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 چكيده

 يكـرد بـود كـه بـا رو    يـران ا ياسـالم  يجمهـور  يمايسـ  يـق از طر يمؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگـان  هاي¬مؤلفه ييشناسا يقتحق ينهدف از انجام ا
ورزش كشـور   ينمسئول ي،رسانه ورزش ي،در حوزه ورزش همگان ينو فعال ينمورد نظر را متخصص يانجام گرفت. جامعه آمار يفيبه صورت ك ياكتشاف
. ابـزار جمـع   يدنـد انتخـاب گرد  برفي¬گلوله گيري¬دادند كه با روش نمونه يلدر حوزه رسانه را دارند تشك يتورزش كه سابقه فعال يدانشگاه يدو اسات
 يمحتـوا  تحليـل  روش از هـا ¬داده آوري¬و پس از جمع  يدرس يمصاحبه به اشباع نظر ينم چهاردهمانجا از پس محقق كه بود مصاحبه ها¬داده يآور
مؤلفـه در   11 ي،مؤلفه در نقش شناخت 18كه  يدگرد ييمؤلفه شناسا 45شامل  يقتحق يفيبخش ك هاي¬يافته. يدآن استفاده گرد يلتحل يهتجز يبرا يفيك

پژوهش محقق ابتدا  ين. در ايدندگرد ييبرنامه شناسا ديبه عنوان عوامل مؤثر برتول يزمؤلفه ن 12بودند و  يزيونتلو يميمؤلفه در نقش تنظ 4 ي،نقش هنجار
حاصـل از   يفراهم كرد. سپس با انتخاب چند مفهوم اصل يقتحق يانجام مراحل بعد يرا برا اي¬ينهزم يشپ يق،تحق ينظر يو مبان يشينهپ ياتادب يبا بررس

و  يهنجار ي،شناخت نقش( يقتحق اصلي ¬مؤلفه موثر در سه موضوع 33 ييشناسا يانگرب يقتحق ينا يينها يج. نتايدمشخص گرد يقمطالعات، اهداف تحق
نگرفـت و در   يسـه گانـه جـا    هـاي ¬كـه در نقـش   يدگرد ييشناسا يزمؤلفه ن 12 ين. همچنيدگرد ييمؤلفه به عنوان عوامل بازدارنده شناسا 31) و يتنظم
  .برنامه خالصه شد يدمربوط به تول هاي¬مؤلفه

  
  ها: كليد واژه
 فرهنگ يزيون،تلو ي،رسانه جمع ،يورزش همگان
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  مقدمه

امروزه با توجه به تغييراتي كـه در نـوع نگـرش انسـان هـا بـه       
وجود آمده، اكثر افراد آرزوي داشتن زندگي شـاد، سـالم و   

هـايي (فعاليـت   بلند مدتي را دارند. مد نظر قرار دادن فعاليـت 
هـاي  بدني، عدم مصرف دخانيـات، عـدم مصـرف نوشـيدني    

جات و سبزيجات در رف حداقل پنج وعده ميوهالكلي و مص
سال افزايش دهـد   14روز) ممكن است طول عمر افراد را تا 

). با اين وجود در حال حاضر افـراد  2008، 1(خاو و همكاران
خيلــي كمــي تغذيــه ســالم دارنــد و در فعاليــت بــدني مــنظم  

تحـرك هسـتند (آصـفي،    كنند و به عبارتي بـي مشاركت مي
ــين 1392 ــاني ). همچن ــت جه ــازمان بهداش ــه WHO( 2س ) س

شاخص براي سنجش سالمت و تندرستي بـين ملـل مختلـف    
ها، مرگ و مير و كاميابي) كـه ايـن   ارائه كرده است (بيماري

مسئله باعث شده تـا كشـورهاي جهـان بكوشـند بـا اقـدامات       
مناسب به هنجارهاي مطلوبي در سه شاخص ياد شـده دسـت   

راستا از ايـن نكتـه نبايـد غافـل     ). در اين 1387يابند (گائيني، 
هـاي اخيـر   هاي اجتمـاعي كـه در سـال   بود كه يكي از پديده

رشد چشمگيري داشته و آحاد مردم را تقريباً تحت تأثير قرار 
توانـد سـهم   داه است، تربيـت بـدني و ورزش اسـت كـه مـي     

بسزايي در مرتفـع سـاختن مشـكالت يـاد شـده داشـته باشـد        
 و هدفمنـد  يافتـه سازمان ازىب نوعى ورزش). 1386(كردي، 

 جسـمانى،  قـواى  تقويت منظور به هاحركت آن در كه است

شود (جوادي پور و  مى اجرا مهارت كسب و افزايش روحيه
 و تربيت بدني و ورزش بـا تجـارب   اهداف ).1392نيا، سميع

 جهـت  و مقاصـد  كننـده  تعيـين  و در ارتباطنـد  افـراد  عاليـق 

 تربيت علم حيطه توسعه اهميت و به توجه با هستند و هابرنامه

 جمعيتـي  هـاي هرد بـه  محـدود  آن اهـداف  ورزش و بـدني 

 يافتـه  گسـترش  جمعيتي هايرده تمام به نيست؛ بلكه خاصي

). بنابراين نقش ورزش و فعاليت بدني بـه  1388است (فتحي، 
اي در يـاري رسـاندن بـه    عنوان راهبردي كـه توانـايي بـالقوه   

اقتصــادي دارد، بســيار حــائز  اهــداف ســالمتي، اجتمــاعي و  

                                                      
1. Khaw et al 
2. World Health Organization 

). در ايــران بــر اســاس 1391باشــد (ســيدعامري، اهميــت مــي
بندي نظام جامع توسعه ورزش كشور، ورزش به چهار تقسيم

اي تفريحي، قهرماني و حرفـه  -مؤلفه اصلي تربيتي، همگاني 
) كه نا گفته پيداست نقش 1393شود (عرب نرمي، تقسيم مي
ــاء ورزش ســالمت و شــادابي جامعــه   هــاي همگــاني در ارتق

نمايد زيرا ورزش همگاني به توسـعه يـك جامعـه    مؤثرتر مي
متحد با سياست ورزش براي همه از طريـق مشـاركت بيشـتر    

). 2009، 3در ورزش هدفمند اشـاره دارد (آمـان و همكـاران   
ورزش همگاني توسط كميته پيشرفت ورزش شـوراي اروپـا   

هايي براي افـراد  به عنوان يك عبارت و فراهم نمودن فرصت
مند بـه ورزش كـردن در زمـان اوقـات فراغـت جهـت       عالقه

هاي ورزشي بدون هيچگونه محـدوديت  مشاركت در فعاليت
ناشي از وضعيت اجتماعي، نژادي و معلوليـت تعريـف شـده    

گـردد ايـن اسـت كـه     است، آنچه از اين تعريف استنباط مي
ق همـه  منـد و ورزش حـ  همه افراد بايد از ورزش كردن بهره

همانگونــه كــه از مباحــث نيــز  .)2012، 4افــراد اســت (زوربــا
باشد ورزش همگاني داراي فوايد بيشماري است مشخص مي

كه همين نكته برلزوم تالش هرچه بيشتر براي نهادينه كـردن  
  آن در جامعه به عنوان يك فرهنگ اشاره دارد.

ــدن ــه 1990( 5وندرزان ــگ را مجموع ــاي ) فرهن اي از رفتاره
داند كه از نسلي ه شده براي تفكر، احساس و عمل ميآموخت

به نسل ديگر انتقـال يافتـه و متضـمن تجسـم ايـن الگوهـا در       
بخش مادي است. پر واضح است براي اينكه هر موضـوع يـا   

اي به چنين سـطحي برسـد، التـزام بـه نهادينـه شـدن در       مقوله
) نهادينه كردن را 2002( 6سطح جامعه دارد. كوستوا و روس

داننـد، جـايي كـه    هاي جديـد مـي  جرا و دروني كردن عملا
شوند. پذيرش فعـال موقـع اجـرا (در    اعمال جديد پذيرفته مي

اعمال و رفتارها) و دروني كردن (موقعي كه افـراد اعمـال را   
-گردند) رخ ميبينند و براي انجام آن متعهد ميارزشمند مي

ارت از همچنين در تعريفي مختصر، نهادي كردن را عب .دهد
كننـد كـه موجـب    ها و شرايطي بيـان مـي  فراهم آوردن زمينه

                                                      
3. Aman et al 
4. Zorba 
5. Vanderzardan 
6. Kostova & Roth 
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شـود  ثبات و پايداري و فراگير شدن رفتارهـاي مطلـوب مـي   
 2). در مجموع بايد گفت يك عمـل نهـادي  2001، 1(اسكات

واقعيـــت «و » فراگيـــري «، »اســـتمرار «داراي ســـه ويژگـــي 
) كه از بين 1980، 4گودمن و بيزرمن(شدن است » 3اجتماعي

هـا  آنها ويژگي واقعيت اجتماعي شدن نسبت به ساير ويژگي
تر است، به عبارتي شرط الزم براي دو ويژگي تر و مهممقدم

شود. واقعيت اجتماعي مبناي رفتارهاي ديگر نيز محسوب مي
اجتماعي بوده، باعث سرايت و فراگيري آنها در كليه سطوح 

ــه شــوند. عوامــل و نيروهــاي رســيدن  مختلــف جامعــه مــي ب
): 1386(روشندل اربطاني،  اندواقعيات اجتماعي نيز سه دسته

) به منظور عينيت بخشـيدن  5قواعد و مقررات (عوامل تنظيمي
) بـه منظـور   6ها (عوامل هنجاريها و ارزشبه ساختارها.  نرم

ــه رفتارهــا.  باورهــا و ادراكــات (عوامــل    عينيــت بخشــيدن ب
ارها و رفتارهـا.  ) به منظور عينيت بخشيدن بـه سـاخت  7شناختي

واقعيت اجتماعي چنين به رفتار اشاره دارد كه؛ رفتـار خـارج   
از وجود هر فردي قـرار دارد و بخشـي از حقيقـت اجتمـاعي     

باشـد (گـودمن و   است و وابسـته بـه هـيچ فـرد خاصـي نمـي      
  ). 1980بيزرمن، 

سـازي يـك فرهنـگ و بـه طـور      از سوي ديگر براي نهادينـه 
واقعيت اجتماعي در مورد يـك   تر براي رسيدن بهاختصاصي

