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 چکیده
پردازی نظریهبه روش کیفی و استراتژی بود که ورزش همگانی  ۀنقش تلویزیون در توسع تبیین از پژوهش حاضر،هدف 

 21پس از انجام و مصاحبه صورت گرفت.  بررسی اسناد با استفاده ازها گردآوری داده. گرفتانجام  هابرخاسته از داده

 های اصلی پس از تکمیلمقولهو  گشت ن رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصلامتخصص بایافته رساختاعمیق و نیمه ۀمصاحب

ای ورزش و جایگاه تلویزیون در اسناد برنامه دو رویکرد با بررسی اسناد همچنین، استخراج گردید.فرایند کدگذاری 

 مدل سیستماتیک اساس بر ایمدل زمینهها پس از تکمیل یافته .انجام شدجایگاه ورزش در اسناد فرادستی تلویزیون 

رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی  یمحور ۀمقولها، براساس یافتهد. یگرد طراحی (1994استراس و کوربین)

این مقوالت شرایط علی، شرایط گردید )بر گرد آن سازماندهی  مدل پارادایمی مبنای بر های اصلیمقولهشناسایی شد و 

 تیجذاب عدم: شاملی عل طیشرابرخی از  .(کنندها را بازگو میواکنش و پیامد ـهای کنش ، استراتژیایثیرگذار و زمینهأت

 ونیزیتلوی هاشبکهبا ی همگان ورزشی متولی هاسازمان ۀیدوسو تعامل بودنمحدود و ونیزیتلوی برای همگان ورزشی مال

 تیجذاب ،ونیزیتلوی انسانی روین ،سالمت ۀبا حوز مرتبطهای شبکه ضعف برگیرندۀ در ایو زمینه گرمداخله طیشرااست. 

. باشدمی یسرگرم و حیتفر ۀزیانگ با ونیزیتلوی تماشا به مخاطب شیوگرای ونیزیتلو مخاطبانی برای همگان ورزش زیناچ

 محدود نقشو  ونیزیتلو ورزش ۀنندیپرب ساعات ازی همگان ورزش زیناچ سهم عبارت هستند از: اهامدیپ این، بر عالوه

 .یبدن تیفعال هب نسبتی آگاه و زهیانگ جادیا در ونیزیتلو
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 مقدمه
 ورزش تعلیم و اصلی مؤلفة چهار به ورزش کشور، ورزش توسعة جامع نظام بندیتقسیم اساس بر

 همگانی ورزش .شودمی تقسیم ایورزش حرفه و تفریحی، ورزش قهرمانی و همگانی ورزش تربیتی،

 و جنسی جسمی، محدودیت بدون جسمانی فعالیت برای امکانات سازی فراهم و به ایجاد و تفریحی

. ورزش شده استمفهوم یکسان از ورزش همگانی ارائه  دارایاما  ،متفاوت تعاریفی .دارد تأکید سنی

های جسمانی است که سالمت بدنی های جسمی یا حضور منظم در فعالیتهمگانی، شکلی از فعالیت

 . ورزشگرددمیدهد و منجر به نتایج مثبت میبخشد، روابط اجتماعی را شکل میو روانی را بهبود 

بخش و فرح هزینه، بدون رسمیت،های ساده، کمای از فعالیتپرداختن به مجموعه نیز شامل تفریحی

)سند نظام جامع افراد وجود داشته باشد  تمامها برای نشاط است که فرصت و امکان شرکت در آنبا

 ،حاضرحالرد .(8، 1382مطالعات تفصیلی توسعه ورزش همگانی، بدنی و ورزش کشور،بیتتر ةتوسع

 و قطعی آمار دقیقپرداختن به فعالیت بدنی،  ۀمیزان و نحو مورد درهای مختلف دلیل وجود رویکرد به

میزان مشارکت  ،موجودآمار و ارقام  ةکلی ، امادر ورزش همگانی در کشور وجود ندارداز میزان مشارکت 

بر این است که ورزش همگانی تا جایی توسعه پیدا  ین ورزشمسئوالکید أت و دهندمیرا ناکافی نشان 

 تشویق ،بنابراین ؛سبد زندگی مردم قرار بگیرد عنوان بخشی از به ،ههای روزمرکند که در کنار فعالیت

 سطح در الزم تجهیزات و امکانات آوردن وجود به منظور به گذاریسرمایه و ورزش به مردم جامعه

 تجهیزات و امکانات به مردم دسترسی سهولت و بودن ارزان .باشدمیضروری  مردم تمام برای گسترده

تجاری، بروجردی،  ،)قاسمی است پیشرفته کشورهای در های مدیریتیدستورالعمل از یکی ورزشی،

بودن این رسانه در ایران  دولتی با توجه به انحصاریمشی تلویزیون خط(. 148 ،1391، امامی و امیری

هایی کارمورد راه و بررسی در پژوهشنیازمند  ،مردم ةنمودن زندگی عامو نقش محوری آن در فعال

 .ها( قرار داد)با حفظ جذابیت ورزش ةتلویزیون را در خدمت سطوح پای ،است که بتوان از طریق آن

 یهای تلویزیونویژه شبکهبه ،هاو تبلیغات هدفمند رسانه هافعالیت مورد شماری دربی تاکنون، مطالعات

، )میلز گرفته است صورتکردن و سبک زندگی فعال ورزش برای برای پیشگیری از چاقی، تبلیغ

، فمندز، ؛ بودوین24 ،2002، 2استنفلت و الزارس ،؛ رنجر363، 2001، 1، دیومنپرپوپارت، واردل، افیو

 که دهندها نشان میپژوهش(. 762 ،2012، 4، بومن و فونگسوناوهارا؛ 220 ،2007، 3فارلیوال و 

به  این امر منجر که باشدمیعمل همراه  ۀورزش، با احساس مشارکت و انگیز ةپرداختن به سطوح پای

 ،افزایش حضور مردم در فضاهای ورزشی ةگردد و زمینمیة ورزش و افزایش سالمت اجتماع توسع

                                                 
1. Miles, Rapopart, Wardle,  Afuape & Duman 

2. Renger, Steinfelt & Lazarus   

3. Beaudoin, Fernandez, Wall & Farley 

4. O’Hara, Bauman, & Phongsavan  
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 سازدتر را مهیا میرفتارهای فعال ارتقای سالمت و تداوم ی،ها نسبت به فرایندهای ورزشآگاهی آن

در سند نظام جامع ورزش (. 157،  2014، 2، ویلر و استمتکیزهمر؛ 88 ،2012، 1ایلهان و جنسر)

 در که ذکر شده است سالمت تن و روان جامعه ،ورزش همگانی و تفریحی ةهدف کلی توسع ،کشور

 به "فرهنگ" ةلفؤم ،باشد. همچنینسازی و رواج تحرک در جامعه می هدف کیفی نهادینه ۀگیرندبر

مند، تبدیل ورزش آموزش و کارآموزی رایگان، تبلیغ روش های پشتیبان، با اهدافلفهؤعنوان یکی از م

برشمرده سازی برای ورزش همگانی به ورزش و الگونسبت به هنجار اجتماعی، تغییر دیدگاه جامعه 

، را در بر گیرد های ورزش رقابتیگزینه باید تنها نه ،ورزش از طریق رسانه ةتوسع ،بنابراینشده است. 

های شامل شود. یافته نیزتر مانند تفریحات و اوقات فراغت فعال را رسمیهای غیرجنبه بایستمی بلکه

قبال امور مهم ورزش در میان است که سیاستی شفاف و روشن در آنزمینه، حاکی از ایندر شیپژوه

و مطبوعات ها های ورزشی رسانهبرنامهتحلیل محتوای  ،راستا ایندر .های جمعی وجود نداردرسانه

 ،ورزش کشور ةهای توسعست که به مسائل آموزشی، موضوعات علمی و معرفی سیاستنشان داده ا

 ةتوسعدر نقش رسانه  ،های مختلف داخلینتایج بررسی ذکر است که شایان .شودکمتر توجه می

؛ 165 ،1386، کردی؛ 1386،174، اربطانیاست ) نموده را تأیید یورزش هایلفهؤبسیاری از م

اهمیت نقش  رب ،هاپژوهشاین در . (21، 2012، فروغی؛ 123، 1391، ظریفی؛ 130 ،1386،قاسمی

، شرایط نامطلوب ورزش در ة پژوهشیپیشین ةبا مطالع .کید و توجه شده استأت ،های مختلفرسانه

گرفته، پژوهشی در پاسخ به این صورت مطالعات میان اما در ،گرددای ایران استنباط مینظام رسانه

های ورزش لفهؤم ةراستای توسع هایی درکارو راه موانعچه  و ثیر چگونه استأکیف این توال که کمؤس

ای که گسترده مطالعاتبا وجود  دیگر، عبارت به گردد.نمی دارد؛ مشاهدهاز طریق رسانه وجود 

