była to więc dla nich jedynie
liczba kroków, ale liczba kroków zbliżająca ich do wyprzedzenia swojego przyjaciela, liczba
kroków, jaka pozostała do tego, aby wygrać bądź zaimponować innym osobom.
Kolejne badanie przeprowadzone w roku 2013 dowodzi, iż aplikacja na Facebooku, której
celem jest zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej poprzez wsparcie grupowe i
stosowanie pedometrów faktycznie zwiększa aktywność fizyczną o prawie trzy godziny
tygodniowo. UniSA wprowadziło w ostatnim czasie dwie aplikacje na Facebook zachęcające matki
małych dzieci i innych dorosłych do codziennego chodzenia większej ilości kroków. Jak mówi Dr
C. Maher “Facebook zrewolucjonizował sposób w jaki ludzie komunikują się (…), a naszym celem
jest wykorzystanie tej rewolucji i wywarcie tego pozytywnego wpływu polepszając tym samym
jakość życia wielu ludzi”. Tworzenie grup generujących wsparcie, przyjazną konkurencję oraz
możliwość wysyłania i otrzymywania prezentów, jak również wiadomości – słów zachęty
związanych z ilością pokonanych kroków, poprzez wykorzystanie aplikacji są skutecznymi
motywatorami zachęcającymi do ćwiczeń. Jak mówi jedna z uczestniczek tego badania:
„wykorzystywanie tej aplikacji sprawiło, że chcę ćwiczyć więcej, a i samo ćwiczenie stało się
łatwiejsze, wiedza o tym, że moje wyniki będą zauważone przez innych i to, co zrobiłam będzie
rozpoznane, naprawdę mnie motywuje, nie chciałabym być osobą, która przejdzie najmniejszą
liczbę kroków z naszej grupy w danym tygodniu” (Maher, 2013).
Oczywiście istnieją pewne przeszkody wykorzystywania tego typu aplikacji, które
zniechęcają potencjalnych użytkowników do upubliczniania informacji o swojej aktywności
fizycznej na portalach społecznościowych, wśród nich znajduje się poczucie, że dana aktywność nie
stanowi wystarczającego wyczynu, aby się nią dzielić, obawa przed zanudzaniem swoich
znajomych informacjami o przyziemnych sprawach bądź bycie postrzeganym jako osoba, która
chwali się niewielkimi, nieznacznymi wyczynami (Newman, 2011).
Potencjał mediów społecznościowych w promocji i kreacji kultury fizycznej
Według ustawy „kulturą fizyczną jest wiedza, wartości, zwyczaje, działania podejmowane
dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i sprawności
fizycznej człowieka, a także dla zachowania oraz przywracania jego zdrowia” (Dz.U.01.81.889).
Według W. Lipońskiego, kultura fizyczna stanowi „całokształt środków, sposobów, metod i idei
zmierzających do ukształtowania, doskonalenia i podtrzymywania możliwie pełnej osobowości
ludzkiej w jej składnikach duchowym i cielesnym tak w odniesieniu do jednostki ludzkiej jak i
całych społeczeństw (Lipoński, 2012, s. 18). Uzasadnienia pozytywnego wpływu aplikacji o
charakterze społecznościowym można doszukiwać się w psychologii społecznej. Pragnienie
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przynależności oraz gotowość dostosowania swojego zachowania do tego, aby naśladować to, co
robią inni okazuje się silnym motywatorem (Baumeister, 1995, 497-529). Normy społeczne takie,
jak presja grupowa również stanowią wyzwalacz do zmiany zachowania po to, aby dostosować
swoje przekonania i wierzenia do tych grupowych (Schultz et al., 2007, 429-434).
Jak mówi D. Olko „Określone praktyki sportowe to element stylu życia. Tworzą nasz obraz
siebie, zarówno to, jak sami siebie postrzegamy, jak i to, jak widzą nas inni. Wysportowane ciało to,
jak gdyby materialne odbicie tożsamości - określonych cech, które są kulturowo wysoko cenione. Z
kolei portale społecznościowe i wszystkie powiązane z nimi aplikacje sportowe tworzą
funkcjonalną przestrzeń do ekspresji siebie, demonstrowania takiego właśnie stylu życia, takiego
"ja".(Przeradzki, 2013)”.
Chcąc promować kulturę aktywności fizycznej w społeczeństwie zacząć należy już
od edukacji w szkołach. Umożliwi to np. kreowanie profilów nauczycieli-instruktorów w mediach
społecznościowych, które są publicznie dostępne, a gdzie umieszczane są informacje na temat ich
zainteresowań w zakresie aktywności fizycznej, motywacji, zdjęcia tych aktywności, ulubione linki
do użytecznych stron i innych portali, które mogą służyć jako wzorce do naśladowania dla
studentów (Eberhardt, 2007, 18-26). Poniższy wykres przedstawia wnioski z badania.
Schemat 1. Potencjał mediów społecznościowych w promocji kultury aktywności fizycznej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania.