رفتار نياز به ابزار و امكانات قدرتمند وجـود دارد. در دنيـاي   
هـاي گروهـي يكـي از ابزارهـاي اساسـي بـراي       امروز رسـانه 

بررسي مسائل اجتماعي، اطـالع رسـاني و آمـوزش هسـتند و     
هـاي اجتمـاعي بـه    عامل بسيار مؤثري در شكل گيري ارزش

هـاي  ). واژه رسـانه بـه روش  1391رونـد (ظريفـي،   شمار مـي 
مختلفي تعريف شده است. براي مثال آنرا به اختصار عبـارت  

اند كه به ابزراهاي هدفمند انتشار رسانه ارتباطي تعريف كرده
هـا،  شـود ماننـد روزنامـه   حقايق، عقايد و سرگرمس گفته مي

هاي نـوين  هاي سينما، راديو، تلويزيون و رسانهمجالت، فيلم
-) همچنين آنرا به صورت كلـي 2007نت (هانگ، مانند اينتر

                                                      
1. Scott 
2. Institutionalized Act 
3. Social Reality 
4. Goodman & Bazerman 
5. Regulative Factors 
6. Normative Factors 
7. Cognitive Factors 

هـاي توليـد و نشـر اطالعـات، سـرگرمي و اعمـال       تر، سيستم
اند (خرمـي،  هاي اجتماعي تعريف نمودهانواع مختلف كنترل

هاي جمعي امروزه به منبع غالب شـكل گيـري   ). رسانه1390
اند واين ادعا كـه  هاي اجتماعي در جوامع تبديل شدهواقعيت
اي قـرار دارد، بـي   هـاي رسـانه  ا در محاصـره واقعيـت  دنياي م

هـا  توانـد باشـد. در ميـان رسـانه    شك ادعاي قابل بحثـي مـي  
هـا را در چرخـه   تلويزيون در دهه پنجاه ميالدي انواع ورزش

تبليغات قرار داد و در دهه نود ماهواره بعد ديگري به ورزش 
، 8افزود و آن را در سـطح جهـان گسـترش داد (هـاني بـورن     

ها كاركردهـاي  ). همچنين محققين مختلف براي رسانه2000
انــد كــه عمومــاً يكســان بــوده و بــا گونــاگوني را بــر شــمرده

توان پوشاني دارند. در يك تقسيم بندي كلي مييكديگر هم
ها در چهار كاركرد خالصه نمود: اطـالع  كاركردهاي رسانه

به رساني يا نظارت بر محيط، همبستگي اجتماعي در واكنش 
محيط، انتقال ميراث فرهنگي از يك نسـل بـه نسـل ديگـر و     

هـا  ). در ميـان انـواع مختلـف رسـانه    1390سرگرمي (خرمي، 
توان تلويزيون را پركـاربردترين آن دانسـت، علـت آن را    مي

شود در ارزان بودن و دسترسي آسـان جسـتجو نمـود.    نيز مي
 اي اسـت كـه از طريـق عـواملي چـون ميـزان      تلويزيون رسانه

هـا، نيازهـاي   ها و برنامـه ها، تنوع شبكهپوشش، تعداد گيرنده
ها، مـداومت ارتبـاط و ميـزان رضـايت     مخاطبان، زمان برنامه

تواند اثرات بلند مدت و گاه آني (مطلوب يـا نـا   مخاطبان مي
). در 1388مطلوب) بر جامعـه مخـاطبش بگـذارد (خالصـي،     

هـاي  نامـه ايران به مجموعه فـراهم كننـده و پخـش كننـده بر    
). در حال 1393شود. (عرب نرمي، تلويزيوني، سيما گفته مي
توان به تلويزيون به عنوان با نفوذ ترين حاضر نيز بي شك مي

رسانه در ميان مردم ايران اشاره نمود. به نحوي كـه در ايـران   
سـاعت در   7% بوده، بـه طـور متوسـط    1/96ضريب نفوذ آن 

اعت را اعضــا يــا ســ 3روز روشــن اســت و بــه طــور متوســط 
). 1390كننـد (خرمـي،   عضوي از خانواده از آن استفاده مـي 

توان عنوان كـرد در ايـران تلويزيـون بـيش از هـر      بنابراين مي
تواند در فراگير شـدن ورزش نقـش داشـته    رسانه ديگري مي

باشد. البته ورزش نيز به طور موفقيت آميزي به عنوان راهبرد 

                                                      
8. Honeybourne 
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هاي مختلف مورد رسانه جذب مخاطب توسط تهيه كنندگان
استفاد قرار گرفته است. در سراسر نيمه دوم قرن بيستم و قرن 

يكم، ارتباط بين رسانه و ورزش تشديد يافته است تـا  وبيست
اند كه تشخيص ايـن كـه   جايي كه طوري در هم گره خورده

شـود، دشـوار   رسد و ديگري شروع ميكجا يكي به اتمام مي
پس بـي شـك ايـن مسـأله مبـرهن      ). 2009، 1است (نيكلسون

است كه امروزه تعداد زيادي از مردم ورزش را از تلويزيـون  
كنند، ميزان قابل توجهي پخش تلويزيوني ورزشـي  تماشا مي

وجود دارد و پخش ورزش از تلويزيـون يـك وسـيله عمـده     
تـوان گفـت فقـط    براي تبليغـات اسـت. بـا وجـود ايـن، نمـي      

از تلويزيـون پخـش    هاي بـزرگ رويدادهاي ورزشي و ليگ
ــي ــاعي   . شــوندم ــوري مســئوليت اجتم ــق تئ ــر طب ــين ب همچن

هـاي هنجـاري و   ها در برابر جامعه) و تئوري(مسئوليت رسانه
كــاركردي؛ اطــالع رســاني بــه موقــع، دقيــق و ســريع، ارائــه  
-بازخوردهاي الزم و نيز انعكاس نقدهاي كارشناسي، تعديل

عه را به دنبال دارد هاي راهبردها و در نهايت توسها و پختگي
كه نقش پررنگ تلويزيون در ايـن زمينـه بـه وضـوح روشـن      

همچنـين تحقيقـات مختلفـي در     .)1391باشـد (حيـدري،   مي
) 1388قيـامي راد (   مورد ورزش و رسانه انجام گرفته اسـت. 

 در زيـادي  بسـيار  تـأثير  هـا برنامـه  ايـن  كه رسيد نتيجه اين به

 دارد %)80قهرماني( بعد در هاي ورزشيرشته ترويج و توسعه

. اسـت  %)20( نـاچيز  همگـاني  بعـد  در آن تـأثير  حاليكـه  در
ــين  1390مــرادي و همكــاران ( ــد ب ) در پژوهشــي نشــان دادن

هـاي ورزشـي بـا توسـعه فرهنـگ      هاي چهارگانه رسـانه نقش
ــين    ــود دارد. همچن ــا داري وج ــاط معن ــاني ارتب ورزش همگ

هاي ورزشي رسانه ها اظهار داشتند كه با وجود تاثيرآزمودني
هاي ورزشي توجه مناسب و بر توسعه ورزش همگاني، رسانه

مطلوبي به ايـن مسـاله ندارنـد. فروغـي عروجـي و همكـاران       
) به اين نتيجه رسيدند كه ورزش دانـش آمـوزي بايـد    2013(

ها مورد بررسي قرار بگيرد و رويكردهـايي را بـراي   در برنامه
خـروج از شـرايط موجـود و     ايجاد تعامل بيشتر با رسانه براي

ريـزي  ارتقاء جايگاه متوسطش كشف نمايد، آنها براي برنامه
دقيق، شناسايي شرايط فعلي رسانه جمعـي در توسـعه ورزش   

                                                      
1. Nicholson 

ــاران    ــاالرد و همك ــتند. ب ــروري دانس ــوزي را ض ــش آم  2دان
هاي گروهـي سـطوحي   ) دريافتند كه استفاده از رسانه2009(

ده دارنـد، در حقيقــت  از هـدايت كـردن تمرينـات را بـر عهـ     
استفاده و تماشاي مرتب رسانه (تلويزيون، دي وي دي) واقعا 
بهترين هدايت كننده براي تمرين و فعاليـت هسـتند. دونـد و    

ها را بـه عنـوان سيسـتم عصـبي مركـزي      ) رسانه2012( 3پاتيل
هـاي جمعـي را در   جامعه معرفي نموده و نقش مثبـت رسـانه  

ــد. اي ــا 2012( 4لهــان و جنســرتوســعه ورزش اثبــات نمودن ) ب
بـار در هفتـه در پـر     2بررسي و تحليل برنامه رقص يـخ، كـه   
هـاي تلويزيـون ملـي    بيننده تـرين سـاعات در يكـي از كانـال    

شد، مشاهده كردند كـه تعـداد كودكـان در    تركيه پخش مي
ها هـاكي روي يـخ و اسـكيت بـه ميـزان قابـل تـوجهي        سالن

-) نيـز رسـانه  2012ان (و همكـار  5افزايش يافته است. الشامي

هاي جمعي را به عنوان يك ابزار مورد استفاده بـراي ارتقـاء   
  سبك زندگي فعال از نظر جسماني معرفي نمودند. 

همانگونه كه از مباحث نيز مسـتطر اسـت ورزش همگـاني و    
-شـماري مـي  شيوع آن در جامعه شامل فوايد و محسنات بي

ردن فرهنـگ آن  باشد كه اين مسأله اهميت لزوم بر نهادي ك
سازي هـر فرهنـگ   سازد. براي نهاديدر جامعه را مبرهن مي
-ها مـي باشند كه در اين بين از رسانهعوامل زيادي دخيل مي

توان به عنوان ابزاري نيرومند در اين زمينه ياد كرد. بـا توجـه   
به مواردي كه در مورد همبستگي بـين رسـانه و ورزش ذكـر    

توانـد  يكديگر، اين مسأله نمـي  گرديد و تأثير گذاري آنها بر
دور از ذهن باشد كه استفاد از رسانه ملي در ايران بـه عنـوان   
بانفوذ ترين نوع رسانه، در ارتقـاء ورزش همگـاني و نهادينـه    

تواند بسيار مؤثر باشـد. در ايـن تحقيـق    كردن فرهنگ آن مي
نيز با عنايت به اين مطلب كه رسانه قادر به تـاثير بـر نگـرش،    

باشـد، محقـق در پـي آن    ها و رفتار مخاطبان خود مـي ارزش
است تا بر اساس تئوري نهادي، سه نقش شناختي، هنجاري و 
تنظيمــي را در راســتاي توســعه ورزش همگــاني از طريــق     

هـاي  هـاي هـر يـك از نقـش    تلويزون بررسي نمايـد و مؤلفـه  

                                                      
2. Ballard et al 
3. Dhonde & Patil 
4. Ilhan & Gencer 
5. Alshamli et al 



  15        1394 زمستان، 3، شمارة چهارمهاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال  پژوهش  
  

مذكور را در مسير توسعه فرهنگ ورزش همگاني شناسـايي  
بنابراين سوال اصلي اين پژوهش اين است كـه  وتعيين نمايد. 

