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Abstract 
As an inexpensive, fun, yet effective tool for the general public with individual and 

social characteristics it can be an integral part of people's daily lives and promote their 

physical, psychological and social health. The aim of this study was to design a pattern 

for the role of mass media in the development of sport for all in the country and its 

strategies. The research method is qualitative and exploratory. The statistical 

population consisted of university professors and experts and makers of sports media. 

Attention was paid to diversity or heterogeneity in the field of study and that the 

respondents had an academic background related to the topic and had leadership 

positions and management experience in the field of general sports. The sample size 

in this study was 16 respondents based on the theoretical saturation index. The 

interviewing tool was open-ended and based on three open, axial and selective coding 

steps, which were analyzed using Maxqda 2018 software. Based on the data analysis 

of the 145 original concepts, 4 main categories were identified. Then, five theoretical 

theorems based on the paradigm model for designing the pattern for mass media in 

development were among the criteria for selecting the first list of experts. The 

sampling method was non-probability sampling with purposive selection and 

maximum sport of the country and its cognitive strategies. The identified indicators 

included development obstacles, facilitators, development factors, development 

strategies, and consequences of the development of grassroots sports development in 

relation to the role of the media. In conclusion, it can be said that the media is one of 

the most important factors in the development of mass sport, resulting in the high 

prevalence of health indicators in society 
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Extended Abstract  

Background and Purpose  
Politicians, managers, programmers, writers and media producers should pay 

attention to the important point that commitment to popular sport and its 

development is not only one of the social and cultural roles of the media, but 

that there is also strong support for championship sport in the country and that 

too much attention to the commercial aspect of the permanent sport can plunge 

the media into a crisis of legitimacy. A review of the literature in this area 

reveals that there is a paucity of work modeling the role of the mass media in 

public sport, and the research that has been done is very scattered. Despite the 

various opinions that have been expressed in this field, there is a lack of 

models that explain the framework of the role of mass media in the field of 

popular sports in Iran. Therefore, the purpose of this study was to design a 

pattern for the role of mass media in the development of public sport and 

strategies. 

 

Materials and Methods 
This qualitative study was done based on the foundation data theory and 

Glaser's approach, and the identified factors were extracted from the 

interviews conducted. The purpose of using the qualitative research approach 

in the present study was to design a pattern for the role of mass media in the 

development of sport for all in the country, which used the semi-structured 

interview method. In this regard, for the interview, a protocol was prepared 

according to the theoretical foundations and research proposalapproved by the 

professors and experts of the field at the beginning. Finally, the statistical 

population was media professionals with experience in academic teaching or 

activists in the field of sport for all and media, experts in promoting sport for 

all in the media and familiar with it, experts and sport for all officials, sports 

programmers, policymakers and sports consultants of the Radio and 

Television Organization. The inclusion criteria were the field of study and 

having scientific writings related to the subject, having managerial positions 

and executive experiences in the field of sport for all and activity in sports 

media. The sampling method was used as a non-probabilistic sampling with 

targeted selection and maximum diversity or heterogeneity. The sample size 

in this study was 16 people based on the theoretical saturation index. After 

preparing the interview guide, the statistical sample was referred, and the 

required data were collected using open interviews. It should be noted that the 

triangulation approach was used due to the novelty of the research and the 

possible limitation of the data. Thematic analysis (content analysis) was used 

to analyze the data in the qualitative stage in which various approaches and 

resources were applied to collect information in the research. It should be 

noted that all statistical analyses were performed using Maxqda software 

version 12. 
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Results 
In this study, 16 samples were interviewed to achieve theoretical saturation. 

By interviewing these individuals, the researcher and research team gathered 

information until data saturation, and no further interviews were needed. For 

this purpose, the coding of the first (primary) and second (centralized) levels 

was called understanding the meaning of presenting the conceptual design of 

the role of mass media on the development of sport for all in the country and 

its strategies. 145 original concepts (first level) and 23 main categories 

(second level) were identified through the analysis of the text of the interviews 

and after conceptualization in the open coding phase. The results of the 

analysis of the qualitative interviews showed the barriers to the development 

of sport for all in the country due to the role of mass media in four 

subcategories (environmental barriers to the development of public sport, lack 

of specialization in the media, no priority of public sport for the media, lack 

of media coverage and support) and twenty-three codes extracted from the 

interviews. Moreover, the results demonstrated that the factors that promote 

popular sports in the country were divided into five subcategories (information 

in the media, respect for civil rights, production of quality content, media 

culture, motivational factors) according to the role of mass media and 

consisted of forty-one codes extracted from the interviews. The results 

suggested that the factors that developed the popular sport of the country 

according to the role of mass media consisted of four subcategories 

(infrastructure development, effective financial factors, management factors, 

increasing attractiveness) and consist of twenty-five codes extracted from the 

interviews. The findings represented that the strategies for developing sport 

for all in the country according to the role of mass media were created in six 

subcategories (promoting sports through the media, targeted advertising, 

building interactions through the media, gaining financial support with the 

help of the media, effective factors in developing specialized programs) and 

consisted of thirty-six codes extracted from the interviews. Finally, the results 

of the qualitative interview analysis showed that the consequences of the 

development of public sport in the country, according to the role of the media, 

emerged in four subcategories (improving social interactions, creating 

knowledge about the public sport, increasing participation in physical activity, 

institutionalizing public sport in the community) and consisted of twenty 

codes extracted from the interviews. 

 

Conclusion 
The media is one of the most important factors in the development of popular 

sport, which is the result of the increase in the health index in society. Mass 

media is undoubtedly one of the most significant phenomena in today's world 

which establishes useful communication between sports and media through 

communication channels such as cyberspace, radio and television, and 

through organized advertising by broadcasting announcements and news 

programs, documentaries and entertainment programs which have a great 
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impact on the culture of sports and especially sport for all due to their special 

circumstances such as easy use by the majority of society. In Iran, radio and 

television, as national media, are the main engines of cultural and social 

development in the country and play an important role in the development of 

sport for all. Therefore, the most important roles of the media in the 

development of sport for all are information, awareness and continuous 

education in order to create a spirit of participation and social cooperation in 

society. 
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 پژوهشیمقالة 

ورزش همگانی کشور و   در توسعۀهای جمعی طراحی الگوی نقش رسانه

 1راهبردهای آن 
 

 3، نازنین راسخ2حمید قاسمی ، 1مهتاب مشتاقی
 

علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد بروجرد،    کتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ.دانشجوی د1

 .  بروجرد، ایران

 .  مسئول(  )نویسندۀدانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران، تهران، ایران  .  2

 ران یتهران، ا   ،یو علوم ورزش  یبدن  تیپژوهشگاه ترب  ،ی ورزش  تیریمد  اریاستاد.  3

 

20/1399/  71تاریخ پذیرش:                        22/09/8913تاریخ دریافت:   

 چکیده 

حال مؤثر که قابلیت اجرای آن برای عموم از  هزینه و مفرح و درعینی کمعنوان ابزار همگانی بهورزش  

دارد، میحیث ویژگی وجود  و اجتماعی  بههای فردی  برنامةتواند  از  ر  عنوان بخشی  افراد  زندگی  وزانه 

با هدف پژوهش  این    ها داشته باشد.متی جسمانی، روانی و اجتماعی آنسطح سال  سهم بسزایی در ارتقای

. روش ش همگانی کشور و راهبردهای آن انجام شد ورز  های جمعی در توسعة طراحی الگوی نقش رسانه 

آماری،  پژوه  جامعة  بود.  اکتشافی  نوع  از  و  کیفی  حاضر  صاحب ش  دانشگاه،  سازندگان اساتید  و  نظران 

رسانه برنامه  در  ورزشی  تأ های  و داشتن  تحصیلی  بودند. رشتة  داشتن  لیفات ها  موضوع،  با  مرتبط   علمی 

-های ورزشی از جمله شاخصورزش همگانی و فعالیت در رسانهی مدیریتی و تجارب اجرایی در  ها سمت 

گیری غیراحتمالی با انتخاب در این پژوهش از روش نمونه  نظران بودند.های انتخاب فهرست اولیة صاحب

مبنای شاخص اشباع . حجم نمونه در این پژوهش بر با بیشترین تنوع یا ناهمگونی استفاده شد. هدفمند و

ری کدگذاری باز، محو   ها برمبنای سه مرحلة گیری مصاحبة باز بود و داده ر بود. ابزار اندازه نف   16نظری برابر با  

مفهوم اولیه  145، ها تحلیل داده براساس تحلیل شد.  2018 کیودا نسخة مکس افزار کمک نرمشی به و گزین 

کننده، موانع توسعه، عوامل تسهیل شده شامل  های شناسایی ند. شاخص شناسایی شداصلی    و چهار مقولة 

توسعه  راهبردهاعوامل  توسعة دهنده،  از  حاصل  پیامدهای  و  توسعه  با    ی  همگانی  نقش ورزش  به  توجه 

ترین عوامل در گسترش ورزش همگانی است که حاصل این رسانه یکی از مهم توان گفت  می   . ند بود   ها رسانه 

 .طلبد میرا  سانه به این امر خطیر  گسترش، افزایش شاخص سالمتی در جامعه است که توجه مسئوالن ر 
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 مقدمه 
حال مؤثر که قابلیت اجرای آن برای هزینه و مفرح و درعینی کمابزارعنوان  ورزش همگانی به

زندگی   عنوان بخشی از برنامۀتواند بههای فردی و اجتماعی وجود دارد، میعموم از حیث ویژگی

ها داشته باشد؛  روانی و اجتماعی آنمتی جسمانی،  سطح سال  روزانه افراد سهم بسزایی در ارتقای