سهمی ناچیز ها، ورزش از طریق رسانه ةخصوص ورزش و رسانه صورت گرفته است، چگونگی توسعدر

و  اندورزش و رسانه بوده ة میانپیشین در پی اثبات رابط هایپژوهشاغلب  .در مطالعات داشته است

گرفتن شرایط خاص نظربدون در ،شمول رسانه در ورزشبندی کارکردهای عمومی و جهانیا به اولویت

 بهضروری  ،موجود ایزمینه یطاساس شرا بر انجام پژوهشی ،بنابراین ؛انداختهرسانه ای در ایران پرد

عنوان اولین  نقش تلویزیون به این است که حاضر پژوهششده در  مطرح الؤس رسد؛ لذا،نظر می

یک به عنوان  ورقیب در کشور و بی انحصاری ایعنوان رسانه به ،گذران اوقات فراغت مردم ةوسیل

شناسانه این پژوهش سعی دارد با نگاه آسیب ورزش همگانی چگونه است؟ ةتوجه در توسع ظرفیت قابل

                                                 
1. Ilhan & Genser 

2. Hamer, Weiler & Stamatakis  
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به  ،ای و موجوداساس شرایط زمینهتوجه دهد و با رویکردی متفاوت بر این مهم را مورد ،و اکتشافی

 .بپردازدورزش همگانی و تفریحی  ةر توسعای نقش تلویزیون دمدل زمینه ةئاو ار تبیین

 

 ی پژوهششناسروش

توسط  انجام شده است. این روش "هابرخاسته از دادهپردازی نظریه"روش با استفاده از  حاضر پژوهش

ها به تولید نظریه داده ةاساس و پای معنای روشی است که بر و به ابداع گردید 1استراس و کوربین

از جمله های کیفی دادهشود، شامل انواع آوری میها جمعینداهایی که برای تشریح فرداده. پردازدمی

، 2)کرسول شودمی مالت شخصی پژوهشگرأو ت ها، اسناد دولتیها، مصاحبهشنود و مشاهدات، گفت

 ارتباط در مطالعه مورد موضوع با نحوی به که هاییدادهیا  محتوا تمامی ،این روش در (.405 ،2005

 هایتکنیک کردنمشخص ،گام اصلیراستا،  این در. شوندمحسوب می برای اطالعات منبعی ،دنباشمی

مطالعات ند از: هست ها عبارتداده های گردآوریتکنیک ،که در این پژوهش است اطالعات گردآوری

 .یافتهساختار های نیمهاحبهمص و اسنادی

های گذاریدر سیاستبه بررسی اسناد مرتبط با ورزش همگانی  پژوهشگران ،اسنادی هایدر بررسی

اسناد  ةمطالع ،بعد ةحلردر م پرداختند؛سازی در تلویزیون و ضوابط برنامهمشی، اصول محتوایی، خط

اسناد و مصوبات  توان بهها میترین آنکه از مهم انجام گرفتورزش در سطح کالن  ةهای توسعو برنامه

های ورزشی، راهبردی، سند، دستورالعمل و شرح وظایف در سازمان ةنامه، برنامقانونی شامل: آیین

شورای  مصوبات مجلسسیما،  و های صدااسناد و دستوالعمل ،هاباشگاهپرورش،  و ها، آموزشاسیونفدر

هر بند، ماده ، تبصره و دستورالعمل نام برد.  غیرهت وزیران، شواری عالی انقالب فرهنگی و أ، هیاسالمی

 وکدگذاری گردید. بردارییادداشت  ،مرتبط با ورزش همگانی و تلویزیون

ست. ها ازمان و زنجیروار دادهآوری و تحلیل هممستلزم جمع ،هابرخاسته از داده ةیک نظری ةارائ

 برایشوند که آوری میای جمعگونه ها بهاست که داده امعنبدین ،این روش در گیری نظرینمونه

 مستمر یندافر طی و روش اینبا استفاده از در پژوهش حاضر،  .مفید باشند ،تولید یک نظریه

 ،ایاساس ارتباط عوامل زمینه از طریق مصاحبه، بر هاداده بندیدسته و تحلیل و تجزیه ،آوریجمع

دنبال شناسایی  ها بهمصاحبه این در ذکر است که پژوهشگران شایان. پرداخته شدبه تدوین مدل 

ورزش همگانی  ةخصوص توسع درله محوری أمقوله و مس یافتنهای کنش و های موجود، راهبردچالش

 هستنداقداماتی  ،هاداده تحلیلو  اطالعات گردآوری ،گیری نظریاز طریق تلویزیون بودند. در نمونه

 تحلیل، زیرا انجام گیرند؛ متناوبصورت  هب بایستمی وباشند می وابسته یکدیگر به شدت به که

                                                 
1. Strauss & Corbin 

2. Creswell 
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گیری نمونه در پژوهش حاضر، (.405 ،2005، کرسول) دکنمی هدایت را هاهداد از گیرینمونه

بودند، شناسایی  مرتبط با پژوهش لحاظ اجرایی و علمی افرادی که به ابتدا گونه آغاز شد کهبدین

 ةلفؤبه منسبت اساتیدی که شناخت کافی  ،ورزش ةزمین در گردیدند. ذکر این نکته ضرورت دارد که

، انتخاب بودند راستا این دریا سابقة پژوهشی دارای تجربة اجرایی و  ندورزش همگانی و رسانه داشت

نظر قرار مدهای تلویزیون ساز ورزش در شبکهن گروهای برنامهمسئوال نیز رسانه ةزمین در و شدند

در اولویت باالتری  ،در هر دو زمینه داشتندهای الزم را ویژگیاشخاصی که ذکر است  به الزمگرفتند. 

تعداد که  طوری به ؛یافت ادامه هاداده اشباع زمان تا گیریقرار گرفتند. نمونهبرای مصاحبه 

آمده دستاطالعات به ها،پس از تکمیل مصاحبهدر ادامه و . رسید نفر 21کنندگان به مشارکت

 ،دیداری ها در یک مدلکردن سیستماتیک مقولهها از طریق مرتبطداده ،سپس گردید وبندی مقوله

 ،هایندی برخاسته از دادهاس یک مدل فرأدر ر باید توجه نمود که .گرفتتحلیل قرار  مورد مجدداً

ها، و مدل از طریق شناسایی و تعیین علت داردمحوری( قرار  ةقالب مقول مرکزی )در ۀپدید

یابد. در این عه میمحوری توس ةدر اطراف مقول ،کنندهها، عوامل موقعیتی و شرایط تعدیلاستراتژی

انجام  هاداده ةمقایسطریق از  ،مداوم حال عین در و منظم فرایندی طی هاداده پژوهش نیز تحلیل

 بار چندین هامصاحبه متن باز، کدگذاری برای. گردیداستفاده  کدگذاری فرایند از کار این برای و شد

صورت تلخیص شده و به ،این جمالت اصلی ،سپس گشت. استخراج آن اصلی و جمالت شد خوانده

تر بوده و تمامی آن مفاهیم را های انتزاعیمقوله با مشابه ی کهمفاهیم در ادامه،. ردیدگ ثبت مفاهیم

 .ندشدد، استخراج ندهپوشش می

 

 نتایج
 مستخرج از مفاهیمبرای  که صورت انجام گرفت بدینای و اسنادی های مصاحبهدهکدگذاری دا ةنمون

شوندگان  مصاحبه ،همچنیناستفاده شد.  2داک از دو برای مفاهیم مستخرج از اسنا 1این ها ازمصاحبه

 نیز و اسناد افراد .ندگذاری شدعالمت 4امبا حرف  ایشوندگان رسانه و مصاحبه 3اس با حرف ورزشی

 ،این کارذکر است که  شایانگذاری شدند. ترتیب شماره بهنیز و جمالت ترتیب با حروف انگلیسی  به

 عنوان هب ؛تسهیل نمود ها را با توجه به حجم بسیار زیاد مفاهیمبه دادهو بازگشت مداوم دسترسی 

                                                 
1. Interview (In) 

2. Document (Doc) 

3. Sport (S) 

4. Media و  (M) 
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ز گروه ورزش ا N با نام اختصاریشونده  مصاحبه به ،ثبت شده است 12InSN مفهومی که با کد ،مثال

 3ADoc ،ترتیب همین به باشد.میاین فرد  ةجمله در مصاحب ۀمعنای شمار به 12ۀ و شمار مرتبط است

ها داده ةاز تلخیص اولی پس . در ادامه واست A اختصاری سند با نام شده از سوم ثبت ةمعنای جمل به

و اسناد ها مفاهیم اولیه در مصاحبه نشانگر )جمالت مصاحبه(، 960از  و حذف جمالت زائد و تکراری

کدگذاری باز  ةتلخیص مفاهیم اولیه در مرحل ،پس از آن. ثبت گردیدمورد  82و  267ترتیب در  به