عوامــل توســعه فرهنــگ ورزش همگــاني از طريــق ســيماي  
  جمهوري اسالمي ايران چيست؟

  

  پژوهش روش شناسي
كـه روش   بـوده اين تحقيق از منظر هـدف از نـوع كـاربردي    

 كيفي مي باشد. تحقيق حاضر اكتشافي اسـت چـرا  انجام آن 

تر اين موضوع بـوده اسـت   كه به دنبال اكتشاف و فهم عميق 
ــگ ورزش      ــعه فرهن ــذار در توس ــل تاثيرگ ــدام عوام ــه ك ك

  همگاني از طريق سيما در ايران هستند. 
ها در اين پژوهش از مصاحبه عميق آوري دادهبه منظور جمع

استفاده گرديد. جامعه آماري اين پژوهش را مجموعـه اي از  
االن متخصصين رسانه داراي سابقه تدريس دانشگاهي يـا فعـ  

همگـاني و رسـانه، متخصصـين تـرويج ورزش      حوزه ورزش
همگاني در رسانه و آشـنا بـا آن، صـاحب نظـران و صـاحب      
منصــبان ورزش همگــاني، برنامــه ســازان ورزشــي، سياســت  
گـذاران و مشـاوران ورزشـي سـازمان صـدا و سـيما تشــكيل       

هــا و دادنــد. بــراي انتخــاب خبرگــان جهــت انجــام مصــاحبه 
اي يـا گلولـه   ، از روش نمونه گيري زنجيـره هاشناسايي مؤلفه

ها تا تكميل و اشباع نظرات ادامه برفي استفاده شد و مصاحبه
مصاحبه شونده اين بخش بـه پايـان    14يافت كه در نهايت با 

  رسيد.
ــي ســواالت مصــاحبه از نظــر    ــين رواي ــر از  10جهــت تعي نف

متخصصين استفاده گرديد و با نظر ايشـان سـواالت مصـاحبه    
هـا  د بازنگري قرار گرفت. همچنين جهت پايايي مصاحبهمور

پذيري (توسط بـيش از يـك نفـر     از روش باز آزمون و تأييد
كدگذار) استفاده گرديد كـه در هـر دو روش ميـزان توافـق     

هـاي بـه   جهت تجزيه و تحليل داده قابل قبولي وجود داشت.
دست آمده از مصاحبه از روش تحليل محتواي كيفي با تكيه 

ر كدگذاري باز، محوري و گزينشي استفاده گرديد. در اين ب
هاي بدست آمده از مصـاحبه   شيوه از كدگذاري، محقق داده
هاي اطالعاتي تقسيم ها يا دسته و يا كدهاي طبيعي را به مقوله

كند؛ به اين صورت كه ابتـدا تعـدادي مقولـه را مشـخص     مي
-ه و به اينكند و سپس به آرامي تعداد آنها را كاهش دادمي

كنـد. در ايـن   صورت مضامين اصلي تحقيق را شناسـايي مـي  
مؤلفـه مـوثر در سـه مفهـوم اصـلي تحقيـق (نقـش         33تحقيق 

 12شناختي، هنجاري و تنظمي) شناسـايي گرديـد. همچنـين    
هـاي سـه گانـه جـاي     مؤلفه نيز شناسايي گرديد كه در نقـش 

نگرفت، لكن به دليل مهـم شـمرده شـدن از سـوي مصـاجبه      
  هاي مربوط به توليد برنامه خالصه شد. ندگان  در مؤلفهشو

  پژوهش هاينتايج و يافته
مصـــاحبه بـــا متخصصـــين انجـــام گرفـــت. ايـــن  14تعـــداد 

متخصصين افرادي بودند كه عالوه بر آشنايي با هر دو حوزه 
رسانه و ورزش همگاني، در راستاي توسعه ورزش همگـاني  

هستند. گزارش توصـيفي   اند و يا صاحب نظريا فعاليت داشته
  كنيد.مشاهده مي 1آن را در جدول 

  گزارش توصيفي نمونه تحقيق.1جدول 
درصد فراواني فراواني  متغير ويژگي جمعيت شناختي

 جنسيت مرد 12 86
14 2 زن

21/42 3 كارشناسي
 كارشناسي ارشد 2 14/28تحصيالت

64/28 9 دكتري
 ر رسانهاستاد دانشگاه و شاغل د 2 14/28

 تخصص
21/42 3 برنامه ساز ورزشي
 رئيس گروه ورزش شبكه 2 14/28

14/28 2 ورزشي كشور مقامات
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7/14 1 كارشناس رسانه اي ورزش
استاد مديريت ورزشي (مدرس) 4 28/57

  
ركن شناختي ساختارهاي شناختي و دانش اجتماعي مردم را 

م در انتخاب كند و چارچوب و روش منطقي مردمنعكس مي
دهـد. بـا توجـه بـه     و تحليل اطالعات را تحت تأثير قـرار مـي  

هاي شناسايي شده در ايـن نقـش ارائـه    ، مؤلفه2نتايج جدول 
  اند.گرديده

  نتايج كددهي عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگاني از طريق تلويزيون (نقش شناختي) .2جدول 

تعداد كد 
 هاشوندمصاحبه

  هاي اطالعاتيدسته
 كدگذاري باز)(

  مقوله اصلي
(كدهاي 
 محوري)

موضوع 
  اصلي

(كدهاي 
 گزينشي)

  توجه به مسائل حقوقي و قانوني در زمينه ورزش همگاني و فعاليت بدني (مثالً قوانين بيمه) نفر 6

  اطالع رساني

  شناختي

  هاي گفت و گو محور و علمي)پرداختن مستقيم به ورزش همگاني ( مانند برنامه نفر 6
  هاي جسماني) تحركي و ورزش نكردن(ناهنجاريبرجسته كردن پيامدهاي بي  نفر 5
  ارائه مفاهيم ورزش و سالمت به زبان ساده و قابل فهم براي تمام اقشار جامعه نفر 5
  هاي سخت افزاري موجود در زمينه ورزش همگانيشناساندن ظرفيت نفر 3

 نفر 2
-كنند، در شبكهردمي كه در اماكن عمومي ورزش ميهاي مهمعرفي و اطالع رساني گرو

  هاي استاني
  توجه به بعد پيشگيري و درماني ورزش و فعاليت بدني نفر 7
  گذاري در حوزه ورزش همگانيهاي سرمايهمعرفي فرصت نفر 3

 نفر 6
در ايران و ها (ديابت، قلبي عروقي، ... . ) و سرانه ورزش همگاني مقايسه و بيان آمار بيماري

  هاي جهانيمقايسه آن با نرم
  تكرار و پيوستگي در ارائه مفاهيم نفر 9
  هاي تفريحي ورزشيپوشش و اطالع رساني جشنواره و همايش نفر 4

 نفر 5
هاي گري در مردم در حوزه ورزش همگاني با شفافسازي مصوبات و مسئوليتترويج مطالبه

  دولت در اين زمينه
  همبستگي

  نفر 7
گري نهادهاي نظارتي (مثالً با نشان دادن و برجسته اي سيما در تحريك مطالبهنقش رسانه

هاي نظارتي را هاي اجرايي، حساسيت دستگاهها يا كم كاري دستگاهكردن كاستي
 برانگيزاند)

 نفر 3
زمينه (مثالً هاي تاريخي و پيشينه فرهنگي و توجه به ادبيات پشتيبان در اين استفاده از مؤلفه

  ميراث فرهنگي  )ورزش باستاني

  اي در اين زمينههاي ورزش قهرماني و حرفهگيري از جاذبهاستفاده و بهره نفر 3

  پرداختن غير مستقيم به ورزش (مثالً در فيلم و سريال) نفر 8  سرگرمي
  آموزش حركات ورزشي و ترويج تحرك بدني نفر 3
  و نشاط نهفته در ورزش كردن گروهي به تصوير كشيدن شادي نفر 2

  
-ارز«شـوند.  ها و هنجارها ميهاي هنجاري شامل ارزشنظام

انــد و هــايي از امــر مــورد پســند يــا مطلــوببرداشــت» هــاش
گيرند كه ساختارها همچنين ايجاد استانداردهايي را در بر مي

تواننـد بـا آنهـا مقايسـه و يـا ارزيـابي       يا رفتارهاي موجود مي
نحــوه انجــام كارهــا را مشــخص و شــيوه  » هنجارهــا«ند. شــو

كننـد.  مشروع براي پيگيري اهداف ارزشـمند را تعريـف مـي   
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  پردازد.هاي اين نقش ميبه ارائه مؤلفه 3جدول 
 

  نتايج كددهي عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگاني از طريق تلويزيون (نقش هنجاري) .3جدول 

تعداد كد 
-شوندمصاحبه

  ها

  ي اطالعاتيهادسته
 (كدگذاري باز)

مقوله 
  اصلي

(كدهاي 
 محوري)

موضوع 
  اصلي

(كدهاي 
 گزينشي)

 نفر 4
هاي ورزش و فعاليت بدني با استفاده از رويكرد دروني سازي ارزش

  روانشناختي
اطالع 
  رساني

  هنجاري

  مبارزه با هنجارهاي اشتباه در مورد ورزش بانوان نفر 3
  ماهيت ورزش همگاني تبيين غير رقابتي بودن نفر 4
  ها و توجه به سالئق مختلفاستفاده از گوناگوني ورزش نفر 5
  همبستگي  هاي ديني هم راستا با ورزشاستفاده از آموزه نفر 7
  توجه ويژه به نهاد خانواده و ورزش در خانواده نفر 4