دازند که سبب افزایش هایی بپرن ورزش، بهداشت و سالمتی باید به بررسی روشبنابراین مسئوال

 .(2016، ، نیازی و برومندرضوی در ورزش همگانی شود ) کنندگانشرکتتعداد 

کلمۀورزش» معادل  همگانی«  همه   های  برای  »ورزش  است.  1انگلیسی  همگانی  ورزش«   های 

آن    شود که جنبۀ تفریحی دارند و بدون توجه به نتیجۀمی  های ورزشی گفته به فعالیتمعموالً

های همگانی  ند. در بعضی منابع واژۀ »مشارکت کالن« را معادل ورزششومی)برد و باخت( انجام  

مصطفومی قدیمی،  حیدری،  )سعیدی،  تفریحی،    (.2018  ی،دانند  و  همگانی  ورزش  از  منظور 

بفعالیت تربیت  به های  است که  آحاد جامعه  و ورزش  یا گروه های    توسططور منظم  دنی  فرد 

د و  برای رفع نیازهای جسمی و روانی و با هدف تأمین سالمت و نشاط افرا  رسمی و غیررسمی،

به آنان  اجتماعی  روابط  آگاهانه صورت میبهبود  اصلی سیرد.  گصورت  از محورهای  یکی  المت 

ی  اجامعهود؛ به عبارت دیگر تصور داشتن  رناپذیر آن به شمار میپایدار و بخش جدایی  توسعۀ

 (.  2012، 2)لیو افراد سالم تصوری واهی استیافته بدون داشتن توسعه

بهورازآنجاکه   و  ورزشزش  همگانی  ویژه  ارتقای های  طریق  از  زندگی  به  امید  افزایش  موجب 

افراد جامعه می از زیرشاخصسالمت  یکی  انسانی در جوامع قلمداد میشود،  .  شودهای توسعۀ 

ی اساسی و زیربنایی برای همۀ جوامع، نیازی انکارناپذیر و  عنوان ضرورتورزش به  امروزه پدیدۀ 

ند تغییرات جدیدی نتواهای ورزشی میفعالیت  .همگان قرار گرفته است  طور چشمگیری مدنظربه

بیداری »و در مواردی  «  بیداری جسم»توان  د. این پدیده را مینرا در سبک زندگی به وجود آور

توانند با استفاده از آن بر  هایی است که افراد میی از شیوه(. ورزش یک2015،  3م )ه   نامید  «روح

اشخاصی که  دهند  ها نشان میپژوهشفشارهای جسمی، روحی، روانی و اجتماعی فایق آیند.  

شوند، فشارهای  های قلبی و عروقی میدچار ناراحتی  کنند، کمتر از دیگرانمیطور منظم ورزش  به

می تحمل  را  کمتری  اعصبی  و  اعتمادبهکنند  برخوردارندز  بیشتری  زندگی  ها  آن.  نفس  به 

پیدایش انقالب صنعتی و واردشدن جوامع  شوند.  ند و کمتر به افسردگی دچار میهست  ترخوشبین

ای بر شیوۀ زندگی انسان بر جای گذاشت. در پی این تغییرات تأثیرات گسترده به دنیای فناوری

تحرك درجوامع امروزی تبدیل شد. در  گی بیسبک زندگی فعال گذشتۀ جوامع به سبک زند

جهانی بی مقیاس  بدنی  ،  بیماریتحرکی  بیماریبه  مانند  بزرگ  غیرواگیردار  قلبی  های  و  های 

از دیابت نوع دو و برخی  اثر چنین مشکالت سالمتی بهها منجر میسرطان   عروقی،  طور  شود. 
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مومی،  م است. از منظر سالمت ع اساسی در ایجاد بیماری، مرگ و معلولیت در سطح جهانی سهی

های با فشاری که بر جوامع و سیستمدارد و اثر اقتصادی آن  تمایل  شدن  گیرتحرکی به همهاین بی

از طرفی   گیرد، درخور مالحظه است.تحرکی قرار میهای مرتبط با بیسالمتی در مدیریت بیماری

عروقی، دیابت  و  های قلبی  بیماریدر فعالیت بدنی منظم خطر    مشارکت  ها،نتایج پژوهشبراساس  

افسردگی، چا استخوان،  پوکی  بزرگشیرین،  رودۀ  افراد    قی، سرطان سینه، سرطان  در  زوال  و 

اهمیت ورزش همگانی برای کسب فوایمسن را کاهش می از آن،  دهد. با وجود  د مثبت ناشی 

فی افراد در آن و بودن وضعیت ورزش همگانی، شرکت ناکا دهندۀ نامطلوب نشان  هانتایج پژوهش

 (.2016)آصفی و اسدی دستجردی،   ریزی مناسب برای آن استبرنامهنبود 

ورزش قهرمانی  سمت  ست که مدیریت کالن ورزشی کشور به ای اگونهساختار ورزش کشور ما به

فعالیت مدیریتی ورزش، به توان، وقت و اعتبارات ورزش قهرمانی سوق    میل دارد و بخش عمدۀ

در این بین  ست.  ت اساسی و ساختاری ورزش کشور مایکی از اشکاالامر  این  است؛    پیدا کرده

قهرمانی  ای به بعد  مانی و در کنار آن تبلیغات رسانهدلیل جذابیت ورزش قهرنگاه مردم به ورزش به

های همگانی توفیق چندانی حاصل نشده است )یوسفی  سازی ورزشنگاست و هنوز در بحث فره

نیاز کمتری به    های دیگردر مقایسه با رشته ورزش همگانی    دادنزمان انجام  . (2015ملکرودی،  

های جمعی  ان این ورزش را انجام داد. رسانهتوترین وسایل نیز میوسایل ورزشی است و با ابتدایی

نقش مؤمی این  ی  ثرتوانند  در  بیشترین کاری که  اما  باشند،  داشته  توسعۀ ورزش همگانی  در 

مدت و ارائۀ اطالعات پزشکی دربارۀ  های مختصر و کوتاه، پخش برنامهگیردها صورت میرسانه

 (. 2016، ، محمد و عمرفویزه1ست )عمانهاورزش 

  های د از طریق راهتواننهای بارز جهان معاصر هستند و میهای جمعی از پدیدهشک، رسانهبی

ارتباط یافته در برقراری واسطۀ تبلیغات سازمانزیون بهیمجازی، رادیو و تلو ارتباطی مانند فضای

خصوص ورزش همگانی  سازی ورزش بهتأثیر بسزایی در فرهنگها  سودمند بین ورزش و رسانه

های سرگرمی  های مستند و برنامهفیلمهای خبری، داشته باشند. این امر با پخش اعالمیه، برنامه

یون زیدر ایران نیز رادیو و تلوپذیر است.  امکانها  جامعه از آن  سهولت استفادۀ غالب افراد   دلیلبه

ور، نقش و مأموریت بزرگی  فرهنگی و اجتماعی کش  کنندۀ اصلی توسعۀعنوان رسانۀ ملی، هدایتبه

ورزش   ها در توسعۀهای رسانه ترین نقشرو از مهمدر توسعۀ ورزش همگانی بر عهده دارد؛ ازاین 

مشارکت و همکاری    و آموزش مداوم در جهت ایجاد روحیۀبخشی  رسانی، آگاهیعاطال  ،همگانی

   (.2018دباغ رضایی،  پور، مجرد واجتماعی در جامعه است )ایرج

رسانه و  ورزش  دربارۀ  مطالعه  گذشته  دهۀ  دو  جذابی  ها  در  است.  موضوع  از شده  بسیاری 

کاشف،  وجود دارد )   ای نزدیکهای گروهی رابطهرسانهند میان ورزش و  هست  معتقد  پژوهشگران

یا آن را دوطرفه   ها را همیشه مفید تلقی کرد توان رابطۀ بین ورزش و رسانه؛ البته نمی(2012

رسانه دانست. ورزش می به  رسانهتواند در جلب مخاطب  اینکه  اما  به  ها کمک شایانی کند،  ها 
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،  1ولفتردید است )کنند یا خیر، فرهنگ ورزش فعالیت می ورزش و ترویج همان اندازه در اشاعۀ

سولیوان و  )2017،  تونی  شفیعی  به2012(  که  پژوهشی  در  انگیزه (  بررسی  افراد  منظور  های 

از درصد 2/24، به این نتیجه رسید که انجام دادهای همگانی شهر تهران کننده در ورزششرکت

غفوری،   ند.به ورزش همگانی مؤثر دانست  های جمعی را در گرایشکنندگان تبلیغ رسانهشرکت

بدنی  بررسی نگرش متخصصان تربیت منظور  به  ( پژوهشی2003)  رحمان، کوزه چیان و احسانی

ها نشان  انجام دادند. یافته  ورزش همگانی و قهرمانی   های جمعی در گرایش مردم بهبه نقش رسانه

رابطۀ کم ) اما معناداری بین توسعۀ  20داد،  قهرمانی و   درصد(  رسانه وجود    ورزش همگانی و 

ناگل ،  2باالرد   .داشت و  ریلی  ن(  2018)  گری،  این  به  پژوهشی  از در  استفاده  رسیدند که  تیجه 

از هد رسانه ( نقش  2016)  3کوستاواد.  عهده دار  کردن تمرینات را بر ایتهای جمعی، سطوحی 

یزیون را در توسعۀ ورزش همگانی مهم توصیف کرد و عنوان کرد که توجه به  تلو  ویژهها بهرسانه

مؤلفه تلوتمامی  در  ورزش  نظرهای  های  به  توجه  با  کرد  پیشنهاد  وی  دارد.  اهمیت  یزیون 

مؤلفه  اندرکاراندست تمامی  پوشش  گیردورزش،  صورت  ورزش  مناسب    های  تبلیغات  با  و 