 فرایندای از نمونهتنها به دلیل رعایت حجم مقاله، به کهفرعی بود  ةمقول 31حاصل آن  کهانجام گرفت 

مقوالت  ةکلی نیز شماره دو در جدولگردد. ارائه می شماره یکدر جدول  ،در این مرحلهکدگذاری 

 .شده است نشان داده اصلی ةمقول 13ها به فرعی و تلخیص آن
 

 

 کدگذاری باز ۀها در مرحلهدادیند تلخیص اای از فرمونهن ـ1 جدول

 مشخصات مقوالت فرعی مفاهیم

, N1, InSL4, InSH1, InSC3InS

, A20, InSO9, InSN3, InSN2InS

L2Doc ,K6, Doc S22, InMP14InS 

و  ورزش انجام محدود برایتبلیغ 

 فعالیت بدنی

پذیرش/ زمان  ةبهداشتی/ زمین ةجنب

کید أپربیننده/ تنوع موضوعی/ ت

 های مرجعبرگروه

Q7, InMD3, InSA6InS سازیعدم توجه به مراحل نهادینه 
 عادت/ تکرار/ گذاری/ارزش

 گذاریرسوب

, S21, InMT5, InSP13, InSJ13InS

Y12InS 

ورزش همگانی جذابیت ناچیز 

 فضای رقابت و چالش دلیل نبودبه

گرایش به تماشای عدم جذابیت/ 

 ورزش رقابتی و چالش

Y10, InST5, InMQ4, InSQ3InS 

کمبود تقاضای اجتماعی برای 

های تلویزیونی ورزش برنامه

 همگانی

استقبال محدود/ عدم وجود احساس 

یکنواختی و تنوع  /همراهی عدم /نیاز

 ورزش صبحگاهی هایبرنامهمحدود 

 و همگانی

T5, InMP4, InSO9, InSC11InS 

گرایش مخاطب به تماشای 

تفریح و  ۀتلویزیون با انگیز

 سرگرمی

ماهیت و کارکرد تفریحی و سرگرمی 

 تلویزیون

InSA17, InSF2, InSH4, InSO14 

لزوم ایجاد هویت ساختاری برای 

های ورزش کشور لفهؤیک از مهر

تفکیک موضوع و تلویزیون بهدر 

 مخاطب

 هالفهؤها / ارتباط ملفهؤتفکیک م

 

 

های جدیدی به یکدیگر ربط کدگذاری محوری با برقراری پیوند بین مقوالت، اطالعات به شیوهدر 

 ،. در این مرحلهگیرداین کار با استفاده از یک پارادایم )مدل الگویی یا سرمشق( صورت می که یابندمی

 ها عبارتاین مقوله ؛شوندسازماندهی می آندیگر در اطراف  مقوالت و محوری مشخص شده ةمقول
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ای یا بستر شوند(؛ شرایط زمینهمحوری می ةشرایط علی )عواملی که سبب ایجاد مقول :ند ازهست

ساختاری  ةزمین) گر؛ شرایط مداخلهدارد( آن قرار ای است که پدیده درشرایط ویژه ۀدهندنشان)

یا پیامدهای آن  دادن به آندهد و بر چگونگی واکنش نشانای هستندکه پدیده درآن رخ میتردهگس

 یا و کنترل، اداره برای که هاییکنش هم بر و هاکنشواکنش ) ـ های کنش(، استراتژیباشدمی ثرؤم

 ،2005)کرسول، ها( و پیامدها )نتایج حاصل از استراتژی (آیندمی وجود به محوری ةمقول به پاسخ

406) . 

 .نشان داده شده است شماره دووری در جدول حاصل از کدگذاری باز و مح فرعی و اصلی مقوالت

 
 ـ مقوالت اصلی و فرعی مرتبط با نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی و تفریحی2جدول 

 اصلی هایمقوله های فرعیمقوله

ن 
ب تلویزیو

ی: رویکرد نامناس
حور

مقولۀ م
ی

ش همگان
به ورز

 

عدم جذابیت مالی ورزش همگانی  ضرورت ایجاد انگیزۀ مالی برای ساخت و تبلیغ ورزش همگانی* 

 برای تلویزیون

ی
ط عل

شرای
 

 های تجاری و مالی برای ورزش همگانیایجاد جذابیت* 

 ایهای قهرمانی و حرفهورزش همگانی نسبت به حوزهبودجة محدود * 
ورزش  تشکیالترویکرد نامناسب 

 کشور به ورزش همگانی
 ریزی یکپارچه و فراگیر برای ورزش همگانی فقدان برنامه* 

 های ورزش همگانیبودن تعامل بین سازمانمحدود* 

ی متولی ورزش همگانی با هاثبات سایر سازمانارتباط محدود و بی* 

 شبکة سالمت
بودن تعامل دوسویة محدود

های متولی ورزش همگانی سازمان

 های تلویزیون و شبکه
ی هاهای تلویزیونی با سایر سازمانهماهنگی و تطبیق محدود شبکه* 

 متولی ورزش همگانی

 گرایی و تجربة نیروهای ورزشی در تلویزیون نگرش، تخصص* 

 نیروی انسانی در تلویزیون

ط تأثیرگذار
شرای

 

استفادۀ محدود از متخصصان، پژوهشگران و بازوهای مشورتی حوزۀ * 

 ورزش همگانی در تلویزیون

 ضعف تشکیالت سازمانی تلویزیون* 

مشکالت ساختاری سازمان 

 تلویزیون
 لزوم ایجاد ساختار مطلوب در تلویزیون برای توسعة ورزش همگانی* 

های ورزش کشور در یک از مؤلفه لزوم ایجاد هویت ساختاری برای هر* 

 تفکیک موضوع و مخاطب تلویزیون به* 

 کردن مخاطبانتمرکز محدود بر فعال* 
 ضعف شبکة مرتبط با حوزۀ سالمت

 های سالمتنمودن ورزش در برنامهلزوم برجسته * 
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 مرتبط با نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی و تفریحیـ مقوالت اصلی و فرعی 2ادامه جدول 

 مقوله اصلی مقوله فرعی

ی
ش همگان

ن به ورز
ب تلویزیو

ی: رویکرد نامناس
حور

مقولۀ م
 

دلیل جذابیت ناچیز ورزش همگانی برای مخاطبان تلویزیونی به* 

جذابیت اندک ورزش همگانی برای  نداشتن فضای رقابت و چالش

ط زمینه مخاطبان تلویزیونی
شرای

ی
ا

 

تلویزیونی ورزش های کمبود تقاضای اجتماعی برای برنامه* 

 همگانی

 گرایش مخاطب به تماشای تلویزیون با انگیزۀ تفریح و سرگرمی* 

گرایش مخاطب به تماشای 

تلویزیون با انگیزۀ تفریح و 

 سرگرمی

 عدم پیگیری راهبردها* 
ها و مسائل  عدم تمرکز بر راهبرد

 اساسی ورزش کشور

ی
استراتژ

ش
ش ـ واکن

ی کن
ها

 

ضرورت بررسی و کمک به حل مشکالت اساسی ورزش کشور در * 

 محور های گفتگوبرنامه

 مخاطبانهای متنوع گرفتن شرایط و توانایینظردر* 
عدم توجه به شرایط مخاطبان 

 عنوان هرم ورزش کشوربه

 در حوزۀ ورزش همگانی بخشی محدودرسانی و آگاهیاطالع* 

های استفادۀ محدود از کارکرد

 تلویزیون 

 عدم تمرکز بر آموزش مستقیم و ضمنی فعالیت بدنی* 

 های ورزش همگانیعدم رعایت پیوستگی و تداوم در برنامه* 

 کردن تبلیغ محدود برای ورزش* 

 سازیعدم توجه به مراحل نهادینه* 

 سازی در حوزۀ سالمت و فعالیت بدنیگفتمانعدم * 

 های ورزش همگانیعدم نظارت بر برنامه* 

سهم ناچیز ورزش همگانی از  های ورزش همگانی بندی نامناسب برنامهزمان* 

 ورزش تلویزیون ساعات پربینندۀ

پیامد
ها

 

 های ورزش همگانی از ساعات ورزش تلویزیون سهم ناچیز برنامه* 

نقش محدود تلویزیون در ایجاد  تأثیر ناچیز بر نگرش و آگاهی نسبت به فعالیت بدنی* 

انگیزه و آگاهی نسبت به فعالیت 

 تأثیر ناچیز بر رفتار فعالیت بدنی*  بدنی 

 

 ورزش همگانی و تفریحی از طریق تلویزیون ۀمدل پارادایمی توسع

 "رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی" یمحور ةمقول به راگران پژوهش ،یکدگذار مراحل انجام

 مدل در که طورهمان .گردید حاصلی میپارادا مدل و هشدی سازماندهنیز  مقوالت ریسا .دیرسان