ميراث 
  فرهنگي

  به تصوير كشيدن نقش ورزش در سبك زندگي سالم نفر 2
  توجه ويژه به گروه كودك و نوجوان نفر 7

 نفر 2
هاي مختلف ها و ورزشبهره گيري از تنوع قومي بومي و عاليق آنها به فعاليت

  اي و هم تفريحي)(شامل هم حرفه
  سازي و الگو سازي از فعاالن حوزه ورزش همگانيچهره نفر 4  سرگرمي  هاي مشهور (سلبريتي)استفاده از چهره نفر 8

  
فرآيندهاي تنظيمي عبارتنـد از قابليـت وضـع قواعـد، كنتـرل      
پيروي سايرين از آنها و در صورت لزوم اسـتفاده مناسـب از   

در تـالش بـراي    –ها ها يا تنبيهپاداش –هاي اجرايي ضمانت
تحت تأثير قرار دادن رفتار آينده. اين فرآيندها ممكن اسـت  

هـاي  ده شامل شـيوه از طريق ساز و كارهاي غير رسمي پراكن
قومي، شرم يا اجتناب عمل كنند و يا رسميت زيادي يابنـد و  

هــاي قضــايي بــه كنشــگران متخصــص ماننــد پلــيس و هيئــت
تواند با تأكيد بر شـفاف  واگذار شوند. در رسانه اين نقش مي

هاي سازي اينگونه مسائل صورت پذيرد. در اين بخش مؤلفه
ــرد ا    ــار ك ــب دو ك ــده در غال ــايي ش ــاني و  شناس ــالع رس ط

  اند.نمايش داده شده 4همبستگي قرار گرفتند كه در جدول 

  نتايج كددهي عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگاني از طريق تلويزيون (نقش تنظيمي)  .4جدول 

تعداد كد 
-شوندمصاحبه

  ها

  هاي اطالعاتيدسته
 (كدگذاري باز)

مقوله 
  اصلي

(كدهاي 
 محوري)

موضوع 
  اصلي

(كدهاي 
 گزينشي)

اطالع   هاپژوهش محوري در ساخت برنامه نفر 5
  رساني

 نفر 4  تنظيمي
هاي مسئول در حوزه ورزش پيگيري اجراي مصوبات و وظايف سازمان
  همگاني

  هاي مرتبط با ورزش و سالمتهاي هماهنگي بين سازمانفراهم كردن زمينه نفر 6  همبستگي

 نفر 3
ي كم توانان جسمي (شامل افراد چاق ايجاد اميد و انگيزه عمومي خصوصاً برا

  و معلول و ...)
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تـوان  از ديد صاحبنظران بـدون توجـه بـه عوامـل توليـد نمـي      
اعتماد مخاطب را جلب نمود، و به دنبـال آن تغييـري نيـز در    

دهد. پس بدون در نظر گرفتن چنـين عـواملي،   رفتار رخ نمي
ي، هـاي سـه گانـه شـناخت    تالش براي به ظهور رساندن نقـش 

هـاي  هنجاري و تنظيمي ثمر چنداني نخواهـد داشـت. مؤلفـه   
ارائه گرديـده   5شناسايي شده مؤثر بر توليد برنامه در جدول 

  .است

  نتايج كددهي عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگاني از طريق تلويزيون (توليد برنامه) .5جدول 

تعداد كد 
-مصاحبه

  شونده

  هاي اطالعاتيدسته
 (كدگذاري باز)

  له اصليمقو
(كدهاي 
 محوري)

 گذاري و تعيين مخاطب در ساخت برنامههدف نفر 7

عوامل مربوط به توليد برنامه
 

  هاي متنوعسازي و استفاده از قالبنواختي در برنامهپرهيز از يك نفر 6
  مشاركت سيما با نهادهاي متولي ورزش در ساخت برنامه نفر 3
  اي مهيج و جذابانهرس _طراحي رويدادهاي ورزشي  نفر 4

 نفر 4
هاي سيما با هاي ورزش همگاني در تمام شبكهتوليد و پخش برنامه
  رويكردهاي مختلف

  ها در حوزه ورزش همگانياي هماهنگ با ساير رسانهايجاد جريان رسانه نفر 4

 نفر 8
سازي در حوزه هاي الزم براي برنامهنگري در استفاده از تمام تخصصجامع

  شناسي، فيزيولوژي و... )همگاني (روانشناسي، جامعهورزش

  هااستفاده از مكانيزم بازخورد پس از پخش برنامه نفر 4

 نفر 3
هاي ورزش و سالمت با مخاطب هدف همتا سازي عوامل اجرايي برنامه

  (مثالً نشان دادن مسابقات ورزش كودكان براي كودكان)

 نفر 6
مجري كارشناس و مسلط به علوم ورزشي در  استفاده از مجري با رويكرد

  هاي گفت و گو محوربرنامه

  سازيوجود اتاق فكر باز در روند برنامه نفر 5

 نفر 2
اي ساير كشورها در زمينه ورزش هاي موفق رسانهالگو برداري از فعاليت

  همگاني
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  بحث و نتيجه گيري
فرهنگ هدف از اين تحقيق شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه 

ورزش همگاني از طريق سيماي جمهوري اسـالمي ايـران و   
نيز عوامل بازدارنده در اين مسـير بـود كـه شناسـايي عومـل      
مؤثر با تأكيد بر سه نقش شناختي، هنجاري و تنظيمي انجام 

هـايي نيـز تحـت عنـوان     گرفت كـه در مسـير تحقيـق مؤلفـه    
 هـاي عوامل مؤثر بر توليد جاي گرفتند كـه در خـالل نقـش   

  شود. سه گانه به آنها پرداخته مي
مؤلفــه شناســايي گرديــد كــه ســهم   18در ركــن شــناختي، 

هريك از كاركردهاي چهارگانـه تلويزيـون كـه بـه عنـوان      
باشند يعني اطالع رساني، همبستگي، انتقـال  مقوله اصلي مي

مؤلفـه   4و  1، 2، 11ميراث فرهنگي و سـرگرمي بـه ترتيـب    
برجسـته كـردن   "هـايي چـون   بود. در نقش شناختي، مؤلفـه 

ــي  ــدهاي ب ــاري پيام ــي و ورزش نكردن(ناهنج ــاي  تحرك ه
توجـه بـه بعـد پيشـگيري و درمـاني ورزش و      "، "جسماني)

به تصوير كشيدن شادي و نشاط نهفتـه در  "و  "فعاليت بدني
شناسايي گرديدند همانگونه كـه از   "ورزش كردن گروهي

قيم با سـالمت  ها پيداست دو مؤلفه اول در ارتباط مستمؤلفه
باشــند كــه در كــاركرد اطــالع رســاني تلويزيــون جــاي مــي

گرفتند و احتمـاالً وجـود آمـار بـاالي بيمـاري در جامعـه و       
تواند داشته نقشي كه ورزش و فعاليت بدني در بهبود آن مي

باشد، باعث قرار گـرفتن آن در اولويـت صـاحبنظران بـوده     
د سـالمت و  است. اين مسأله كـه تلويزيـون بايـد بـا رويكـر     

پيشــگيري و درمــان بــه مقولــه ورزش همگــاني ورود كنــد، 
مــورد اشــاره بســياري از متخصصــين مصــاحبه شــونده قــرار 
گرفت. در حالي كه به اعتقـاد آنـان ايـن رويكـرد در حـال      
حاضــر در تلويزيــون از توجــه مناســبي برخــوردار نيســت و 
مسائلي چـون تفكيـك گـروه سـالمت از ورزش در سـيما،      

در شبكه سالمت به بعد پيشگيري و درمان ورزش نپرداختن 
و... را از جملــه موانــع بازدارنــده در مســير توســعه فرهنــگ 

دانستند در اين زمينـه  ورزش همگاني از طريق تلويزيون مي
هـاي جمعـي در   ) به تـأثير رسـانه  2012( 1الشامي و همكاران

                                                      
1. Alshamli et al  

ارتقاء ورزش به منظور توسعه سالمت عمومي اشاره داشتند 
را يك ابزار بالقوه و اثر گذار در ايـن زمينـه دانسـتند.    و آن 

بنابراين همانگونه كه مشـخص اسـت، اسـتفاده تلويزيـون از     
بعد سالمت، پيشگيري و درمان ورزش بايد بيشتر و بهينه تر 
باشد و نزد مسئوالن سيما بايد اين تفكر به وجـود بيايـد كـه    

چـه راه   دهيم پيشگيري بهتر از درمـان اسـت،  وقتي شعار مي
تواند وجـود  ها ميپيشگيري بهتر از ورزش در عموم بيماري

داشــته باشــد. چــرا كــه مســأله ورزش و ســالمت در رابطــه  
تنگــاتنگي بــا يكــديگر قــرار دارنــد و بــه زعــم كارشناســان 
ــه بســياري از    ــتال ب ــدني احتمــال خطــر اب نداشــتن فعاليــت ب

  برد. ها را باال ميبيماري
تواند به نـوعي  ورزش در رسانه مي از طرفي اين نوع نگاه به

 "گذاري و تعيين مخاطب در ساخت برنامههدف "با مؤلفه 
-هاي شناسايي شده مربوط به توليد برنامه ميكه جزء مولفه

سـازي و  باشد در ارتباط باشد. مخاطب سنجي قبل از برنامـه 
توانـد بـه تسـهيل    ساختن برنامه بر اساس مخاطب هدف مـي 

) نيز در تحقيقي 2001( 2امد. ميلز و همكارانانتقال پيام بيانج
هاي عمـومي بـراي هـدف قـرار دادن     با عنوان كاربرد رسانه
هـا و تغييـر رفتـاري گـزارش شـده از      چاقي: تحليل ويژگـي 

BBCمشــاركت كننــدگان در مجموعــه تبليغــات هدفمنــد  
3 

براي مبارزه با چربي و مبارزه با بيماري به اين نتيجه رسيدند 
معنا داري در پياده روي سريع، فعاليت متوسط و كه افزايش 