گذاری در ورزش فراهم شود.  منظور سرمایهاسب برای جذب بخش خصوصی بهمن  یزیونی زمینۀتلو

ی نیز در داخل کشور انجام های شوند. پژوهشث جلب توجه افراد به سمت ورزش میها باع رسانه

پژوهشی با عنوان   ها( است. آن2018)  مصطفایی ، صمدی و کیا   ،خالدیان  اند؛ از جملۀ آنشده

ها و مبانی پژوهش نشان  « انجام دادند. تحلیل نظریهورزش  های جمعی در توسعۀ»نقش رسانه

عمومی نقش    های اطالعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار بر افکارمثابۀ بزرگراههای جمعی بهداد رسانه

سازی ورزشی  فرهنگسازی، آموزش، مشارکت اجتماعی و گفتمان رسانی، مهمی در فرایند اطالع

 عهده دارند.  ن برتالی ورزش کشور و همچنین توسعه و فراگیرکردن آ در جامعه و اع 

تلورسانه و  رادیو  مطبوعات  مجازی،  فضای  از  اعم  کشور  جمعی  سایر  های  تاحدودی  و  یزیون 

ورزش همگانی    کردنمنظور نهادینهقابلیت بالقوه، بهداشتن ظرفیت و  های همگانی، با وجود  رسانه

واهد و قوانین موجود براساس شختی هنجاری و تنظیمی الزم ندارند و  در کشور کارکردهای شنا

شعبانی،   ای بیشتر است )رضائی صوفی و های قهرمانی و حرفهها به ورزشتوجه آنها، و پژوهش

گفته(.  2018 مطالب  به  توجه  باید  با  کرد کهشده  برنامهاگذسیاست  بیان  مدیران،  سازان، ران، 

نکتۀکنندگان رسانهنویسندگان و تهیه این  به  باید  پردا  ها  باشند که  به  مهم توجه داشته  ختن 

ها محسوب فرهنگی رسانه-های اجتماعیتنها یکی از رسالتورزش همگانی و بسط و توسعۀ آن نه

شود. همچنین توجه میداد  قلم نیز  هرمانی کشور  محکمی برای ورزش ق  شود، بلکه پشتوانۀمی

ها را دچار بحران مشروعیت ورزش در بلندمدت ممکن است رسانه  تجاری  بیش از حد به جنبۀ

 ورزش حوزۀ در جمعی  سازی نقش رسانۀمدل دربارۀ دهدمی حوزه نشان این ادبیات بررسیکند.  

 
1. Wolfe 

2. Ballard 

3. Kostava 
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 وجود با .برخوردارند فراوانی پراکندگی از نیزها  پژوهشو   است  شده انجام اندکی کار نیز همگانی

برای   تشریح چارچوبی به که مدلی کمبود شده است، مطرح زمینه  در این که مختلفی نظرهای

با توجه به   شود؛ بنابراینمی بپردازد، مشاهده ایران همگانی ورزش حوزۀ در جمعی  نقش رسانۀ

های  برای این سؤال است که الگوی نقش رسانهپاسخ  یافتن  دنبال، پژوهشگر بهشدهمطالب گفته

 است؟ جمعی در توسعۀ ورزش همگانی کشور چگونه 
 

 پژوهش روش
 ؛ بنیاد و رویکرد گلیزر انجام گرفته استکه با نظریۀ داده  کیفی است  ، این پژوهش  شدنروش انجام

. هدف استفاده  ده استاستخراج شهای اجراشده  شده از مصاحبهشناساییبه این صورت که عوامل  

رهیافت   مطالع،از  در  کیفی  رسانهحاضر  پژوهش  نقش  الگوی  طراحی  توسعۀ،  در    های جمعی 

ساختاریافته استفاده شد. در این رابطه برای که از روش مصاحبۀ نیمه   ورزش همگانی کشور بود

یید  به تأ   در ابتدا  ی و پیشینۀ پژوهش تهیه شد کهریک پروتکل با توجه به مبانی نظ  مصاحبه

 سابقۀ دارای رسانۀ نمتخصصا  ها ازاساتید و خبرگان حوزه قرار گرفت. درنهایت، برای مصاحبه

 در ورزش همگانی ترویج نمتخصصا  رسانه، و همگانی ورزش یا فعاالن حوزۀ دانشگاهی تدریس

 ورزشی، سازانبرنامه همگانی، ورزش منصبانصاحب  و نظرانصاحب آن، با آشنا و رسانه

افراد مصاحبهبه  صداوسیما سازمان ورزشی  مشاوران  و  گذارانسیاست بهره گرفته   هشوندعنوان 

تأ .  شد داشتن  و  تحصیلی  داشتنلیفارشتۀ  موضوع،  با  مرتبط  علمی  و  هاسمت   ت  مدیریتی  ی 

رسانه در  فعالیت  و  ورزش همگانی  حوزۀ  در  اجرایی  از جمله شاخصتجارب  ورزشی  های های 

 با انتخاب هدفمند و  1احتمالی گیری غیرروش نمونهاز    . ندنظران بودصاحب  انتخاب فهرست اولیۀ

مبنای شاخص اشباع ع یا ناهمگونی استفاده شد. اندازۀ نمونه در این پژوهش برتنو  با بیشترین

های  آماری مراجعه شد و داده   نمونۀراهنمای مصاحبه به    تهیۀنفر بود. پس از    16نظری برابر با  

و    پژوهشبودن  دلیل نواست به  ند. گفتنیآوری شدهای باز جمعمورد نیاز با استفاده از مصاحبه

احتمالی   مثلثدادهآوری  در جمعمحدودیت  رویکرد  از  مثلث  2سازیها،  شد.  به استفاده  سازی 

شود  می  گفته  پژوهش وری اطالعات در  آجمع   منظورو منابع گوناگون به  فرایند استفاده از رویکردها 

 (.  2014، 3)اسکینر، ادواردز و کوربت 

  (ها )قابلیت اعتماد پژوهشروایی و پایایی داده

روایی پاسخ به این سؤال است که آیا چیزی که پژوهشگر در حال مشاهده و بررسی آن است،  

ن پژوهش برای بررسی  گیری آن است؟ در ایسنجیدن و اندازههمان چیزی است که او در حال  

ارائههای پژوهش به مشارکتروایی، یافته کردند و  مطالعه  متن نظریه را  ها  و آن  شد  کنندگان 

 
1. Non-Probability 

2. Triangulation 

3. Skinner, Edwards & Corbett 
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را مطالعه و بازبینی قرار کردند و مواردی این پژوهش اساتید . در پایان، ها اعمال شدآن نظرهای

های پژوهش  ییر نظریۀ نهایی بیان کردند. پایایی به گسترۀ تکرارپذیری یافتهاصالح یا تغ  برای

  ها زمانی یند آن است. یافتهرسی فراحساب  دادن پایایی، مطالعۀ های نشاناشاره دارد. یکی از راه

در    کاررفته توسط پژوهشگردرخور حسابرسی هستند که پژوهشگر دیگری بتواند مسیر تصمیم به

طالعه را نشان دهد؛ بنابراین پایایی  ی و وضوح پیگیری کند و سازگاری مروشن  طول مصاحبه را با

قراردادن تمامی  ، در اختیار اساتید راهنما و مشاور  پژوهش  سیر کدگذاریدادن منشانبا  ها  داده

با  همچنین  و  ها  ها، فرایند مطالعه، اهداف اولیه و سؤال شده، کدها، مقوله های خام، تحلیلداده

  ، . عالوه بر اینتأیید شد  ،پژوهشهای  درستی تمام گامدر زمینۀ  نظران  حسابرسی دقیق صاحب

از روش توافق درون  پژوهشدر   پایایی مصاحبهکنونی  گرفته  های انجامموضوعی برای محاسبۀ 

 . استفاده شده است

  در حوزۀ   رسانهموضوعی دو کدگذار، از یک متخصص  برای محاسبۀ پایایی با روش توافق درون 

این    شدن پژوهش حضور داشت و از آگاهی مناسبی دربارۀورزش همگانی که در مراحل انجام

ها  د. آموزششرکت کن  پژوهشعنوان همکار در کدگذاری  درخواست شد بهوهش برخوردار بود،  پژ

همراه  انتقال داده شد. سپس پژوهشگر به  پژوهشکدگذاری به همکار    منظورهای الزم بهو تکنیک

به مصاهمکار،  از  مورد  دو  نمونه  درونحبهعنوان  توافق  درصد  و  کرد  کدگذاری  را  موضوعی  ها 

 ز فرمول زیر محاسبه شد: محاسبه شد که با استفاده ا

تعداد    کد و  145معادل    شدهداد کل کدهای ثبتتع  شود کهمشاهده می در جدول شمارۀ یک  

معادل   کدها  بین  توافقات  همچنین  64کل  مصاحبه  است.  برای  کدگذاران  بین  های پایایی 

پژوهشانجام این  این  88/0معادل    ، گرفته در  به  توجه  با  بنابراین  پایایی  که  درصد است؛  میزان 

یایی  میزان پاتوان گفت  و می  شده بودتأییدها  ، قابلیت اعتماد کدگذاریدرصد است  60بیشتر از  

 .  تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب بوده است
 

 میزان درصد پایایی بازآزمون  -1جدول 
Table 1 - The Percentage of Reliability of The Retest 

 پایایی  شده توافقکدهای  تعداد کل کدها  مصاحبه ۀشمار ردیف 

1 5 69 31 89/0 

2 11 76 33 86/0 

 88/0 64 145 جمع 
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از تحلیل    ها در مرحلۀتجزیه و تحلیل داده  برای ستفاده شد. همۀ  ا  )تحلیل محتوا(    تمکیفی 

 .  جام شدان 12 نسخۀ 1کیودا مکسافزار های آماری با کمک نرمتحلیل
 

 نتایج 
  در قالب سمت، رشتۀ تحصیلی، تحصیالت و حوزۀ   پژوهش های  های نمونهدر این بخش ویژگی 

 فعالیت ارائه شده است.  
 

