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  چكيده

هاي نهادينـه كـردن ورزش همگـاني از     هدف اين پژوهش، فهم ديدگاه كارشناسان در مورد روش
طريق شبكه ورزش سيماست. دليل اصلي توجه به اين امـر، نقـش تلويزيـون بـه عنـوان يكـي از       

خاطبان است كه بـه عنـوان يكـي از    دهي به نگرش و رفتار م هاي جمعي در شكلمؤثرترين رسانه
تواند به نهادينه كردن ورزش همگاني و در نتيجه حفظ و ارتقاي  پذيري افراد مي منابع اصلي جامعه

اين پژوهش با اسـتفاده از روش كيفـي انجـام شـده و از طريـق       سالمت افراد جامعه كمك كند.
يـده اسـت. همچنـين، از روش    آوري گرد هـا جمـع   مصاحبه عميق با كارشناسان، اطالعات و داده

دهد كه توجه  ها استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي مقايسه دايمي براي تجزيه و تحليل داده
هاي بـومي   ها و ورزش ها، مطرح كردن ورزش به عنوان يك ارزش، ترويج بازي به ورزش خانواده

، همكـاري بـا   هاي ورزشي پيامگري از نهادهاي مسئول، تداوم در ارسال  و محلي، نظارت و مطالبه
معرفي الگوهاي ورزشكار، نشـان دادن فوايـد و     ساير نهادهاي مسئول در توسعه ورزش همگاني،

سازي ورزش بانوان  كاركردهاي مطلوب ورزش، هشدار دادن در مورد رفتارهاي نادرست، برجسته
ن ورزش همگـاني از  هـاي نهادينـه كـرد    ترين روش هزينه و آسان، از مهم هاي كم و معرفي ورزش

  طريق شبكه ورزش سيماست.
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  مقدمه

 هاي سالم نيـاز دارد؛  انسان سالم ركن اساسي توسعه پايدار است و جامعه سالم به انسان
افـراد آن از   اي كه بيشـتر  در فرايند توسعه، داشتن نيروي انساني سالم و جامعه«چرا كه 

هـاي مهـم توسـعه انسـاني و      عمر طوالني همراه با سالمتي برخوردار باشند، از شاخص
). با پيشرفت فناورانه 141، ص 1390نژاد،  (آقاجاني و نادري» آيدفرهنگي به حساب مي

و گسترش تسهيالت و امكانات رفاهي، امروزه شاهد ماشيني شدن هر چه بيشتر زندگي 
آمار تحركي افراد جامعه هستيم. بر اساس  هاي جسماني و كم فعاليتو كاهش روزافزون 

اسـت   مير به پنج بيمـاري مربـوط   و درصد علل مرگ 41وزارت بهداشت و درمان، بيش از 
). 8، ص 1391شود (عادلخاني و همكـاران،   تحركي ناشي مي كه عامل سه بيماري از كم

و  2بـراي سـنجش سـالمت    در اقـدامي فراگيـر سـه شـاخص     1سازمان بهداشت جهاني
. كاميابي. به 3 و مير و . مرگ2ها،  . بيماري1تندرستي بين ملل گوناگون ارائه كرده است: 

هاي مناسب، به سـطح مطلـوبي در سـه     كوشند با اقدام همين دليل، كشورهاي جهان مي
به عنـوان  » 3ورزش همگاني«شاخص ياد شده برسند. ازجمله اين اقدامات، قرار گرفتن 

). 11 ، ص1387هاست (گـائيني،   هاي ملي سالمت در دستور كار دولت از سياست بخشي
هـاي ورزش   هاي علمي، ميانگين تعداد افرادي كه تحـت پوشـش هيئـت    بر اساس يافته

  درصـد جمعيـت كشـور اسـت و ايـران در مقايسـه        92/5پردازنـد،   همگاني به ورزش مي
هاي كشور، ايـن   د. در برخي استانگير كشور منتخب جهان در رديف آخر قرار مي 20 با

دهنـده زنـدگي    ها نشـان  يابد. اين آمارها و يافته جمعيت تقليل مي  007/0ميزان حتي به 
 ). 1384تحركي اكثريت مردم ايران است (مظفري و قره،  توأم با سكون و بي

ها بـر افـراد جامعـه انكارناپـذير اسـت. از ايـن رو نقـش        امروزه تأثير شگرف رسانه
منـد   ها در آگاهي دادن به جامعه و تشويق آحاد مـردم بـه منظـور جلـب و عالقـه      هرسان

هاي ورزشي به طور اخص و تعميم و گسـترش   ساختن آنها و تقويت گرايش به فعاليت
). در ميـان  1391ورزش همگاني بسيار حايز اهميـت اسـت (سـيدعامري و محمـدآلق،     

توانـد ايفـاگر نقشـي مهـم باشـد.       نبوه، ميها، تلويزيون با داشتن مخاطباني ا انواع رسانه
هاي اصلي وسـايل ارتبـاط جمعـي     امروزه تلويزيون قدرتمندترين رسانه و يكي از پايه«

» كنـد  هاي ورزشي و افكار عمـومي عمـل مـي    است كه به منزله پلي ارتباطي ميان ميدان
                                                      
1. Worl Health Organization (WHO)       2. health        3. Public Sport 
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انواده، معتقد است كـه نهادهـاي خـ    1). آنتوني گيدنز56، ص 1391(افروزه و همكاران، 
تـرين نقـش را در    گروه همساالن، مدرسه و محيط آموزشي و وسايل ارتباط جمعي مهم

پذيري افراد جامعـه برعهـده دارنـد و در عصـر فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات،         جامعه
هـاي اجتمـاعي نفـوذ     تلويزيون تبديل به اثرگذارترين رسانه شده است كه تا اعماق اليه

پـذير   براي جامعه  اي تلويزيون وسيله«: نويسد نيز مي 2گربنر. )1385(ترجمه صبوري،  دارد
كردن مردم است و در يك كلمه، كاركرد تلويزيـون، كـاركردي فرهنگـي اسـت؛ برونـداد      

تـأثير قـرار    هاي آن، همه جامعه تحت از طريق پيام وهاي سيستماتيك است  تلويزيون پيام
معتقـد   3). اما جوزف كالپر176، ص 1991» (پذيري است جامعه ،گرفته و نتيجه اين تأثير

هاي جمعي در بسياري از موارد علت تأثير بـر مخاطـب نيسـتند، بلكـه بـه       است كه رسانه
عنوان يكي از عوامل ميانجي در كنار ديگر عوامل ميانجي مانند رهبـران فكـري، خـانواده،    

زاده،  (مهـدي  كننـد  هايي كه افراد در آن عضو هسـتند، عمـل مـي    فردي و گروه روابط ميان
معتقد اسـت كـه فـرد از     5نيز ضمن طرح نظريه يادگيري اجتماعي 4). آلبرت باندورا1389

گيـرد.   اي، رفتارهاي مناسب را فـرا مـي   هاي رسانه طريق مطالعه و مشاهده الگوها و نمونه
گيرنـد و كـداميك كيفـر     فهمند كـدام دسـته از رفتارهـا پـاداش مـي      يعني درواقع افراد مي

كوشند در زندگي واقعي پـاداش بگيرنـد و بنـابراين بـه      . از اين طريق مخاطبان ميبينند مي
   كنند (همان). اي گرايش پيدا مي هاي رسانه تقليد و الگوبرداري از نمونه

دهي به نگرش و رفتـار مخاطبـان    ها به دليل تأثيري كه در شكل خالصه اينكه رسانه
ردن ورزش همگـاني در سـطح جامعـه باشـند؛     توانند ابزاري مهم در نهادينه ك دارند، مي

اي و  توانيم شـاهد تغييـرات ريشـه    چرا كه فقط در صورت نهادينه شدن آن است كه مي
معتقد است كه از طريـق فراگـرد نهادينـه شـدن، رفتـار نـامنظم و        6بنيادي باشيم. كوئن

ثالثـي،   دهـد (ترجمـه   پـذير مـي   بينـي  ناپذير جاي خود را به رفتار منظم و پيش بيني پيش
ها و شرايطي  نيز نهادينه كردن را عبارت از فراهم آوردن زمينه )2001( 7). اسكات1384

داند كه موجب ثبات و پايداري و فراهم شـدن رفتارهـاي مطلـوب شـود (روشـندل       مي
هاي بـالقوه بـراي    هاي كشور با وجود داشتن ظرفيت ). با اين حال رسانه1386اربطاني، 

اي توجه دارند و اين در حالي گاني، به ورزش قهرماني و حرفهنهادينه كردن ورزش هم
                                                      
1. Anthony Giddens        2. Gerbner       3. Joseph Klapper 

4. Albert Bandura         5. social learning theory 

6. Cohen               7. Scott 
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است كه لزوم توجه به ورزش همگاني در اصل سوم قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي    
  ايران مورد تأكيد قرار گرفته است.