ی همگان ورزشی مال تیجذاب عدم: شاملی محور ةمقول آمدن وجود بهی عل طیشرا ،شودیم مشاهده

 دو تعامل بودن محدودی و همگان ورزش به کشور ورزش التیتشک نامناسب کردیرو ون،یزیتلوی برا

 (گذارریثأت) گرمداخله طیشرا. باشدمی ونیزیتلوی هاشبکه وی همگان ورزشی متولی هاسازمان ةیسو

ی ساختار مشکالت و ونیزیتلوی انسانی روین ،سالمت ۀبا حوز مرتبطهای شبکه ضعف برگیرندۀ در نیز



   25                                                              هابرخاسته از داده یهنظر یک: یورزش همگان ۀو توسع یزیونتلو
 

 

 

ی رویکرد محور ةمقول آمدنوجود هب بستر وای نهیزم طیشرا این، بر عالوه. است ونیزیتلو سازمان

 وی ونیزیتلو مخاطبانی برای همگان ورزش زیناچ تیجذاب: شاملنامناسب ورزش همگانی به تلویزیون 

 واکنشـ  کنشهای یاستراتژ .باشدمیی سرگرم و حیتفر ۀزیانگ با ونیزیتلوی تماشا به مخاطب شیگرا

عدم تمرکز بر راهبردها و مسائل اساسی : شامل اینهیزم وثیرگذار أت طیشرا به توجه با نیز ونیزیتلو

محدود از  ۀو استفاد کشور ورزش هرم عنوان به مخاطبان طیشرا به توجه عدمورزش کشور، 

 ورزش ۀنندیپرب ساعات از یهمگان ورزش زیناچ سهمی چون هایامدیپکارکردهای تلویزیون است که 

 همراه دارد. به رای بدن تیفعال به نسبتی آگاه و زهیانگ جادیا در ونیزیتلو محدود نقشو  ونیزیتلو
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 مدل پارادایمی نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی و تفریحی ـ2شکل 

 گر(: گذار)مداخلهشرایط تأثیر

 نیروی انسانی در تلویزیون)نگرش(

 مشکالت ساختاری سازمان تلویزیون

 های مرتبط با حوزۀ سالمتضعف شبکه

 

 ای)بستر(:شرایط زمینه

 های ورزش همگانی جذابیت اندک برنامه

 تماشا با انگیزۀ سرگرمی

ی:
ور

ح
ۀ م

ول
مق

 

ی
گان

هم
ش 

رز
ه و

ن ب
یو

یز
لو

ب ت
اس

من
 نا

رد
یک

رو
 

ی:
عل

ط 
رای

ش
 

ون
زی

وی
 تل

ی
برا

ی 
گان

هم
ش 

رز
ی و

مال
ت 

ابی
جذ

م 
عد

 

ت 
یال

شک
ب ت

اس
من

 نا
رد

یک
رو

ی
گان

هم
ش 

رز
ه و

ر ب
شو

 ک
ش

رز
و

 

ود
حد

م
 

ان
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سا
ل 

عام
ن ت

ود
ب

ی 
تول

ی م
ها

که
شب

 و 
ی

گان
هم

ش 
رز

و
ون

زی
وی

 تل
ی

ها
 

 

 های کنش:استراتژی

و نپرداختن به  بر ارائه راهبردعدم تمرکز 

 مسائل اساسی ورزش کشور

 عدم توجه به شرایط مخاطبان

 های تلویزیون:استفاده محدود از کارکرد

 بخشی محدودرسانی و آگاهیاطالع -

تمرکز محدود بر آموزش مستقیم و  -

 ضمنی

 عدم رعایت پیوستگی و تداوم -

 تبلیغ محدود فعالیت بدنی  -

 سازینهادینهعدم توجه به مراحل  -

سازی در حوزۀ سالمت و عدم گفتمان -

 فعالیت بدنی

 و بازدهعدم نظارت بر عملکرد  -

 های ورزش همگانیسازمان

 

 

 

مد
یا

پ
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ت پ
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ی
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 گیریبحث و نتیجه

 شرایط علی .الف

کید داشتند أشوندگان ت مصاحبه ،در پژوهش حاضر تلویزیون:عدم جذابیت مالی ورزش همگانی برای 

تلویزیون  شکبیسازی و پخش ورزش همگانی برای تلویزیون منافع مالی داشته باشد،  برنامهکه اگر 

حمایت مستلزم این امر  ، اماسازی فعال خواهد شدهای مختلف نسبت به پخش و برنامهدر شبکه

 ،راستا این در .باشدمیهای متعدد از جمله کمک مالی همکاری ةزمین درهای ورزشی مرتبط سازمان

گذاری عدم سرمایهنیز عدم مالکیت بخش خصوصی و  که کنند( تاکید می1388زاده )راد و محرمقیامی

 گردیدههای ورزشی ای برای نمایش آگهیرسانه ةبه عدم استقبال مجموعمنجر  ،ورزش همگانی امردر 

عباراتی از  ،راستاایندر .های ورزشی همگانی داشته استتأثیر اندکی در توسعة رشته این امر و

 گردد:شوندگان ذکر میمصاحبه

TInSدرگیر  ،ت پربینندهاطور جدی در ساع تلویزیون به باشد ومی: ورزش همگانی از نظر مالی جذاب ن

 .شودورزش همگانی نمی

JInS روی گشت و پیادهقالب گزارش و پخش همایش کوهدر تنهاتلویزیون  ،ورزش همگانیارتباط با : در

 و از ای نداردانگیزه زیرا، باشد؛تواند فعال نمی این مقدارتر از بیش) کندمی یتحدی فعال خانوادگی تا

 (.های مالی در ورزش همگانی وجود نداردجذابیت دیگر، سوی

YInSدر سازیمنظور تبلیغ و برنامهبه ورزش های متولیهای مالی از سوی دولت و سازمان: کمک 

 .ثیر داردأورزش همگانی ت

UInS: ورود پیدا کنند که مخاطب  یدر ورزش ،دهند برای معرفی کاالی خودحامیان مالی ترجیح می

 .بیشتری دارد

کید تأشوندگان تعدادی از مصاحبه: ورزش کشور به ورزش همگانی رویکرد نامناسب تشکیالت

رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی، رویکرد نامناسب تشکیالت ورزش  ۀدلیل عمدکه داشتند 

زمینه بوده است.  این بازنمای عملکرد تشکیالت ورزش کشور در ،و تلویزیون لفه استؤکشور به این م

لحاظ ارزیابی  ای و چه بهلحاظ بودجه ن چه بهتوجه مسئوال ،اگر در ورزش کشور دیگر، عبارت به

دهد و اصالح ورزش همگانی باشد، تلویزیون آن را انعکاس می ةهای توسعف به شاخصمعطو ،کردعمل

 بیان کرد دیگرانخالف بر را شوندگان نظراتییکی از مصاحبه در این ارتباط،گیرد. رویکرد صورت می

پایه، ورزش صورت اولویت ورزش همگانی در ورزرش کشور و توجه به حتی درکه  کید نمودأو ت

های مختصر اکتفا کرده و گزارش ةبه ارائ و زمینه نخواهد داشت این تلویزیون رویکرد مناسبی در

 ةکه جنب دانستماهیت تلویزیون  این امر را دلیل . ویتوجهی را انجام نخواهد داد سازی قابل برنامه

شده  ارائهکار راه گیرند.ظر میدر نعنوان ابزار سرگرمی سرگرمی و تفریحی داشته و مخاطبان آن را به
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های قالب پیام در تنها ،این است که توجه به ورزش همگانی و فعالیت بدنی خصوص این مسالهدر 

 .های پرمخاطب باشدمحتوای برنامه بامستقیم و غیر

:InSB ی استراتژی مبنا بر ،نیوزیتلو درای حرفه ورزشی برا شتریب ةنیهز و زمان اعتبار، خصیصت

 .ردیپذیم صورت کشور ورزشی ساؤر عملکرد حسب بر نانوشته

: یهای تلویزیونهای متولی ورزش همگانی و شبکهسازمان ۀسوی بودن تعامل دو محدود

 ةزمین های سازمانی درسویه، تدوین اهداف مشترک و همکاریصورت وجود ارتباط سازنده و دودر

از  سازیهای مرتبط با تلویزیون و کمک به محتوااز سوی شبکهرسانی انعکاس اخبار، تبلیغات و اطالع

در سند عملکرد ، اما زمینه بسیار سازنده باشد این تواند درهای ورزش همگانی میسوی سازمان

 ،تواند بیشترین ارتباط را با ورزش همگانی داشته باشدسالمت که می ةسیما، شبک و های صداشبکه

 و )گزارش عملکرد صداامه، تنها سه ساعت را به ورزش اختصاص داده استساعت برن 188 میان از

 دو در کهدارد  وجود یادیز موانع ،هیسو دو و سازنده ارتباط جادیا راستای در. (35، ص 1391سیما، 