 شوندگان مشخصات مصاحبه -2جدول  
Table 2 - Characteristics of the interviewees 

 ردیف 

Row 
 سمت

Role 

 رشتة

 تحصیلی

Field of 

study 

 تحصیالت

Education 

 حوزه فعالیت

Field of Activity 

 اجرایی 

Executive 
 دانشگاهی 

University 

1 
علمی ئتهی

 دانشگاه 

مدیریت  

 ورزشی 

مدیریت   ریدکت

 ورزشی 
 ✓  

2 
علمی هیئت

 دانشگاه 

مدیریت  

 ورزشی 

مدیریت  دکتری 

 ورزشی 
 ✓  

3 
علمی هیئت

 دانشگاه 

مدیریت  

 ورزشی 

مدیریت  دکتری 

 ورزشی 
 ✓  

4 
علمی هیئت

 دانشگاه 

مدیریت  

 ورزشی 

دکتری مدیریت  

 ورزشی 
 ✓  

5 
علمی هیئت

 دانشگاه 

بازاریابی  

 ورزشی 

دکتری بازاریابی  

 ورزشی 
 ✓  

6 

مسئول ورزش  

همگانی وزرات  

 ورزش 

  ✓  دکتری بدنی تربیت

7 
عضو کارگروه  

 سیما ورزش صداو 
  ✓  ارشد کارشناسی تربیت بدنی 

   ✓ دکتری مدیریت رسانه  کارشناس  8

   ✓ دکتری مدیریت رسانه  کارشناس  9

   ✓ دکتری مدیریت رسانه  کارشناس  10

   ✓ دکتری مدیریت رسانه  کارشناس  11

12 
مدیران سازمان  

 ورزشی 

مدیریت  

 ورزشی 

مدیریت  دکتری 

 ورزشی 
✓   

      
      

 

 
1. Maxqda  
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 شوندگان مشخصات مصاحبه -2جدول  

Table 2 - Characteristics of the interviewees 

 ردیف 

Row 
 سمت

Role 

رشتة 
 تحصیلی

Field of 
study 

 تحصیالت

Education 

 حوزه فعالیت

Field of Activity 
 اجرایی 

Executive 
 اجرایی 

Executive 

13 
مجری و  

کنندۀ برنامۀ  تهیه
 ورزشی 

مدیریت  
 ورزشی 

دکتری مدیریت  
 ورزشی 

✓   

14 
مجری و  

  کنندۀ برنامۀتهیه
 ورزشی 

مدیریت  
 ورزشی 

مدیریت  دکتری 
 ورزشی 

✓   

15 
علمی هیئت

 دانشگاه 
مدیریت  
 ورزشی 

دکتری مدیریت  
 ورزشی 

 ✓  

16 
علمی هیئت

 دانشگاه 
مدیریت  
 ورزشی 

دکتری مدیریت  
 ورزشی 

 ✓  

 

دادن مصاحبه  نظری مصاحبه شد. با انجام  تا رسیدن به اشباع  نمونۀ مطالعه  16در این پژوهش از  

اشباع    شده به نقطۀاین بود که اطالعات گردآوری   پژوهش و گروه    با این افراد، تشخیص پژوهشگر

  نحوۀ   ،سه تا هفت  هایاول شمارهدر جدنیست.  نیاز  های بیشتر  مصاحبه  به اجرایو    اندرسیده

طراحی مدل مفهومی    ح دوم )متمرکز( با عنوان درك معنی ارائۀکدبندی سطح اول )اولیه( و سط

 آمده است.  ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن   های گروهی در توسعۀنقش رسانه
 

 ورزش همگانی کشور  های جمعی در توسعةنقش رسانه موانع توسعةمرتبط با های یافته -3جدول 
Table 3- Findings related to obstacles for the role of mass media in the 

development of sport for all 

in the country 

 اصلی   مقولة

Main 

Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 موانع توسعه 

Development 

obstacle 
 

 

 موانع محیطی 

Environmental 

obstacles 

ربط در  های ذینکردن سازمانبررسی همکاری

 رسانه 
3 

های طبیعی و ای مکانندادن رسانهبازتاب

 مناسب 
5 

 4 بودن ایمنی اماکن روباز ندادن کمبازتاب

نشدن فضاهای مختص معرفینشدن و بررسی

 آقایان و بانوان 
6 

های سرمایشی و ندادن مشکالت سیستمبازتاب

 گرمایشی 
4 

 

 
   



 375                                                ... ورزش ةدر توسع یجمع یهانقش رسانه یالگو یطراحمشتاقی: 

های جمعی در توسعة ورزش همگانی  نقش رسانه های مرتبط با موانع توسعةیافته -3جدول ادامة 

 کشور 

Table 3- Findings related to obstacles for the role of mass media in the 

development of sport for all 

in the country 
 اصلی   مقولة

Main 
Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-
categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 موانع توسعه 

Development 
obstacles 

ندادن  پوشش
ورزش   رخدادهای 
توسط   همگانی 

 ها رسانه

Failure to 
cover public 

sporting 
events  

در   محدودیت  و  بانوان  ورزش  به  توجه  کمبود 
 ای آن نمایش رسانه

3 

برنامهپخش ورزش  نشدن  دربارۀ  جذاب  های 
 همگانی 

4 

ضرورت   و  اهمیت  بیان  برای  تبلیغات  کمبود 
 ورزش همگانی 

4 

های جمعی در سرتیترها به  توجه بیشتر رسانه
 ای ورزش قهرمانی و حرفه

6 

همکاری ضعیف با نهادهای علمی در روند تولید  
 های ورزش همگانی و اجرای برنامه

4 

رسانی مناسب با توجه  نکردن و نبود اطالعآگاه
های  بودن آگاهی جامعه از فواید فعالیتبه کم

 تحرکی های کمزیانبدنی و 
3 

حرفه ورزش  رویدادهای  پوشش  و  فاصلل  ای 
زیاد   بسیار  همگانی  ورزش  با  قهرمانی  ورزش 

 است 
5 

همگانی   ورزش  فدراسیون  نداشتن  مالی  تعهد 
توسط   همگانی  ورزش  محتوای  تقلید  در 

 های جمعی رسانه
4 

از  استفاده نکردن 
در   متخصص  افراد 

 ها رسانه

Do not use 
media of 
professionals  

غیرحرفه به  رویکرد  تخصصی  نگاه  نبود  و  ای 
 های ورزش همگانیتولید برنامه

3 

تخصصتسلط و  مجری  نداشتن  نداشتن 
 های ورزش همگانی برنامه

4 

برنامه پنهان  و  مشهود  هماهنگی  های  نبود 
های ورزش  ورزشی)وجود مجری چاق در برنامه

 همگانی( 
6 

در   )اطالعضعف  رسانه  چهارگانۀ  رسانی،  نقش 
 سازی(مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ

5 

به در  برای  ضعف  روزآمد  فناوری  کارگیری 
 آموزش مربوط به ورزش همگانی 

4 

نتیجه   در  و  غیرکارشناسانه  اطالعات  و  اخبار 
 غیراصولی در ورزش همگانی 

4 
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های جمعی در توسعة ورزش همگانی  نقش رسانه موانع توسعةهای مرتبط با یافته -3جدول ادامة 

 کشور 

Table 3- Findings related to obstacles for the role of mass media in the 

development of sport for all 
in the country 

 اصلی   مقولة

Main 
Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-
categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 موانع توسعه 

Development 

obstacles 

به   اهمیت ندادن 

 ورزش همگانی  

Not matter to 
sport for all 

رسانه برای  قهرمانی  ورزش  های  درآمدزایی 

جمعی و نبود این مزیت در ورزش همگانی برای  

 رسانه 

3 

همگانی در حرف و  ناهمسوبودن اولویت ورزش  

هایی که از رسانۀ جمعی پخش  عمل در برنامه

 شوند می

4 

های مخاطبان  نبود درك صحیح از نیاز و سلیقه

 به ورزش همگانی 
2 

تهیهکم رسانهکاری  ورزشی  برنامۀ  ها  کنندگان 

 در پرداختن به ورزش همگانی 
2 

ورزش همگانی کشور   منظور توسعۀهای جمعی بهرسانهشده در زمینۀ توسعۀ نقش  اساییموانع شن

 .گزاره بود  23مولفه و شامل چهار 

 
ورزش همگانی   های جمعی در توسعةنقش رسانهکنندۀ عوامل تسهیلهای مرتبط با یافته -4جدول 

 کشور 
Table 4: Findings related to the factors facilitating for the role of mass media in 

the development of sport for all in the country 

 ة اصلی مقول

Main 
Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-
categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 
 

عوامل 
 کنندهتسهیل

Facilitating 
factors 

ایجاد انگیزه  
وسیلۀ  به

 ها رسانه

Motivation 
through the 

media 

سازی و الگوسازی از فعاالن حوزۀ ورزش  چهره
 همگانی 

2 

 3 های مشهور )سلبریتی( استفاده از چهره

کردن  تصویرکشیدن شادی و نشاط نهفته در ورزشبه
 گروهی

4 

 2 همگانی بر تناسب اندام دادن اثر ورزش نشان

 5 به تصویرکشیدن نقش ورزش در سبک زندگی سالم 

ایجاد انگیزه بین افراد جامعه با توجه به هدف ورزش  
همگانی که ایجاد سالمتی و تندرستی، احساس لذت  

