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 چكيده
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 مقدمه

 گسـترش  و جامعـه  در جانبـه  همـه  و بنيادين تحوالت بروز با همگام اخير يها سالدر 

 كه عروقي قلبي يها يماريب مانند ييها يماريب و چاقي زندگي، شدن ماشيني و فناوري

تبريـزي، رضـوي    ياسـت (قهرمـان   كـرده  پيـدا  شـيوع  اسـت،  يتحرك كم از ناشي اغلب

 جمعيت از بخش عظيمي كه دهند مي نشان ). نتايج برخي مطالعات1394محمودآبادي، 

1كنند (سـاپكوتا  نمي شركت سالمت حفظ براي كافي جسماني يها تيفعال در جهان
 و 

هـاي   ). از سـوي ديگـر، يكـي از پديـده    2006و همكاران،  2و واربرتن 2006همكاران، 

هاي اخير رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تحت تـأثير قـرار    اجتماعي كه در سال

ـ تربداده است،  اي كلـي و   ). واژه ورزش، واژه1386ي و ورزش اسـت (كـردي،   بـدن  تي

بنـدي نظـام    نويسـد، بـر اسـاس تقسـيم     ) مي1393. عرب نرمي (استبندي  شامل تقسيم

مؤلفه اصلي تربيتـي، همگـاني ـ تفريحـي،     جامع توسعه ورزش كشور، ورزش به چهار 

هاي همگاني ـ تفريحي با توجـه    ، ورزشنيب  نيا در شود. اي تقسيم مي قهرماني و حرفه

شوند، از اهميت  كه آزادانه و بدون هيچ اجباري از سوي افراد انتخاب مي به ماهيت آنها

 اي شـيوه  به اضردر حال ح يا گونه به)؛ 1393خاصي برخوردارند (احساني و همكاران، 

 ).2011، 3اند (چن شده تبديل كيفيت زندگي و فردي سالمت ارتقاي استاندارد براي

در تعريفي جامع كميته پيشرفت ورزش شوراي اروپـا، ورزش همگـاني را عبـارت از    

مند به ورزش كـردن در زمـان اوقـات فراغـت      هايي براي افراد عالقه فراهم آوردن فرصت

محدوديت ناشي از وضعيت اجتماعي، نژادي و معلوليـت در   گونههردانسته است تا بدون 

شـود، ايـن اسـت كـه      هاي ورزشي مشاركت كنند. آنچه از اين تعريف استنباط مي فعاليت

 .)2013، 4مند شوند و ورزش حق همه افراد است (زوربا همگان بايد از ورزش كردن بهره

شـده اسـت.    قائـل ي مگـان ورزش ههاي مختلف فوايد زيادي را براي  نتايج پژوهش

، اضطراب، تلقي فرد نسـبت  نفس  به اعتماداند كه  ) اظهار كرده2014( 6و گولد 5واينبرگ
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هاي هـوازي مسـتمر    و نحوه رفتار او با ديگران، با شركت در فعاليت وخو خلقبه خود، 

يابد و تمرينات هوازي نيـز نقـش مهمـي در كـاهش فشـارهاي روحـي دارد.        بهبود مي

هـاي   دهد كـه آزادي در انجـام فعاليـت    ) نشان مي2013( 1هاي ايگير ايج يافتههمچنين نت

بنابراين فوايد ؛ شود هاي همگاني، موجب رضايت از زندگي مي اوقات فراغت و ورزش

و همـين امـر بـر     استهاي ورزش همگاني براي جامعه كامالً واضح و روشن  و مزيت

در  مسـئله كند. توجه به اين  تأكيد مي اهميت پرداختن هرچه بيشتر مردم به اين موضوع

، حـال آنكـه آمارهـا    اسـت مانند ايران از لزوم بيشتري برخوردار  توسعه درحالكشوري 

 87در سـال   كـه   ينحـو  بههاي مفيد در جامعه است؛  حاكي از پايين بودن ميزان فعاليت

ده اسـت  درصد اعالم شـ  15تا  10آمار پرداختن به ورزش همگاني در ميان مردم ايران 

رسد، ايـن آمـار بنـا بـر      درصد مي 80به  افتهي توسعهاين آمار در كشورهاي  كه ي حال در

بنـابراين  ؛ رسـيده اسـت   93درصد در سـال   21هاي همگاني به  اعالم فدراسيون ورزش

ي خـوب  بـه ي در جامعه و نهادينـه كـردن آن در ميـان افـراد     ورزش همگانلزوم گسترش 

ي ابزار و ملزومات مختلفي است كه از ريكارگ به، نيازمند اما تحقق اين امر؛ روشن است

رود. چراكه در اصـل، يكـي از    مي به شمارميان آنها رسانه، يكي از قدرتمندترين ابزارها 

هـا   ي يـا رسـانه  جمعـ   ارتبـاط  ليوسـا هاي امروز جهان،  مقوله نيبانفوذترفراگيرترين و 

دانند و از جهان نيـز   و ارتباطات مي ي كه عصر حاضر را عصر اطالعاتا گونه بههستند، 

 كنند. اي جهاني ياد مي با عنوان دهكده

ـ ا ازها بر افـراد جامعـه انكارناپـذير اسـت.      امروزه تأثير شگرف رسانه ، نقـش  رو  ني

هـاي   ها در آگاهي دادن به جامعه و تشويق آحاد مردم بـراي گـرايش بـه فعاليـت     رسانه

ي عامر ديساهميت است ( حائزمگاني بسيار تعميم و گسترش ورزش ه ژهيبوورزشي و 

ها، نقش تلويزيون به دليـل برخـورداري    ). در ميان انواع رسانه1391و بردي محمدآلق، 

ي نيسـت (عسـگري و   پوشـ  چشـم انتقـال اطالعـات قابـل     ليدر تسـه از مخاطبان انبوه، 

وسـايل   نيتر دكاربرپرو  نيبانفوذتريكي از  عنوان بهاز آن  كه  ينحو به)، 1390همكاران، 

                                                      

1. Agyar 
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اي  ). اين رسانه نقش ويژه1390(زعفريان و همكاران،  اند ادكردهي در ايران يجمع ارتباط

هاي جامعـه هـدف، از طريـق آمـوزش مسـتقيم و غيرمسـتقيم دارد.        در افزايش ظرفيت

ي از آن ميسـر  ريـ گ بهـره ي و ايجاد تغيير در نگرش افراد نيـز بـا   ساز فرهنگهمچنان كه 

، زمـاني  ميرمسـتق يغهاي جمعي در آموزش مستقيم و  ي رسانهريكارگ بهاست. ضرورت 

انـد و   بهره اي از افراد جامعه از نعمت سواد بي عده ميابي يدرمشود كه  بيشتر احساس مي

 ).1388هاي سمعي بصري است (نيلي،  ي رسانهريكارگ بهسازي آنان  تنها راه آگاه

هـاي   اي اسـت. رسـانه   هـاي رسـانه   رنامـه در اكثر ب انكار  قابل ريغامروزه ورزش، بخشي 

طبيعـت متفـاوت    واسطه بهي ويژه و وظايف خاصي را در هر رشته ورزشي، ها نقشگروهي 

اي بر عهده دارنـد (شـكراني و    هاي حرفه هاي قهرماني و ورزش هاي عمومي، ورزش ورزش

يكـي از   كه گفته شـد، امـروزه تلويزيـون قدرتمنـدترين رسـانه و      طور همان). 1393آقاپور، 

هـاي ورزشـي و    پلي ارتباطي ميان ميدان منزله بهي است كه جمع ارتباطهاي اصلي وسايل  پايه

هـا بـه دليـل     ). خالصـه اينكـه، رسـانه   1391كند (افروزه و همكاران،  افكار عمومي عمل مي

توانند ابـزاري مهـم در توسـعه     دهي به نگرش و رفتار مخاطبان دارند، مي تأثيري كه در شكل