 با تعامل مشکالت وی ورزشی هاسازمان با تعاملی ارتباط مشکالت دسته دو به ،مشکالتی کل حالت

 :باشدیم ریز شرح به شوندگان مصاحبه ازی عباراتزمینه،  این در شود.تقسیم میی ونیزیتلوی هاشبکه

JInS :در لفهؤم آن پخشی گذاراستیس دربایست میهای ورزش یک از مولفه هری متولی هاسازمان 

 .باشند ریدرگ ونیزیتلو

VInM :مرتبطی هاشبکه با الزمی هماهنگ ،یهمگان ورزشی هابرنامه ریسا و هاخصوص همایش در اگر 

 گیرند.پوشش قرار می تحت هاآن برنامه ،دیآ عمل به یونیزیتلو

XInM :هر اما ،وجودداردی همگان ورزشی هاسازمان و سالمت ةشبک اهداف نیبی ادیزی پوشانهم 

 .کندمستقل عمل میی سازمان
 
 

 گر(ثیرگذار )مداخلهأشرایط ت .ب

شوندگان، حضور مصاحبهنظر اکثر  هبتجربه(:  و تلویزیون )نگرش، تخصص در انییروی انسن

استفاده از  و گزینیشایستهگرایی و ، تخصصسازهای برنامهثر مشاوران و متخصصان در گروهؤم

راستا،  این در. باشدمیتوجه قابل ،عنوان بازوهای مشورتی و نیروهای فکور به یورزشن امتخصص

 اند.تر از تغییر ساختار دانستهنیروی انسانی را مهم ،شوندگان مصاحبهتعدادی از 

، لزوم ایجاد ضعف تشکیالت سازمانی تلویزیون: مشکالت ساختاری ورزش در سازمان تلویزیون

های لفهؤیک از مهر ایجاد هویت ساختاری برای و ورزش ةساختار مطلوب در تلویزیون برای توسع

 "مشکالت ساختاری ورزش در سازمان تلویزیون"اصلی  ةلفؤبه استخراج م ،تلویزیونورزش کشور در 
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یک بخشیدن به هر ایجاد ساختار مطلوب جهت هویتذکر این نکته ضرورت دارد که منتهی گردید. 

 .بودشوندگان  کید مصاحبهأت مورد ،همگانیهای ورزش از جمله ورزش لفهؤاز م

PInS ساز های برنامهبندی گروهتقسیمباشد و در تلویزیون مشخص نمی اصلی ورزش: هویت چهار مولفه

لفه ؤبه هر م ،ایو قهرمانی و حرفه های ورزش همگانی و تفریحی، تعلیم و تربیتیگروهورزش به زیر

 ندارد وجود ساز ورزشهای برنامههایی که گروهدر شبکههمچنین،  .بخشدهویت ساختاری می

ساز سرگرمی های برنامهن ورزش همگانی و تعلیم و تربیتی را در گروهاریزان و متخصصنامهبربایست می

 .جای دهیمو تفریح و آموزش 

سالمت و سایر  ةعملکرد شبک ،طور که گفته شدهمان: سالمت ۀمرتبط با حوز ۀضعف شبک

. باشدمیورزش همگانی ضعیف  ویژه به به ورزش و لحاظ زمانی()بههای عمومی از نظر پرداختن شبکه

صورت سراسری قابلیت بهاندازی شده و سالمت حدود دو سال است که راه ةکه شبکبا توجه به این

های این ژیبا توجه به اهداف و استرات باشد، همچنین،میساعته  24پخش  دسترسی داشته و دارای

حاوی  بایستکه میرسد نظر می به، داشت فردیسالمت جامعه و خانواده و به با محوریتشبکه 

عنوان یک عنصر  فعالیت بدنی و ورزش به ، اماساز از طریق ورزش باشدهای مختلف سالمتیپیام

کید أشوندگان ت مصاحبهدر این ارتباط، هنوز جای خود را در این شبکه نیافته است.  ،سازسالمت

این ضعف وجود دارد.  دارند نیزمخاطبان زیادی های سراسری و اصیل که در سایر شبکه که داشتند

 یهای تلویزیونویژه شبکهبه ،هاها و تبلیغات هدفمند رسانهفعالیت مطالعاتی درخصوص ،راستاایندر

میلز گرفته است) صورتو سبک زندگی فعال  انجام ورزش و تشویق به برای پیشگیری از چاقی، تبلیغ

اوهارا و ؛ 220 ،2007 ،بودوین و همکاران ؛24 ،2002،همکارانرنجر و ؛ 363، 2001 ،و همکاران

 مورد در را شوندگان پیشنهاداتی مصاحبهبیشتر در ارتباط با این مقوله، (.762 ،2012، همکاران

آنچه  ،المت ارائه نمودند و از دیدگاه خودس ةویژه شبکبه ،های تلویزیونیدر شبکه یهای ورزشبرنامه

فرعی  ةبیان نمودند که شامل دو مقول در نظر گرفته شود،بایست ها میبخشی این برنامهاثرکه برای را 

 .باشدمیهای سالمت نمودن ورزش در برنامه برجسته و کردن مخاطبانتوجه به فعال

GInS :دیکأت ورزش ةرانیشگیپ ةجنب بر ،کند انیب را ورزش سازیسالمتهای امدیپبایست می ونیزیتلو 

 و پزشک نقش در ورزشراستا، الزم است که  این در انجام دهد. خالقانه صورت به را کارنیا و نماید

 .تأکید نمایدو پیشگیری  درمان بر (،یپزشک ۀحوزر د) دارو

DInS :کندگذاری استیس ،ورزش بهنسبت  دافرا ختنیبرانگی براتواند یم که استی الهیوس ونیزیتلو. 

JInS :میمستق صورت ها بهالزم است که آن ،مردمی آگاه تأکید بر باالبودن از شتریب ،یهمگان ورزش در 

 و الزم است که نداردی ادهیفا تنها یدوست ورزشذکر است که  به الزم .شوند تیفعال انجام ریدرگ

 نماید. تیهدا کردن ورزش سمت به را مردم کندکهی سازبرنامه ایگونه به ونیزیتلو
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KInS :ةرانیشگیپ ابعادنیز  و بودن نهیهز کم ،یپزشک ابعاد و شود داده نشان یتیخالق که هنگامی 

 .ابدییم توسعه کردن ورزش فرهنگ شود، نشان داده نافذ و بایزی هاشکل بهی همگان ورزش

 ای )بستر(شرایط زمینه .ج

کید أت 1مک کوئیل ارتباط،در این : جذابیت ناچیز ورزش همگانی برای مخاطبان تلویزیونی

عنوان شوندگان  مصاحبه. سازی است کارکرد تفریحی و سرگرم ،تلویزیون ترین کارکردمهم که کندمی

از تحرک و  نشینند،افراد به تماشای آن می کههنگامیای است که گونه ماهیت تلویزیون بهکردند 

تفریح و سرگرمی  ۀبینندگان با انگیزها بیان کردند که آناین،  بر عالوهگیرند. فعالیت بدنی فاصله می

ذکر  . شایانبرندلذت می آن های جذاببرنامه تماشایپردازند و از تلویزیون میهای برنامهبه تماشای 

بردن از عملکرد  ای و قهرمانی که تماشای مسابقات و لذتبا محتوای ورزش حرفه امر این است که

 .داردن یهماهنگ ،یهمگان ورزشی محتوا با باشد، امامیهماهنگ  ،استورزشکاران نخبه 

TInM :مردم نمودن ورزشجهت نشستن و تماشاکردن  مخاطبانی برااز جذابیت الزم ی همگان ورزش 

 باشد.برخوردار نمی ونیزیدرتلوی عاد

YInS: ونیزیتلو توجه ۀنحو نیا و شودینمی چندان استقبال ونیزیتلوی صبحگاه ورزشی هابرنامه زا 

 !یصبحگاه ورزشی عنی یهمگان ورزش که است داده نشان مردم به

ورزش از تلویزیون که  هنگامی: تفریح و سرگرمی ۀتلویزیون با انگیز گرایش مخاطب به تماشای

و کارکرد  تیماه امر، نیا. (34 ،2012، 2)اورجیلیا و سیلوا گرددمیتبدیل به سرگرمی  شود،پخش می

در تلویزیون داشته  رای همگان ورزشمرتبط با ی ونیزیتلوی هابرنامه میخواهمیاگر  و است ونیزیتلو

به صورت مستقیم  به هانآهایی که محتوای بعد تفریحی و سرگرمی را در برنامه ستیبایمباشیم، 

 ورزش ،یضمن و میرمستقیغ صورتبهو یا  در نظر داشته باشیم، باشدمیورزش و فعالیت بدنی مرتبط 

ی شنیمیان کوتاهی هاامیپیا  و میبده نشان پرطرفدار و جذابی الیسری هابرنامهی محتوا قالب در را