 سمت ورزش است.و تفریح و تهیج مردم به
3 
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های جمعی در توسعة ورزش  نقش رسانهکنندۀ های مرتبط با عوامل تسهیلیافته -4جدول ادامة 

 همگانی کشور 

Table 4: Findings related to the factors facilitating for the role of mass media 

in the development of sport for all in the country 
 ة اصلی مقول

Main 
Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-
categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 
  

عوامل 
 کنندهتسهیل

Facilitating 
factors 

توجه به حقوق  
 شهروندی 

Pay 
attention to 
citizenship 

rights 

 2 کردن افراد جامعه از فواید ورزش همگانی آگاه
های همگانی  ها برای اجرای ورزشبسترسازی رسانه

 برای بهبود بهداشت روانی و جسمانی جامعه 
4 

بیشترین مخاطب    رسانهها در زمانی که پخش برنامه
 را دارد 

2 

هایی دربارۀ ورزش  دادن و پخش برنامهپوشش
همگانی حتی در دورترین نقاط کشور که اتفاق  

 افتد.می
3 

 3 های مختلف در حوزۀ ورزش همگانی نیازسنجی گروه
 2 توجه ویژه به گروه کودك و نوجوان 

های تخصصی برای سنین مختلف در  ارائۀ برنامه
 زمینۀ ورزش همگانی 

4 

دادن به ورزش  کردن به ورزش بانوان و اولویتتوجه
 همگانی بانوان 

4 

 3 ایجاد انگیزۀ شهروندی 
 6 هنجارهای اشتباه دربارۀ ورزش بانوان مبارزه با 

سازی از  فرهنگ
 طریق رسانه 

Culture 
building 
through 
media 

 2 راستا با ورزش های دینی هماستفاده از آموزه
عنوان عاملی تأثیرگذار بر  های آموزشی بهتولید برنامه

 بسط گسترش فرهنگ ورزش همگانی 
2 

حوزۀ آداب ورسوم  کردن ورزش همگانی در پررنگ
- فرهنگ جامعه با رعایت چارچوب الگوی اسالمی

 ایرانی 
3 

منظور ایجاد فرهنگ ورزش  هایی بهتولید برنامه
 همگانی در بین مخاطبان 

4 

ها به  گیری از تنوع قومی بومی و عالیق آنبهره
ای و  های مختلف )شامل حرفهها و ورزشفعالیت

 تفریحی( 
2 

 2 بودن ماهیت ورزش همگانی غیررقابتیتبیین 
 2 توجه ویژه به نهاد خانواده و ورزش در خانواده 

های تاریخی و پیشینؤ فرهنگی و استفاده از مؤلفه
توجه به ادبیات پشتیبان در زمینۀ ورزش همگانی؛  

 مثالً ورزش باستانی 
3 
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های جمعی در توسعة ورزش  نقش رسانهکنندۀ های مرتبط با عوامل تسهیلیافته -4جدول ادامة 

 همگانی کشور 
Table 4: Findings related to the factors facilitating for the role of mass media 

in the development of sport for all in the country 
 ة اصلی مقول

Main 
Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-
categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequenc 

 

 

همگانی به حوزۀ هنجارهای  انتقال مفهوم ورزش 
 عمومی جامعه 

4 

هایی که در طول پخش  تولید و پخش فیلم و سریال
های غربی که  پردازند؛ همچون رسانهمی به ورزش

کردن نیز  های روزانه به ورزششخص در طی فعالیت
 پردازد.می

2 

تولید کیفیت  
 محتوای مناسب 

Produce 
Proper 
quality 
content 

های ورزش  درك و شناخت تولید محتوای برنامه
 همگانی 

3 

های عملیاتی و تنوع تغییر نگرش مردم  ساخت برنامه
 به ورزش و احساس لذت و تفریح 

2 

ها از زندگی افرادی که ورزش  ها و برنامهتولید فیلم
 کنند و نقش آن در کیفیت زندگی افرادمی

3 

 4 ای )تصویربرداری( های روز رسانهاستفاده از تکنیک

توجه به بعد پیشگیرانه و درمانی ورزش و فعالیت  
 ها بدنی در تولید برنامه

2 

تکرار و پیوستگی در ارائۀ مفاهیم مرتبط با ورزش  
 های تولیدی همگانی در برنامه

3 

دعوت و حضور کارشناسان باتجربه در شوراهای  
 گیری برای تولید محتوا تصمیم 

4 

رسانی  اطالع
دربارۀ عوامل  

مرتبط با ورزش  
همگانی در  

 ها رسانه

Information 
on factors 
related to 

puplic 
sports in 
the media 

گذاری در حوزۀ ورزش  های سرمایهمعرفی فرصت
 همگانی 

2 

عروقی  -قلبیها )دیابت،  مقایسه و بیان آمار بیماری
 و...( با سرانۀ ورزش همگانی 

2 

های ورزش و فعالیت بدنی با  کردن ارزشدرونی
 شناختیاستفاده از رویکرد روان

3 

های  رسانی جشنواره و همایشپوشش و اطالع
 ورزشی - تفریحی

4 

صورت تیزر و زیرنویس برای  تبلیغات گسترده به
رسانی در رویدادشناسی  اطالعتشویق به ورزش و 

 ورزش همگانی 
2 

رسانی دربارۀ اثرهای فیزیولوژیک ورزش بر  اطالع
 افراد و جلوگیری از پرخاشگری و بزهکاری

4 

های  رسانی جشنواره و همایشپوشش و اطالع
 ورزشی -تفریحی

5 

 6 نکردن تحرکی و ورزشکردن پیامدهای بیبرجسته
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 .گزاره بود 41

 
ورزش همگانی   های جمعی در توسعةنقش رسانه دهندۀهای مرتبط با عوامل توسعهیافته -5جدول 

 کشور 
Table 5- Findings related to the Development Factors for the role of mass 

media in the development of sport for all in the country 

 ة اصلی مقول

Main 

Rational 

 فرعی ة مقول

Sub-

Categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

عوامل 

 دهنده توسعه

Developing 

factors 

 جذابیت باال بردن 

Increase 

Attractiveness 

برنامه پخش  و  سنین  تولید  برای  تخصصی  های 

 مختلف با رویکرد ورزش همگانی 
3 

بیان ارتباط تناسب اندام مناسب و ورزش همگانی  

 ها از طریق رسانه
2 

 5 ها بیان تأثیر ورزش همگانی بر سالمت خانواده

دوستانهنشان روابطه  در  دادن  که  ورزش  ای 

 آید. همگانی به وجود می
2 

جنبه به  از  توجه  همگانی  ورزش  تفریحی  های 

 ها طریق رسانه
2 

بین   جذابیت  ایجاد  و  مرتبط  رویدادهای  پوشش 

 افراد 
3 

 ها توسعۀ زیرساخت

Infrastructure 

of 

Development 

 6 بررسی مشکالت امکانات مرتبط به ورزش همگانی 

های تخصصی راجع به توسعۀ  برنامهتولید و پخش 

 ها با حضور کارشناسان زیرساخت
5 

های ورزشی مناطق مختلف کشور و  بررسی سرانه

 ها به نسبت جمعیت مقایسۀ آن
4 

های ورزش  ارائۀ استانداردهای الزم برای زیرساخت

 همگانی 
2 

 2 شدۀ توریسم ورزشی معرفی منابع طبیعی استفاده

اختصاصبودجهبررسی   برنامههای  در  های  یافته 

 تخصصی با حضور کارشناسان 
2 

بررسی دالیل تخریب فضای سبز و تخریب اراضی  

 ورزشی 
3 
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های جمعی در توسعة ورزش همگانی  نقش رسانه دهندۀهای مرتبط با عوامل توسعهیافته -5جدول 

 کشور 

Table 5- Findings related to the Development Factors for the role of mass 

media in the development of sport for all in the country 

 ة اصلی مقول

Main 

Rational 

 فرعی ة مقول

Sub-

Categories 

 کلیدی( متن مصاحبه )نکات 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

  

 

 عوامل مدیریتی 

Management 

factors 

 3 ها بررسی سوابق اجرایی مدایران در رسانه

 4 ها تجلیل از مدیران موفق در رسانه

مسئوالن   و  مدیران  تحصیلی  سوابق  بررسی 

 های ورزش همگانی هیئت
4 

 3 های مدیریتی با حضور کارشناسان شاخصمعرفی 

 2 باالی فدراسیون نقد عملکرد مدیران رده

شناسایی و ارائۀ  

راهکارهای مالی  

 مؤثر

Identify and 

provide 

effective 

financial 

strategies 

چالش جذب  شناسایی  حضور    اسپانسرهای  با 

 کارشناسان 
3 

به مناسب  بودجۀ  ساخت  منظور  اختصاص 

و  برنامه همگانی  ورزش  موضوع  با  ورزشی  های 

 تفریح 

2 

اعتبارات ورزش همگانی  نظام مندکردن تخصیص 

و هیئت ادارات  بر  به  تأکید  برمبنای  های ورزشی 

 ورزش برای همه 

2 

اقشار   حضور  برای  نیاز  مورد  تسهیالت  اعطای 

 درآمد در ورزش همگانی کم
3 

بلیت و آبونمان اماکن  بررسی وضعیت کاهش نرخ 

 ورزشی 
4 

بودجۀ ورزش قهرمانی و   بررسی وضعیت تفکیک 

های ورزشی در  ورزش همگانی در ادارات و هیئت

 ها رسانه

2 

درآمدزابودن   به  داشتن  صرف  نگرش  تغییر 

برنامههای رسانهبرنامه ها  های جمعی )در ساخت 

 دنبال درآمدزایی نباشیم.(فقط به

3 

 