 ).1394همگاني در سطح جامعه باشند (ميناوند و همكاران،  ورزش

هاي گوناگوني صورت گرفتـه اسـت.    ها بر ورزش، پژوهش در خصوص تأثير رسانه

) در پژوهشي در استراليا رابطـه معنـاداري بـين تبليغـات     1996( 2و هاينينگ 1وود گرين

) نيـز بـا بررسـي    1997( 3اند. مول اي و تغيير نگرش به فعاليت بدني مشاهده كرده رسانه

هاي جمعي در گرايش به ورزش  ي كشورش به نقش رسانهبدن تيتربنگرش متخصصان 

هـا و توسـعه ورزش همگـاني و     رابطه معناداري بين رسانه وجود بهقهرماني و همگاني، 

) 2005( 4). هـورن 170، ص 1390، و همكـاران  قهرماني دست يافته است (به نقل از مرادي

 ه تلويزيون نقش مهمي در توسعه ورزش ژاپن داشته است. قاسمي و همكـاران كند ك بيان مي

نيـافتگي الزم در زمينـه ورزش    ترين داليل توسـعه  ) نيز در پژوهشي يكي از مهم1386(

                                                      

1. Greenwood       2. Hinings        3. Mull 

4. Horne 
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 ) در1387راد ( انـد. قيـامي   هـا ازجملـه تلويزيـون دانسـته     توجهي رسـانه  همگاني را بي

ورزش  بخـش  در گروهـي  هـاي  رسـانه  دعملكـر  كـه  دست يافته نتيجه اين به پژوهشي

بـوده   همسـو  قهرمـاني  ورزش بخـش  در اما نبوده همسو يبدن تيترب اهداف با همگاني

هاي جمعـي را در توسـعه ورزش    ) نقش رسانه1389است. طلوعي اشلقي و همكاران (

) در پژوهشي، با تحليـل  1390اند و عسگري و همكاران ( شهروندي مثبت ارزيابي كرده

اند كه بيش از نيمي از حجم  سيما نتيجه گرفته 3هاي ورزشي شبكه  ي برنامهمحتواي كم

محـور،   گفتگوهاي ورزشي  برنامه كه ي حال درها مربوط به مسابقات ورزشي بوده  برنامه

هـاي بعـدي قـرار     هـاي ورزش همگـاني و آموزشـي، بـه ترتيـب در رده      اخبار و برنامه

هـا   دهد كه رسـانه  ) نيز نشان مي1391محمدآلق ( ي و برديعامر ديسهاي  اند. يافته داشته

هـاي ورزش   توانند نقش مثبتي در جذب و افـزايش مشـاركت شـهروندان در برنامـه     مي

همگاني داشته باشند و در اين ميان، نقـش تلويزيـون بسـيار تأثيرگـذارتر اسـت. نتـايج       

 مثابـه  بـه  جمعـي  هاي ) حاكي از اين است كه رسانه1392( همكاران و خالديان پژوهش

 فراينـد  در ي نقـش مهمـي  افكار عموم بر تأثيرگذار ارتباطي پل و اطالعاتي هاي بزرگراه

 در ورزشـي  يسـاز  فرهنـگ  و اجتمـاعي  آموزش، مشاركت ي،ساز گفتمان ي،رسان اطالع

 و قـره  .دارنـد  بـر عهـده   آن سـاختن  فراگيـر  و توسعه و كشور اعتالي ورزش و جامعه

 دانشـگاه  دانشـجويان  گـرايش  در جمعـي  هـاي  نقش رسانه بررسي در ) نيز1392( همكاران

فوايـد   در آگـاه سـاختن مخاطبـان از    رسـانه  نقش كه اند داده نشان ورزش همگاني به الزهرا

 هـاي  همـايش  و مناسـب  هـاي  مـورد مكـان   در يرسان اطالع اما در مطلوب همگاني، ورزش

 مثبت رفتار تغيير و بتمث نگرش ايجاد در همچنان كه .بوده است نامطلوب همگاني ورزش

) بـه  1393شـكراني و آقـاپور (   .شـده اسـت   ارزيابي نامطلوب همگاني نيز ورزش به نسبت

هاي ورزشي سيماي جمهوري اسـالمي ايـران پرداختـه و در     بررسي و تحليل محتواي برنامه

 پخـش،  زمـان  مدتهاي ورزشي سيما به لحاظ  اند كه از ميان كل برنامه نتايج خود اظهار كرده

درصـد و   48/43اي  درصـد، ورزش قهرمـاني و حرفـه    93/10هـاي ورزش همگـاني    برنامه

هـا را بـه خـود اختصـاص      پخش برنامـه  زمان مدتدرصد از كل  62/39ورزش فوتبال 
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 بـر  روشني اثر هاي جمعي ) بيان كرده است كه رسانه2013همكاران ( و 1اند. ابيويه داده

 سـطحي  بـه  كننـدگان  شـركت  در دسـتيابي  آنهـا  ريتـأث  امـا ؛ انـد  داشته روي پياده ترويج

 در كـاهش  هـا  رسـانه  همچنـين نقـش   اسـت.  بدني اندك بوده فعاليت از بخش تيرضا

) 1393). عـرب نرمـي (  1392افراد مؤثر بوده است (به نقل از قره و همكـاران،   يتحرك يب

فته اسـت  رويكرد تلويزيون را در زمينه ورزش همگاني نامناسب ارزيابي كرده و نتيجه گر

سازي تلويزيوني، خالقيت، هزينـه و زمـان مطلـوب بـه ورزش      ريزي و برنامه كه در برنامه

) در پــژوهش خــود 1394( همگـاني اختصــاص داده نشــده اســت. ميناونـد و همكــاران  

يـك ارزش، تـرويج    عنـوان  بهاند كه توجه به ورزش خانواده، مطرح كردن ورزش  دريافته

حلي، نظارت و مطالبه گري از نهادهاي مسـئول، تـداوم در   ي بومي و مها ورزشو  ها يباز

ي ورزشي، همكاري با سـاير نهادهـاي مسـئول در توسـعه ورزش همگـاني،      ها اميپارسال 

معرفي الگوهاي ورزشكار، نشان دادن فوايد و كاركردهاي مطلـوب ورزش، هشـدار دادن   

و  نـه يهز كمي ها رزشوسازي ورزش بانوان و معرفي  در مورد رفتارهاي نادرست، برجسته

ي نهادينه كـردن ورزش همگـاني از طريـق شـبكه ورزش سـيما      ها روش نيتر مهم  آسان،

) ارتباط بـين تماشـاي مسـابقات ورزشـي از تلويزيـون،      2014و همكاران ( 2هستند. هامر

انـد   ميزان فعاليت بدني و خطر ابتال به چاقي را در افراد مسن بررسي كرده و نتيجه گرفتـه 

ارتباطي بين مشاهده مسابقات ورزشي از تلويزيون و ميزان فعاليـت بـدني وجـود    كه هيچ 

بيشـتر   اند پرداخته يمي كه هر روز به تماشاي مسابقات از تلويزيون كنندگان شركتندارد و 

ـ ز  احتمال  به، مشاهده ورزشكاران نخبه جهينت دراند.  در معرض چاقي قرار داشته ، هـيچ  ادي

 ت بدني در بزرگساالن مسن ندارد.نقشي در ارتقاي فعالي

دسـت يافـت.    تـوان  يمـ ي صورت گرفته، به دو نكته ها پژوهشبا نگاهي اجمالي به 

تلويزيون بر نگـرش جامعـه    ژهيبوهاي جمعي  ارتباط معنادار و تأثير رسانه نخست آنكه،

هـايي كـه در    به ورزش كامالً واضح و آشكار است. دوم آنكـه، از بسـياري از پـژوهش   

كه سيماي جمهـوري اسـالمي ايـران بـه      ديآ يبرمكشور صورت گرفته، اين نكته  داخل

                                                      