كه در تابسـتان سـال    1تأسيس ورزش سيما  با در نظر گرفتن مطالب فوق، شبكه تازه
شده است و بـه طـور تخصصـي حـوزه ورزش را پوشـش      به طور رسمي افتتاح  1391

تـوجهي بـه ورزش همگـاني و     تواند ايفاگر نقشي مهم در زمينه جبـران كـم   دهد، مي مي
توسعه ورزش همگاني از طريق نهادينه كردن آن باشد. ضرورت اين امر از آنجاست كه 

اي  ريشهتوانيم شاهد تغييرات  فقط در صورت نهادينه شدن ورزش همگاني است كه مي
هـاي نهادينـه كـردن     و بنيادي در كشور باشيم. بر همين اساس ايـن پـژوهش بـه روش   

  پردازد. ورزش همگاني از طريق شبكه ورزش سيما از ديدگاه كارشناسان مي

  پيشينه پژوهش

نيـافتگي الزم در زمينـه ورزش    ترين داليل توسعه هاي مختلف، يكي از مهم نتايج بررسي
). 1386اند (قاسمي و همكـاران،   ها ازجمله تلويزيون دانسته سانهتوجهي ر همگاني را بي

توانند نقـش مثبتـي در جـذب و     ها مي هاي علمي بيانگر اين مطلب است كه رسانه يافته
هاي ورزش همگاني داشته باشند كه در اين ميـان   افزايش مشاركت شهروندان در برنامه

). در همين زمينه 1391و محمدآلق،  نقش تلويزيون بسيار تأثيرگذارتر است (سيدعامري
هـا و توسـعه ورزش    ) در پژوهش خـود بـه رابطـه معنـاداري بـين رسـانه      1997( 2مول

) نيـز معتقدنـد كـه بـين تبليغـات      1996( 4و هينينگـز  3وود همگاني دست يافت. گـرين 
 5اي و تغيير نگرش نسبت به فعاليت بدني، رابطه معناداري وجـود دارد. جكسـون   رسانه

هاي جمعي بـر افـزايش آگـاهي مـردم در مـورد       دهد كه اثر رسانه نيز نشان مي )1991(
درصد اسـت. از  30درصد و روي تغيير رفتار و گرايش به فعاليت بدني 87فعاليت بدني 

) بين نقش موجود و نقش 1386هاي پژوهش قاسمي و همكاران ( طرفي، بر اساس يافته
داري وجـود دارد. آنهـا    تالف معنـا هـاي ورزشـي در توسـعه ورزش، اخـ     مطلوب برنامه

همچنــين توســعه ورزش همگــاني را بــه عنــوان اولويــت نخســت وضــعيت مطلــوب  
  اند. هاي ورزشي تلويزيون معرفي كرده برنامه

                                                      
1. Sport TV Network       2. Mull       3. Greenwood 

4. Hinnings             5. Jackson 
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داري روي تغييـر   هاي جمعـي اثـر معنـا    ) معتقدند، رسانه1382غفوري و همكاران (
) نيـز  1390همكـاران ( نگرش و رفتار مردم نسبت بـه ورزش كـردن دارنـد. مـرادي و     

هـاي   هـاي ورزشـي بـر توسـعه ورزش همگـاني، رسـانه       معتقدند، با وجود تأثير رسـانه 
دهنـد و   ريزي خود زمان الزم را بـه ورزش همگـاني اختصـاص نمـي     ورزشي در برنامه

اي است. ايـن امـر در شـرايطي    هاي قهرماني و حرفه سازي مختص ورزش بيشتر برنامه
). 1997(مـول،  » اي است يه توسعه ورزش قهرماني و حرفهورزش همگاني پا«است كه 

هـا رويكــرد   كننــد كـه رســانه  گيـري مـي   ) نيــز چنـين نتيجــه 1391پـور (  آقـاپور و زارع 
اند و ضمن توجه بيش از حـد بـه    سازي در ميان اعضاي جامعه را فراموش كرده فرهنگ

هـاي پـژوهش    افتهاند. بر اساس ي توجه اي به ورزش همگاني كم ورزش قهرماني و حرفه
داري بين نقـش موجـود و نقـش مطلـوب رسـانه در       ) تفاوت معني2012( 1پور فرزعلي

رسد كه تفاوت بين وضعيت فعلـي   مورد ورزش بانوان وجود دارد. وي به اين نتيجه مي
اي  هـا نقـش بـالقوه    دهنده اين است كه رسانه ها نشان و وضعيت مطلوب در تمامي متغير

كننـد.   ان دارند، اما بنا به داليلي نقش خود را به درستي ايفـا نمـي  در ارتقاي ورزش بانو
) نيز معتقدند، بين عملكرد رسانه ملي و توسعه ورزش همگاني 1391ظريفي و داودي (

داري وجـود   هاي ورزشي، منابع مالي و منابع انساني تفـاوت معنـا   در هر سه عامل مؤلفه
) آمــوزش از طريــق 1393كشــه ( ينــيهــاي پــژوهش امينــي و مب دارد. بــر اســاس يافتــه

هاي تصويري بر ارتقاي سطح آمادگي بدني و مشاركت هـر چـه بيشـتر زنـان در      رسانه
  داري دارد.   هاي ورزشي اثر معنا فعاليت

  شناسي پژوهش روش

آوري اطالعـات از   اين پژوهش بـا اسـتفاده از روش كيفـي انجـام شـده و بـراي جمـع       
گرفته شده است. جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، مصاحبه عميق با افراد مطلع بهره 

شناســي، رســانه، ورزش و مــديران رســانه و  هــاي جامعــه اســتادان دانشــگاه در حــوزه
انـد و   سازان ورزشي تلويزيون هستند كه به فراخور فرايند پژوهش انتخـاب شـده   برنامه
عـده اشـباع بـوده    گيري از آنها به صورت غيراحتمالي هدفمند و بـا اسـتفاده از قا   نمونه

است؛ به اين ترتيب كه مرحله نخست مطالعه، مصاحبه با كارشناسان به فراخور فراينـد  
                                                      
1. Farzalipour 
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مضـامين   كـه  اشباع نظري، يعنـي هنگـامي   مرحله به رسيدن تا بود كه اين روند پژوهش
كارشـناس   35يافت. در نهايـت بـا    ادامه نشد، مطرح كنندگان مشاركت سوي از جديدي

 گرفتـه  بهره دايمي همقايس روش ها نيز از داده تحليل و تجزيه د. برايمصاحبه به عمل آم
گر پس از سپري كـردن مراحـل ثبـت، مستندسـازي و      شده است. در اين روش، تحليل

كنـد تـا بتوانـد     كدگذاري متن هر مصاحبه، هر يك از كدها را با همـديگر مقايسـه مـي   
رد، تصميم بگيرد. براي ايـن منظـور،   درباره اينكه هر يك از كدها به كدام مقوله تعلق دا

هـاي مهـم و    پس از بازخواني و غور در مطالب ارائه شده از سوي جامعه نمونه، جملـه 
تـك و جداگانـه) جـدا شـد و بـراي هـر        ها (ابتدا به صورت تك كليدي از متن مصاحبه

هاي به دست آمده بـا يكـديگر    ها و عبارت جمله عنواني در نظر گرفته شد. سپس جمله
ها اسـتخراج و   ها و از تركيب آنها مقوله بندي آنها، ابتدا زيرمقوله قايسه شدند و با دستهم

گر در رويارويي با هر مورد تازه، آن را با مواردي كـه پيشـتر    بندي گرديدند. تحليل طبقه
كند. بـه بيـان ديگـر، در ايـن روش كـه       اند، مقايسه مي ذيل مقوله معيني كدگذاري شده

گيرد، مصاحبه روي كاغذ پياده و تبـديل بـه مـتن     ها صورت مي آوري داده همراه با جمع
ترين واحدهاي معنايي در قالب كدها  شود. سپس با مطالعه متن هر مصاحبه، كوچك مي

گردند. در مرحله بعد با مقايسه كـدها، آن دسـته از كـدها كـه حـاوي بـار         استخراج مي
دهنـد و   هـا را تشـكيل مـي    ي يا زيرمقولـه هاي ساده و فرع معنايي مشابهي هستند، مقوله

تـر بـه دسـت     تر و انتزاعـي  هاي كلي ها، مقوله بندي اين زيرمقوله سپس با مقايسه و طبقه
). اين فرايند بـا انجـام   1388، ترجمه گيويان، 3و تيلور 2و ليندلف 2003، 1آيد (پليت مي

يي با هر مورد تازه، آن را گر در رويارو يابد. بنابراين، تحليل هاي بعدي ادامه مي مصاحبه
كنـد. ايـن رويـه     با مواردي كه پيشتر ذيل مقوله معيني كدگذاري شده است، مقايسه مي

شود كه مفسران همت خـود را صـرف مقايسـه     هنگامي به روش مقايسه دايمي بدل مي
انـد.   هايي كنند كه پيشـتر طراحـي شـده    بندي ها و طبقه هاي جديد با كدگذاري كدگذاري
اي در فرايند مقايسه  اند، به شكل پيوسته هايي كه پيش از اين كدگذاري شده دادهدرواقع 
شوند. اگر چه اين روش فرايندي پيوسته در حال رشد است، اما مراحـل قبلـي    وارد مي

مانند و تا پايان تحليـل بـه تكميـل مراحـل بعـدي كمـك        در طول تحليل فعال باقي مي
                                                      
1. Polit       2. Lindlof       3. Taylor 
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م نظري منسجمي از موضوع پـژوهش دسـت يابـد    كنند تا در نهايت پژوهشگر به فه مي
شـوندگان،   هـاي مصـاحبه   ). پس از طي اين مراحل پاسخ1391، ترجمه جليلي، 1(فليك

  بندي و ارائه شد. ذيل يازده مقوله محوري دسته

  هاي پژوهش يافته

هـاي نهادينـه كـردن ورزش همگـاني از طريـق شـبكه        شوندگان در مورد روش مصاحبه
بنـدي   متعددي را ذكر كردند كـه پـس از تجزيـه و تحليـل و جمـع     ورزش سيما، موارد 

  بندي شد. اطالعات، در نهايت اين موارد در يازده اولويت زير دسته

 ها  توجه به ورزش خانواده. 1

ترين نهادهاي اجتمـاعي،   شوندگان معتقد بودند كه خانواده به عنوان يكي از مهم مصاحبه
پـذير كـردن فرزنـدان اسـت؛ بـه طـوري كـه         عهداراي كاركردهايي چون آموزش و جام

هــا و  فرزنــدان تــا پــيش از شــروع مدرســه و حتــي بعــد از آن همــواره متــأثر از ارزش
آموزنـد. بيشـتر    هاي زندگي كردن را مي هنجارهاي خانوادگي هستند و در خانواده شيوه