شديد مشاهده شد. همچنين در زمينـه سـالمت بنـا بـر گفتـه      
چند تـن از صـاحبنظران، مـا امـروزه در ورزش بـراي افـراد       

هاي مختلف از ديابت و فشار خون تا ام اس و داراي بيماري
هاي ورزشي داريم و با ايـن  هاي قلبي عروقي، نسخهبيماري
توان اقدام به جـذب تخصصـي مخاطـب نمـود،     د ميرويكر

هاي ها درگيرند طبعاً برنامهزيرا افرادي كه با اينگونه بيماري
كننـد و بـه ايـن صـورت يكـي از      مربوط به آن را دنبال مـي 

-مشكالت پرداختن به ورزش همگاني كـه بـه گفتـه برنامـه    

توانـد رفـع   سازان كم بودن مخاطب آن است تـا حـدي مـي   
-د برنامه سازي در زمينه توسـعه فرهنـگ ورزش  شود و رون

                                                      
2. Miles et al 
3. British Broadcasting Corporation  
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-همگاني تسهيل گردد، زيرا كه اينگونه مخاطب گزيني مي

تواند ضريب نفوذ برنامه در مخاطب را بيشتر كند. در همين 
) نشـان دادنـد، مشـاركت در    2011( 1زمينه جونز و همكاران

فعاليت بدني در افرادي كه باورهاي مثبت به فعاليت بدني به 
يـك عمـل مفيـد و سـودمند بـراي بهبـود بيماريشـان         عنوان

-) نيز بيان مـي 2012( 2داشتند، بيشتر بود. العيسي و السوبايل

كنند كه بين فعاليت بدني و باور سالمتي ارتباط وجود دارد. 
ــه ورزش همگــاني از بعــد    ــرداختن ب ــابراين در راســتاي پ بن
 سالمت و درمان و پيشگيري، بايد اين نكتـه در نظـر گرفتـه   

سازي طوري عمـل شـود   شود كه در انتقال پيام و نوع برنامه
ــأثير آن در    ــودن ورزش و ت ــاور مثبــت ب ــه مخاطــب ب كــه ب
سالمتي القا شود. مـورد ديگـري كـه در نقـش شـناختي بـه       

به تصوير كشيدن شـادي و نشـاط نهفتـه    "دست آمد، مؤلفه 
بـود كـه در كـاركرد سـرگرمي      "در ورزش كردن گروهي

-گيرد. از داليل اشاره به ايـن مؤلفـه مـي   تلويزيون جاي مي

توان به نياز جامعه در زمينه تفريح و شادي اشاره نمود. زيرا 
كه بـا صـنعتي شـدن و بـاال رفـتن مشـغله كـاري در جوامـع         
امروز، تأكيد صرف به ورزش كردن هرچقـدر هـم كـه بـه     

توانـد بـه طـور    مزاياي آن در بعد سالمت اشاره گردد، نمـي 
رغيب به شركت در آن بكند. در حالي كه با كامل مردم را ت

به تصوير كشيدن شادي و نشاطي كـه در آن نهفتـه اسـت و    
وار و سـخت بـودن ورزش بعـد از    وجود دارد، تفكر مشقت

يك روز كاري يا بالعكس قبل از شروع يـك روز كـاري،   
براي فرد از بـين رفتـه و او را مشـتاق بـه شـركت در ورزش      

ادي و نشاط و مزاياي سـالمتي آن  گروهي و بهره بردن از ش
تواند به پـذيرش و بـاور مثبـت بـودن     كند. اين مسأله ميمي

ورزش همگاني از سوي مردم كمك كند، مزيت اين نكتـه  
در آن است كـه بـراي نهادينـه شـدن رفتارهـاي اجتمـاعي،       
پذيرش و باور افراد نسبت به اين رفتارهـا بسـيار مهـم اسـت     

صـاحبه شـوندگان بـه مؤلفـه،     ). همچنـين م 1390(قلي پـور،  
ارائه مفاهيم ورزش و سالمت بـه زبـان سـاده و قابـل فهـم      "

در نقـش شـناختي اشـاره داشـتند.      "براي تمام اقشار جامعـه 

                                                      
1. Jones et al  
2. Al-Eisa & Al-Sobayel 

  

حال آنكه برخـي تحقيقـات از پـايين بـودن ايـن آگـاهي و       
)، فقدان بـاور  1380شناخت در جامعه حكايت دارند. اتقيا (

ت مثبـت فعاليـت بـدني    و آگاهي عمومي از ضرورت و اثرا
در زندگي روزمره را از داليل پايين بودن نرخ مشاركت در 

) نيز، نشان داد 1383داند. محمدقلي نيا (ورزش همگاني مي
ميزان آگاهي و شناخت نسبت به ورزش همگـاني و اعتقـاد   
به اثرات مثبت ورزش همگاني كم تا متوسط است و از اين 

زش كم است. بنابراين بايد رو ميزان پرداختن به اين نوع ور
مفاهيم مربوط به حـوزه سـالمت و ورزش بـه زبـان سـاده و      
ــم       ــواد ك ــه از س ــاني ك ــي كس ــه، حت ــراي هم ــم ب ــل فه قاب
برخوردارند يا سواد ورزشـي مناسـب را ندارنـد و بـا چنـين      

  اصطالحاتي آشنا نيستند، ارائه گردد. 
 همچنين در نقش شناختي كه به ارائه رفتار مناسب از طريـق 

هـا،  هـا، ارزش ها اشاره دارد و در برگيرنـده نـرم  ارائه ارزش
اعتقادات و مفروضات افراد شده و گاهي فرهنگ نيز ناميده 

عامـل در كـاركرد    4عامل شناسايي گرديد كه  11شود، مي
عامـل در   4عامـل در كـاركرد همبسـتگي،     1اطالع رساني، 

ــي و    ــراث فرهنگ ــال مي ــاركرد انتق ــاركرد   2ك ــل در ك عام
شـود.  رگرمي قرار گرفتند كه به اختصار به آنها اشاره مـي س

توجه ويژه "هاي شناسايي شده نقش هنجاري يكي از مؤلفه
بود. دليل اهميت آن نيز روشن  "به گروه كودك و نوجوان

اي نياز بـه  است و آن اينكه براي فرهنگ سازي در هر زمينه
 صرف زمان است و چه زمـاني بهتـر از سـرمايه گـذاري بـر     

اي با فرهنگ مـد نظـر را   سنين پايه، چرا كه در آينده جامعه
تواند كودكان نسل بعد را دهد و همپنين خود ميتشكيل مي

-نيز با همان فرهنگ تربيت نمايد. بـه اعتقـاد اكثـر مصـاحبه    

شوندگان بايد به صورت عميق روي ايـن قشـر كـار كـرد و     
رزش و حتي برخي پيشنهاد همكاري صدا و سيما با نهاد آمو

ــي و      ــي عروج ــه فروغ ــين زمين ــتند. در هم ــرورش را داش پ
كننــد ) در نتــايج پــژوهش خــود بيــان مــي2013همكــاران (

هـا مـورد بررسـي قـرار     ورزش دانش آموزي بايد در برنامـه 
گيرد و رويكردهايي را براي ايجـاد تعامـل بيشـتر بـا رسـانه      
براي خروج از اين شرايط و ارتقاء جايگاه متوسطش كشف 

. آنها براي برنامه ريزي دقيق، شناسـايي شـرايط فعلـي    نمايد
هاي ارتباط جمعي در توسعه ورزش دانش آمـوزي را  رسانه
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ضروري دانستند. با توجه به شرايط زندگي امروز كه رايانـه  
ــازي ــهو ب ــه  هــاي رايان ــان را ب ــاي كودكــان و نوجوان اي دني

محاصره خود در آورده و شرايط داشتن زندگي فعال را بـه  
اند، و از طرفي با رواج غـذاهاي فسـت فـود در    نگنا كشيدهت

بين قشر نوجوان و عالقه آنها به چنـين غـذاهايي، پـرداختن    
تر در رسانه به اين قشر و متمايل كـردن  تر و كاربرديعميق

آنان به سمت ورزش و فعاليت بدني از ضروريات بـه شـمار   
جـاد ميـل و   رود. قدر مسلم، رسانه از ابزار قدرتمند در ايمي

توانــد باشــد. در همــين رغبــت بــه ورزش در كودكــان مــي
) عنــوان نمودنــد كــه بعــد از 2012( 1راســتا ايلهــان و جنســر

 فاكتور والدين ورزشكار، دومين فاكتور اثر گذار بر تمايـل 
باشـد و نتـايج   هاي تلويزيوني مـي كودكان به ورزش، برنامه

درصـد از داليـل مشـاركت كودكـان در      27آنها نشـان داد  
ورزش اسكيت يعني تقريباً از هر چهار كـودك يـك نفـر،    
تحت تأثير برنامه تلويزيوني قصـر يـخ بـود. همچنـين يكـي      

توجـه  "هاي شناسـايي شـده نقـش هنجـاري،     ديگر از مؤلفه
اسـت كـه جـزء     "نهاد خانواده و ورزش در خانوادهويژه به 
هاي نقش هنجاري شـناخته شـد و در كـاركرد انتقـال     مؤلفه

ميراث فرهنگي جاي گرفت. نكته با اهميت آن نيـز در ايـن   
اي اجتماعي بوده و بنيان هـر اجتمـاع   است كه ورزش مقوله

شـوندگان   باشـد. بـه اعتقـاد اكثـر مصـاحبه     نيز خـانواده مـي  
ــال   كودكــاني  ــند، احتم ــته باش ــدين ورزشــكار داش كــه وال

شان بيشتر از سايرين خواهد بـود. آصـفي   گرايش به ورزش
) نيــز در نتــايج پــژوهش خــود، خــانواده را مهمتــرين 1392(

نهادهاي تأثيرگذار بر تغيير نگرش و عادت پذيري افـراد بـه   
-كند خـانواده مـي  داند و بيان ميورزش و فعاليت بدني مي

مي در نهادينه كردن ورزش همگاني به عنوان تواند نقش مه
يك فعاليت بدني ارتقاء دهنده سالمتي در افراد جامعه بازي 

آيـد يكـي از   كند. بنابراين همانگونه كه از مباحث نيز بر مي
هـاي نهادينـه سـازي فرهنـگ ورزش همگـاني      ترين راهمهم