1. Abioye        2. Hamer  
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 نقـش،  صـاحبنظران بسياري از  كه  يحال دري همگاني رويكرد مناسبي ندارد، ها ورزش

 اولويـت  در قهرمـاني  ورزش به نسبت همگاني ورزش در ترويج را ورزشي يها رسانه

نــابراين، بررســي موانــع و عوامــل ب؛ )1390(مــرادي و همكــاران،  داننــد يمــ بــاالتري

رسـد. پـرداختن بـه ايـن      اي كه در اين مسير وجود دارد، امري الزم به نظر مي بازدارنده

و كامل بينجامـد.   جانبه همهبه نتايجي  تواند يمي شاخگ سهدر بستر نظريه يا مدل  مسئله

(عوامـل  اي  ي)، زمينـه سـازمان  دروني به عوامل ساختاري (عوامل شاخگ سهچراكه مدل 

اي  ي) اشاره دارد و هيچ پديـده سازمان دروني) و رفتاري يا محتوايي (روابط سازمان برون

 شـاخه  سه، رابطه بين اين درواقعصورت گيرد.  شاخه سهخارج از تعامل اين  تواند ينم

. به ايـن  رنديناپذ ييجدايك رابطه تنگاتنگ و ناگسستني است چون در عمل از يكديگر 

سـه   مثابـه  بهبط موجود بين اين سه شاخه از نوع الزم و ملزومي است و معنا كه نوع روا

ي جـا  بـه  انهـ آ، بين گريد  عبارت ؛ بهگيرد شاخه روييده از تنه واحد مورد مطالعه قرار مي

ي سه گونگي حاكم است. تمايز و تشخيص اين سه جنبه صرفاً نظـري اسـت و   گانگ سه

ـ پديم و و شـناخت مفـاه   ليـ وتحل هيـ تجز منظـور  بهتنها  گيـرد   قـرار مـي   مـدنظر  هـا  دهي

 ).1390ي و همكاران، محمدكاظم(

، نياز بـه گسـترش ورزش همگـاني در    ديآ يبرمكه از مباحث مطرح شده  گونه همان

يي كـه در ايـن   هـا  راهطور مشخص، يكي از  و به استسطح جامعه امري بديهي و الزم 

باالي تلويزيـون در ميـان جامعـه    واقع شود، استفاده از ضريب نفوذ  مؤثر تواند يمزمينه 

ي يـاد  ها پژوهشتوسعه فرهنگ ورزش همگاني است؛ حال آنكه در بسياري از  منظور به

تلويزيون ايران نسبت به ورزش همگاني اشاره شـده اسـت و    نامناسبشده، به رويكرد 

ي توليد، ها تياولواين در شرايطي است كه اساسنامه سازمان يكي از اهداف، محورها و 

ي ورزشي سيما را تشـويق مـردم بـه ورزش و حفـظ شـادابي و      ها گروهأمين و پخش ت

بـه ايـن ترتيـب،     ).1390سالمت جسـماني ذكـر كـرده اسـت (زعفريـان و همكـاران،       

كه با رويكردي اكتشافي، بـه شناسـايي عوامـل بازدارنـده در      بودنددرصدد ان پژوهشگر

 وري اسالمي ايران بپردازد.مسير توسعه فرهنگ ورزش همگاني از طريق سيماي جمه
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ـ  اغلب مطالعات حوزه پژوهش حاضر به بررسي نقش صداوسـيما بـو    ي،كل طور به  ژهي

اند و بيشتر بر نقـش   تلويزيون در توسعه ورزش كشور و همچنين ورزش همگاني پرداخته

، كمتـر پژوهشـي   نيب  نيا در. اند داشتهتلويزيون و رسانه در توسعه ورزش همگاني تأكيد 

كشور به شناسـايي عوامـل بازدارنـده در توسـعه فرهنـگ ورزش همگـاني در جامعـه        در 

اختصاص يافته است. وجود اين شكاف در زمينه مطالعه موانع و عوامل بازدارنـده توسـعه   

فرهنگ ورزش همگاني از طريق صداوسيما، مؤيد ضرورت پرداختن به پـژوهش حاضـر   

در سطح كشور مستلزم آن اسـت كـه    گسترش و توسعه ورزش همگاني كه آنجا ازاست. 

ابتدا فرهنگ اين امر در جامعه نهادينه شود؛ شناسايي و آگاهي از عوامل بازدارنـده توسـعه   

هـاي   فرهنگ ورزش همگاني از طريق سيماي جمهوري اسـالمي ايـران، نيازمنـد بررسـي    

تواند  ي، نتايج پژوهش حاضر مرو  نيا ازعميق، بر اساس نظر كارشناسان اين حوزه است؛ 

 ريزان را در اتخاذ تدابير مناسب براي رفع موانع ياري دهد. برنامه

 شناسي پژوهش روش

ي و دسـتيابي بـه چهـارچوب    ا كتابخانـه در اين پژوهش، پس از پرداختن بـه مطالعـات   

هـاي فـردي عميـق بـا      از مصـاحبه  ها دادهي آور جمع، تصميم گرفته شد كه براي مسئله

 هـاي  حيث هـدف، از نـوع پـژوهش    استفاده شود. پژوهش از تأكيد بر رويكرد اكتشافي

ي از كارشناسـان رسـانه؛ داراي سـابقه    ا مجموعـه كاربردي است و جامعه آمـاري آن را  

تدريس دانشگاهي يا فعاالن حوزه ورزش همگاني و رسانه، كارشناسـان تـرويج ورزش   

ــا آن،  گــاني، ورزش هم منصــبان صــاحبو  صــاحبنظرانهمگــاني در رســانه و آشــنا ب

تشـكيل   مايصداوسـ و مشـاوران ورزشـي سـازمان     گذارانتاسـ يسورزشي،  سازان برنامه

، از روش هـا  مؤلفـه و شناسـايي   هـا  مصـاحبه دهند. در انتخاب خبرگان بـراي انجـام    مي

تا تكميل و اشـباع   ها مصاحبهي زنجيرهاي يا گلوله برفي استفاده شده است و ريگ نمونه

ادامـه  مطـرح نشـده،    كنندگان مشاركتمين جديد از سوي ، يعني تا زماني كه مضانظرها

 كارشناس مصاحبه به عمل آمده است. 14با  تينها دريافته و 
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مداوم بـه   حال  نيع درطي فرايندي منظم و  ها داده ليوتحل هيتجزدر اين پژوهش براي 

ت. در پرداخته شده و براي اين كار، از فرايند كدگـذاري اسـتفاده شـده اسـ     ها دادهمقايسه 

اين روش، تحليلگر پس از سپري كردن مراحل ثبت، مستندسـازي و كدگـذاري مـتن هـر     

تا بتواند دربـاره اينكـه هـر يـك بـه       كند يممصاحبه، هر يك از كدها را با ديگري مقايسه 

كدام مقوله تعلق دارد، تصميم بگيرد. براي اين منظور، پس از بازخواني مطالب ارائـه شـده   

و  تـك  تـك  صـورت  بـه (ابتـدا   ها مصاحبهي مهم و كليدي از متن ها هجملاز سوي نمونه، 

و  هـا  جملـه جداگانه) جدا شده و براي هر جمله عنوان در نظر گرفته شده و آنگاه سـپس  

 هـا  مقوله ريز، ابتدا آنهابندي  اند و با دسته با يكديگر مقايسه شده آمده  دست بهي ها عبارت

اند. تحليلگـر در رويـارويي بـا     ي شدهبند طبقهخراج و است ها مقوله، آنهاو سپس از تركيب 

، مقايسـه  انـد  شـده تر ذيل مقوله معينـي كدگـذاري    ي كه پيشمواردهر مورد تازه، آن را با 

، رديـ گ يمـ صـورت   ها دادهي آور جمع، در اين روش كه همراه با گريد  انيب  بهكرده است. 