خـانواده  دهند، تقليدي از رفتارهايي است كـه در   رفتارهايي كه كودكان از خود نشان مي
كننده رفتار كودكان اسـت.   اند؛ به تعبيري ديگر، خانواده تا حد زيادي تعيين خود آموخته

كنند و اگر ببينند والدين به ورزش كودكان با نگاه كردن به رفتار والدين از آنها تقليد مي
  مند خواهند شد. پردازند، آنها نيز به ورزش عالقه مي

تـرين نهـاد    ين ورزش با خانواده بـه عنـوان اصـلي   بر اساس نظر كارشناسان، رابطه ب
پذيري افراد، از طريق پرورش فكري و بدني كودكان، مشـاركت مسـتقيم والـدين     جامعه

هاي خانواده براي پرداختن فرزندان به ورزش، مشـاركت   هاي ورزشي، برنامه در فعاليت
كارشناسان معتقـد   شود.مستقيم يا غيرمستقيم اعضاي خانواده در ورزش و ... برقرار مي

خود را نسـبت بـه ورزش تغييـر دهنـد و ورزش       بايست نگرش ها مي بودند كه خانواده
  ها قرار گيرد. كردن بايد در برنامه روزانه خانواده

پردازنـد و   در جامعه امروزي، كودكان در مقايسه با گذشته كمتر به فعاليت بدني مـي 

                                                      
1. Flick 



  1394بهار ) / 81(پياپي  1م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش ���� 16

اي بازي و ورزش كردن، هـر چـه بيشـتر    ها دوست دارند فرزندانشان به ج حتي خانواده
والـدين  «هاي آموزشي شركت كنند. بر اساس نظر يكـي از كارشناسـان:    در انواع كالس

بايد بدانند كه كودكان به آمادگي و تربيت مناسـب بـدني نيـز نيازمندنـد. آنهـا بايـد بـه        
هاي زبان  مندند كه فرزندانشان در كالس اهميت ورزش پي ببرند. متأسفانه والدين عالقه

  ».هاي ورزشي بگذرانند و كامپيوتر شركت كنند، تا اينكه وقتشان را در فعاليت
جـوش بـدني و تحـرك بيشـتري داشـتند، ولـي در دوره        و در گذشته، كودكان جنب

اي و حتـي اسـتفاده كودكـان از     هـاي رايانـه   ها و بازي كنوني با گسترش انواع پويانمايي
كننـد و   همراه و تبلـت، ديگـر مثـل گذشـته ورزش نمـي      ابزارهاي ارتباطاتي مانند تلفن

تحرك بدني كافي ندارند و ديدن كودكاني كه اضافه وزن دارند، امر شايعي است. اينهـا  
ها بايد به آن توجـه كننـد و بـا ايجـاد بسـتر مناسـب بـراي         از مواردي است كه خانواده

  ايند.ورزش و فعاليت بدني اعضاي خانواده، از گسترش آن جلوگيري نم

 مطرح كردن ورزش به عنوان يك ارزش . 2

داري هسـتند كـه    هاي يك جامعه، احساسـات ريشـه   هاي پژوهش، ارزش بر اساس يافته
انـد. بـراي اينكـه ورزش در جامعـه نهادينـه شـود،        همگي اعضاي جامعه در آن سـهيم 

 بايست اعضاي جامعه براي ورزش كردن ارزش قايل شوند و ذهنيت مثبتي در مـورد  مي
ها و هنجارهايي كه دروني و نهادينه شوند، به آساني قابـل تغييـر    ارزشآن داشته باشند. 

  .ندا ليقا احترام ها، اين ارزشزيرا افراد براي  ،نيستند
شان ارزشمند بدانند و هنجارهاي مربوط به  افراد جامعه بايد ورزش را براي سالمتي

اي  توجه به اينكه جامعـه ايـران جامعـه   به اين ارزش را با ورزش كردن به جا آورند. با 
ها بايد در مورد تأكيـدي كـه ديـن اسـالم بـر ورزش دارد، بـه مـردم         ديني است، رسانه

رساني كنند و ورزش كردن را به عنوان نوعي ارزش اسالمي به مـردم بشناسـانند.    اطالع
كـه از   در آيات قرآن و همچنين احاديث و روايـاتي «بر اساس گفته يكي از كارشناسان، 

پيامبر و ائمه و همچنين بزرگان دين موجود است، به كرّات در مورد ورزش و به طـور  
كلي آمادگي جسماني صحبت شده است. بنابراين پرداختن بـه ورزش و تربيـت بـدني    

بايست آن را به مـردم يـادآور    سيما همواره مي و هاي اسالمي است و صدا يكي از ارزش
سيما براي ايجاد و توسعه هنجارهـاي رفتـاري مربـوط    شود بر اين اساس شبكه ورزش 

 بايست ورزش كردن را به صورت يك ارزش تبليغ كند. به ورزش كردن، در ابتدا مي
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 هاي بومي و محلي ها و ورزش ترويج بازي. 3

يكي از مصاديق فعاليت بدني است. در مناطق مختلف كشور پهنـاور  » 1هاي محلي بازي«
هاي محلي خاص خود را دارنـد كـه شـبكه ورزش سـيما      ازياي ب ايران، مردم هر خطه

ها، آنها را بين مردم رواج دهد. بر اساس نظـر   تواند با مورد توجه قرار دادن اين بازي مي
توان گفت كـه هـر فرهنگـي     مي» 2نسبيت فرهنگي«كارشناسان، با در نظر گرفتن مفهوم 

هاي مختلـف   مناطق و فرهنگ تلقي خاصي از فعاليت بدني و ورزش دارد. از اين رو در
هاي بومي و محلـي هسـتيم كـه مخـتص مـردم       ها يا به عبارت ديگر بازي شاهد ورزش

همان منطقه است و خاستگاه فرهنگي دارند، به طوري كه كشتي در جويبار مازنـدران و  
شوند كه بـه طـرق    هاي محبوبي محسوب مي سواري در ميان مردم تركمن، ورزش اسب

 ها هستند. در ميان اعضاي آن فرهنگ 3ساز تقويت انسجام اجتماعي گوناگون، زمينه

تواننـد، بـه آنهـا     هايي كه مردم مي از طرفي در مناطق شهري و روستايي نوع ورزش
سـواري و كوهنـوردي بـراي     بپردازند با يكديگر متفاوت اسـت؛ بـه طـوري كـه اسـب     

هـاي   س كه در محـيط هايي چون بسكتبال و تني تر است تا ورزش روستاييان در دسترس
هـاي بـومي و محلـي، بهتـر      اند. در برخي موارد تـرويج و معرفـي بـازي    شهري مناسب

تواند مردم را به سمت ورزش كردن و داشتن فعاليت جسماني سوق دهد. بر اسـاس   مي
در ايران كه ورزشي مثل راگبي اصالً عموميت نـدارد، لزومـي   «گفته يكي از كارشناسان، 

  ».ها نيست گبي از رسانهبه پخش مسابقات را
نيز از ديگر نكاتي بود كه كارشناسان به آن اشاره كردند. هـر يـك از   » هاي متنوع اقليم«

توانند براي ورزش خاصي مطلوب باشند، مثالً قايقراني در مناطق شمالي و  ها مي اين اقليم
توانـد   مـي  تواند توسعه يابد. شبكه ورزش سيما جنوبي كشور به دليل مجاورت با دريا مي

هاي خاص هر اقليم به مردم و مسئوالن آگاهي دهد. در مناطق كوهسـتاني   در مورد ورزش
 هاي خوبي به حساب آيند.   توانند گزينه مي پيمايي و كوهنيز كوهنوردي 

 گري از نهادهاي مسئول نظارت و مطالبه. 4

شي اسـت و  كارشناسان معتقدند كه نهادينه كردن ورزش همگاني در كشوري امر فرابخ
                                                      
1. games       2. cultural relativism       3. social cohesion 



  1394بهار ) / 81(پياپي  1م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش ���� 18

هـاي   تواند بر فعاليت نهادهاي مختلفي در اين امر دخيل هستند و شبكه ورزش سيما مي
ساير متوليان توسعه ورزش همگاني نظارت كند و در مورد عملكردشـان از آنهـا جويـا    

توانـد آن   شود. بر همين اساس، شبكه ورزش با نشـان دادن عملكردهـاي مطلـوب مـي    
ند و با تقبيح عملكردهـاي نـامطلوب از تكـرار رفتارهـاي     رفتارها را تقويت و ترويج ك

 نادرست جلوگيري نمايد. 