-گذاري روي گروه كودك و نوجـوان مـي  توجه و سرمايه

اي پويا از اين حيـث داشـته باشـيم و    آينده جامعهباشد تا در 
-ترين راهكاردر راه ترغيب كودكان به ورزش يكي از مهم

                                                      
1. Ilhan & Gencer 

باشد كـه البتـه   ها، تمركز بر ورزش در خانواده و والدين مي
نبايد از نياز تمام اقشار جامعه به ورزش و فعاليت بدني غافل 
شــد و فقــط بــر قشــر كودكــان تمركــز داشــت. بنــابراين در 
تلويزيــون بايــد بــه دنبــال راهــي گشــت كــه بتــوان اعضــاي 
خانواده را باهم تشويق به ورزش نمود. يكي از راهكارهـاي  

ــه مــي  ــن زمين ــه شناســايي شــده در اي ــد مؤلف طراحــي "توان
باشـد كـه    "ورزشي مهيج و جـذاب  -اي رويدادهاي رسانه

باشد. دليـل احتمـالي   جزء عوامل مؤثر بر توليد برنامه نيز مي
پسـند نبـودن   تـوان در جـذاب و مخاطـب   اهميت را مـي اين 
هاي مرتبط با ورزش همگاني دانست. بـه هـر حـال بـا     برنامه

توان انگيـزش را در  اي جذاب ميطراحي رويدادهاي رسانه
ايجـاد نمـود و بـه     تمام اعضاي خانواده براي تماشاي برنامـه 

دنبال آن در پـي انتقـال مفهـوم بـود. منظـور از رويـدادهاي       
هايي مانند مسابقات ورزشي كه افراد اي جذاب، برنامهانهرس

هـايي از ايـن   بتوانند با خانواده در آن شركت كنند و برنامـه 
هاي نيز متخصصين باشد. براي ساخت چنين برنامهدست مي

 "مشاركت سيما با نهادهاي متولي ورزش در ساخت برنامه"
ت بـراي  توانـد دو مزيـ  را مناسب دانستند. اين مشاركت مـي 

اي ساخت برنامـه از  سيما داشته باشد. يكي كاهش بار هزينه
ــاد     ــا نه ــتن آن ب ــتراك گذاش ــه اش ــيما و ب ــازمان س دوش س
مشاركت كننده است و ديگري استفاده از تخصصـي اسـت   

توانـد بـه شـكل    كه اين نهادهـا در امـر ورزش دارنـد و مـي    
تـر از بـاب مسـائل علمـي ورزش و     هاي اصوليگيري برنامه

هـاي شناسـايي   كمك نمايد. از ديگر مؤلفه نين جذابهمچ
اسـتفاده از گونـاگوني   "شده اين تحقيق در نقـش هنجـاري   

بـود كـه در كـاركرد     "ها و توجه به ساليق مختلـف ورزش
رساني قرار گرفت. به اعتقاد كارشناسان بايد شـرايطي  اطالع

را فراهم كرد تا افرادي كه عالقه بـه ورزش خاصـي دارنـد    
اي آن را دنبـال كننـد و   خواهند بـه صـورت حرفـه   يولي نم

جذب باشگاه بشوند، از پرداختن بـه آن ورزش بازنماننـد و   
-اين مسأله منجر به كاهش ميزان مشاركت افراد در فعاليـت 

) معتقد است ميزان آزادي يـا  1996هاي بدني نشود. شاين (
كنترل فرد در تصميم گيـري بـراي يـك رفتـار بـر ويژگـي       

) نيـز  1392گـذارد. آصـفي (  دن آن رفتار تأثير مينهادينه ش
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آزادي انتخــــاب در ورود بــــه ورزش و همچنــــين آزادي 
انتخاب براي انتخاب نوع ورزش را از موارد تأثير گـذار بـر   

كند اين داند و تأكيد ميادامه حضور فرد در آن ورزش مي
آزادي در انتخاب به نهادينه شدن آن ورزش در وجود افراد 

-تواند با بهـره كند. بنابراين تلويزيون ميكمك ميو جامعه 

-گيري از تنوع ورزشي كه وجود دارد و با آموزش ورزش

هاي گوناگون كه منجر به آشناسازي مخاطبـان مختلـف بـا    
گردد، به تنـوع سـليقه در مخاطبـان بـه عنـوان يـك       آنها مي

فرصت نگريسته و از اين مسأله بهـره الزم را در سـوق دادن   
به اماكن ورزشـي ببـرد. در بـين عوامـل شناسـايي      مخاطبين 

هـاي ورزش و  همتا سازي عوامل اجرايي برنامه"شده عامل 
سالمت با مخاطب هدف (مثالً نشان دادن مسـابقات ورزش  

نيـز وجـود دارد كـه مربـوط بـه       "كودكان بـراي كودكـان)  
باشد. مقصود از همتا سازي، اسـتفاده  مي عوامل توليد برنامه

هايي در برنامه سازي است كه متناسـب بـا   مؤلفه از عوامل و
) 1392گروه مخاطب هـدف باشـد. در ايـن زمينـه آصـفي (     

كند دوستان و همساالن نقش اساسـي در گـرايش   اعالم مي
افراد بـه ورزش و حضـور مسـتمر در آن دارنـد. بـويژه هـم       
ادراك دوستي و هم پذيرش دوستان و همسـاالن در زمينـه   

نــد در شــكل گيــري نگــرش و رفتــار توانفعاليــت بــدني مــي
جوانان و نوجوانان به فعاليت بدني سهيم باشند. بحـث همتـا   

شود بلكـه  سازي فقط به گروه نوجوان و همساالن ختم نمي
ــي  گــروه ــر م ــاي مختلــف همســان را در ب ــد ه ــرد. از دي گي
هـاي مختلـف   شوندگان همتا سازي بايد براي گروهمصاحبه

هاي ديني هم راسـتا  ز آموزهاستفاده ا"مخاطب اعمال شود. 
مؤلفه ديگري بود كـه در نقـش هنجـاري     "با ورزش كردن

ــراد و      ــا را اف ــور م ــت كش ــده جمعي ــد. عم ــايي گردي شناس
دهنـد، كـه پايبنـد بـه مـوازين      هاي مذهبي شكل ميخانواده

شرعي و مذهبي هستند. از اين مسأله بايد به عنـوان فرصـتي   
ــتفا   ــاني اس ــترش فرهنــگ ورزش همگ ــراي گس ــود. ب ده نم

اگرچه در جوامع مختلف نهادهاي دينـي متعـدد و متنـوعي    
وجــود دارنــد، ولــي اكثــر كاركردهــاي نهادهــاي دينــي در 
-جوامع متفاوت، مشترك است. از جمله اين كاركردها مي

توان به ايجاد مباني اخالقي و ارزشي، تقويـت انسـجام بـين    
 افراد، ايجاد همبسـتگي در جامعـه، ايجـاد هويـت اخالقـي،     

ها بـه نيروهـاي   هاي انساني و توجه دادن انسانتقويت ارزش
) نيز 1392). آصفي (1384فوق طبيعي اشاره كرد (قلي پور، 

در قســمتي از نتــايج تحقيــق خــود بــه تــأثيري كــه نهادهــاي 
-هـا و... مـي  هاي بسيج، مسـاجد، هيئـت  مذهبي مانند پايگاه

ايفـا   توانند در نهادينه سازي ورزش همگاني در جامعه نقش
-كند. همانگونه از مباحث مطرح شده بر مـي كنند اشاره مي

اي كـه  هاي ديني در جامعـه ها و مؤلفهآيد استفاده از آموزه
توانـد تـأثير بسـزايي در    باشند، ميعمده افراد آن مذهبي مي

تغيير نگرش و رفتار آنان نسـبت بـه ورزش و فعاليـت بـدني     
ي شـده در نقـش   داشته باشد. يكي ديگـر از عوامـل شناسـاي   

بهره گيري از تنوع قومي بومي و عاليق آنهـا بـه   "هنجاري، 
ــت ــا و ورزشفعالي ــه  ه ــم حرف ــف ( ه ــاي مختل ــم ه اي و ه

بود. اين مسأله كه بـه ورزش همگـاني بـه چشـم      "تفريحي)
توانـد ديـدگاه   ورزشي واحد در همه مناطق نگاه كرد، نمـي 

، صــحيحي باشــد. چــرا كــه عاليــق افــراد، هنجارهــاي آنــان
فرهنگ مناطق مختلف و محيط جغرافيايي مناطق مختلف با 
يكــديگر تفــاوت دارد و از آن گذشــته هــدف از ورزش    
همگاني، داشتن فعاليت بدني مناسب اسـت و صـرف پيـاده    

هــاي شــود. محــيطروي و دويــدن در پــارك خالصــه نمــي
فرهنگــي مختلفــي كــه در كشــور وجــود دارد در برگيرنــده 

رزش و هنجارهـاي عمـومي، آداب و   هـا و اعتقـادات، ا  باور
رســوم اجتمــاعي مختلــف اســت. هريــك از ايــن عوامــل و  

توانـد تـأثير متفـاوت بـر     تفاوت آن در منـاطق مختلـف مـي   
ورزش و فعاليت بدني داشته باشد. در ايـن زمينـه غفـوري و    

كننـد عوامـل فرهنگـي بـر     ) نيـز اعـالم مـي   1382همكاران (
نـابراين بـا توجـه بـه     توسعه ورزش همگاني تأثير گذارنـد. ب 

تـوان بـه   هـا را نمـي  ها و سنتاينكه اينگونه هنجارها، ارزش
رود كـه در سـيما بـا در نظـر     آساني تغيير داد، انتظار آن مي

هـاي ورزشـي مختلـف    گرفتن آن، اقدام بـه تـرويج فعاليـت   
نمود كه متناسب با آن فرهنگ باشد، تا فرهنگ هر منطقه به 

طرفي در منـاطق مختلـف شـرايط    عنوان مانع تلقي نشود. از 
جغرافيايي مختلفي نيز وجود دارد. محيط جغرافيـايي متنـوع   

هـاي  هـا، پـارك  هـا، دشـت  ها، درياهـا، درياچـه  اعم از كوه
ها تواند فرصت تدوين و اجراي فعاليتها و... ميطبيعي، تپه