 .میدکنیتول یغاتیتبل هدفمندی هابرنامه صورت به را جذاب

PInS :ی مستندها ساخت وا هالیسر ،یورزشی هاشنیمیان ،یورزشی هاامیپ از طریق پخش ونیزیتلو

 .ردیگ قرار ورزش خدمت در تواندیمی ورزش

OInS :ـ یبومی هایباز ایجاد نمایند و نیز نندگانیب به را حیتفر توانندیم کهیی هاورزش و حیتفر 

 تبلیغ نماییم. ونیزیتلو در رای محل

                                                 
1. McQuail's 

2. Origuela & Silva 
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CInS :ی برا باز و میرمستقیغ ییفضا از ،یحیتفر وی سرگرمهای برنامهتواند از طریق یم ونیزیتلو

 .کند دایپ ورودتبلیغ ورزش 

 واکنش ـ های کنشاستراتژی .د

بودن تلویزیون و نقش  ا توجه به دولتیب: ها و مسائل اساسی ورزش کشورعدم تمرکز بر راهبرد

را مطرح کرده و در مصاحبه  یی ورزشهاها و استراتژینحوی راهبرد به تواندنظارتی آن، تلویزیون می

گام بهو نظارت عموم را متوجه اجرای گام بپردازداین اهداف به ابعاد  ،با مردم، کارشناسان و مسئوالن

 ،محور های گفتگوکه در برنامهتأکید داشتند شوندگان مصاحبه در این ارتباط،. سازدای آن و مرحله

مسائل اساسی  بایستمی ایهای ورزش حرفهپیچیدگیجای پرداختن به اختالفات، حواشی و  به

های مدت نظیر درصد مشارکت مردم، میزان بیماریهای استراتژیک و اهداف بلندورزش کشور، برنامه

 ،گیری و نظارت شود تا از این طریقتحرکی در نوجوانان و کودکان پیتحرکی، شیوع بیناشی از بی

 گشا باشد.زش همگانی کشور راهور ةتلویزیون بتواند در تحقق توسع

CInS :توجهی ندارد. لفهؤم هر ارتباط با در مدت بلند اهداف به ونیزیتلو 

PInS: دهد قرار لیتحل مورد را کشور ورزش ۀندیآ و ورزشی اساس مشکالت ونیزیتلو الزم است که. 

FInS :از)ی شود ریگیپ مداومشکل  به جهینت کامل حصول تا بایستمی اساسی موضوعات و مشکالت 

 .(میبردار دست بودن یاخبار

BInS  :باشند داشته را کشور ورزشی اساس مشکالت ةدغدغ بایستمی ساز ورزش برنامه گروه رانیمد 

 .بگنجانندهای خود برنامه در را آن و

 کید دو نفر از مصاحبهأنا بر تب: کشور ورزش هرم عنوان بهعدم توجه به شرایط مخاطبان 

ورزش همگانی  ۀمخاطبان برای فعالیت در حوزهای متنوع گرفتن شرایط و توانایینظر شوندگان، در

ها، سطح وسیع و متنوعی از مخاطبان با تواناییباید توجه نمود که رسد. نظر میتلویزیون ضروری به در

صورت عمومی  هی بهکلی صبحگا ةیک برنام ةهای متفاوت وجود دارد و ارائمعلولیت ها و بعضاًضعف

 و دچار درد و بودهوزن  کیلو اضافه 20دارای خانمی که  ،مثال عنوان به ؛انگیزاننده باشدبرتواند نمی

کند؟ ، آیا با دیدن این برنامه به سمت فعالیت بدنی گرایش پیدا میباشدمیزانو  ةمشکل آرتروز در ناحی

از  ،گرفتن شرایط متنوع مخاطباننظر منظور دربه که کنندتوصیه می زمینه، پژوهشگران این در

تمایل  کهدهد یم نشان شواهد. رده شودهای ورزشی بهره بها و آموزشپیام ةها برای ارائهمتایان آن

 الگو عنوان به هانآ کهیهنگام) انیهمتا و همساالنی بانیپشت و حضور بای بدنی هاتیفعال به انجام

 ،2011، 1و همکاران مک کری ، گیاکبی، زیرزوسکی، مورگان،)بومن است شتریب (شوندیمی معرف

 ،الگو عنوان به همساالن و انیهمتا کنند کهمیکید أ( ت2014) همکاران و همر وجود، این با. (20

                                                 
1. Buman, Giacobbi, Dzierzewski, Morgan, McCrae, et al 
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 ۀمشاهد و هستند خود همساالن از سوی یبدن تیفعال کردن به تمایل پیدا دری دیکل گردانندگان

 الگو اگر ،صورت نیا در. ندارد مسن افرادی بدن تیفعالی ارتقا دری نقش چیه احتماالً ،نخبه ورزشکاران

 ،شوند داده نشان (ورزش در کنندهشرکت ناعنو به نه)ونیزیتلوی تماشا حال دری واقع همساالن و

 . باشدمی توجه قابل( یبدن تیفعال تمایل به)ی رفتار اثر نیا فقدان

AInS :ونیزیتلوهای برنامه در وزن هاضاف ای وی ماریب ،یتندرست طیشرا به توجه با افراد تکتکی ازهاین 

 مختلف سطوحی برا صورت جداگانه به ورزشی محتوا راستا، الزم است که این . درشودینم دهید

به مشکالت افراد مبتال  چاق، افراد بانوان، سابقه، با افراد ،ایحرفه مهین کنندگان،شروع) گرددی طراح

 .(غیره و زانو

کارکردهای متعدد و بسیار زیادی دارد. این  ،تلویزیون: های تلویزیوننامطلوب از کارکرد ۀاستفاد

مطلوب از یک یا چند مورد ۀ لزوم استفاد رب موجود، و اسناد شوندگانیک از مصاحبهکارکردها که هر

ورزش همگانی، تمرکز بر آموزش  ۀبخشی در حوزآگاهیرسانی و ، شامل: اطالعاندنمودهکید أها تاز آن

تبلیغ و تشویق های ورزش همگانی، مستقیم و ضمنی فعالیت بدنی، رعایت پیوستگی و تداوم در برنامه

سالمت و فعالیت بدنی و  ۀسازی در حوزگفتمان و سازی، توجه به مراحل نهادینهبه انجام ورزش

 ( معتقد1388زاده)راد و محرمقیامیدر این ارتباط، . باشدیمهای ورزش همگانی نظارت بر برنامه

افزایش آگاهی عمومی برای  ،های توسعه و ترویج ورزش همگانی در ایرانیکی از شاخص هستند که

های ای، پخش آگهیهای رسانهها است. در بخش حمایتاز طریق رسانه های ورزشیشرکت در برنامه

های برنامه ارتباط با ه درهای تلویزیونی پرطرفدار، یکی از عواملی است کورزشی در حین پخش برنامه

 معناداری رابطة (1996)1و هینگز گرینوود ،راستا این در باشد.می عضای خانواده مؤثرورزشی برای ا

جالب  هاییکی دیگر از ویژگی .کرد مشاهده بدنی فعالیت به نگرش تغییر و یارسانه تبلیغات بین را

دهنده، آموزش ،زمانطور هم ها بهاین است که رسانه ها در ارتقای سالمتاده از رسانهاستفمورد  در

خصوص توصیه به فعالیت بدنی استفاده برای آموزش مردم درو تبلیغات موردباشند میحامی و مکمل 

های رسانه گردد.تهی میهای فعالیت بدنی منظم منارزش راستای و نوع و میزان آن، به افزایش باور در

که وظایف آموزشی ریزی شده باشند و خواه نشده باشند، هنگامیخواه برای آموزش برنامه ،ارتباطی

که  شوندواقع میثر ؤهایی مزمینه ها اغلب درهای ارتباطی نهاده شود، آننظام ۀعهد بر ایویژه

. (41 ،1388، ، شجاعی زاده و محمدیان)دیدارلواندثیر بودهأتها بیهای آموزش رسمی در آننظام

 تبیین را کشور در همگانی ورزش کردننهادینه چشمگیری، طور به جمعیهای رسانه ،همچنین

                                                 
1. Greenwood & Hinnigs 



 1395 بهمن و اسفند ،40 شماره یورزش تیریمد مطالعات                                                                        32  
 

دادن به ادراکات  و شکل هاتعیین هنجارها و ارزش، در وضع قوانین و مقررات معنا کهبدین ؛کنندمی

 مصاحبهدر این ارتباط، (. 170 ،1386، )اربطانی باشندمیثیرگذار أت ،و باورهای جامعه نسبت به ورزش

ویژه  به ،کدام از کارکردهابر ضرورت استفاده از هر ،قالب پیشنهادات و جمالت انتقادی شوندگان در

 .کید نمودندأقالب عبارات زیر تدر ،رسانی و آموزش ضمنیو اطالع یبخشدو کارکرد آگاهی

CInS : ورزش، راتیثأت مورد در)ی پژوهشهای افتهی نیدتریجد مورد در یرساناطالعالزم است که 

 .ردیپذ صورت کشوری همگان ورزش در موجود تیوضع انیب و( غیره و کردنورزش هچگون

DInS :قرار دارند کجا در اماکن نیا که عنوان کندتواند یم اما بسازد،ی ورزش کناامتواند ینم ونیزیتلو 

ی بخش یآگاه قادر است که ونیزیتلودهند. همچنین، انجام میی سطح چه در را هاییتیفعال چه و

 .آورد وجود به کردنورزش مورد در را رفتار و دانش ،نگرش ،باور بعد چهار در رییتغ و

OInS :بپردازد کشوری عیطبی اندازهاچشم با مرتبطی ورزش حاتیتفری معرف به بایستمی ونیزیتلو. 