لزوم توجه به ورزش همگاني در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران نيـز مـورد     
تأكيد قرار گرفته است؛ به طوري كه بر اساس اصل سوم قانون اساسـي، دولـت مكلـف    

ني رايگان براي همه افراد كشور به كار شده است همه امكانات خود را در امر تربيت بد
وظـايف  » نظـام جـامع توسـعه تربيـت بـدني و ورزش ايـران      «گيرد. عالوه بر ايـن، در  

نهادهاي مختلف در سالمت جسمي و روحي افـراد جامعـه از طريـق ورزش و تربيـت     
بايسـت   بدني مشخص شده است كه به منظور تحقق اين هدف، شبكه ورزش سيما مـي 

بـا در نظـر   قوانين كه ضامن انتظام اجتماعي است، نظارت كند. همچنين،  بر اجراي اين
هاي رهبر معظم انقـالب اسـت،    گرفتن اينكه توسعه ورزش همگاني در جامعه از توصيه

  ها را پيگيري و از مسئوالن مطالبه نمايد. تواند اين توصيه شبكه ورزش سيما مي

  هاي ورزشي تداوم در ارسال پيام. 5

پردازنـد، در مقايسـه بـا    هايي كه به ورزش همگـاني مـي  معتقد بودند كه برنامهكارشناسان 
اي هستند، فراواني به مراتب كمتري دارند  هايي كه در مورد ورزش قهرماني و حرفهبرنامه

هاي مبتني بر پرداختن به ورزش همگاني در مقايسه با ورزش قهرمـاني و  و از اين رو پيام
شـوندگان  ر كمتري برخوردارند. بر اساس گفته يكـي از مصـاحبه  اي از تداوم و تكرا حرفه

داننـد  همـه مـردم مـي   «هاي مربوط به ورزش همگـاني،  در مورد لزوم تداوم پخش برنامه
 شان مضر است، ولي چون اين محصـوالت تبليغـات  چيپس و پفك براي سالمتي فرزندان

هاي ورزش همگـاني نيـز    رنامهزيادي در تلويزيون دارند، شاهد فروش باالي آنها هستيم. ب
  ».براي رسيدن به اهداف خود، بايد تداوم و استمرار داشته باشند

به نظر كارشناسان يكي از اصول يادگيري تكرار است تـا اثـر آن افـزايش يابـد. بـه      
هاي مبتني بر ورزش كردن به كرات پخش شـوند. همچنـين،    بايست پيام همين دليل مي

تكرار پيام، تأثيرات عميقي بر كاركرد حافظه، نظير يـادآوري   كارشناسان معتقد بودند كه
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هايي اسـت كـه حـاوي پيـام      و شناخت دارد. همه اينها ازجمله داليل لزوم تكرار برنامه
همـه مخاطبـان در يـك    «ورزش كردن هستند. بر اساس گفته يكي ديگر از كارشناسان، 

ه همين دليل بـه منظـور پوشـش    كنند، ب هاي تلويزيون را تماشا نمي لحظه، خاص برنامه
ها تداوم داشته باشد تا مطمـئن شـويم پيـام     بايست پخش برنامه حداكثري مخاطبان، مي

  ».  مورد نظر ما به آحاد افراد جامعه رسيده است

  همكاري با ساير نهادهاي مسئول در توسعه ورزش همگاني . 6

هـاي  ا و سـازمان توسعه ورزش در جامعه امري فرانهـادي و فرابخشـي اسـت و نهادهـ    
هـا،   هـاي همگـاني، خـانواده    مختلفي چون وزارت ورزش و جوانان، فدراسـيون ورزش 

بايسـت بـين    ها ... در اين امر نقش دارند. از اين رو مـي  ها و مدارس، شهرداري دانشگاه
ها، همكاري و هماهنگي وجود داشته باشد. در مورد لزوم همكاري  اين نهادها و سازمان

ا با ساير نهادهاي مربوط بـه منظـور توسـعه ورزش همگـاني، بيشـتر      شبكه ورزش سيم
زماني كه دو يا چند عامل با يكـديگر  «كردند؛  اشاره مي» 1افزايي هم«كارشناسان به اصل 
آيد كه از مجموع اثرهايي كه هر كدام از آن  كنند، اثري به وجود مي همياري و تعامل مي
 ».اورند، بيشتر استتوانستند به وجود بي عناصر جداگانه مي

كننـد، مـدارس    از آنجا كه كودكان، بسياري از اوقات خود را در مدرسه سـپري مـي  
 و اصـول  صـحيح  نقش مهمي در توسعه ورزش همگاني در جامعه دارند. لزوم آموزش

نيسـت.   انكـار  قابـل  بـاال،  تا پايين از سطوح مدارس در آن به پرداختن و ورزش قواعد
 گذاشته پرورش و ورزشي، از سوي آموزش امور صحيح يادگيري اوليه هاي پايه درواقع

شود. كارشناسان از وجود درس ورزش و تربيت بـدني در مـدارس بـه عنـوان يـك       مي
هاي دانشـگاهي مختلفـي كـه بـه      ها نيز به دليل وجود رشته كنند. دانشگاه فرصت ياد مي

سـاني متخصـص و   پردازند و همچنين وجـود نيـروي ان   حوزه تربيت بدني و ورزش مي
سـازي ورزش همگـاني هسـتند. در     تحصيلكرده، از نهادهاي بسيار مهم در امـر نهادينـه  

هـاي اخيـر شــاهد تأسـيس وزارت ورزش و جوانـان نيــز هسـتيم كـه از اهميــت        سـال 
هـايي كـه زيـر نظـر      بدني و ورزش براي جامعه حكايت دارد. يكي از فدراسـيون  تربيت

هاي همگاني اسـت كـه    پردازد، فدراسيون ورزش ميوزارت ورزش و جوانان به فعاليت 
                                                      
1. synergy 
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رود. همچنـين،   يكي از متوليان اصلي توسعه ورزش همگـاني در جامعـه بـه شـمار مـي     
ها به عنوان متولي ورزش شهروندي و مسئول ايجاد اماكن و فضاهاي ورزشي  شهرداري

اسـاس  در سطح شهرها، داراي نقشي مهم در نهادينه ساختن ورزش همگاني هستند. بر 
نظر برخي از كارشناسان، با و جود اينكه رويكرد شبكه سه سيما توجه بيشتر به ورزش 

هاي مربوط به ورزش همگاني در اقليت قرار دارد، شبكه ورزش  قهرماني است و برنامه
سازان شبكه سه از تجربيات اين شبكه در مورد  بايست ضمن همكاري با برنامه سيما مي

برداري كند. كارشناسان همچنين ايجاد بخـش   رزش همگاني بهرههاي مربوط به و برنامه
اند  دانسته» اتفاقي خوب«شبكه سه سيما را  13:15اخبار بانوان در اخبار ورزشي ساعت 
اند كه در توسعه ورزش همگاني نهادهاي مختلفي  و همه اينها نشانگر اين مطلب دانسته
هادها همكاري داشته باشد تا ضـمن  بايست با اين ن نقش دارند و شبكه ورزش سيما مي

  كاري و اتالف منابع جلوگيري به عمل آيد. افزايش كارايي، از موازي

  معرفي الگوهاي ورزشكار . 7

اسـت.   1گيرياي يا همان تقليد و الگو يادگيري در انسان، يادگيري مشاهده يكي از انواع
در آن رفتـار يـك   گيـرد و   الگوگيري، فرايندي است كه از طريق مشـاهده صـورت مـي   

ها يا رفتار فرد ديگري كه شاهد  شخص يا گروه به عنوان محركي بر روي افكار، نگرش
پـذيرفتني    هـاي  الگوها از آن رو كه افراد را با نمونـه گذارد.  انجام عمل الگوست، اثر مي

دهـي   نقش بسزايي در جهـت  كنند و شدن افراد كمك مي سازند، به امر اجتماعيآشنا مي
ر تربيت و رشد افـراد جامعـه، بـويژه نوجوانـان و جوانـان دارنـد. در ايـن بـين،         به مسي

و محبوبيـت بـااليي در     قهرمانان ورزشي همواره به عنوان الگو در جامعه ما مطرح بوده
توانـد بـا    اند. شبكه ورزش سـيما مـي   بين اقشار جامعه، بويژه نوجوانان و جوانان داشته

شـده، توجـه    ن ورزشي بـه عنـوان رفتارهـاي پذيرفتـه    معرفي رفتارهاي ورزشي قهرمانا
مخاطبان را به آنان به عنوان الگوهاي رفتاري، جلب كند و از اين طريق ضـمن معرفـي   

منـد، از رفتارهـاي    ورزش به عنوان رفتاري داراي پاداش، باعث شود تا مخاطبان عالقـه 
  ورزشكاراني كه به عنوان الگو و سرمشق مطرح هستند، تقليد كنند.

                                                      

1. modeling 
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 نشان دادن فوايد و كاركردهاي مطلوب ورزش. 8

توانـد از طريـق   هايي كه شبكه ورزش مي شوندگان، يكي از روش بر اساس نظر مصاحبه
آن ورزش همگاني را در جامعه نهادينه كند، معرفي فوايد روحي، جسـمي و اجتمـاعي   

ش كـردن و  ورزش است تا افراد جامعه نسبت به فوايد آن آگاه و از اين طريـق بـه ورز  
بايست نگرش مخاطبان را بـا   داشتن فعاليت جسماني متقاعد شوند. در متقاعدسازي مي

تكيه بر استدالل منطقي و ايجاد شناخت تغيير داد. بر اين اساس بايد با برشمردن فوايـد  
  ورزش، مخاطبان را نسبت به انجام حركات ورزشي و داشتن فعاليت بدني متقاعد كرد.