هاي ورزشي مختلفي را فراهم كند. مثالً در شهرهاي و رشته
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هاي ساحلي مانند واليبال، هنـدبال،  ورزشساحلي تشويق به 
فوتبــال و... و يــا در منــاطق كوهســتاني، تشــويق و حمايــت  

باشـد. در ايـن راسـتا    نـوردي مناسـب مـي   كوهنوردي و تپـه 
كنـد محـيط زيسـت شـامل وجـود      ) بيان مي1392شهبازي (

فضاهاي طبيعي مانند جنگل، كـوه، دريـا و وضـعيت آب و    
سـعه ورزش همگـاني در ايـران    هوايي از عوامل مؤثر بـر تو 

 1آموزشي ويكتوريـا بودند. همچنين انجمن ارزيابي و برنامه
كنـد عوامـل طبيعـي ماننـد آب و هـوا و      )، اعالم مـي 2010(

هـا،  جغرافيا، وجود و قابليت دسترسي به اماكني مانند پارك
مسيرهاي پياده روي و دوچرخه سواري، زيبايي يـا كيفيـت   

هاي طبيعي از عوامـل مـؤثر بـر    طادراك شده اماكن يا محي
شركت در فعاليت ورزشي بودند. بنابراين ايـن تنـوع قـومي    
بومي بايـد بـه عنـوان فرصـتي مـد نظـر سـيما قـرار گيـرد و          
متناسب با شرايط جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه، اقـدام بـه   

هاي مختلف نمايد تـا  ها و فعاليتترغيب و تشويق به ورزش
وجود در منـاطق مختلـف بهـره الزم    هاي طبيعي ماز ظرفيت

  گرفته شود. 
گــذاري، نظــارت و در نقــش تنظيمــي كــه بــر نقــش قــانون 

هاي اجرايي اشاره دارد و در رسانه تأكيد بـر شـفاف   فعاليت
عامل شناسـايي گرديـد    4باشد، نيز سازي اينگونه مسائل مي

عامل در كـاركرد   3عامل در كاركرد اطالع رساني و  1كه 
هاي ايـن نقـش مؤلفـه    ر گرفتند. يكي از مؤلفههمبستگي قرا

ايجاد اميـد و انگيـزه عمـومي خصوصـاً بـراي كـم توانـان        "
اي باشد. در هر جامعـه مي "جسمي (افراد چاق، معلول و... )

افرادي وجود دارند كه از وضعيت بدني مطلوبي برخـوردار  
نيستند مانند افرادي كـه اضـافه ورزن دارنـد يـا بـالعكس از      

هــاي برنــد، افــراد داراي معلوليــتفــرط رنــج مــيالغــري م
جسماني، افرادي داراي نقايص ظـاهري كـه باعـث شـرم از     

شود و ساير مشـكالت جسـماني   حضور آنان در اجتماع مي
ديگر. اين چنين افرادي به دليل اختالف عملكـردي كـه در   

توانند داشته باشند، طبعـاً از اميـد و   ورزش با افراد عادي مي
تري نسبت به بقيـه بـراي ورزش كـردن برخـوردا     انگيزه كم

هستند. بنابراين توجه بـه ايـن اقشـار و ايجـاد اميـد و انگيـزه       

                                                      
1. Victorian Curriculum and Assessment Authority  

براي آنان نسبت به شركت در فعاليت بدني و ورزش، دقت 
طلبـد. گرچـه مقولـه اميـد و انگيـزه      و ظرافت خاصي را مـي 

صرفاً منتهي به اينگونه افـراد نيسـت و خيلـي از افـرادي كـه      
شكالتي ندارند نيز ممكن است انگيزه ورزش كردن چنين م

را نداشته باشـند. بنـابراين ايجـاد اميـد و انگيـزه عمـومي در       
مقوله توسعه فرهنگ ورزش همگاني از اهميـت برخـوردار   

كنند به منظـور  )، بيان مي2006( 2است. داويسون و الوسون
شناسايي ابزارها و معيارهاي اثر بخش و كارآمد براي سبك 

گي فعال و فوايد مرتبط با سالمتي، درك اينكه چه چيز زند
ــي   ــدني برم ــت ب ــراي مشــاركت در فعالي ــراد را ب ــزد، اف انگي

ضروري و مهم است. بنابراين اينكـه سـيما اقـدام بـه كسـب      
تـوان جسـمي و   آگاهي از عوامل انگيزشـي ايـن اقشـار كـم    

حتي كل جامعه نمايد و به دنبال آن سعي بـر اسـتفاده از آن   
توانـد  در ايجاد اميد و انگيزه عمومي داشته باشد، مي عوامل

ــعه      ــه ورزش و توس ــردم ب ــوق دادن م ــؤثري در س ــش م نق
فرهنگ ورزش همگاني ايفا نمايد. همچنين در زمينه وجود 

ــاران   ــونز و همك ــزش ج ــه   2011( 3انگي ــد ك ــان دادن )، نش
مشاركت در فعاليت بدني در افرادي كه براي مشـاركت در  

، بيشتر بود و انگيزه زياد بـراي شـركت در   آن انگيزه داشتند
فعاليت بدني با سطوح باالي مشاركت در فعاليـت بـدني در   

هايي كـه در نقـش تنظيمـي    ارتباط بود. يكي ديگر از مؤلفه
پــژوهش "مــورد تأكيــد مصــاحبه شــوندگان قــرار گرفــت، 

بود. تحقيق و پـژوهش قبـل از    "هامحوري در ساخت برنامه
هـا در زمينـه ورزش   واند كم و كاسـتي تها ميساخت برنامه

همگاني و نقـاط قـوت و ضـعف را در ايـن زمينـه مشـخص       
سـاز بدهـد.   نمايد و خط مشي و چارچوب مناسبي به برنامـه 

گويــد، واحــد ) در نتــايج تحقيــق خــود مــي1392آصــفي (
تواند در نهادينه كـردن ورزش همگـاني   تحقيق و توسعه مي

تحقيقـات در مـورد   در كشور كمك كننـده باشـد و انجـام    
موانع توسعه ورزش همگاني، نياز سنجي از افراد، روندهاي 
مشاركت در ورزش همگـاني و انجـام مطالعـات تطبيقـي و     
الگـــو بـــرداري از كشـــورهاي پيشـــرفته در بخـــش ورزش 

                                                      
2. Davison & Lawson 
  
3. Jones et al 
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سـاز رشـد و گسـترش ورزش همگـاني در     همگاني را زمينه
ــي  ــه م ــاران   جامع ــاكي و همك ــرينش خ ــين آف ــد. همچن دان

هاي مختلـف  ، بر لزوم مطالعه و تحقيق و بررسي راه)1384(
كننـد و  در توسعه هر چه بيشـتر ورزش همگـاني تأكيـد مـي    

هاي مورد نياز در اين زمينه را نخسـتين گـام   گردآوري داده
دانند. از مباحث مطـرح  هاي بعدي ميگيريدر مسير تصميم

شود به خوبي اهميت تحقيق و پـژوهش در فرآينـد   شده مي
سازي را درك كرد. از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه هبرنام

ابزار قدرتمندي مثل تلويزيون از ضريب نفوذ بسـيار بـااليي   
در اذهــان جامعــه برخــوردار اســت كــه ايــن مســأله اهميــت 

كنـد.  ها را صد چندان ميپژوهش محوري در ساخت برنامه
قتي داي در اثر بيچرا كه جدا از اثرات مثبت آن اگر برنامه

در ساخت و عدم پژوهش مناسب، دچار كژكـاركرد شـود،   
اثرات منفي آن نيـز بـه علـت گسـتردگي پخـش تلويزيـون       
بازتاب وسـيعي خواهـد داشـت. در ايـن راسـتا چنـد تـن از        

ترين مردان اشاره داشـتند و  مصاحبه شوندگان به برنامه قوي
عنوان نمودند كه بدون آنكه پژوهشـي در مـورد اثـرات آن    

ه بشود، اقدام به ساخت و پخش آن گرديد و نهايتاً در جامع
باعث رواج عالقه به اين نوع ورزش كه بـا سـالمتي نيـز در    
منافات است در بين جوانان شد كـه پيĤمـدهاي آن افـزايش    
استفاده از مـواد نيـروزا در جامعـه و تبـديل شـدن خيلـي از       

هـاي  هاي رزمي و مراكز آمادگي جسماني به باشگاهباشگاه
سـازي و انتقـال   رليفتينگ بود. بنابراين بايد در امر برنامـه پاو

پيام در ابعاد مختلف پـژوهش كـافي صـورت گيـرد تـا اوالً      
ــاً از       ــرد و ثانيـ ــاال ببـ ــه را بـ ــأثير برنامـ ــريب تـ ــوان ضـ بتـ
كژكاركردهاي احتمالي اين چنيني جلوگيري نمايد. در بين 

گي هاي هماهنفراهم كردن زمينه"هاي نقش تنظيمي، مؤلفه
يكـي ديگـر از    "هاي مرتبط با ورزش و سالمتبين سازمان

هاي شناسايي شده بود. به اعتقـاد كارشناسـان، صـدا و    مؤلفه
اي گـام بـردارد   سيما بايد در جهت فراهم كردن چنين زمينه

تا كمـك شـاياني بـه گسـترش ورزش همگـاني در كشـور       
اي مثـل  كرده باشد. به واقع نيز همينطـور اسـت زيـرا مقولـه    

اي تك بعدي نيست كه يك سازمان ورزش همگاني، مسأله
يا نهاد بتواند به تنهايي در اعـتالي آن ثمـر بخـش باشـد. بـا      
توجه به اجتماعي بودن مقولـه ورزش، ورزش همگـاني نيـز    

تواند به تعدد ابعاد مختلفي كه در جامعه و اجتماع وجود مي
هـاي  ندارد، گستره ابعاد داشته باشد و هماهنگي بين سـازما 

هـايي را گسـترش   توانـد چنـين مقولـه   مختلف است كه مـي 
) در 1392دهــد. در همــين زمينــه شــهبازي و همكــاران (    

ــترش ورزش      ــاي گس ــع و راهكاره ــه موان ــه ب ــي ك پژوهش
همگاني پرداختند، راهكارهايي را در اين زمينه ارائه كردند 
كه در بين راهكارهاي مربوط به ساختار تشكيالتي و وضـع  