KInS :و مضرات  کرد ورزش راحت و نهیهزکم ساده،توان چگونه می که بدهد نشان باید ونیزیتلو

 .را کاهش داد یتحرکیب

AInS : عادت تکرار، ،یگذار ارزش شدن،مندعالقه) ونیزیتلو در ورزشسازی  نهینهاد مراحلتاکید بر 

 .(یگذاررسوب و

 پیامدها .ه

کید داشتند که أشوندگان تمصاحبه: تلویزیونیورزش ۀهمگانی از ساعات پربینندسهم ناچیز ورزش 

 یهای ورزش همگانی از ساعات ورزشو سهم برنامه بوده نامناسب ،های ورزش همگانیبندی برنامهزمان

 ی وهای تبلیغ ورزشپربیننده به برنامه هایاختصاص زماندر این ارتباط، . باشدمیناچیز  ،تلویزیون

 از پیشنهادات مصاحبه ،های پرطرفدارها و برنامههای ورزش همگانی در سریالگنجاندن برنامه

 ةتوسعی راستا دری ونیزیتلو هایلمیف که کنند( توصیه می1388)همکاران و دارلویدشوندگان بود. 

 بای آموزش جلساتی برگزار :شامل یمتعددی هاشکل به بایستمی یتندرست وی بهداشت اهداف

 و پرسش ،(وشنودگفت) مصاحبه ،(مناظره) فوروم ،(زگردیم) پانل رینظی آموزشی هاوهیش از استفاده

 ،یرساناطالع با رابطه در( قهیدق دو کمتراز) مدت کوتاهی هابرنامه ،یونیزیتلو زریت، کنفرانس و پاسخ

های موفق و پربیننده، و فیلمال نویس در سریصورت زیر به و یا تیشخص کی ةلیوس به امیپ رسالا

 نوجوان و کودک ۀژیوی هالمیف ةو تهی یاشتدبه ةنیزم پس با الیسر ایی ینمایسی هالمیف ةتهی

 .باشد غیره وی نظرخواه مسابقه، ،یعروسک شنیمیاننظیر

 در ادامه آمده است.شوندگان در ارتباط با این مقوله عباراتی از مصاحبه

KInM :باشدجدی  و منصفانه باید ونیزیتلودر  یهمگان ورزش سهم. 

OInS :شوندیم استفادها هبرنامه نازم پرکردنی برا صرفاً ی آموزشی هابرنامه. 
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TInM :طور به ونیزیتلو، باشدنمی جذاببرای تلویزیون  یمال نظر از یهمگان ورزش کهبا توجه به این 

 . دشوینمی همگان ورزش ریدرگ ،نندهیپرب ساعات دری جد

YInS :تا) شودینم پخش ۀ تلویزیوننندیپرب ساعات دری همگان ورزش با مرتبط جذابی هابرنامه 

 (.ردیگ قرار مخاطبان استقبال مورد

چند تماشای تلویزیون یک هر: نقش محدود تلویزیون در ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت به فعالیت بدنی

داشته نسبت به فعالیت بدنی  آگاهیسزایی در نگرش و هتواند نقش بمی اما ،عمل فاقد تحرک است

سازی دارند و اساسی در فرهنگ ینقش ،ویژه تلویزیون به و هامنجر به تغییر رفتار گردد. رسانهو  باشد

یکی  ،شده اساس مدل ترسیمبردهند. سوق می آن سمت اهداف مطلوببا سرعت باالیی جامعه را به 

های رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی، نقش ناچیز آن بر ایجاد آگاهی نسبت به از پیامد

فرهنگی و  ةتوانند ذائقرادیو و تلویزیون می راستا، این در باشد.می آنانجام  ۀو انگیزفعالیت بدنی 

 ،مخاطبان نمودن فعال بر تلویزیون شتریب چه هر ریثأت زمینة درهای عمومی را تغییر دهند. هنجار

 هر دری متفاوت شکل به را افراد ها،رسانه بری مبتنی هایاستراتژ چگونه شود کهاین سؤال مطرح می

)دیدارلو و همکاران، دندهیم قرار ریثأت حتت مشارکت حفظ و عمل ،یسازآماده تفکر، مراحل از کی

1388، 68.) 

AInSعامل ، بین تماشاگر تلویزیون و قهرمان ورزشی تواناییلحاظ  موجود به ةفاصل ا توجه به: ب

 .کردن مخاطب وجود نداردبرای فعال برانگیزاننده

JInS :مستقیم صورت  ها را بهآن، باید جای توجه به آگاهی باالی افراد نسبت به ورزش همگانی به

 کرد.درگیر انجام فعالیت 

DInS : ورزش وتبلیغ  ۀسازی در حوزهای موجود برای برنامهتئوریو های علمی از ظرفیتالزم است 

 .فعالیت بدنی بهره ببریم

YInS :مورد رفتار را در و دانش ،نگرش ،بخشی و تغییر در چهار بعد باورتواند آگاهیتلویزیون می

 .وجود آوردکردن بهورزش

 مسئوالن آن همگانی، ورزش توسعة رد تلویزیون مهم نقش وجود با استنباط کردکه چنین توانمی

 ت،یخالقتلویزیونی،  سازیبرنامه و ریزیبرنامه در و اندنداشته لهأمس این به مطلوبی و مناسب توجه

 هایرسانه درها سازیبرنامه بیشتر وداده نشده  اختصاص همگانی ورزش به مطلوب زمان و نهیهز

 (،1382غفوری) نتایج پژوهشبا  یافتهاین  .بوده استسطوح عملکرد باال  مختص ، هموارهورزشی

ها اقبال (که نشان دادند رسانه1390و مرادی) (1386(، اربطانی )1386(، کردی)1386) قاسمی

سو هم، دارد وجود تفاوت مطلوب و موجود وضعیت بینو  شتهابه ورزش همگانی د نسبت کمتری
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نسبت به بایست میشد که ورزش همگانی  حاصلها این نتیجه از تحلیل مصاحبه ،همچنین باشد.می

نتایج  سو با این یافته،داشته باشد. هم برای تلویزیون اولویت باالتری، ای و قهرمانیورزش حرفه

 در ورزشی هایسانهر نقشنشان داد که  هادانشگاه علمی هیأت اعضای( از 1390سنجی مرادی)نظر

، توماس، مک کارتنی .درقراردا باالتری اولویت در ،قهرمانی ورزش به نسبت همگانی ورزش ترویج

در مداخالت  پژوهشکلیدی برای  ةلأیک مس نیز (2010) 1و همکاران همیلتون ،تتامسون، اسکا

و مطالعات طولی خود  نددانست های اجتماعی محرومها را دسترسی گروهفعالیت بدنی مبتنی بر رسانه

ها )تلویزیون، رادیو مداخالت فعالیت بدنی مبتنی بر رسانهخصوص نحوه و شدت در( 2008) را تا سال

خدمات دولتی  ةها دارای پتانسیل فراوانی جهت نوآوری در ارائرسانه ،هازعم آنادامه دادند. به (غیره و

 ،اثرگذاری موفق بر میزان فعالیت بدنی کل جمعیتذکر است که  شایان. باشندمییا بخش خصوصی 

به تعداد زیادی از  ،کم ةتواند با هزیندارد که می ایرسانه هایثر در پیامؤحظات ممال ةز به توسعنیا

داری ااثر معن ،های جمعیدریافت که رسانهدر پژوهش خود ( 1382) غفوری،همچنین .مردم ارائه شود

 باشد؛نمیبا نیازهای جامعه هماهنگ  تأثیراما این  ،کردن دارندتغییر نگرش و رفتار مردم برای ورزش بر

 نشر ورزش قهرمانی بپردازند. و به ترویج دهندبیشتر، ترجیح می دلیل سود اقتصادیها بهرسانه ،زیرا

و های جمعی بر افزایش آگاهی که اثر رسانهدریافتند( 2008)2، براون و پاردنجکسونراستا، دراین

در  را که تلویزیون نقش بزرگیحالی در باشد.میتوجه  قابل ،مورد فعالیت بدنی رفتار مردم در

زایی و بخشیدن، درآمدهای ورزشی، شهرتمعرفی ستاره ای نظیرهای ورزش قهرمانی و حرفهلفهؤم

 این در .تلویزیون با ورزش باشد ةرابط تمامتواند نمی امر اما این ،کندبازی می بزرگات خلق لحظ

های دیگر اثر محتوای تلویزیون بر سالمت و رفتار عنوان کردند که( 2014همر و همکاران) ،راستا

ای و های رسانهسازمانکه با اشاره به این ،های تلویزیونیمنتقد برنامه ،3لیبرمنناشناخته مانده است. 