نسبت به اين امر آگاه شوند كه ورزش ضـامن سـالمتي آنهاسـت؛     بايست مخاطبان مي
ها مؤثر است. همچنـين، ورزش   چرا كه ورزش كردن در پيشگيري از ابتال به انواع بيماري

ها نيز مطـرح اسـت. از طرفـي در جامعـه مـا       به عنوان روشي براي كنترل و درمان بيماري
بايست بدانند كه ورزش كـردن   مردم ميشود. ها مي هاي بااليي صرف درمان بيماري هزينه

شـود و شـبكه    هـاي درمـاني مـي    جويي در هزينـه  و فعاليت بدني در نهايت موجب صرفه
رساني كند؛ چنان كه يكـي از كارشناسـان معتقـد     تواند در اين زمينه اطالع ورزش سيما مي

هايي كه  شوند و هزينه هايي كه صرف ورزش مي اي معكوس بين هزينه همواره رابطه«بود، 
هـاي اقتصـادي خـود،     شوند، وجود دارد. بسياري از مردم به دليل دغدغه صرف درمان مي

دهند، اما اگـر بداننـد كـه ورزش كـردن      توانند زماني را براي ورزش كردن اختصاص  نمي
  ».كنند شود، به اين امر گرايش پيدا مي هاي درماني آنها مي جويي در هزينه موجب صرفه

ركردهاي مطلوب ورزش اين است كه سبب افزايش نشـاط اجتمـاعي   يكي ديگر از كا
بايست انعكاس اين امر در جامعه مورد توجه شبكه ورزش قـرار   شود كه مي در جامعه مي

هـاي شـايع، افسـردگي و     گيرد. با توجه به اينكه در جامعه امـروزي مـا يكـي از بيمـاري    
ـ  بيماري تـرين راه   وان بهتـرين و ارزان هاي روحي است، شبكه ورزش بايد ورزش را به عن

هـاي روحـي معرفـي كنـد. در همـين زمينـه يكـي از         درمان استرس، افسردگي و بيمـاري 
يكي از مشكالتي كه در جامعه ماشيني امروزي، افـراد دچـار آن   «كارشناسان معتقد است، 

برنـده   آور و از بين هستند، مشكالت روحي و رواني است و ورزش به اين علت كه شادي
  ».هاي روحي و رواني تأثير بسزايي دارد رس است، در پيشگيري و درمان بيمارياست

كنـد، باعـث    ورزش و فعاليت بدني زمينه زندگي مثبت را براي جوانـان فـراهم مـي   
شود. همچنين فعاليت ورزشي ضمن تقويت كار گروهي در فرد، بـه   خودسازي آنان مي
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ينها از كاركردهـاي مطلـوب ورزش و   آموزد كه درست و سالم زندگي كند. همه ا او مي
سـازي و ارائـه ايـن     توانـد بـا آگـاه    فعاليت جسماني هستند كه شبكه ورزش سيما، مـي 

  اطالعات به مخاطبان، آنان را نسبت به ورزش كردن متقاعد كند.

 هشدار دادن در مورد رفتارهاي نادرست. 9

، هشـدار دادن از  هـاي متقاعدسـازي مخاطبـان    بر اساس نظر كارشناسان، يكـي از روش 
طريق توسل به ترس است؛ چـرا كـه تـرس محركـي اسـت كـه انسـان را بـه واكـنش          

تحركـي و ورزش نكـردن، مخاطبـان را     تـوان بـا معرفـي خطـرات كـم      انگيزد. مي برمي
برانگيخت؛ بويژه آنكه ثابت شده است، در متقاعدسازي مخاطبان، حد مطلوبي از تـرس  

  ته است.  ها را به دنبال داش بهترين نتيجه
تحركـي و اضـافه    توان با هشدار در مورد پيامدهاي نـامطلوب ورزش نكـردن، كـم    مي

وزن، مصرف دخانيات و داروهاي شيميايي و ... در مخاطبان ايجاد تـرس كـرد؛ چـرا كـه     
شود تا انگيختگي افزايش يابـد كـه    همان طور كه ذكر شد، حد مطلوبي از ترس باعث مي

گردد. در رابطـه بـا    و فهم بهتر و در نتيجه پذيرش پيام برنامه مياين امر نيز منجر به توجه 
آميز، كارشناسان شـيوع مصـرف دخانيـات     هشدار دادن در مورد عواقب رفتارهاي انحراف

مانند سيگار و قليان در ميان جوانان را تهديدي بزرگ براي سـالمتي جامعـه برشـمردند و    
د عواقب اسـتفاده از دخانيـات بـه جوانـان     معتقد بودند كه شبكه ورزش سيما بايد در مور

هشدارهاي الزم را بدهد و ورزش را به عنوان جايگزيني براي اين گونـه رفتارهـا معرفـي    
 دهند.   كند؛ چرا كه بيشتر مخاطبان شبكه ورزش سيما را جوانان تشكيل مي

  سازي ورزش بانوان . برجسته10

تلويزيون، بيشتر بـه ورزش مـردان    هاي ورزشي شوندگان معتقد بودند در برنامه مصاحبه
آيد. همان گونـه كـه يكـي از     توجه شده است و كمتر سخني از ورزش زنان به ميان مي

ورزش در رسانه طوري بازنمـايي شـده كـه گـويي امـري      «گفت،  شوندگان مي مصاحبه
 دهند، سهم بسيار مردانه است و با و جود اينكه بانوان نيمي از افراد جامعه را تشكيل مي

  ».ها به آنان اختصاص يافته است كمي از برنامه
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شــبكه ورزش ســيما بــه عنــوان يكــي از تأثيرگــذارترين نهادهــا در توســعه ورزش 
اي بـه ورزش ايـن گـروه از    سازي ورزش بـانوان، توجـه ويـژه    همگاني، بايد با برجسته

ت و جامعه داشته باشد و اين پيام را عموميت بخشد كه ورزش كردن امري مردانه نيسـ 
  توانند در آن مشاركت كنند. هر دو جنس، با هر سطح توانايي جسمي و رواني مي

صاحبنظران به برخي عقايد خرافي كه در مورد ورزش كـردن بـانوان در جامعـه مـا     
رسـاني   بايسـت بـا اطـالع    وجود دارد نيز اشاره كردند و گفتند، شبكه ورزش سـيما مـي  

سـاز تقويـت نقـش زنـان و      ا از اين طريق زمينهصحيح و تنوير اذهان با آن مقابله كند ت
هـاي ورزشـي باشـد. در ايـن بـاره، يكـي از        گسترش سطح مشاركت آنـان در فعاليـت  

يكي از باورهاي خرافي كه در بين برخي زنـان وجـود دارد و   «صاحبنظران چنين گفت: 
هـاي شـديد ورزشـي     شود، اين است كه فعاليـت  بانوان مي همگانيمانع توسعه ورزش 

هـاي   تواند موجب مشكالتي در زايمان زنان در آينـده شـود، در حـالي كـه پـژوهش      مي
  ».  اند علمي خالف اين موضوع را ثابت كرده

 هزينه و آسان هاي كم . معرفي ورزش11

تواننـد وقـت كـافي بـراي     هاي اقتصادي، بيشتر مردم نمـي  امروزه به دليل وجود مشغله
هايي اقـدام كـرد    بايست به ترويج ورزش ورزش كردن اختصاص دهند. از همين رو مي

هاي باال به آن بپردازنـد،   توانند به آساني و بدون صرف هزينه كه اكثريت افراد جامعه مي
بـه  » روي پياده«هايي كه فقط اقشار پردرآمد استطاعت انجام آن را دارند.  نه صرفاً ورزش

يد اكثر كارشناسان بـود و  ها، مورد تأكترين ورزش ترين و دردسترس عنوان يكي از آسان
بايست نسبت به اشاعه و تـرويج آن در بـين    آنها معتقد بودند كه شبكه ورزش سيما مي

روي  پيـاده «هايي مثـل   آحاد جامعه اقدام كند. در همين زمينه برخي كارشناسان به برنامه
هـاي همگـاني بـراي ايـن منظـور       اشاره كردند كه از سـوي فدراسـيون ورزش  » خانواده

ها و شهرهاي مختلف كشور در حال برگزاري است. برخي  اندهي شده و در استانسازم
ــه ورزش دوچرخــه  ــز ب ــان ني ــه   ديگــر از كارشناس ــد ك ــد و گفتن ــاره كردن ســواري اش

سواري به عنوان ورزشي آسان، عالوه بر اينكه به طور مستقيم موجـب تحـرك    دوچرخه
از آلودگي هـوا در شـهرها نيـز     تواند به عنوان راهكاري براي كاستن جسماني است، مي

ساز ارتقاي سالمتي افراد جامعه را نيـز فـراهم آورد.    محسوب شود و از اين طريق زمينه
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نيـز بـه   » ورزش در منازل و محل كار«كارشناسان و صاحبنظران عالوه بر موارد فوق به 
ت و كردند و معتقد بودند كه شبكه ورزش سيما بايد حركا عنوان روشي آسان اشاره مي

هـاي ورزشـي خـانگي ماننـد      توانند در منازل با دستگاه هاي آسان را كه افراد مي فعاليت
تردميل انجام دهند، معرفي كند. همچنين، انجام برخـي حركـات ورزشـي كـه افـراد در      

هـاي شـبكه ورزش سـيما     توانند انجام دهند، از مواردي است كه در برنامه محل كار مي
  توان آموزش داد. مي

  گيري نتيجه بحث و

هـا و   هـا، ديـدگاه   هـا، هنجارهـا، نقـش    الگوهـا، ارزش  هكننـد هاي جمعي معرفـي  رسانه«
كه ممكن است مردم به طريق ديگـر   هستندهاي زندگي  چگونگي روي آوردن به سبك

از بين  ).132 ص ،1374 ،بهروان، ترجمه 1(رابرتسون» هرگز به آنها دسترسي پيدا نكنند
را به خـود جلـب    عموم ها، آنچه بيشتر از بقيه توجه و رسانه همه وسايل ارتباط جمعي

نقـش   ،هـا  مي خانوادهيشك تلويزيون است. تلويزيون به عنوان عضو ثابت و دا كرده، بي
، فكـري هـاي   گيـري  سازي، پركـردن اوقـات فراغـت، جهـت     مهمي در آموزش، فرهنگ

درواقع تلويزيـون  «ه دارد. افراد جامعها و ساليق  معنوي، اخالقي، تربيتي، رواني، گرايش
). 404 ، ص2012، 3و ديويس 2(باران» سازي افراد جامعه است رسانه اجتماعي كردن و فرهنگ

به آن پرداختـه شـده، يكـي از     پژوهشكه در اين  نهادينه كردن ورزش همگاني موضوع
سـازي و   هـاي تلويزيـون در فرهنـگ    مواردي است كه بايد براي تحقـق آن، از ظرفيـت  

سـالمت افـراد    حفـظ و ارتقـاي  استفاده كرد و از ايـن طريـق   پذيري افراد جامعه  جامعه
توانـد در زمينـه توسـعه     با توجه به اينكه شبكه ورزش سيما مي جامعه را تضمين نمود.