مقررات، به موارد مشـخص كـردن شـرح وظـايف      قوانين و
انـدركار ورزش همگـاني و   ها و نهادهاي دستتمام سازمان

انـدركار ورزش  هاي دسـت اتحاد و يكپارچگي بين سازمان
خصوصي همگاني و دولتي در كشور تأكيد داشتند. بنابراين 

هاي تلويزيون كه ميـانجي بـودن آن   باتوجه به يكي از نقش
رود تـا بـا   ف جامعـه اسـت، ايـن انتظـار مـي     بين اركان مختل

هـايي مثبـت، اقـدام بـه فـراهم نمـودن       اتخاذ تدابير و انديشه
هـاي مختلـف مربـوط بـه     هاي همكـاري بـين سـازمان   زمينه

ورزش و سالمت نمايد و به رفع موانع در اين زمينه كمـك  
اي را در رابطه بـا موانـع   هاي مناظرهتواند برنامهكند مثالً مي

ي توسـعه ورزش همگـاني ترتيـب دهـد و در آن از     روپيش
ها كه با آن مشكل ها و دستگاهنمايندگان هريك از سازمان

اند دعوت نمايد تا با بحث و مناظره زمينه رفع آن در ارتباط
  ها فراهم شود. ها آن سازمانبا همكاري

تـوان  بندي مباحث مطرح شده چنين مينهايتاً به منظور جمع
ه در اين تحقيق به شناسـايي عوامـل مـؤثر بـر     عنوان نمود ك

توسعه فرهنگ ورزش همگاني از طريق سـيماي جمهـوري   
اسالمي ايران پرداخته شد كه اين كار با تأكيد بر سـه نقـش   
هنجاري، تنظيمي و شناختي صورت گرفـت. در مجمـوع از   

باشد كه تلويزيون ايران هاي تحقيق اين نكته مبرهن مييافته
همگاني رويكرد مناسبي ندارد و اين مسأله نسبت به ورزش 

نيازمند تغيير نگرش در مديران سازمان نسبت به اين موضوع 
تـوان  است. در عين حال بـا توجـه بـه مطالـب پـيش رو مـي      

كاربرد تلويزيون در زمينه توسعه فرهنگ ورزش همگاني را 
  بيشتر نمود.

ه هاي شناسايي شده بيشـترين مؤلفـه مربـوط بـ    در ميان مؤلفه
نقش شناختي بود و نشان دهنده آن است كـه بـراي توسـعه    
فرهنگ ورزش همگاني ابتدا بايد به بعد شناخت و آگـاهي  
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هـايي مثـل   دادن به مردم پرداخت. در ايـن نقـش نيـز مؤلفـه    
تحركـي و نيـز اسـتفاده از بعـد     هاي بـي برجسته كردن پيامد

خورد و ها به چشم ميپيشگيري و درمان ورزش در بيماري
باشـد كـه بـا توجـه بـا ارتبـاط       ين مسأله نيـز مبـين ايـن مـي    ا

تنگانگ ورزش و سالمت و نياز جامعه بـه ارتقـاء سـالمت،    
توان از اين رويكرد جهـت جـذب مخاطـب بيشـتر و بـه      مي

دنبال آن تسهيل در انتقال پيام استفاده نمود. همچنـين نكتـه   
ديگر حائز اهميت در اين رابطه، مخاطب سنجي و مخاطـب  

سازي بود، چرا كه بـه گفتـه خبرگـان    ني در روند برنامهگزي
پيام برنامه بايد متناسب با مخاطب باشد تا بتوان انتظار انتقال 
پيام را داشت. عالوه بر اين مسـائل، پـس از نقـش شـناختي     
بيشترين مؤلفه شناسايي شده مربوط بـه نقـش هنجـاري بـود     

ت و باشـد كـه پـس از ايجـاد شـناخ     كه مبين ايـن نكتـه مـي   
آگاهي بايد اقدام به تغيير رفتار نمود. در اين نقش نيز مؤلفه 
توجه ويژه بـه كـودك و نوجـوان وجـود دارد كـه اهميـت       

گذاري بر قشر كودك و نوجوان جهت تغييـر رفتـار   سرمايه
كند و اين مسأله را در بردارد كه بـراي داشـتن   را تداعي مي

گـذاري و  يهاي فعـال و پويـا در آينـده نيـاز بـه سـرما      جامعه
صرف وقت دراين قشر از مخاطب اسـت. از طرفـي بـه نظـر     

شوندگان و متخصصين، وجـود تكـرار و   بسياري از مصاحبه
تواند روند تغييـر  استمرار در ارائه مفاهيم و پيام است كه مي

رفتار و شكل گيري هنجار را تسهيل كند، البته اين تكرار و 
هاي مشترك ا و البته پيامهاستمرار بايد با تنوع در نوع برنامه

همراه باشد تا باعث ايجاد خستگي و دلزدگـي در مخاطـب   
نشــود. همچنــين پــس از نقــش شــناختي و هنجــاري، نقــش  

گــر اهميــت ايجــاد چــارچوب و تنظيمــي قــرار دارد و نشــان
باشـد.  هاي مناسب در جهت توسعه ورزش همگاني ميرويه

جامعـه و   بدين معني كه پس از ايجاد شناخت و آگـاهي در 
سعي بر تغيير رفتار و هنجار سازي، نياز به قواعد و مقرراتـي  
است تا باعث شود آن شناخت و هنجار شكل گرفتـه حفـظ   
شود و از كژروي آن جلوگيري بـه عمـل آيـد. بـه عبـارت      
ديگر نقش تنظيمي شباهت بسيار زياد با نقش هنجاري دارد 

ا، و تفاوت آن در ايـن اسـت كـه در نقـش هنجـاري باورهـ      
ها و اعتقادات است كه باعث گرايش به انجـام رفتـار   ارزش

شـود و  مطلوب يا بالعكس جلوگيري از رفتار نامطلوب مـي 
در نقش تنظيمي اين عملكرد بـر عهـده قـوانين و مقـررات،     
تنبيه و پاداش و ... است. با توجه به اينكه رسانه خود در امر 

توانـد  راين مـي تواند نقش داشته باشد، بنابقانون گذاري نمي
با انعكاس و برجسته كـردن مشـكالت و الزامـات در زمينـه     
ــرد    ــذاري در عملك ــش تأثيرگ ــاني، نق ــعه ورزش همگ توس

گذار داشته باشـد، همچنـين در   گير و قانوننهادهاي تصميم
توانــد تــدابيري را اتخــاذ نمايــد كــه راســتاي ايــن نقــش مــي

سـعه  موجبات تشويق و ترغيـب بـه امـور مثبـت در زمينـه تو     
ورزش همگاني و نيز جلوگيري و منع از مـوارد نـا مطلـوب    
در اين زمينه را شكل دهد. در اين بين عواملي نيز شناسـايي  

شوندگان مهم تلقـي شـدند امـا    گرديدند كه از ديد مصاحبه
هاي سه گانه قـرار نگرفتـه و بـه عوامـل مربـوط بـه       در نقش

يـد بـر   توليد برنامه نسبت داده شـدند كـه مجمـوع آنهـا تأك    
ها براي مخاطب و ايجـاد اعتمـاد و بـاور    سازي برنامهجذاب

پذيري در آن داشتند چرا كه به زعم كارشناسان براي انتقال 
هـا بـه   پيام توسط تلويزيون، ابتدا مستلزم آن اسـت تـا برنامـه   

اي باشند كه مخاطب را جذب كنند و به عبارتي برنامه گونه
ه در جامعه بـاال رود، و در  پربيننده باشد تا ضريب نفوذ برنام

گام بعدي نياز است اعتماد مخاطب نسبت به محتواي برنامه 
جلب شود، چرا كه در صورت عدم ايجـا اعتمـاد نسـبت بـه     

شـود.  برنامه در مخاطب، فرآيند انتقال پيام دچار اختالل مي
شود كه سيما بايد بـا  بنابراين اين در مجموع نتيجه گرفته مي

هــاي شــناختي، هنجــاري و تنظيمــي  در نظــر گــرفتن نقــش
هاي شناسايي شده ابتـدا اقـدام بـه    تلويزيون و توجه به مؤلفه

تغييــر نگــرش و ايجــاد آكــاهي در جامعــه نمــوده و ســپس  
رويكرد تغير رفتار و تنظيم چـارچوب را مـورد توجـه قـرار     
دهد. البته در اين بين بايد مسأله جـذب و نيـز جلـب اعتمـاد     

با استفاده از عوامل مـؤثر بـر توليـد     سازيمخاطب در برنامه
برنامه توجه نمايد و نهايتاً به رفع موانع و عوامل بازدارنده در 
اين زمينه و شناساندن آن اهتمـام ورزد. البتـه ايـن نكتـه نيـز      
نبايد فراموش گـردد كـه ايـن مراحـل از پيوسـتگي خاصـي       
برخوردارند و برخي نيـز بـا هـم همپوشـاني دارنـد كـه ايـن        

  .نيز بايد مورد توجه قرار گيردمسأله 
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Abstract 
The aim of this research was to identify factors affecting the development of Sport for all via the 
Islamic Republic of Iran Broadcasting (I.R.I.B) through a heuristic and qualitative approach. The 
statistical population consisted of experts and activists in the field of public sport, sport media, 
authorities and university professors who had worked in the media field. The snowball/chain sampling 
was used to choose the experts. The instrument in the qualitative part of the study was the interview. 
The author reached a theoretical saturation after the 14th interview and a qualitative content analysis 
was used to analyze the data. The findings of the qualitative part of the study included 45 
components, from which 18 components in the cognitive role, 11 components in the normative role, 
and 4 components were in the regulatory role. Also, 12 components were identified as factors 
affecting the TV programs production. In this research, through studying the previous literature and 
theoretical basis of this paper, the author provided a background for next phase of the study. Then, the 
objectives of study were identified by choosing some main concepts resulted from the studies. Finally, 
in this research, 33 effective components in three main themes of the study (cognitive, normative and 
regulatory roles) and 31 components were identified as inhibiting factors. Also, there were 12 
identified components which were not included in the triple roles and therefore summarized in the 
components regarding the program production. 
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