لفه و  شامل چهار مؤورزش همگانی کشور    های جمعی در توسعۀکنندۀ نقش رسانهتسهیلعوامل  

 گزاره بود. 25
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Table 6- Findings related to the Strategies of the role of Mass Media in the 

Development of Sport for all in the country 
   مقولة

 اصلی 

Main 

Rational 

 فرعی   مقولة

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

 راهبردها 

Strategies 
 

در  عامل مؤثر  های 

های  برنامهتدوین  

 تخصصی

Effective 

factors in 

Developing 

specialized 

programs 

مجری رویکرد  با  مجری  از  و  -استفاده  کارشناس 

 وگومحور های گفتمسلط به علوم ورزشی در برنامه
3 

 2 سازیوجود اتاق فکر باز در روند برنامه

کشورها  ای سایر  های موفق رسانهالگو برداری از برنامه

 در زمینۀ ورزش همگانی 
2 

رسانه رسانهایجاد جریان  سایر  با  هماهنگ  در  ای  ها 

 حوزۀ ورزش همگانی 
5 

 2 گذاری و تعیین مخاطب در ساخت برنامه هدف

 1 ها استفاده از مکانیزم بازخورد پس از پخش برنامه

فرهنگ  نهادینه محوریت  با  همگانی  ورزش  کردن 

 ها ایرانی از طریق رسانه - اسالمی
4 

 2 ها محوری در ساخت برنامهپژوهش

در  عامل مؤثر  های 

 گرایی تخصص

Effective 

factors in 

Specialization 

تخصص از  استفاده  در  جامع  دیدگاهی  های  داشتن 

 سازی در حوزۀ ورزش همگانی الزم برای برنامه
3 

برنامه پخش  و  در  تولید  همگانی  ورزش  تمام  های 

 ها با رویکردهای مختلف رسانه
2 

برنامه در  یکنواختی  از  از  پرهیز  استفاده  و  سازی 

 های متنوع قالب
3 

برنامه محتوایی  ضرورت  تولید  و  اهمیت  که  هایی 

 ورزش همگانی را در زندگی روزمره نمایان کنند 
5 

های کارشناسی،  کارگیری افراد متخصص در حوزهبه

 ها برنامهتولید و پخش  
5 

 تبلیغات هدفمند 

Advertising 

Purposeful 

 4 ای مهیج و جذاب رسانه-طراحی رویدادهای ورزشی

به عمومی  انگیزۀ  و  امید  کمایجاد  برای  توانان  ویژه 

 جسمی )شامل افراد چاق و معلول و...(
2 

 1 آموزش مفاهیم و اهداف ورزش همگانی 

توجه به محبوبیتی که در  معرفی الگوهای ورزشکار با  

ها بیشتر  پذیری افراد از آنبین جامعه دارند و جامعه

 است 

3 
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 های جمعی در توسعة ورزش همگانی کشور نقش رسانه های مرتبط با راهبردهای یافته -6جدول 

Table 6- Findings related to the Strategies of the role of Mass Media in the 

Development of Sport for all in the country 
   مقولة

 اصلی 

Main 

Rational 

 فرعی   مقولة

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

 

 

 3 ها رسانههای ورزش همگانی در تداوم در ارسال پیام

ورزش   اشاعۀ  جهت  در  تبلیغاتی  تیزرهای  پخش 

 همگانی 
2 

هایی که در قبال بیماری باید  کردن مردم از هزینهآگاه

 بپردازند 
5 

برای جذب   پخش تبلیغات در زمان و مکان مناسب 

 مخاطب 
3 

برقراری تعامالت از  

 طریق رسانه 

Making 

interactions 

through the 

media 

ها با نهادهای متولی ورزش در ساخت  مشارکت رسانه

 های ورزشی برنامه
6 

زمینهفراهم سازمانکردن  بین  هماهنگی  های  های 

 مرتبط با ورزش و سالمت 
2 

به راهبردی  برنامۀ  و  استراتژی  توسعۀ  وجود  منظور 

 های مرتبطورزش همگانی بین رسانه و سازمان
2 

مالی   منابع  جذب 

 ها رسانهبه کمک 

Attracting 

funding to the 

Media help 

برای تولید برنامه هایی که باعث  جذب حامیان مالی 

 توسعۀ ورزش همگانی شوند 
2 

جذب منابع مالی از طریق پخش رویدادهای ورزش  

 همگانی و صنعت گردشگری 
3 

برنامهرسانه تولید  برای  را  الزم  بودجۀ  باید  های  ها 

 ترویج ورزش همگانی جذب کنند توسعه و 
4 

 2 های حامی مالی در ورزش همگانی تقدیر از سازمان

ترویج ورزش از  

 طریق رسانه ها 

Promoting 

sport via the 

media 

های بومی  ها ترویج بازیهایی که هدف آنتولید برنامه

 و محلی باشد 
3 

همایش و  رویدادها  ورزش  پخش  خانوادگی   های 

 همگانی 
3 

هزینه رویکرد  کاهش  به  توجه  با  افراد  درمانی  های 

 ورزش همگانی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی افراد.
5 

 4 سازی ورزش تفریحیدادن و اولویتاهمیت

برنامه توسط  عمومی  افکار  ورزش  تحریک  دربارۀ  ها 

 همگانی 
4 
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 های جمعی در توسعة ورزش همگانی کشور نقش رسانه های مرتبط با راهبردهای یافته -6جدول 

Table 6- Findings related to the Strategies of the role of Mass Media in the 

Development of Sport for all in the country 
   مقولة

 اصلی 

Main 

Rational 

 فرعی   مقولة

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

 

ترویج ورزش از  

 طریق رسانه ها 

Promoting 

sport via the 

media 

ها  رسانی دقیق و جامعی از تصمیمها باید اطالعرسانه

های مربوط  های خرد و کالن نهادها و سازمانو برنامه

حوزۀ ورزش همگانی در بین اقشار مختلف داشته  به  

 باشند 

4 

کارگیری استراتژی تمرکز بر الگوهای سنتی و نوین  به

 ورزش همگانی و تلفیقی از این دو
2 

ورزش   معرفی  امروزه  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با 

 هزینه و آسان عنوان ورزش کمهمگانی به
2 

لفه شامل شش مؤورزش همگانی کشور  های جمعی در توسعۀرسانهراهبردهای حاصل از  نقش 

 گزاره بود.  36و 
 

 ورزش همگانی کشور   های جمعی در توسعةنقش رسانه  حاصل از    پیامدهایهای مرتبط با  یافته  -7جدول  
Table 7- Findings related to the implications derived from the role of mass 

media in the development of sport for all  in the country 

 اصلی  مقولة

Main 

Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

 پیامدها 

Consequences 

ورزش  نهادینه کردن 

 همگانی در جامعه 

Institutionalize 

Sport for all in 

the society 

قبیل  از  ورزشی  گردشگری  تورهای  افزایش 

صخرهپیاده با  روی،  و...  کویرنوردی  نوردی، 

 رویکرد سالمت و تفریحات سالم 

3 

جشنواره همایشافزایش  عمومی، ها،  های 

 های فعال ورزش همگانیها و انجمنهیئت
3 

های رادیویی و تلویزیونی دربارۀ  افزایش برنامه

 ورزش همگانی و سالمت 
2 

ایستگاه مراکز  افزایش  و  همگانی  ورزش  های 

 مشاورۀ تغذیه 
4 

و   ورزشکاران شهری، روستایی  تعداد  افزایش 

 عشایر 
4 

 5 ها و اماکن ورزشی فعال بانوان افزایش باشگاه
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از  یافته  -7جدول  ادامة   پیامدهای حاصل  با  مرتبط  رسانه  های  ورزش  نقش  توسعة  در  های جمعی 

 همگانی کشور 

Table 7- Findings related to the implications derived from the role of mass 

media in the development of sport for all in the country 

 اصلی  مقولة

Main 

Rational 

 مقولة فرعی 

Sub-

categories 

 متن مصاحبه )نکات کلیدی( 

Interview text 

(Key points ) 

 فراوانی

Frequency 

 

 پیامدها 

Consequences 

تولید علم دربارۀ  

 ورزش همگانی 

Producing of 

science about 

sport for alls 

طرح حمایتافزایش  پژوهشی  در  های  شده 

 زمینۀ توسعۀ ورزش همگانی 
2 

کتاب میزان  کتابچهافزایش  و  راهنما  ها  های 

 دربارۀ ارتباط ورزش با سالمت عمومی افراد
1 

کتاب دربارۀ  افزایش  منتشرشده  ورزشی  های 

 ورزش همگانی 
3 

افزایش میزان  

مشارکت در فعالیت  

 بدنی 

Increase the 

level of 

participation 

in physical 

activity 

سرمایه و  اعتبار  میزان  در  افزایش  گذاری 

 ورزش همگانی 
5 

مشارکت بخش دولتی و غیردولتی در ورزش  

 همگانی 
2 

ورزش   در  مردان  و  زنان  مشارکت  افزایش 

 همگانی تفریحی 
1 

بهره بخش  افزایش  توسعۀ  و  صنعت  وری 

با   بخش  همگانی  کارگران  سالمتی  به  توجه 

 صنعت 

4 

 3 شدن ورزش به سبد خانوار اضافه

خانواده بهمشارکت  در ها  جمعی  صورت 

 های بدنی فعالیت
2 

بهبود تعامالت  

 اجتماعی 

Improvement 

social 

interactions 

 1 افزایش شادابی و نشاط در جامعه 

های کاری بین  کاهش استرس، فشار و مشغله

 اعضای جامعه 
2 

 3 های اجتماعی آتیکاهش آسیب

 3 افزایش حس به زندگی در جامعه 

 

لفه شامل چهار مؤورزش همگانی کشور  های جمعی در توسعۀراهبردهای حاصل از  نقش رسانه

 گزاره بود.  19و 

گیرند. همچنین این مرحله صورت یک شبکه با هم در ارتباط قرار میها به در این مرحله، مقوله

نامیده   الگوی کدگذاری  بر ترسیم یک نمودار است که  فرایندمیمشتمل  این  در شکل    شود. 