Przeprowadzone w październiku 2013 r. wywiady potwierdzają wyniki przytoczonych
wyżej badań. Do podjęcia aktywności fizycznej konieczny jest „bazowy” poziom motywacji
wewnętrznej przejawiającej się chęcią poprawy lub utrzymania zdrowia czy też dobrej kondycji
fizycznej.
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społecznościowych w postaci np. mapy z liczbą przebiegniętych kilometrów stanowią tutaj swego
rodzaju wyzwalacz do rozpoczęcia uprawiania sportu. Następnie publikowanie informacji o tym na
swojej osi czasu na Facebooku wywołuje poczucie dumy z samego siebie w wyniku pozytywnych
komentarzy znajomych, które często przenoszą się również do świata offline. Nie jest tutaj nawet
koniecznym korzystanie z którejkolwiek z wymienionych aplikacji, ale sama aktualizacja osi czasu
na Facebooku bądź innej platformie społecznościowej. Kolejnym oddziałującym tutaj czynnikiem
jest obawa przed poczuciem wstydu, w przypadku zaprzestania uprawiania sportu w momencie,
w którym dowiadują się o tym osoby, które wcześniej „kibicowały” danej osobie.

Podsumowanie i wnioski
Kampanie promujące aktywność fizyczną w mediach z sukcesem podniosły świadomość,
wiedzę a nawet motywację grup docelowych do podejmowania aktywności fizycznej, jednakże
bardzo rzadko te kampanie powodują znaczące zmiany w postawach i zachowaniach ludzi. Podczas
gdy adresaci tych kampanii w dużej mierze o nich pamiętają oraz rozumieją znaczenie uprawiania
sportu dla swojego zdrowia, to jednak kampanie te mają minimalny wpływ na rzeczywiste
zachowanie związane z wprowadzeniem aktywności fizycznej do swojego życia poza efektami
krótkoterminowymi (Marcus et al., 1998, 362-378). Potwierdzają to również inne badania, które
dowodzą, że kampanie społeczne mogą efektywnie zwiększać wiedzę w zakresie korzyści
aktywności fizycznej oraz zwiększać ją samą w krótkim okresie, ale nie przynoszą
długookresowych efektów (Finlay et al., 2005, 121-130). Zgodnie bowiem z modelami
behawioralnymi, zmiana przekonań jest podstawowym koniecznym krokiem, który powinien
poprzedzać zamianę zachowania. Dlatego też, kampanie w mediach nie są w stanie spowodować
powszechnej zmiany zachowania (Ajzen, 1985, 11-39). Kampanie w mediach mogą, co prawda
zwiększyć bądź spowodować pragnienie jednostki do bycia aktywnym fizycznie, jednakże musi
istnieć środowisko sprzyjające podejmowaniu tej aktywności w długiej perspektywie czasowej
poprzez dostarczanie odpowiednich motywatorów (Graham et al., 2008, 205-213). Pozytywnych
przykładem takiej kampanii jest organizowana przez T-Mobile Polska „Pomoc mierzona
kilometrami”, w ramach której w okresie od czerwca do września 2013r. ponad 650 tysięcy
uczestników przebiegło, przeszło lub przejechało na rowerze prawie 41 milionów kilometrów, a
środki z której zostały przekazane fundacji TVN (Endomodo, 2013).
Media społeczościowe i aplikacje o charakterze społecznościowym mogą zatem stanowić
wsparcie dla tych, którzy chcą wprowadzić i utrzymać pozytywne zmiany w swoim życiu,
pomagając ludziom osiągnąć ich cele w zakresie zdrowia i aktywności fizycznej. Przytoczone w
niniejszym artykule badania dowodzą istnienia potencjału tkwiącego w tych mediach do wpływania
na pozytywne zmiany zachowań. Jednocześnie sugerują one, że proste urządzenia mobilne mogą
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działać jako niedrogie, dostępne i skuteczne wyzwalacze tych zmian zachowań bez konieczności
wykorzystania zbyt skomplikowanych i drogich urządzeń i aplikacji.
Podczas gdy media społecznościowe mogą być wykorzystane do tego, aby wspierać zdrowie
i aktywność fizyczną i realizację celów w tym zakresie nie są one oczywiście w stanie podejmować
za nas decyzji odnośnie tego co zjemy na śniadanie, czy faktycznie pójdziemy pobiegać bądź na
trening jogi. Każda osoba jest odpowiedzialna za swoje działania i podstawowy poziom
zainteresowania aktywnością fizyczną i motywacji jest konieczny do tego, aby szukać tych
zasobów w postaci aplikacji i sieci społecznościowych.
W świetle przytoczonych badań niewątpliwe zdaje się, że nowoczesne technologie mogą
mieć pozytywny wpływ na promowanie aktywności fizycznej, ze względu na swój wizerunkowokreujący charakter. Jak ze wszystkim, należy jednak zachować zdrowy rozsądek, nie pozwalając na
to, aby bardziej niż nam służyły czyniły z nas swego rodzaju niewolników zakłócając czas, który
spędzamy na świeżym powietrzu bądź w gronie rodziny i znajomych zwłaszcza wśród tych osób,
które udostępniają niemal każdą minutę i wydarzenie ze swojego życia na portalach
społecznościowych.
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