معتقد است به مصالح عمومی جامعه توجه نشان دهند،  بایستمیاز جمله مؤسسات پخش تلویزیونی 

راستای مصالح عمومی فعالیت کنند و امواج خود را  ی تلویزیونی باید درهاگردانندگان فرستنده که

جهت ها درتغییراتی را در محتوای برنامه الزم است کهگیرند؛ بنابراین،  کار جهت حفظ این مصالح بهدر

 تحت ،ای از افکار عمومیمالحظه توان گفت بخش قابلمی. نمایندحفظ منافع عمومی جامعه اعمال 

تلویزیون  .گذارندثیر میأبر تعبیر و نگرش ما از ورزش تها و رسانهقرار دارد ای گیری رسانهیر جهتثأت

هایی خاص خود در بحث سازمانی و محتوایی پیچیدگی ،بودن بودن و انحصاری دلیل دولتیایران به

دو  ةاجتماعی در توسعآوردن احساس وظیفه و مسئولیت  وجود به ،دلیلهمینبه درستاما  ،را دارد

قوانین سازمانی  چه . اگراست ترمنطقی ،تعلیم و تربیتی در سطح استراتژیکورزش همگانی و  ةلفؤم

                                                 
1.  McCartney, Thomas, Thomson, Scot, Hamilton et al 

2. Jackson, Brown, & Pardun 

3. Lieberman 
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 (بودن دلیل دولتی به)ای های ورزش حرفهسیما برای پرداخت حق پخش و رعایت شاخص و صدا

های اساس محورها و سیاست یزیون برماهیت دولتی موجود و تعریف تلواما  ،ها و موانعی داردمحدودیت

سازی در های برنامهو محوراصول اساس برورزش همگانی و تعلیم و تربیتی  ةسازی، با توسع برنامه

و شرایط  امکانات ۀرن درباااساس نظرات متخصص بر باشد.میهماهنگ  سیماوهای ورزش صداگروه

ها اما یافته ،کار بردها با یکدیگر بهلفهؤم تمامزمان و برای  ردها را هموان بسیاری از کارکتموجود می

بیش از تحریک افراد به  ،تماشای تفریحی مسابقات ورزشی ةزمین ،در تلویزیون که دهدنشان می

های جذاب ورزش همواره در رابطه با تماشای رویدادذکر است که  به الزم. باشدمیکردن ورزش

کنند و این می تماشاتلویزیون طریق ورزش را از  ،که تعداد زیادی از مردمشود میای مطرح حرفه

یید این أدر ت (2014همر و همکاران ) .دهدنگرانی را نسبت به سالمت عمومی افزایش می ،لهأمس

های بدنی همراه مسابقات از تلویزیون ممکن است با جذب و انگیزش بیشتر فعالیتفرضیه که تماشای 

اندرکاران رسانه با  دستکه گردد پیشنهاد می نکردند. ارائه را در این ارتباط مدرکیباشد، هیچ 

 و مهارت سطح انگیزه، ایجاد و خود هایبرنامه در نوآوری های متولی،همکاری و حمایت سازمان

در پژوهش اسنادی های تحلیلاین،  بر عالوه .بخشند بهبود را مردم مختلف آحاد ورزشی عملکرد

فعالیت  ةو توسع ورزش همگانی ،های پخشنشان داد که تلویزیون در تدوین اهداف و محور حاضر

در عمل مشخص شد که شوندگان  اساس نظرات مصاحبه بر اما ،دهدبدنی را در اولویت قرار می

عدم یکی از دالیل  که شوندگان معتقد بودندتعدادی از مصاحبهراستا،  این در. باشدمیگونه ناین

گذاری تا های سیاستبودن حوزهمراتبی های تلویزیون، سلسلهسازی مناسب و کافی در شبکهبرنامه

گذاری سیاست ۀکه حوز چنان ؛شودیند تولید میاشدن فر تولید عنوان شده است که سبب ابالغی

ها ها و گروهها، شبکهها را به معاونتسازی، آنهای برنامهسازمان سیما پس از تدوین محورها و اولویت

بلکه با نظارت  ،شودمی کتنها نظام تولید بروکراتی نه ،مراتبی کند. در نظام ابالغی و سلسلهابالغ می

مدیران  ،دیگر سوی دهد. ازیساز فرصت تولید خالقانه را از دست مای، برنامهمرحله سنگین چند

های اساس خاستگاهرا در تولید دارند، بر نقشعنوان افرادی که بیشترین ساز بههای برنامهگروه

ایده را  ،آن ةکنند و بر پایرا تفسیر میها متون سیاست ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود

گذاری و در سیاست ،حالهر(. در95، 2005، کارابریشم) دبخشنمیشکل و شمایل تلویزیونی 

های مرتبط با های مناسب برای مشارکت، نمایش ژانرایجاد زمینه درتلویزیون، ورزش سازیبرنامه

 گردد.میکید أو تتوصیه  ،تفریح از طریق ورزش و تبلیغات هدفمند

 پرداختهدر تلویزیون ملی ایران  یبا رویکردهای مختلف به وضعیت ورزش همگان متعددی هایپژوهش

بررسی توسعه ورزش همگانی از طریق تلویزیون با رویکرد نظریه د. انو پیشنهاداتی را ارائه نموده
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عالوه بر کمک به پیدا کردن مساله محوری، شناخت عمیق از شرایط موجود فراهم  هابرخاسته از داده

ای و مداخله گر، شرایط علی، شرایط زمینه که با ایجاد یک چیدمان از کند بدین معنیمی

در ایجاد یک شناخت کامل و همه جانبه از  گرد مقوله محوری، برها های کنش و پیامداستراتژی

و کاربردی  بدون شک ارائه راهکارهای مبتنی بر این مدل عملیاتینماید. مساله موجود کمک می

 خواهد بود. 

عدم جذابیت مالی ورزش همگانی برای توان به در این پژوهش میآمده دستبهترین مقوالت از مهم

ها و تلویزیون با انگیزۀ تفریح و سرگرمی، عدم تمرکز بر راهبرد تلویزیون، گرایش مخاطب به تماشای

های تلویزیون مسائل اساسی ورزش کشور، عدم توجه به شرایط مخاطبان و استفادۀ محدود از کارکرد

های آن، سهم ناچیز ورزش همگانی از ساعات پربیننده و نقش محدود تلویزیون پیامداشاره کرد که از 

 باشد.در ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت به فعالیت بدنی می

درک جامع از شرایط موجود، گامی اساسی برای رفع مشکالت در حوزه ورزش همگانی بطور کلی، 

ای موجود، از طریق اساس شرایط زمینهتشافی و برشناسانه و اکاین پژوهش با رویکرد آسیب باشد.می

و پس از یافتن  مصاحبه و بررسی اسناد، به بررسی نقش تلویزیون در توسعة ورزش همگانی پرداخت

شرایط علی، بستر، شرایط  ،"رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی"مسأله و مقولةمحوری 

ها را در یک مدل های آن را شناسایی کرده و آنپیامدهای کنش ـ واکنش و گذار، استراتژیتأثیر

 داد.مورد بحث و تحلیل قرارو پارادایمی تصویر نمود 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to clarify the role of TV in development of public sport. This 

is a qualitative study using the Grounded Theory method. Data were collected through 

review of documents and interviews. Theoretical saturation was achieved after 21 deep 

and semi-structured interviews with experts and managers in sport and media fields. 

Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction. 

Two approaches were used for content analysis of documents: the TV’s position in the 

public sport planning documents, and the position of public sport in national TV 

documents. The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin 

(1994). Inappropriate approach to public sport was identified as core phenomenon, and 

other categories were organized around this core phenomenon based on the paradigm 

model. These categories include casual conditions, contextual and intervening conditions, 

strategies, and consequences. Some of the casual conditions were: lack of financial appeal 

of public sport for TV and limited interaction between the organizations responsible for 

public sport and TV networks. Contextual and intervening conditions included poor 

performance of networks related to the field of health, not attractive public sport for 

television viewers, and audience tendency to watch TV for entertainment. Consequences 

included public sport little contribution of primetime and the restricted role of television 

in motivation and awareness of physical activity. Finally, arose from the data, 

recommendations are presented based on existing conditions. 
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