هاي نهادينه كـردن ورزش   ورزش همگاني نقشي مهم ايفا كند، در اين پژوهش به روش
  اه كارشناسان پرداخته شد.همگاني از طريق شبكه ورزش سيما از ديدگ

تـرين   از مهـم » هـا  توجـه بـه ورزش خـانواده   «هـاي ايـن پـژوهش،     بر اسـاس يافتـه  
بايست مورد توجه شبكه ورزش سيما، به منظور نهادينه كردن  هايي است كه مي اولويت

پذيري و درونـي كـردن    ترين نهاد جامعه ورزش همگاني قرار گيرد؛ چرا كه خانواده مهم
شـعباني و   پنـاهي   سـيف نجارهاي جامعه است. اين يافته، با نتايج پـژوهش  ها و ه ارزش

                                                      
1. Robertson       2. Baran       3. Davis 
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) همسو و منطبق است كه نهادينه شدن ورزش در خـانواده را يكـي از   1390همكاران (
دانـد.   هاي مربوط بـه ورزش همگـاني مـي    داليل اصلي شركت افراد خانواده در فعاليت

تگي ورزش ملي به ساختار خـانوادگي  خود درباره وابس  ميدو و سورخر نيز در مطالعات
پذيري،  دهند كه خانواده به مثابه يكي از نهادهاي اصلي و كارگزار عمده جامعه نشان مي

گذارد. بر اساس اين نظر، شكل  بر رفتار در نهادهاي ديگر اجتماعي چون ورزش اثر مي
آن هـم   شده رفتار در ورزش، ناشي از ساختارهاي شخصيتي گوناگون اسـت كـه   نهادينه

هاي ساختاري ملي خاص در درون خانواده و شـيوه تربيـت در آن اسـت     نتيجه ويژگي
نيز معتقد است، خانواده به مثابه يكي از  )1958( 2). زيمل1389، ترجمه راسخ، 1(ويس

پذيري، بر رفتار در نهادهاي ديگر اجتماعي چون  نهادهاي اصلي و كارگزار عمده جامعه
هاي امروزي ايراني، به  هاي اين پژوهش، در خانواده اساس يافتهگذارد. بر  ورزش اثر مي

شود كه اين يافته همسو با نتـايج پژوهشـي    ورزش و تفريحات جسماني كمتر توجه مي
نشان داده شده است كـه  ) انجام گرفته و طي آن 1383بدني ( است كه در سازمان تربيت

  درصد كل هزينه خانوار است.  4/1هاي تفريحات سالم در خانوارهاي ايراني  سهم هزينه
به عنوان يكي ديگـر  » عنوان يك ارزش مطرح كردن ورزش به «يافته ديگر پژوهش، 

هــاي نهادينــه كــردن ورزش همگــاني از طريــق شــبكه ورزش ســيما، از نظــر   روشاز 
داري هسـتند كـه بـه آسـاني      ها، عقايد و احساسات ريشه است. ارزش شوندگان مصاحبه

شده براي  ها را معيارهاي اجتماعي و فرهنگي از پيش تعيين ويس، ارزشكنند.  تغيير نمي
اي  گيـري و انگيـزه   تشخيص اهداف كنش مطلوب در يك جامعه و مبنايي براي تصـميم 

از آنجـا كـه    ).37، ص 1389كنـد (ترجمـه راسـخ،     هاي انساني تعريف مـي  براي كنش
سـالم بـوده اسـت، ورزش    ورزش كردن و داشتن آمادگي جسماني همواره مورد تأكيد ا

هـاي شـبكه ورزش سـيما مطـرح      عنوان يك ارزش اسالمي در برنامه تواند به  كردن مي
شود. لزوم مطرح كردن ورزش به عنـوان يـك ارزش در شـبكه ورزش سـيما، از آنجـا      

) نيز در پژوهشـي بـه ايـن نتيجـه رسـيده      1386شود كه روشندل اربطاني ( مشخص مي
هاي مناسب با امـر   طور كه بايد و شايد به بازتوليد ارزش هاي جمعي آن است كه رسانه

  پردازند. توسعه ورزش همگاني در جامعه نمي
 بـه » هـاي بـومي و محلـي    هـا و ورزش  ترويج بازي«در مورد يافته پژوهش مبني بر 
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هاي نهادينـه كـردن ورزش همگـاني از طريـق شـبكه ورزش سـيما،        عنوان يكي از روش
توان گفـت كـه در    كه با در نظر گرفتن مفهوم نسبيت فرهنگي، ميكارشناسان معتقد بودند 

انـد كـه شـبكه ورزش سـيما      هـا جـا افتـاده    هـا و ورزش  فرهنگ هر منطقه، برخي از بازي
هـا   هـا و ورزش  بايست نسبت به ترويج آنها اقدام كند؛ چرا كه امكان توسعه اين بـازي  مي

هـاي پـژوهش    . اين يافته مؤيد يافتـه هاي ورزشي است در اين مناطق بيش از ساير فعاليت
بايست يكـي   هاي بومي و محلي، مي ) است كه بر اساس آن، توسعه ورزش1386قاسمي (

هاي تلويزيون براي توسعه ورزش كشور باشد. همچنين، اين يافته پژوهش كـه   از اولويت
شـود،   ساز تقويت انسجام اجتماعي در بين مردم منـاطق مـي   هاي بومي و محلي زمينه بازي

هـاي بـومي و محلـي بـا آداب و      ) كه بر اساس آن ورزش1373با نتايج پژوهش بلوچي (
رسوم و فضايل نيك انساني منـاطق ارتبـاط دارد و داراي كاركردهـاي مثبـت فرهنگـي و      

ها يكي از مصاديق فعاليت بدني هستند كه انجام آنهـا   اجتماعي است، همسويي دارد. بازي
 شود. ياز ندارد و سبب افزايش نشاط افراد جامعه نيز ميبه فضا و امكانات زيادي ن

هـاي ايـن پـژوهش در     از ديگـر يافتـه   »گـري از نهادهـاي مسـئول    نظارت و مطالبه«
هاي نهادينه كردن ورزش همگـاني از طريـق شـبكه ورزش سيماسـت.      خصوص روش

توسعه ورزش همگاني امري فرابخشـي اسـت و نهادهـاي مختلفـي در توسـعه ورزش      
هـاي هـر يـك از نهادهـاي      ي نقش دارند. با توجه به اينكه وظـايف و مسـئوليت  همگان

توانـد بـر اجـراي     مسئول در قوانين مربوط مشخص شده است، شبكه ورزش سيما مـي 
گـري از آن نهادهـا در اجـراي     وظايف هر يك از اين نهادها نظارت كند و ضمن مطالبه
نهـا مطلـع سـازد. در حـالي كـه      وظايف قانوني، افكار عمومي را نسـبت بـه عملكـرد آ   

وظـايف قـانوني   » اجـراي «صاحبنظران معتقد بودند كـه شـبكه ورزش سـيما در مـورد     
) در پژوهش خـود  1386گر باشد، روشندل اربطاني ( بايست مطالبه نهادهاي مختلف مي

قـوانين و مقـررات، بـه    » گيـري  شكل«توانند در  ها مي كند كه رسانه گيري مي چنين نتيجه
ثر باشـند. بـروس كـوئن معتقـد اسـت كـه در هـر        ؤسعه ورزش همگـاني، مـ  منظور تو

اي، نهادهاي مختلفي وجـود دارنـد كـه كـاركرد اصـلي آنهـا بـرآوردن نيازهـاي          جامعه
). 1384اجتماعي خاصي است كه انتظـام جامعـه بـه آن بسـتگي دارد (ترجمـه ثالثـي،       

ـ   رسانه تواننـد   ان نهادهـا، مـي  ها ضمن نظارت بر نهادها و همچنين تسهيل ارتباطـات مي
  ساز افزايش كارايي نهادهاي اجتماعي شوند. زمينه
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هـايي اسـت كـه     از ديگـر روش  ،»تداوم در ارسال پيـام «هاي پژوهش  بر اساس يافته
بايست مورد توجه شبكه ورزش سيما به منظور نهادينه كردن ورزش همگـاني قـرار    مي

بـه عنـوان يـك اصـل مهـم در      » كرارت«گيرد. كارشناسان و صاحبنظران معتقد بودند كه 
هاي حـاوي پيـام تـرويج     يادگيري مطرح است و با در نظر گرفتن اين اصل مهم، برنامه

بايست تداوم و تكرار داشته باشند. بر اساس  ورزش همگاني، براي داشتن اثربخشي، مي
 اين يافته پژوهش، داشتن تأثيرات عميق بر كاركردهاي حافظه نظير يادآوري و شـناخت 
و همچنــين پوشــش حــداكثري مخاطبــاني كــه در ســاعات مختلفــي از روز تماشــاگر  

هاي تلويزيون هستند، از كاركردهاي تكرار و تداوم در ارسال پيام است. اين يافته  برنامه
) است كـه بـر اسـاس آن،    1390نژاد (  هاي پژوهش آقاجاني و نادري پژوهش مؤيد يافته

سازي يك امر فرهنگي نياز به اسـتمرار دارنـد.    نهادينه ها براي اشاعه و هاي رسانه برنامه
م يدا ) معتقدند كه تماشاي1976( 1و گراس همچنين، در تأييد اين يافته پژوهش، گربنر

ادراك مخاطبان و رفتار آنها تـأثير تـدريجي و فزاينـده دارد كـه نـام آن را       تلويزيون، بر
نيز به تعـداد دفعـات    )1989( كالپره، اي مشاب ه است. به گونهترويج نفوذ تلويزيون نهاد

كند و معتقد است كه اگر افراد به طور متناوب در برابر پيامي قـرار   پيام اشاره مي هعرض
  .ويژه اگر تكرار با تنوع همراه باشدب ،دهد گيرند، تغييرات جزئي رخ مي

، ديگـر يافتـه ايـن    »همكاري با ساير نهادهاي مسـئول در توسـعه ورزش همگـاني   «
ش است. بر اساس اين يافته، توسعه ورزش همگاني امري فرابخشـي و فرانهـادي   پژوه