 شمارۀ یک ارائه شده است.
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 های جمعی در توسعة ورزش همگانی کشور و راهبردهای آن الگوی نقش رسانه -1شکل 
 Figure 1- Pattern for the role of mass media in the development of sport for all 

in the country and its strategies  
 

 گیری نتیجهبحث و 
پرداختن به فعالیت جهت رفع نیازهای افراد در  ی بروز مانع و مشکل در  وجود بازدارنده به معن

محدودیت و  مسائل  است.  دارد    یهایبدنی  از  وجود  را  افراد  فعالیتانجامکه  و  دادن  بدنی  های 

بازمی و  ندارورزشی  آند  را  تعهد  ادامه ها  فعالیتبه  میدادن  محدود  پیشین  نتایج  نکهای  ند. 

رزش همگانی با توجه به نقش  و   پژوهش حاضر نشان داد که یکی از موانع تأثیرگذار بر توسعۀ

ند. این عامل شامل موارد مختلفی  قرار گیر  محیطی مرتبط بودند که باید مد نظر  موانع  ،هارسانه

ندادن مشکالت اماکن ورزشی مرتبط با ورزش همگانی  توان به بازتابها میآن  که از جملۀ  شودمی

های  دادن ورزشبه معرفی اماکن ورزشی طبیعی که امکان انجامالزم است  اشاره کرد. همچنین  

الزم    دادن آن افراد جامعۀ انگیزۀ جامعه وجود دارد پرداخته شود و حتی با نمایشنی برای  همگا

 .  های طبیعی و روباز ورزش کنندرا داشته باشند که در محیط



 1400، خرداد و تیر66شماره ،  13مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                    386

  تواند معرفی اماکن ورزشی ویژۀ آقایان و بانوان باشد و الزم است نکتۀ بعدی در این متغیر می

ها اطالعات الزم در این باره داشته باشند. این مورد نیز  نآجامعه داده شود و  افراد  آگاهی الزم به  

ها توجه ههای رسانگذاشتن به ورزش بانوان باشد؛ چراکه یکی از رسالتدهندۀ ارجتواند نشانمی

  ی هایامعه و محدودیتجبر و در رابطه با ورزش با توجه به فرهنگ حاکم   به نیازهای بانوان است

دارد رسان  ، که وجود  به ورسالت  توجه  رسانهه در  است.  بسیار مهم  بانوان  با    توانند ها میرزش 

ر سر وجود بمشکالت م  ها، مسئوالن و آحاد جامعه را ازدادن آنبررسی مشکالت اماکن و بازتاب

های تخصصی از  توانند با تولید برنامهدیگر نیز می  راه توسعۀ ورزش همگانی آگاه کنند. از جنبۀ

ها را با هم برای توسعۀ ورزش  و بستر همکاری آن  ها دعوت کننددیگر سازمانمسئوالن ورزش و  

کنند و  ی الزم را هاها حمایتشود که رسانههمگانی فراهم کنند. زمانی موارد یادشده محقق می

پور ایرج  هایبرداشت. در این رابطه نیز پژوهش  را  های بلندیبتوان در توسعۀ ورزش همگانی گام

)(،  2017و همکاران ) )  (،2018خالدیان و همکاران  (  2015هوم )( و  2018باالرد و همکاران 

خصوص ورزش همگانی اثرات مثبتی ه ورزش ب  ها در توسعۀکه حمایت و پوشش رسانهنشان دادند  

 دارد. 

، توجه به ورزش همگانی کوتاهی کنند  ها در توسعۀرسانه است  یکی از مواد مهم که باعث شده  

اولویتورزش   و  است،قهرمانی  قهرمانی  ورزش  به  رسانه  دادن  قهرمانی    هابیشتر  ورزش  به 

های  ی فراونی در سالهای تخصصکنند و حتی برنامهبررسی میپردازند و رویدادهای آن را  می

دربارۀ ورزش  به این شکل است و تمام اخبار  نیز  حتی در فضای مجازی  اند.  اخیر پخش کرده

کنند و کمترین زمان ممکن را به ورزش همگانی  حلیل میت  را تجزیه وها  بتقهرمانی است و رقا

ازاختصاص داده ی تغییر دهند و توجهمسئوالن را  رویکرد جاری  ها  رو الزم است رسانهایناند؛ 

و افراد بیشتری به   نند آن را در جامعه نهادینه کنندکه بتوانحوی ویژه به ورزش همگانی کنند؛ به

 .  (2018)خالدیان و همکاران،  مهم سوق پیدا کنندموضوع این 

،  ها یافت شد مصاحبه ها که درهای اثرگذار بر توسعۀ ورزش همگانی از طریق رسانهیکی از عامل

 ،(2014)  های غفوری و همکاراننتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشکننده بودند.  عوامل تسهیل 

ردند که عوامل ها نیز بیان کآن( همسوست.  2018)هوم    (،  2015)  و فرزان  حسینی  ، صادقیان

زش همگانی در بین آحاد مختلف  ور  سازی در توسعۀوجه به حقوق شهروندی و فرهنگانگیزشی، ت

یی تشکیل شده است که یکی از هاکننده نیز از زیرمجموعه عوامل تسهیلثیرگذار است. جامعه تأ 

توانند  ها مینه به جامعه منتقل شود. رسانهل انگیزشی است که باید از طریق رساها عواماین عامل

های الزم را در میان  ، انگیزهاثرات مثبت ورزش همگانی بر تناسب اندام افرادبا ارائۀ مطالب دربارۀ  

 راگیری از الگوهای موفق زندگی، سبک زندگی افراد  ند و در این راه با بهرهجامعه به وجود آور

و موفق ارائه دهند که در آن    های زندگی نوینهایی دربارۀ سبکدر جامعه تغییر دهند و برنامه

 د.نثیر بسزایی دارهای همگانی تأ ورزش 
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رویکرد احساس لذت و  کردن با  ورزش  شد، بیان  در یافته ها  که    یهمچنین یکی دیگر از موارد 

های افراد  انگیزه دادن ورزش همگانی موجب برانگیختن حاصل از انجامشاط شادی و ن. بودتفریح 

وز و هفته ساعتی مشخص را به  افراد جامعه در طول ر  رو؛ ازاین شودسمت ورزش همگانی میبه

 . خواهند دادکردن اختصاص ورزش 

ها باید  رسانهتوجه به حقوق شهروندی است که    ،شودز موضوعات مهم که امروزه بیان مییکی ا

کردن به حقوق افراد جامعه از  ی ویژه داشته باشند. توجه به آن توجههای خود گذاری در سیاست

در این   حقوق مردان و بانوان پرداخته شود.باید به یک اندازه به  هاست و  های مهم رسانهرسالت

ترویج ورزش    ان و حتی کودکان در زمینۀمحوریت بانوبا    یهای ها برنامهراستا الزم است رسانه

ا در  برنامههمگانی  این  کنند.  پخش  و  تهیه  جامعه  اقشار  میین  بهتوانها  عامل  عنوان  ند 

 د.  نورزش همگانی اثرگذار باش کننده بر توسعۀتسهیل 

بسترهای  مگانی  ورزش ه  های مختلف جامعه در حوزۀهسنجی گروبا نیازها  رسانه،  از طرف دیگر

ها  ها همواره در همۀ حوزهسازی از طریق رسانهم کنند. فرهنگفراه   الزم را برای توسعۀ این ورزش

سازی در  در حوزۀ ورزش و ترویج آن نیز فرهنگ  .های مدیران و مسئوالن بوده استیکی از سالح

.  (2014)غفوری و همکاران،    توجهی کند  تواند به پیشرفت آن کمک درخوررسانۀ ورزشی می

نهادینه سبدبرای  در  ورزش  فرهنگ  کردن  باید  جامعه  در  امر سازیخانوار  این  شود.  های الزم 

فرهنگی و    پیشینۀهای تاریخی و  لفههای آموزشی با توجه به مؤتواند از طریق تولید برنامهمی

رابطه می این  در  ادبیات محقق شود.  به  به کیفیت  توجه  کتوان  اشاره کرد  مناسب  ه  محتوای 

سواد افراد جامعه   با توجه به سطحای  های سازندهتولید محتوای مناسب برنامهتوانند با  ها میرسانه

د محتوای مناسب عوامل بسیاری  . در تولیکردن هدایت کنندسمت ورزشها را بهآنتولید کنند تا  

بهره از جمله  از تکنیک اثرگذارند؛  برر  محتواروز که جذابیت  های مدرن و بهگیری  بیننده  ا  ای 

برنامه  افزایش دهد تولید  آن ب  یهای و همچنین  افراد  نگرش  بر  منطقه که  ا محتوای خاص هر 

ی مرتبط با ورزش همگانی  هارسانیشد. گام دیگر در این رابطه اطالعگذار بامنطقۀ جغرافیای تأثیر

ابعاد مختلفی را میهاست. رسانهدر رسانه از  توانها  ابعاد، تبلیغات و  ند پوشش دهند. یکی  این 

راجع به جشنواره اطالع و همایشرسانی  این ها  برگزاری  از  های تفریحی ورزشی است که قبل 

تواند ورزش همگانی  ها نیز میتیزرهای تبلیغاتی مرتبط در بین برنامه  استفاده از  رویدادها باشد.