بـا مطالعـه مـتن هـر مصـاحبه،       . سـپس شـود  يممصاحبه روي كاغذ اجرا و تبديل به متن 

شوند. در مرحله بعد با مقايسـه   واحدهاي معنايي در قالب كدها استخراج مي نيتر كوچك

ي سـاده و فرعـي يـا    ها مقولهكدها، آن دسته از كدها كه حاوي بار معنايي مشابهي هستند، 

ي هـا  مقوله، ها مقوله ريزي اين بند طبقهو سپس با مقايسه و  دهند يمرا تشكيل  ها مقوله ريز

). اين فرايند بـا  1388(ليندلف و تيلور، ترجمه گيويان،  ديآ يمبه دست  تر يانتزاعو  تر يكل

بنابراين، تحليلگر در رويارويي با هر مورد تازه، آن ؛ يابد ي بعدي ادامه ميها مصاحبهانجام 

 درواقـع  .كنـد  يمـ را با مواردي كه پيشتر ذيل مقوله معيني كدگذاري شده اسـت، مقايسـه   

اي در فراينـد مقايسـه وارد    ، بـه شـكل پيوسـته   انـد  شـده كدگذاري  نيازا شيپيي كه ها داده

در سـه   بازدارنـده عامـل   31در ايـن پـژوهش    تينها درپس از طي اين مراحل . شوند يم

 اي، ساختاري و رفتاري يا محتوايي شناسايي شدند. شاخه زمينه

 هاي پژوهش يافته

شناسان صورت گرفت. اين كارشناسان افرادي بودند كه عـالوه  مصاحبه با كار 14تعداد 



180 v 1396تابستان ) / 90(پياپي  2م/ شماره چهار هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

بر آشنايي با هر دو حوزه رسانه و ورزش همگاني، يا در توسعه ورزش همگاني فعاليت 

 بودند. صاحبنظرداشتند و يا 

ي هستند كه بـا نظـم،   رانسانيغتمام عناصر، عوامل فيزيكي و  رندهيدربرگعوامل ساختاري 

، چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و يـا هيكـل فيزيكـي و    وستهيپ هم بهقاعده و ترتيب خاص و 

كـه بـا    بنابراين تمام منابع مـادي، مـالي، اطالعـاتي و فنـي    ؛ سازند يممادي سازمان يا نهاد را 

 .رنديگ يم، در شاخه ساختاري قرار شوند يمتركيب خاصي در بدنه كلي سازمان جاري 

 (ساختاري) در زمينه توسعه فرهنگ ورزش همگاني ي عوامل بازدارندهده كد. نتايج 1جدول 

مقوله اصلي 

 (كدهاي محوري)
 هاي اطالعاتي (كدگذاري باز) دسته

اهميت و نكردن درك 

توجـــه مناســـب بـــه 

ــه ــاي ورزش  برنامـ هـ

 همگاني

محـور در   وگـو  گفتي ها برنامهتخصيص نيافتن زمان مناسب و كافي به 

 ارتباط با ورزش همگاني

 ي در زمينه ورزش همگانيساز برنامهودجه كافي به تخصيص نيافتن ب

 نگرش ناصحيح مديران ارشد سازمان به مقوله ورزش همگاني

 ي سيماها برنامهنگاه درآمدزايي به توليد 

ــدوديت ــاي  محــ هــ

سياسي و ساختاري در 

 توليد

ي كـار  كـم و  هـا  يكاستسازها در راستاي بيان  كافي از برنامه تيحمانبود  

 نهادهاي مربوط مسئولين و

 ها برنامهمستقيم مديران ارشد سازمان در ساخت  نظر اعمال

 در گروه ورزش سيما نامناسبي ها هيروساختار و 

 نبود چارچوب نظارتي مشخص و صحيح در سازمان

كمبود نيروي انسـاني  

 خبره

 يساالر ستهيشانپذيرفتن افراد خالق و 

ي مرتبط ها حوزهنامه با مفاهيم و آشنا نبودن اعضاي شوراهاي طرح و بر

 با ورزش همگاني و فعاليت بدني

ي ارائه شده در دانشكده ها آموزشنبود هماهنگي بين نيازهاي سازمان و 

 مايصداوس

ي ورزش همگـاني بـه   هـا  برنامـه درك ضعيف مديران اجرايي سازمان از 

 علت آشنايي كم با اين حوزه
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ي هستند كـه محـيط سـازمان را    سازمان برونيطي اي شرايط و عوامل مح عوامل زمينه

 اند. متقابل دارند و خارج از كنترل سازمان تأثراند، با سازمان تأثير و  احاطه كرده

 اي) ي عوامل بازدارنده در زمينه توسعه فرهنگ ورزش همگاني (زمينهده كد. نتايج 2جدول 

 مقوله اصلي

 (كدهاي محوري) 
 از)هاي اطالعاتي (كدگذاري ب دسته

عملكــــرد ضــــعيف 

مــديران و مســئوالن 

ي مـرتبط  هـا  سازمان

 با ورزش همگاني

ي متـولي ورزش  هـا  سـازمان اي مناسب توسـط   ارائه نشدن خوراك رسانه

 همگاني

ناهمســو بــودن اولويــت ورزش همگــاني در حــرف و عمــل مســئولين و  

 ربطيذنهادهاي 

ه در همگاني ي ورزشي مختلف به ايفاي وظيفها ونيفدراساهتمام نداشتن 

 كردن رشته خود

ــايي و   ــع زيربنـ موانـ

 قانوني

ي ورزش همگاني و ها برنامهوجود موانع قانوني در نمايش و پخش برخي 

 فعاليت بدني

موانع قانوني در استفاده از ظرفيت مناسب تبليغات تجاري در زمينه ورزش 

 همگاني

 امكانات و زيرساخت كافي نداشتن وجود

مواد مصرفي (مانند كفش و لباس مناسـب) بـراي اقشـار     باال بودن هزينه

 متوسط و ضعيف جامعه

ي و عملكـرد  ناكارآمد

ضعيف سيستم ورزش 

 كشور

 بودن نهاد متولي ورزش همگاني ناكارآمد

هاي متـولي و مسـئول در   ي در عملكرد سازمانكپارچگنبود هماهنگي و ي

 زمينه ورزش همگاني

ـ ناكارآمد آن بـا بخـش    حيناصـح ه دليـل ادغـام   ي سيستم ورزش كشور ب

 جوانان

 موانع فرهنگي

وجود هنجارهاي غلط در مورد ورزش همگاني (ماننـد محـدود شـدن بـه     

 پارك و يا صبح)

 تعريفي مشترك از ورزش همگانينداشتن وجود 

عوامل محتوايي يا رفتـاري شـامل عوامـل انسـاني و روابـط در سـازمان اسـت كـه         
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و  وسـته يپ هـم  بـه ي و الگوهـاي خـاص   ررسـم يغوايي، ارتباط هنجارهاي رفتاري يا محت

دهد. اين عوامل محتوايي در بخش پويـايي و زنـده    محتواي اصلي سازمان را تشكيل مي

 شوند. سازماني تلقي مي

 ي عوامل بازدارنده در زمينه توسعه فرهنگ ورزش همگاني (محتوايي)ده كد. نتايج 3جدول 

مقوله اصلي 

 (كدهاي محوري)
 هاي اطالعاتي (كدگذاري باز) دسته

ضــــعف علمــــي و 

تخصصـــــــــي در 

سـازي مربـوط    برنامه

 به ورزش همگاني

 هاي ورزش همگاني اي شدن برنامه كليشه

ي ورزشي (وجود مجري چاق ها برنامهي مشهود و پنهان ها اميپنبود هماهنگي 

 ي ورزشي همگاني)ها برنامهدر 

 ي ورزش همگانيها برنامهتوليد ي و عدم نگاه تخصصي به ا رحرفهيغرويكرد 

 همكاري ضعيف با نهادهاي علمي در روند توليد و اجراي برنامه

 ي ورزش همگانيها برنامهنبود تسلط و تخصص مجري 

ســــنجي  مخاطــــب

ــردن  ــد نكـ در توليـ

 برنامه

 مخاطبين قيسالدرك نكردن صحيح نياز و 

 غفلت از گروه كودك و نوجوان

 گيري بحث و نتيجه

از اين پژوهش شناسايي عوامل بازدارنده توسعه فرهنگ ورزش همگـاني از طريـق   هدف 

 مجمـوع  درسيماي جمهوري اسالمي ايران و نيز عوامل بازدارنده در اين مسير بوده است. 