هـا و   هـا، دانشـگاه   هـاي مختلفـي چـون خـانواده     است. بدين معني كه نهادها و سازمان
هـا و ... در ايـن امـر نقـش دارنـد و       هاي همگاني، شهرداري مدارس، فدراسيون ورزش

هـاي مسـئول، همكـاري و     و سـازمان  بايست بين شبكه ورزش سيما و ساير نهادهـا  مي
تعاون وجود داشته باشد تا از اتالف زمان و منابع، جلوگيري به عمل آيد. ضـمن اينكـه   

شود. اين يافته، با نتايج پـژوهش   افزايي نيز مي ساز ايجاد هم اين همكاري و تعاون، زمينه
گيـري   ه) همخواني دارد. آنان در پـژوهش خـود چنـين نتيجـ    1390مرادي و همكاران (

جانبه نهادهـاي متـولي ورزش    سازي در ورزش نيازمند همكاري همه كنند كه فرهنگ مي
بدني، وزارت فرهنـگ و   ها، سازمان تربيت و فرهنگ، اعم از آموزش و پرورش، دانشگاه

ها و ... است تا با همدلي و همفكري، فرهنگ ورزش كـردن را   ارشاد اسالمي، شهرداري
                                                      
1.  Gross  



  1394بهار ) / 81(پياپي  1م/ شماره دو و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش ���� 28

ها از طريق همكاري با ساير  اجرز معتقد است، چنانچه رسانهدر جامعه توسعه بخشند. ر
هاي اجتمـاعي و در همـاهنگي بـا آنهـا فعاليـت كننـد، داراي اثرگـذاري بيشـتري          كانال

ِشعباني و  پناهي  )، اين در حالي است كه سيف1393 خواهند بود (سيدعامري و جامعي، 
ها و نهادهـاي   د كه بين سازمانان ) در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده1390همكاران (

  مسئول در توسعه ورزش همگاني ايران، ناهماهنگي وجود دارد.  
هاي پيشين اشاره شد و البتـه مـورد تأكيـد كارشناسـان و      همان گونه كه در پژوهش

هـاي تلويزيـوني بـه ورزش همگـاني در      صاحبنظران اين پژوهش نيز بود، بيشتر شـبكه 
هاي شبكه  اند، هر چند اذعان دارند، برخي برنامه وجه بودهت مقايسه با ورزش قهرماني كم

انـد و شـبكه ورزش سـيما     هاي اخير ورزش همگـاني را پوشـش داده   سه سيما در سال
  سازان تعامل داشته باشد. ها و برنامه تواند با اين برنامه مي

 هاي اين پژوهش است. كارشناسان معتقـد  از ديگر يافته» معرفي الگوهاي ورزشكار«
هـاي يـادگيري در    ترين روش بودند، ارائه الگوهاي رفتاري همواره به عنوان يكي از مهم

توانند افراد جامعه را با رفتارهاي  تعليم و تربيت مطرح بوده است. از آنجا كه الگوها مي
تواند با معرفي رفتارهـاي   شده و مورد پاداش آشنا سازند، شبكه ورزش سيما مي پذيرفته

شده و ارائـه ايـن رفتارهـا بـه عنـوان       ن ورزشكار به عنوان رفتار پذيرفتهورزشي قهرمانا
هـاي ورزشـكار در نهادينـه كـردن ورزش      رفتار مورد پاداش، از ظرفيت الگوها و اسـوه 

همگاني استفاده كند؛ چرا كه قهرمانان ورزشي از محبوبيت بااليي در بين افـراد جامعـه،   
اين يافته پژوهش، مؤيد نظر باندوراسـت كـه بـا    بويژه نوجوانان و جوانان برخوردارند. 

ترين منابعي كه فرد از طريق آن،  يكي از مهمبسط نظريه يادگيري اجتماعي معتقد است، 
هـا و   كند، رسانه گيرد و به تقليد و الگوبرداري گرايش پيدا مي مي رفتارهاي مناسب را فرا

) نيـز در همـين   1390( 1ريسها جكسون  ).1389زاده،  اي است (مهدي هاي رسانه نمونه
زمينه معتقد است، افراد پس از ديدن الگوهـاي تلويزيـوني كـه رفتـار خاصـي را انجـام       

احتمـال  «بـر اسـاس نظـر وي،     ورزند. دهند، به انجام دادن همان رفتارها مبادرت مي مي
اينكه فردي به تقليد و الگوسازي رفتار يك شخص جذاب، مورد احترام و با حيثيـت و  

ر بپردازد، بسيار بيشتر از اين است كه از رفتارهاي شخصي تقليد و الگوبرداري كند اعتبا
). ايـن يافتـه   422، ص 1390ترجمه اسدزاده و همكاران، » ( هاست كه فاقد اين ويژگي

                                                      
1. Jackson Harris 
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) كـه طـي آن الگوسـازي    1386پژوهش همچنين با نتايج پژوهش قاسمي و همكـاران ( 
هاي فرهنگـي و اجتمـاعي تلويزيـون     اولويتهاي ورزشي را به عنوان يكي از  شخصيت

  دانند، همخواني دارد. براي توسعه ورزش مي
هاي ايـن پـژوهش در    از ديگر يافته» نشان دادن فوايد و كاركردهاي مطلوب ورزش«

توسعه ورزش همگاني از طريـق شـبكه ورزش سيماسـت. كارشناسـان و صـاحبنظران      
افـزايش آگـاهي جامعـه در خصـوص      بايست بـا  معتقد بودند كه شبكه ورزش سيما مي

فوايد ورزش كردن و نشان دادن كاركردهاي مطلوب آن، افراد جامعـه را بـه اختصـاص    
زماني براي ورزش كردن متقاعد سازد. بر اساس نظر كارشناسان، مخاطبان بايـد بداننـد   

هـا مـؤثر اسـت. عـالوه بـر ايـن،        كه ورزش كردن در پيشگيري، كنترل و درمان بيماري
شـود.   هاي درمـاني نيـز مـي    جويي در هزينه كردن از لحاظ اقتصادي باعث صرفهورزش 

افزايش نشاط اجتماعي، مقابله بـا انحرافـات اجتمـاعي و معضـالت ناشـي از بيكـاري       
هايي چون مصرف الكل، مواد مخـدر، دخانيـات و    بروز ناهنجاريجوانان، جلوگيري از 

ورزش است كه كارشناسـان معتقـد   نيز از كاركردهاي اجتماعي  پرخاشگري و خشونت
بايست افراد جامعه را نسبت به اين كاركردها آگاه سازد، تا  بودند شبكه ورزش سيما مي

با متقاعد ساختن آنان، باعث گرايش ايشان به سوي ورزش كردن شود. لزوم نشان دادن 
ش هاي پژوه فوايد و كاركردهاي مطلوب ورزش به مردم از آنجاست كه بر اساس يافته

هـاي   ) آگاهي جامعه در خصوص فوايـد فعاليـت  1390ِشعباني و همكاران (  پناهي سيف
  بدني كم است.

است. كارشناسـان  » هشدار دادن در مورد رفتارهاي نادرست«ديگر يافته اين پژوهش 
هاي متقاعدسازي مخاطبان، هشـدار دادن از   و صاحبنظران معتقد بودند كه يكي از روش

ت؛ چرا كه ترس محركي است كـه سـبب افـزايش انگيختگـي     طريق توسل به ترس اس
انجامـد. در ايـن خصـوص،     شود و اين امر نيز درنهايت به توجه و فهم بهتر پيام مي مي

شبكه ورزش سيما بايد با هشـدار دادن در مـورد عواقـب ورزش نكـردن و رفتارهـاي      
اكنش دفاعي در گيري و ايجاد و آميز مانند مصرف دخانيات، به شكل نادرست و انحراف

هـاي   ) معتقد است كه پيـام 1387مخاطبان كمك كند. در همين زمينه دهقان طرزجاني (
كنند كه اگـر فـردي رفتـار خاصـي را در پـيش نگيـرد،        آور بدين صورت عمل مي ترس

ممكن است به پيامدهاي بدي مبتال شود يا تغيير نكردن يك رفتار يا نگرش نسـبت بـه   
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واع خطرات را براي فرد به همراه داشته باشد. همچنين، موضوعي خاص، ممكن است ان
يافته اين پژوهش مبني بر هشدار دادن به مخاطبان در مورد عواقب مصرف مواد دخاني 

) كـه بـر اسـاس    1386هاي پژوهش قاسمي و همكـاران(  همچون سيگار و قليان با يافته
ويـت فرهنگـي و   تـرين اولويـت از ميـان شـانزده اول     كاهش مصرف مواد مخدر را مهـم 

  اند، همسويي دارد. اجتماعي تلويزيون براي توسعه ورزش در ايران برشمرده
عنـوان يكـي از    بـه » سـازي ورزش بـانوان   برجسـته «در مورد يافته پژوهش مبني بر 

هاي نهادينه كردن ورزش همگاني از طريق شبكه ورزش سيما، كارشناسان معتقـد   روش
وان، به عنوان نيمي از جمعيـت جامعـه، توجـه كـافي     ها به ورزش بان بودند كه در رسانه

مبذول نشده و ورزش به منزله امري مردانه بازنمايي گرديـده اسـت. از ايـن رو، بـراي     
ــد، مــي  ــن رون ــه و اصــالح اي ــانوان در رســانه برجســته شــود.   مقابل بايســت ورزش ب

هـا و   ها با برجسته سـاختن  بعضـي از موضـوع    سازي به اين معناست كه رسانه برجسته
). همچنـين،  1389زاده،  گذارنـد (مهـدي   رويدادها، بر آگاهي و اطالعات مردم تأثير مـي 