به دررا  که  دهد  نشان  ارزش  ذهن  عنوان  در  درونینهایت  شجامعه  بهسازی  افراد  و  صورت ود 

 . (2015)صادقیان و همکاران،  ناخودآگاه به آن توجه کنند

ها  ، جذابیت است که رسانهورزش همگانی نقش داشته باشد  تواند در توسعۀدی که مییکی از موار

های تخصصی برای سنین برنامه  تولید و پخشتوانند نقش مهمی را ایفا کنند.  در این زمینه می

تمرکز کنند و    ها بر آناند یکی از مواردی باشد که رسانهتوهمگانی میمختلف با رویکرد ورزش  

توانند  ها میذاب کنند. مورد دیگر که رسانهاز این طریق ورزش همگانی را برای سنین مختلف ج

د  افرا  آید.انی به وجود میکه در ورزش همگاست  ای  دوستانه  روابطدادن  ، نشانبر آن تمرکز کنند
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ند که فعالیت در  نشان دهکنند و از این طریق  ورزشی دوستانه محیطتوانند در کنار هم در می

مؤثر افراد    چنین محیطی چه تأثیراتی بر فرد در اجتماع دارد. حتی بر سبک زندگی و خانوادۀ

 .  اهد یافتر جامعه و خانواده افزایش خوهای سالمت دکه شاخصصورتی است؛ به

پیشینۀ از مهمهای این حوزه بیان شده است که زیرساختپژوهش  در مبانی و  ترین عوامل  ها 

ها باید توجه بیشتری انهرو رس(؛ ازاین2016)رضوی و همکاران،    توسعۀ ورزش همگانی هستند 

موجود و وضعیت  ین حوزه به بررسی وضعیت  با دعوت از کارشناسان ا  ها داشته باشند،به زیرساخت

گزارش  صورت  هها را در این زمینه شناسایی کنند و ببپردازند، ضعف  رسانه های ورزشی  مطلوب

ها توجه افراد جامعه قرار دهند. مدیران و مسئوالن نیز باید به زیرساختکامل آن را در اختیار  

ها  آن  باید به امور  ای داشته باشند؛ چون این اماکن در حوزۀ وظایف مسئوالن قرار دارند و ویژه

شک ند؛ زیرا بدونو پیشرفت این اماکن برآی  های الزم درصدد ارتقاد و با تأمین بودجهرسیدگی کنن

ورزش همگانی دارد و همچنین نبود اماکن    تأثیرات بسیار منفی بر توسعۀهای الزم  نبود زیرساخت

تقیم دارد. در این راستا باید  ها اثر مسانگیزگی افراد برای شرکت در این فعالیتمناسب در بی

ند. برای انتخاب این مدیران نیز مدیریت انتخاب شو  دیران و مسئوالن الیق و کارآمد در حوزۀم

و در اختیار  کرد  های الزم را برای انتخاب مدیران شناساییشاخص حضور کارشناسان توان بامی

ی کارنامۀ کاری مدیران و مسئوالن همچنین با بررسهای مرتبط و افراد جامعه قرار داد.  سازمان

 .  ها در صداوسیما تقدیر شودو از آنشوند شناسایی ین حوزه، مسئوالن و مدیران الیق ا

ب اثرگذار  و  مهم  عامل  توسعۀدیگر  همگانی  ر  استورزش  مالی  و  اقتصادی  موضوع  باید  که    ، 

همگانی باید کمترین هزینۀ ممکن را در ورزش  ها خانواده  برای افراد و  راهکارهای الزم ارائه شود.

ها  افراد و خانوادهو    دشومیکردن  شدن افراد از ورزش برگیرد؛ چون مشکالت اقتصادی باعث دور

منفی   اثرهمچنین سبک زندگی ماشینی  دهند.  ان ممکن را به این امر اختصاص میکمترین زم

ثیرگذاری  های تخصصی و تأ امر برنامه  اینها در  اشته است که باید رسانهخود را بر سبک زندگی گذ

بهت افراد  ترغیب  باعث  و  کنند  و همکاران،    شوند  کردنورزش   سویولید  نتایج    .(2018)باالرد 

(  2018باالرد و همکاران )  (،2018خالدیان و همکاران )(،  2017پور و همکاران )ایرجهای  پژوهش

 . کنندهای پژوهش حاضر را تأیید میهای این قسمت نیز همسوست و یافتهبا یافته  ( 2018هوم )و  

ظر گرفت که این امر  در ن  ی راها باید راهبردهایمنظور توسعۀ ورزش همگانی از طریق رسانهبه

یابد  یکتحقق  برنامه.  تدوین  راهبردها،  از  این  ی  است.  همگانی  ورزش  حوزۀ  در  تخصصی  های 

مدونها  برنامه و  اهداف مشخص  با  شوند،  باید  جنبه هب  اجرا  تمام  تخصصی  ورزش صورت  های 

ها به نیازهای  ساخت برنامه  زوایای مختلف به این امر بپردازند و در  بررسی کنند، ازرا    همگانی

زهای افراد  رفع نیامحور باشد و برای شده مردمتولید جامعه توجهی ویژه شود که درنهایت برنامۀ

الزم را    ی تا بازده  ها توجه شود و پخش شوندر همۀ رسانه به این برنامهد  عه باشد.مختلف جام

گرایی  . یکی از این بسترها تخصص فراهم شود  ید. برای تحقق این امر باید بسترهاینداشته باش

باید از افرادی که تحصیالت مرتبط شده میرهای ذکهاست. برای تهیۀ برنامهدر ساخت این برنامه
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ای برنامههای انتخاب افراد باشد تا  ود و تجربۀ کاری نیز باید یکی از آیتمبهره گرفته ش  ،دارند

. تبلیغات همواره یک عامل برای معرفی (2016)آصفی و اسدی،    کاربردی برای جامعه تدوین شود

رسانه است. در  بوده  تبلیغاتموضوعات  اصلی  و خاستگاه  با  اند، میها که جایگاه  تبلیغات  توان 

فوایدهدفمند ویژگی انتقال داد و در جهت توسعۀ  ها و  را به مخاطبان  ورزش   ورزش همگانی 

گام بلند همگانی  مورد    های  میبرداشت.  که  کرددیگر  اشاره  آن  به  تعامالت  توان  برقراری   ،

باره بهسازمانی است که رسانهبین این  برقرار کنند وخوبی میها در  ارتباطات الزم  بین    توانند 

ارتباط  سازمان متولی ورزش همگانی  بیانهمو  های  با  برقرار شود. همچنین  کردن فواید  کاری 

که   شودگذاران معرفی  ، بسترها برای سرمایهکه وجود دارد  ایهای کاریورزش همگانی و فرصت

حامیان  گذاری در این حوزه گام بردارند. در این شرایط  سمت سرمایهاین افراد با اطالعات الزم به

به توسعۀمالی  در  رسانه  خوبی  و  کنند  ایفا  نقش  حامیان  ورزش همگانی  این  معرفی  به  نیز  ها 

تواند ترویج ورزش همگانی از  می  ییترین راهبردهایکی از مهمتوان گفت  ند. درنهایت میبپرداز

باشد رسانه  رسانهطریق  به؛ چون  و  برخوردار هستند  بیشترین مخاطبان جامعه  از  با  راحتها  ی 

ند؛ بر این اساس،  دهمیآن را در جامعه و بین افراد گسترش رزش همگانی و مانوردادن در حوزۀ

  شود.میعنوان یک اصل در زندگی به ورزش و فعالیت بدنی نگاه به

ترین  شود که مهممنتهی میپژوهش حاضر به پیامدهای توسعۀ ورزش همگانی  نهایت نتایج  در

عث بهبود وضعیت  شود و با ر جامعه و افراد جامعه نمایان میچراکه اثرات آن ب  بخش پژوهش است؛

توان به تعامالت اجتماعی اشاره کرد  می شود. از دیگر پیامدهای آن می  ها کیفیت زندگی آنو  

ی و طبیعی  افراد در فضای ورزش  آید. افراد در کنار دیگران به وجود میکردن  که از طریق ورزش

، جاللی و  )عزیزی  کنندبرقرار می  کنند و از این طریق روابط دوستانهمی  ورزش  در کنار هم به

متی  شاخص سال  توان به افزایشی توسعۀ ورزش همگانی میترین پیامدها. از مهم(2011،  خبیری

رشد و مثبتی خواهد داشت که این  شک میانگین سالمتی روند روبهدر جامعه اشاره کرد. بدون

   .جامعه نیز اثرگذار استر نشاط امر د

های تولیدی در رادیو و تلویزیون و حجم مطالب نشریات با محتوای میزان برنامهشود  پیشنهاد می

دگیری ورزش همگانی بتوانند خودشان مربی  آموزش ورزش همگانی افزایش یابد تا مردم با یا

ات نیز  تبلیغبه    .پردازندها با حداقل امکانات به ورزش همگانی بشوند و در منزل و پارك  خودش

ترین عوامل تغییر نگرش و  در حال حاضر تبلیغات در تمام دنیا از مهم.  باید توجهی ویژه شود

و همچنین   توان با تبلیغ مردم را به ورزش همگانی ترغیب کردشود و میگرایش افراد محسوب می

 دادن این ورزش تشویق کرد.انجامهای ورزش همگانی مردم را به  همایش  رسانی دربارۀبا اطالع

فراد شاغل  و سایر ا  ها هایی تولید شود که کارمنددر تلویزیون برنامه  ویژهبهدر رسانه  بهتر است  

کردن ندارند، بتوانند با این  کار هستند و فرصت ورزشکه معموالً صبح تا بعدازظهر مشغول به  

 تلویزیونویژه  ، با رسانه بهشودمی  هاآن  دننکرباعث ورزش   که  ورزش کنند و کمبود وقت  ها برنامه

 .برطرف شود
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