اي و محتوايي يا رفتاري شناسايي شـدند   مؤلفه بازدارنده در سه شاخه ساختاري، زمينه 31

درك نكـردن   «ي هـا  مقولـه شاخه ساختاري قرار گرفتند و بـه  مؤلفه در  12كه از اين ميان 

ي سياسـي  ها تيمحدود«مورد)،  4( »هاي ورزش همگاني اهميت و توجه مناسب به برنامه

) خالصـه شـدند.   مورد 4( »كمبود نيروي انساني خبره«و  مورد) 4( »و ساختاري در توليد

عملكـرد ضـعيف   «ي ها مقولهدر مؤلفه شناسايي گرديدند و  12اي  همچنين در شاخه زمينه

موانـع زيربنـايي و   «مـورد)،   3( »ي مرتبط با ورزش همگـاني ها سازمانمديران و مسئوالن 
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 مـورد) و  3( »ي و عملكـرد ضـعيف سيسـتم ورزش كشـور    ناكارآمـد «مورد)،  4( »يقانون

ـ نها در و مورد) جاي گرفتنـد  2( »موانع فرهنگي« مؤلفـه در شـاخه محتـوايي قـرار      7 تي

سـازي مربـوط بـه ورزش     ضعف علمـي و تخصصـي در برنامـه   «ي ها مقولهكه در  گرفتند

 ي شدند.بند طبقهمورد)  2( »ي نكردن در توليد برنامهسنج مخاطب «مورد) و  5( »همگاني

در گـروه   نامناسـب هـاي   ساختار و رويه«ي بازدارنده شناسايي شده ها مؤلفهيكي از 
با رويكرد سـالمت، پيشـگيري و درمـان بـه     كه تلويزيون بايد  مسئله. اين است »ورزش

 انـدك بـا   كـه   يحـال  در. رسـد  يممقوله ورزش همگاني وارد شود، امري بديهي به نظر 
كه اين رويكرد در حال حاضر در تلويزيون از توجـه   افتيدر توان يم ها برنامهي در تأمل

، مناسبي برخوردار نيست و مسائلي چـون تفكيـك گـروه سـالمت از ورزش در سـيما     
ازجملـه   تـوان  يمـ نپرداختن در شبكه سالمت به بعد پيشگيري و درمان ورزش و ... را 

موانع بازدارنده در مسير توسعه فرهنگ ورزش همگاني از اين طريق قلمداد كرد. عـرب  
تلويزيـون در زمينـه ورزش همگـاني رويكـرد      كـه ) نيز اظهار كرده اسـت  1393نرمي (

ـ ر برنامهو در  نامناسبي دارد سـازي تلويزيـوني، خالقيـت، هزينـه و زمـان       برنامـه  ي وزي
ارتبـاط مسـتقيم و    بـه مطلوب به ورزش همگاني اختصاص داده نشده است. بـا توجـه   

پررنگي كه ورزش و سالمت با يكديگر دارند و نيز با توجه به شرايط موجـود سـازمان   
در كـه تغييـر رويـه     رسـد  يمـ سـاختاري، بنـا بـر گفتـه متخصصـان، بـه نظـر         لحاظ از
 هـا  برنامهسازي در خصوص ورزش همگاني اقدامي الزم باشد و اين  ي برنامهها استيس

 ي كنند.بردار بهرهي سالمت بهبايد به صورتي هدفمند از نياز و اشتياق جامعه 

ي ناكارآمـد «، يكي ديگر از عوامل مهم بازدارنده در اين زمينـه را  صاحبنظرانهمچنين 

انـد كـه موجـب     دانسـته  »آن با بخش جوانان حيناصح سيستم ورزش كشور به دليل ادغام

سـازي   در برنامـه  مايصداوسـ ي سـازمان  اسـتگذار يسي و زير برنامهسردرگمي و نقص در 

 افتـه ي توسـعه كارشناسـان و متخصصـان در اكثـر كشـورهاي      زعم به كهي حال در. شود يم

كـالن   بنـابراين در نظـام  ؛ كشور ما بخش ورزش با سـالمت ادغـام شـده اسـت     برخالف

 يشـ ياند چـاره و اشكال محسوس است و بايد به دنبـال اصـالح و    خألورزش كشور اين 

 براي آن بود.
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ي هـا  مؤلفـه يكي ديگـر از   عنوان به »نبود تعريفي مشترك از ورزش همگاني«معضل 

، هنوز در حـوزه  نظران صاحببازدارنده شناسايي شد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان و 

در ايران  تنها نه مسئلهيفي مشترك و جامع شكل نگرفته است و اين ورزش همگاني تعر

ي تعـاريف  ريـ گ شكلبه  تواند يمنبود تعريف مشترك  مسئلهبلكه در تمام دنيا وجود دارد. 

 رنـد يگ يمـ نزديك به هم هستند و در يك حيطه قرار  آنهامختلف منجر شود كه البته همه 

كه با حـوزه ورزش همگـاني آشـنايي دارنـد و      ولي اين نزديكي و اشتراك را فقط افرادي

در  بسـا  چـه داراي تحصيالت، تجربه يا تخصص در اين زمينه هسـتند، درك كننـد؛ حتـي    

شود؛ ضمن  ضيضدونقي ادراكات متفاوت و ريگ شكلافراد معمولي و آحاد جامعه باعث 

 مينـه، كشـكر و  متصور شد. در همين ز توان يماينكه گاه نيز احتمال منفي بودن تأثير آن را 

، تصورات و حاالت رواني فرد را از عوامـل بازدارنـده زنـان    ها نگرش)، 1386احساني (

)، 2001( 1انـد. ورزش اسـكاتلند   تهراني از مشـاركت در ورزش تفريحـي عنـوان كـرده    

. همچنـين ورزش  كنـد  يمـ ي منفي افراد را از موانع مشاركت در ورزش عنوان ها نگرش

كافي  اندازه بهنگرشي مبني بر اين را كه اكثر افراد اعتقاد دارند  )، موانع2004( 2انگلستان

). از ديـد  1393(بـه نقـل از آصـفي،     داند يمفعال هستند، از موانع افزايش فعاليت بدني 

و نهادهـاي علمـي اسـت كـه بـا       هـا  دانشـگاه وظيفـه   مسئلهبسياري از كارشناسان، اين 

براي ورزش همگاني ايجاد كننـد و در   دمن نظامو  دار هدفهمكاري يكديگر، چارچوبي 

لواي آن به تعريفي مشترك و جامع دست يابنـد تـا بتـوان آحـاد جامعـه را از مفهـومي       

با لينك كردن ايـن   تواند يممند كرد؛ رسانه نيز  يكسان و صحيح از ورزش همگاني بهره

 باشد. گشا گرهي خود و انعكاس نتايج آن، در اين راه ها برنامهنهادها در 

همچنين بسياري از كارشناسان، يكي از موانع موجود بر سر راه توسعه فرهنگ ورزش 

انـد چراكـه از    دانسـته  »غفلت از گـروه كـودك و نوجـوان   «همگاني از طريق تلويزيون را، 

سازي در هر زمينه، صرف زمـان اسـت و چـه گروهـي بهتـر از كودكـان و        نكات فرهنگ

 طـور  نيهمـ نيـز   واقـع  بـه به جامعه وارد شوند.  نظر موردنوجوانان كه در آينده با فرهنگ 

                                                      

1. Sport Scotland        2. Sport England 
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امـا از   ميهسـت اي  هاي گروه كودك و نوجـوان، شـاهد هـر نـوع برنامـه      است؛ ما در برنامه

ايـم.   مهمي (ورزش و سالمت كودكان) غافل مانده مسئلهپرداختن كافي و صحيح به چنين 

شـر كـار كـرد و يـا حتـي      عميق روي اين ق صورت بهشوندگان بايد  به اعتقاد اكثر مصاحبه

را  وپـرورش  آمـوزش بـا نهـاد    مايصداوسـ اند، امكان همكاري  برخي پيشنهاد داده كه چنان

فودهـا در ميـان جامعـه كـودك و      ، امـروزه شـاهد رواج فسـت   طرف  كي ازفراهم آورد. 