بانوان در كشور مـا بـه دليـل لـزوم رعايـت هنجارهـاي اسـالمي، شـرايط متفـاوتي بـا           
اي هستند كه امكانات  كشورهاي ديگر دارند و نيازمند امكانات و فضاهاي ورزشي ويژه

) 1391حال، كرمي و همكاران ( اين نيازها نيست. با اين كنوني به هيچ وجه پاسخگوي 
هـاي دينـي،    لزوم برخورداري از پوشش اسالمي و مغايرت نداشـتن بـا ارزش  «معتقدند 

شـبكه  ». كنـد  هاي ورزشي بانوان را در رسانه ملي توجيه نمـي  كافي نبودن پوشش برنامه
جه اذهـان جامعـه را بـه    سازي امور ورزش بانوان، تو بايست با برجسته ورزش سيما مي

هاي اين پـژوهش مبنـي    سمت ورزش بانوان و مسائل و مشكالت آنان جلب كند. يافته
) 1386ها به ورزش بانوان با نتـايج پـژوهش ممتـازبخش و فكـور (     توجهي رسانه بر كم

همخواني دارد. ممتازبخش و فكـور معتقدنـد، تـأمين فضـاي مناسـب، تـأمين حـداقل        
ن فعال، تـأمين رفـاه اقتصـادي و اختصـاص زمـان آزاد كـافي در       امكانات، تشويق بانوا

  ثر است. ؤارتقاي وضعيت ورزش همگاني بانوان م
هـاي   از ديگر روش» هزينه و آسان هاي كم معرفي ورزش«بر اساس نظر كارشناسان، 

نهادينه كردن ورزش همگاني از طريق شبكه ورزش سيماسـت. بـر اسـاس ايـن يافتـه،      
هاي بـااليي را بـه افـراد     هايي بپردازد كه هزينه يد به ترويج ورزششبكه ورزش سيما با

سواري به ايـن   روي و دوچرخه هايي مثل پياده كند، از اين رو، ورزش جامعه تحميل نمي
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هـايي   تواننـد آنهـا را انجـام دهنـد، ورزش     هزينه هستند و افراد به آساني مي دليل كه كم
هايي كه افـراد بـه راحتـي     شي و نرمششوند. آموزش حركات ورز مناسب محسوب مي

هـاي   هاي كاري انجام دهند، از ديگر مصاديق معرفي ورزش توانند در منازل و محيط مي
) 1388هزينه و آسان است. اين يافته پژوهش با نتايج پژوهش معتمدين و همكاران ( كم

ورزشـي  هاي ورزشي و كمبود امكانـات   همسويي دارد كه بر اساس آن، باال بودن هزينه
  اند.   را از علل گرايش نداشتن شهروندان تبريزي به ورزش همگاني برشمرده

  منابع

). فراتحليل مطالعات ورزش و رسانه: ارزيـابي  1391پور، ساجده. ( آقاپور، مهدي و زارع
  ).1( 7 ،دوفصلنامه جهاني رسانهنامه.  ده مقاله و پايان
بررسي نقش وسـايل ارتبـاط جمعـي (نشـريات،      ).1390نژاد، پريچهر. ( آقاجاني، نوشين و نادري

  ).1( 1فصلنامه فرهنگ و ارتباطات، راديو و تلويزيون) در اشاعه فرهنگ ورزش همگاني. 
). شناسـايي ديـدگاه   1391افروزه، محمدصـادق؛ حميـدي، مهـرزاد و الهـي، عليرضـا. (     

ها بـه ورزش.   ها در خصوص رويكرد رسانه هاي ورزشي دانشگاه اعضاي انجمن
 ).1( 19 هاي ارتباطي، پژوهش  لنامهفص

هـاي   ). بررسـي تـأثير آمـوزش از طريـق رسـانه     1393كشـه، زهـرا. (   اهللا و مبينـي  اميني، حجت
فصـلنامه مـديريت   هـاي ورزشـي.    تصويري در ارتقا سطح گرايش زنـان بـه فعاليـت   

  ).3( 1 هاي ورزشي، ارتباطات در رسانه
نامـه كارشناسـي    پايـان  .هاي بـومي  ورزش بررسي آثار اقتصادي). 1373بلوچي، رامين. (

 ارشد. تهران: دانشگاه تربيت معلم.

(حسـن اسـدزاده،    جمعي شناختي وسايل ارتباط شناسي روان). 1390هاريس، ريچـارد. (   جكسون
  صداوسيما. تحقيقاتپور و منيژه شهبازخان). تهران: مركز  اسماعيل سعدي

  تهران: دانشگاه صداوسيما. بليغات.هاي ت نظريه). 1387دهقان طرزجاني، محمود. (
هـاي كـاركردگرايي سـتيز و    كيد بر نظريهأدرآمدي بر جامعه با ت ).1374(. رابرتسون، يان

  .رضوي  آستان قدس :مشهد). حسين بهروان(ترجمه  نكنش متقابل نمادي
 .33 ،فصلنامه حركتهاي همگاني در كشور. ). تبيين جايگاه رسانه1386روشندل اربطاني، طاهر. (
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مطالعات تفصـيلي توسـعه ورزش   ). 1383( سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران.
؛ سند تفصـيلي نظـام جـامع توسـعه تربيـت بـدني و ورزش       همگاني و تفريحي
 تهران: سيب سبز.

). 1390شعباني، جبار؛ گودرزي، محمود؛ حميدي، مهرزاد و خطيبي، امـين. (  پناهي سيف
فصــلنامه وسـعه ورزش قهرمـاني اسـتان كردسـتان.     طراحـي و تـدوين راهبـرد ت   

 .57ـ73)، صص 8( 3 مديريت ورزشي،

). تبيين عوامل مؤثر در گرايش مـردم بـه   1393سيدعامري، ميرحسن و جامعي، فاطمه. (
هـاي جمعـي از ديـدگاه     هاي همگاني و قهرماني با تأكيد بر نقـش رسـانه   ورزش

  ).1( 3 مديريت ورزشي،ه فصلنامكارشناسان تربيت بدني استان كردستان. 
تبيـين راهكارهـاي جـذب و     ).1391بـردي. ( سيدعامري، ميرحسن و محمدآلق، قربـان 

تفريحي(مطالعـه  -هـاي ورزش همگـاني  افزايش مشاركت شـهروندان در برنامـه  
  .4 فصلنامه علوم حركتي،موردي اروميه). 

فصـلنامه  اني. ). رسانه ملي و توسعه ورزش همگ1391ظريفي، مجتبي و داودي، كريم. (
  ).1(19 هاي ارتباطي، پژوهش

كننـدگان در ورزش  سـرمايه فرهنگـي شـركت    ).1391عادلخـاني، امـين و همكـاران. (   
  .69 فصلنامه مجلس و راهبرد،گذاري و راهكارها).  همگاني (سياست

). مطالعـه  1382چيان، هاشم و احسـاني، محمـد. (  سرشت، حسين؛ كوزهغفوري، فرزاد؛ رحمان
هاي جمعي(راديو، تلويزيـون و  بدني به نقش رسانهگرش متخصصان تربيتو بررسي ن

 .16 فصلنامه حركت،قهرماني و همگاني.  نشريات) در گرايش مردم به ورزش

 (ترجمه هادي جليلي). تهران: ني. درآمدي بر پژوهش كيفي). 1391فليك، اووه. (

نامه دكترا.  پايان كشور. هاي گروهي در توسعه ورزش نقش رسانه). 1386قاسمي، حميد. (
 تهران: دانشگاه آزاد اسالمي.

توسـعه ورزش   ).1386(محمد.  ؛ مظفري، سيد اميراحمد و اميرتاش، عليقاسمي، حميد
  .17 فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي،از طريق تلويزيون در ايران. 
  ).1( 19 هاي ارتباطي، فصلنامه پژوهش). 1391اناركي، داود. ( كرمي، عبداهللا؛ قاسمي، حميد و نعمتي

  (ترجمه محسن ثالثي). تهران: توتيا. شناسي درآمدي به جامعه). 1384كوئن، بروس. (
 .28 فصلنامه رشد آموزش تربيت بدني،انداز ورزش همگاني. ). چشم1387گائيني، عباسعلي. (
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 (ترجمه منوچهر صبوري). تهران: ني. شناسي جامعه). 1385گيدنز، آنتوني. (

 ارتباطـات  علـوم  در كيفي پژوهش روش). 1388سي. ( برايان، تيلور و آر تامس ليندلف،
  تهران: همشهري. گيويان). (ترجمه عبداهللا

). بررسـي نقـش چهارگانـه    1390مرادي، مهدي؛ هنـري، حبيـب و احمـدي، عبدالحميـد. (    
 .90 فصلنامه مديريت ورزشي،هاي ورزشي در توسعه فرهنگ ورزش همگاني. رسانه

وضـعيت ورزش همگـاني ايـران و     ).1384يد اميراحمد و قره، محمـدعلي. ( مظفري، س
  .6 فصلنامه علوم حركتي و ورزش،مقايسه آن با چند كشور منتخب جهان. 

). توصيف عوامـل گـرايش يـا عـدم     1388مختار؛ مددي، بهمن و عسكريان، فريبا. ( معتمدين،
  .23 ،يدر علوم ورزشفصلنامه پژوهش گرايش شهروندان تبريزي به ورزش همگاني. 

). بررسي راهكارهاي ارتقـا و توسـعه ورزش   1386ممتازبخش، مريم و فكور، يوسف. (
 ).2( 9 فصلنامه دانش انتظامي،همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي. 

 هاي انتقادي.هاي رايج و ديدگاههاي رسانه، انديشهنظريه). 1389زاده، سـيدمحمد. ( مهدي
 تهران: همشهري.

  اهللا راسخ). تهران: ني. (ترجمه كرامت شناسي ورزشمباني جامعه). 1389س، اتمار. (وي
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