اي دنياي كودكـان و   ي رايانهها يبازنوجوان هستيم و از سوي ديگر مسائلي مانند رايانه و 

و شرايط برخورداري از يك زندگي فعـال را بـراي    درآوردهانان را به محاصره خود نوجو

ي آن نيـز بـه ايـن معضـالت     هـا  برنامـه تلويزيون و  نيب  نيا درآنان به تنگنا كشيده است، 

و تزريـق نشـدن خـوراك     هـا  برنامـه افزوده است چراكه نشستن كودكان و نوجوانان پاي 

ي بيشـتر آنـان را   تحرك كمي صحيح بدني، ها تيفعالاهميت بر  ديتأكاي مناسب براي  رسانه

رسانه بـه ايـن قشـر و متمايـل      تر يكاربردو  تر قيعمبنابراين پرداختن ؛ موجب شده است

. بديهي است كه رود يم به شماركردن آنان به سمت ورزش و فعاليت بدني از ضروريات 

بـه ورزش در كودكـان باشـد امـا      تواند ابزار قدرتمندي براي ايجاد ميل و رغبت رسانه مي

اســت. در همــين زمينــه  مســئلهالزمــه ايــن كــار، پــرداختن صــحيح و اصــولي بــه ايــن  

اي بـه   هـاي رسـانه   )، راهكارهايي را براي كـاهش آسـيب  2010و همكاران ( 1استرسبورگر

اند. آنان ضمن هشدار در مورد شيوع خشـونت، اخـتالالت    رسانه ارائه كرده استگذارانيس

ي سـاز  مدل، بر ها رسانهمتأثر از  نامتعارفختالل در غذا خوردن و بروز رفتارهاي خواب، ا

اند. به اين معنا كه اگـر   ه تأكيد كرد ها رسانهي آموزشي ها برنامهرفتارهاي اجتماعي از طريق 

صحيح و علمـي كـار نشـود، ممكـن      طور بهسازي كودك و نوجوان  در تلويزيون و برنامه

كـه توجـه    رسـد  يمـ اين قشر از مخاطب باشد؛ بنـابراين بـه نظـر     است اثرات سوء آن بر

 صحيح و اصولي به گروه كودك و نوجوان بايد در دستور كار تلويزيون قرار گيرد.

بـه رسـانه و تلويزيـون در راه توسـعه فرهنـگ ورزش       تواند يميكي از مواردي كه 

متـولي ورزش  اي مناسـب از سـوي نهادهـاي     همگاني كمك كند، ارائه خـوراك رسـانه  

                                                      

1. Strasburger 
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يي در نظـام ورزشـي كشـور وجـود     ها يكاستكارشناسان،  زعم بهاما در اين زمينه ؛ است

ي ورزشـي مختلـف بـه    هـا  ونيفدراساهتمام نورزيدن  «مؤلفه بازدارنده  عنوان بهدارد كه 

شناسايي شده است. بنا به گفته كارشناسـان،   »ايفاي وظيفه در همگاني كردن رشته خود

مبني بر اينكه بايد در همگاني كردن  ها ونيفدراسي اجرايي ها نامه نييآ بندي در وجود با

كفايـت نيسـتيم و فعاليـت     اندازه بهرشته خود فعاليت داشته باشند، شاهد چنين فعاليتي 

را بايـد در تنـوع و    مسـئله . نكتـه ايـن   اسـت متمركز بـر ورزش قهرمـاني    ها ونيفدراس

ه ورزش همگاني فقط به دويدن در پـارك يـا   كرد؛ چراك جستجوگوناگوني سليقه افراد 

و شامل هرگونه فعاليت بدني خارج از رقابت اسـت كـه    شود ينمورزشي خاص منتهي 

ي مختلف ورزشـي در زمينـه همگـاني كـردن     ها ونيفدراسانتخاب شود. فعاليت  آزادانه

 دركند و اي مناسب در اين زمينه را براي تلويزيون مهيا  خوراك رسانه تواند يمرشته خود 

هاي مختلف ورزشي شود تا آنان نيز بنا بر سـليقه   ، منجر به آشنايي مخاطبان با رشتهتينها

ي آن بپردازنـد. آصـفي   هـا  تيفعالو ذائقه ورزشي خود به انتخاب رشته دلخواه شركت در 

) نيز آزادي انتخاب در ورود به ورزش و همچنـين آزادي انتخـاب بـراي انتخـاب     1393(

و تأكيـد   دانـد  يمـ بر ادامه حضـور فـرد در يـك ورزش     رگذاريتأثز موارد نوع ورزش را ا

كه اين آزادي در انتخاب به نهادينه شدن ورزش در وجود افـراد و جامعـه كمـك     كند يم

. اين موضوع ازجمله مسائلي است كه توجه بيشتر سيستم نظارتي ورزش كشـور را  كند يم

 و همگاني كردن آن توجه داشت.و بايد به اهميت آن در گسترش ورزش  طلبد يم

 ريباورپـذ همچنين يكي از مسائلي كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد اين است كـه  

مـا در   كـه  ي حـال  دري مخاطب هستند ريرپذيتأثبودن و جلب اعتماد، از عوامل مهم در 

هـاي   ي مشهود و پنهان برنامهها اميپدر نكردن هماهنگي «ميان عوامل بازدارنده به مؤلفه 

توان چنين  مي شوندگان مصاحبه. اين مؤلفه را با ذكر مثالي از زبان ميخور يبرم »ورزشي

ي ورزشي شاهد مجرياني هسـتيم كـه از وضـعيت    ها برنامهبازگو كرد كه در بسياري از 

ـ ترت  نيا  ؛ بهمشهود، اضافه وزن دارند طور بهبدني مناسبي برخوردار نيستند و  ، ارائـه  بي

حـس   توانـد  ينمـ اليت بدني از سوي كسي كه خـود اضـافه وزن دارد،   پيام تحرك و فع
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 مسـئله ، از ديد كارشناسان اين بيترت  نيا  بهالقا كند.  مخاطب ي و اعتماد را بهريباورپذ

ي ريباورپـذ كه در ارائه پيام از عوامل همتا استفاده شود و بعد اعتماد و  استبسيار مهم 

بـه   شـوندگان  مصـاحبه . البتـه در ايـن ميـان، برخـي     نيز مورد توجه قرار گيـرد  ها برنامه

انـد كـه     اشاره داشته »همكاري ضعيف با نهادهاي علمي در روند توليد و اجراي برنامه«

ي شده است. اين عامل بازدارنده داراي دو بعـد  بند دستهجزء عوامل بازدارنده محتوايي 

سـازان بـه اسـتفاده از     امـه كه مطرح شد به گرايش كـم برن  گونه همان؛ در بعد اول، است

و در بعـد   شـده  اشـاره سازي در حـوزه ورزش همگـاني    نهادهاي علمي در روند برنامه

انـد،   ساز نيز بوده ي كه خود برنامهشوندگان مصاحبهدوم، عكس اين ماجرا رخ داده؛ يعني 

 مسـئله اند و از ايـن   كرده اشارهسازها و سازمان  به همكاري نكردن نهادهاي علمي با برنامه

سـاز   ، يكي از مديران سازمان اظهار كرده است كه وقتـي برنامـه  مثال يبرااند.  مند بوده گله

در حكم كارشناسـان رشـته خـود     كه آنخواهد به دانشگاهي وارد شود تا با دانشجويان  مي

ي مصاحبه انجام دهد، بايد از چندين نهاد و دستگاه مجـوز بگيـرد   ا مسئلههستند، در مورد 

بنابراين بايد شرايطي فراهم شود كـه مـديران سـازمان    ؛ كند يمار را براي او دشوار و اين ك

ي تسـهيل رونـد همكـاري    هـا  نـه يزمبا مديران نهادهاي علمي نشستي برگـزار كننـد و در   

 اي بينديشند. و رفع موانع موجود چاره مايصداوسنهادهاي علمي با سازمان 
سـازي ورزش   ارشناسـان در زمينـه برنامـه   اي كه از سـوي ك  از ديگر موانع بازدارنده
سـازي در بخـش    تخصيص نيافتن بودجـه كـافي بـه برنامـه    «همگاني بر آن تأكيد شده، 

. در اسـت است. منابع مالي از الزامات پرداختن مناسب بـه هـر كـاري     »ورزش همگاني
عامـل توسـعه    عنـوان  بـه بحث ورزش همگاني نيز اين قاعده برقرار است. منـابع مـالي   

ي ورزشي گفته ها سازمانيي و هزينه در درآمدزاي مختلف اثربخش در ها راه، به ورزش
ي ورزشي به منابع مالي نياز دارند، ها برنامهو  ها طرحو با توجه به اينكه اجراي  شود يم

عـرب  به نقل از  1382ي،بدن تيترباز اهميت خاصي برخوردار است (سازمان  مسئلهاين 
هاي مرتبط با توسعه ورزش و فعاليت بدني بـه اهميـت    ژوهشي). تقريباً در تمامي پنرم

، اختصـاص  ديـ گو يم) در اين زمينه 1393بودجه و منابع مالي اشاره شده است. آصفي (
ي آن در جامعـه كمـك   ساز نهينهادبه  تواند يمبودجه مناسب و كافي به ورزش همگاني 
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در  اثرگـذار عـاملي   عنـوان  بـه )، از منابع مـالي  1392كند. همچنين شهبازي و همكاران (
بنابراين لزوم اختصاص بودجه كافي بـراي پيشـبرد   ؛ اند توسعه ورزش همگاني ياد كرده

 وجه چيه بهشوندگان  اما به عقيده مصاحبه؛ اهداف توسعه ورزش همگاني مشخص است
. از داليل احتمالي اين امـر  شود ينماختصاص داده  ها برنامهدر سازمان بودجه كافي به اين 

اشـاره كـرد و يـا نگـاه      »نبود درك صحيح نسبت به اهميـت ورزش همگـاني  «به  توان يم
اي  اگر هم قرار باشد برنامـه  هرحال  بهناصحيح توجه به تعداد مخاطب باال را دليل شمرد؛ 

بودجـه   مسـئله به مخاطب باال برسد، نيازمند صرف بودجه و تخصـص حـداكثري اسـت.    
بنـابراين، الزم اسـت   ؛ باشـد  اثرگذاردر سازمان  ها يريگ ميتصمدر روند  تواند يمهمچنين 

مسئوالن سازمان در امر اختصاص بودجه دقت بيشتري به خرج دهند و با در نظر گـرفتن  
ورزش همگاني و ارتباط آن با سالمت جامعه، به تخصيص بودجه مناسـب   مسئلهاهميت 

بـراي ايـن امـر از مراجـع      ي آن اهتمام ورزند و يا حتي بودجـه بيشـتري را  ها برنامهبراي 
ي هـا  برنامـه رسيدن بودجه، كيفيت نيز در  تيكفا بهصالح دولت درخواست كنند تا با  ذي

 ورزش همگاني باالتر رود و انتقال پيام و توسعه فرهنگ ورزش همگاني تسهيل شود.

شـوندگان   عوامل بازدارنده كه مورد تأكيـد تمـام مصـاحبه    نيتر مهمهمچنين يكي از 

اثر شدن تبليغـات   به بي تواند يمبود كه  »كافي رساختيزفقدان امكانات و «ت قرار داش

ورزش همگاني بينجامد. ناگفته پيداست كـه بـراي پـرداختن بـه هـر كـاري ابتـدا بايـد         

امكانات و زيرساخت آن را فراهم كرد. در زمينه ورزش همگاني نيز در كشور ما كمبود 

و رايگان در دسـترس مـردم باشـد، محسـوس      يآسان بهآن دسته از فضاهاي ورزشي كه 

مند به اين كـار   و يا حتي عالقه كند يماست. شايد براي كسي كه شروع به ورزش كردن 

است، كمبود امكانات كافي در جلسات ابتدايي، مانع از پرداختن به فعاليت بدني نشـود  

ـ پ و براي استمرار آن، وجود امكانات در دسترس نظير فضـاي  درازمدتاما در  ي رو ادهي

، فردي ممكن است براي گريد  انيب  بهمناسب، پارك، زمين ورزشي و... . ضرورت دارد. 

پرداختن به يك يا دو جلسه فعاليت بدني، زحمـت پيمـودن مسـافتي طـوالني را بـراي      

رسيدن به فضايي مناسب مانند پارك به خود هموار كنـد امـا اگـر قـرار باشـد فعاليـت       

مانع شود. چنين مسـائلي   تواند يماش قرار گيرد، بعد مسافت  نهورزشي جزء برنامه روزا
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شـوند. در همـين زمينـه،     كـم اثـر  اي نيـز تـا حـدي     كه تبليغات رسـانه  شود يمموجب 

و امـاكن عمـومي ورزش از    هـا  باشـگاه ) نشان دادند توسعه 1392پور و همكاران ( جوادي

لمان، ژاپن، مـالزي، فنالنـد و   عوامل اصلي توسعه ورزش همگاني در كشورهاي استراليا، آ

در  هـا  رسـاخت يزبنابراين با عنايت به اهميت باالي وجود امكانات و ؛ دانمارك بوده است

كه مسئوالن سطح كالن كشور در اين زمينه  رود يمراستاي توسعه ورزش همگاني، انتظار 

 توانـد  يمي كنند. رسانه نيز در همين خصوص شياند چارهو براي برطرف ساختن كمبودها 

ـ ا  بهرا به گوش نهادهاي نظارتي برساند و  مسئله ها يكاستبا برجسته كردن اين كمي و   ني

 ي سيما در تحريك مطالبه گري نهادهاي نظارتي عمل كند.ا رسانه، به نقش بيترت 
 درتوان گفت كه نياز جامعه به ارتقاي سـطح فعاليـت جسـماني صـحيح و      مي تينها در

تلويزيـون   بخصـوص و  هـا  رسـانه شـهود اسـت و در ايـن زمينـه،     ، سالمت، نيازي متينها
، اهميـت شناسـايي راهكارهـا را بـراي     مسـئله نقشي مؤثر و پررنگ ايفا كنند و اين  توانند يم

دهد. البته در اين ميان بايد به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه سـرانجام   تسهيل امر نشان مي
، نيازمند برطـرف سـاختن موانـع موجـود در مسـير      ي و حصول نتايج كامل آنزير برنامههر 

كه مسئوالن امر در زمينه توسـعه ورزش   رود يمي تعيين شده است و بنابراين انتظار ها هدف
ي ريكـارگ  بـه را مورد توجه قرار دهند و با  دست  نيا ازيي ها پژوهشهمگاني و رسانه، نتايج 

سعه فرهنگ ورزش همگاني در جامعـه  هاي خود، راه رسيدن به هدف تو ريزي در برنامه آنها
ي هـا  پژوهشرا تسهيل كنند. همچنين براي عملياتي ساختن نتايج اين پژوهش، نياز به انجام 

تـر   بزرگ يپژوهشدر جامعه  آمده  دست  بهي ها مؤلفهتعيين روايي و پايايي  منظور بهپيرو آن 
 .طلبد يمگران را هاي الزم است كه همت مسئوالن امر و پژوهش يبند تياولوو نيز 

 منابع

). طراحـي مـدل   1393چيان، هاشم. ( احساني، محمد؛ صفاري، مرجان؛ اميري، مجتبي و كوزه

 .87-108)، صص 27( 6، مطالعات مديريت ورزشيورزش همگاني ايران. 

ي عوامـل مـؤثر در نهادينـه كـردن     ساز مدلشناسايي و ). 1393علـي. (  آصفي، احمد

 له دكترا، دانشگاه تهران.رسا ورزش همگاني در ايران.
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). شناسـايي ديـدگاه   1391افروزه، محمدصـادق؛ حميـدي، مهـرزاد و الهـي، عليرضـا. (     

فصلنامه ها بـه ورزش.   رسانه در خصوصها  هاي ورزشي دانشگاه اعضاي انجمن

 .55-70صص )، 1( 19 ي ارتباطي،ها پژوهش

). ارائـه چـارچوب   1392نيـا، مونـا. (   سركندي، مژده و سـميع  پور، محمد؛ قويدل جوادي

مطالعات مـديريت  نظري و طراحي الگو براي توسعه ورزش همگاني در ايران. 

 .127-148)، صص 21( 5، ورزشي

ي ها رسانه). نقش 1392خالديان، محمد؛ مصطفايي، فردي؛ صمدي، مهران و كيا، فرخ. (

)، 2( 1، هـاي ورزشـي   مديريت ارتباطات در رسـانه جمعي در توسعه ورزش. 

 .48-55صص 

بنـدي   يـت اولو). شناسايي و 1390الياسي، قنبر. ( زعفريان، رضا؛ خرمي، زهرا و محمدي

فصـلنامه مطالعـات   ي نقش تلويزيـون در توسـعه فرهنـگ كـارآفريني.     ها مؤلفه

 .67-86)، صص 2( 1، اي رسانه و فرهنگ رشته ينب

و ورزش  بـدني  يـت نظام جـامع توسـعه ترب   ي). سند راهبرد1382( .بدني يتسازمان ترب

 .رانيمحترم وز ئتيه 9/6/82مصوبه جلسه مورخه  .كشور

). تبيـين راهكارهـاي جـذب و    1391ي، ميرحسن و بردي محمدآلق، قربـان. ( عامر يدس

ي ورزش همگـاني ـ تفريحـي (مطالعـه     ها برنامهافزايش مشاركت شهروندان در 

 .23-34)، صص 4( 2فصلنامه علوم حركتي، موردي اروميه). 

ي هـا  برنامـه ). بررسـي و تحليـل محتـواي    1393ي. (مهد يدسراهيم و آقاپور، شكراني، اب

ي معاصـر در مـديريت   هـا  پـژوهش ورزشي سيماي جمهوري اسالمي ايـران.  

 .81-92)، صص 8( 4، ورزشي

). ورزش همگــاني 1392مقــدم، كيــوان و صــفاري، مرجــان. ( شــهبازي، مهــدي؛ شــعباني

 .69-97)، صص 76( 20، و راهبردنشريه مجلس (ضرورت، موانع و راهكارها). 

). نقــش 1389اشــلقي، عبــاس؛ پاشــايي، محمــود و مــدبري كليــاني، رحــيم. ( طلــوعي 

مطالعـات  ي جمعـي در توسـعه ورزش شـهروندي (ورزش همگـاني).     ها رسانه

 .181-192)، صص 2( 2مديريت شهري، 
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طراحـي و تـدوين مـدل نقـش تلويزيـون در توسـعه       ). 1393عرب نرمـي، بتـول. (  

 رساله دكترا، دانشگاه تهران. ي اصلي ورزش كشور.ها فهمؤل

ي ها برنامه). مطالعه محتواي كمي 1390عسگري، بهمن؛ قاسمي، حميد و كشكر، سارا. (

 18، ي ارتبـاطي ها پژوهشفصلنامه ). 3ورزشي شبكه ورزش و جوانان (شـبكه  

 .135-151)، صص 68(

). توسـعه ورزش از  1386لـي محمـد. (  ير احمـد و اميرتـاش، ع  ام يدسقاسمي، حميد؛ مظفري، 

 .131-148)، صص 17( 5 ،فصلنامه پژوهش در علوم ورزشيطريق تلويزيون ايران. 

ي جمعـي  هـا  رسانه). بررسي نقش 1392پور، نگار و آنت، زينب. ( علي؛ قلي قره، محمد

مديريت ارتباطات در در گرايش دانشجويان دانشگاه الزهرا به ورزش همگـاني.  

 .40-47)، صص 2( 1، رزشيهاي و رسانه

). شناسـايي و  1394. (محمدجواد يدسقهرماني تبريزي، كوروش و رضوي محمودآبادي، 

هـاي   يتفعالبندي موانع مشاركت كاركنان ادارات دولتي استان كرمان در  يتاولو

نشـريه مـديريت   . 1ورزشي با رويكرد منسـجم آنـاليز چنـدمعياره و كـپ لنـد      

 .83-98)، صص 1( 7، ورزشي

گروهـي كشـور بـا اهـداف      يهـا  بررسي همسويي عملكـرد رسـانه  ). 1387ر. (راد، امي قيامي

 انـداز   كيـد بـر سـند چشـم    أمقاله همـايش ملـي مـديريت ورزشـي بـا ت      ي.بدن تيترب

 .41-43اسفندماه، صص  المپيك، آكادمي ملي ايران. اسالمي جمهوري ساله 20

وهـي و مطبوعـات در ورزش   ي گرها رسانهبررسي نقش ). 1386كردي، محمدرضا. (

 ).43( 2بدني و علوم ورزشي،  يتترب. طرح پژوهشي، پژوهشكده ايران

). بررسي اهميت عوامل بازدارنده زنـان تهـران از   1386كشكر، سارا و احساني، محمد. (

فصـلنامه  مشاركت در ورزش تفريحي با توجه بـه متغيـر خصوصـيات فـردي.     

 .113-134)، صص 2( 5 شناختي زنان، مطالعات اجتماعي روان

روش پــژوهش كيفــي در علــوم ). 1388لينــدلف، تــامس آر و تيلــور، برايــان ســي. (

 (ترجمه عبداهللا گيويان). تهران: همشهري.ارتباطات 
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). شناسـايي و  1390بخـش، محمدرضـا. (   محمدكاظمي، رضا؛ قاسـمي، حميـد و رسـتم   

ي (وزارت ورزش بـدن  تحليل موانع رفتاري كارآفريني سازماني در سازمان تربيت

 .89-100)، صص 2(1 ي معاصر در مديريت ورزشي،ها پژوهشو جوانان). 

). بررسـي نقـش چهارگانـه    1390مرادي، مهدي؛ هنري، حبيب و احمدي، عبدالحميد. (

 نشريه مديريت ورزشي،ي ورزشي در توسعه فرهنگ ورزش همگـاني.  ها رسانه

 .167-180 )، صص9( 3

ي نهادينـه كـردن   هـا  روش). 1394يد و قاسمي، حميـد. ( ميناوند، محمدقلي؛ باقري، سع

ورزش همگاني از طريق رسانه ملي از ديدگاه كارشناسان (مطالعه موردي: شبكه 

 .9-34)، صص 1( 22، ي ارتباطيها پژوهشفصلنامه ورزش سيما). 
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