
 

 

 یان فرهنگی و اجتماعیارتباطات م هعنقش ورزش در توس
 3یفردین مصطفای، 2*محمد خالدیان، 1ساالر مرادی

 (10/40/33ـ تاریخ تصویب:  22/40/33)تاریخ دریافت: 

 کیدهچ

ها و عملکردها را تحت تأثیر خود قرار توانند باورها، نگرشر از عوامل مختلف اجتماعی است. این عوامل میفرهنگ حاکم بر مردم متأثّ

ر در ثّؤعنوان یکی از عوامل م به اند وهای ورزشی، نمودی از سازمان اجتماعیها و جشنوارهفعالیت باشد.این عوامل ورزش می یکی از .دهند

الت تواند کارکردهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی داشته و تاثیرات و تحوّمی ها و مناسبات داخلی و خارجیگیری سیاستشکل

تحلیلی بوده، به بررسی نقش ورزش در گسترش ارتباطات میان ـ  های توصیفیکه از نوع پژوهش این تحقیق .ردزیادی را برجای بگذا

شناخت مشارکت و ی در دهد ورزش و مسابقات ورزشی نقش مهمّپردازد. تحلیل نظریات و مبانی پژوهش نشان میفرهنگی و اجتماعی می
استعدادهای اجتماعی، تحکیم ارتباطات اجتماعی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی،  پذیری و بروزتشریک مساعی بین افراد، مسئولیت

رهنگی و انسانی، های اقتصادی، اجتماعی، فتقویت و ارتقاء سرمایهانسانی و اجتماعی،  پرورش اخالق سالمت روانی و جسمی، ءارتقا
 صلح و... دارد. هوسعالملل و ارتباطات میان فرهنگی، تقویت تفاهم و تگسترش روابط بین

 .فرهنگی، دیپلماسی ورزشیورزش، فرهنگ، ارتباطات اجتماعی، ارتباط بین :یکلید یهاواژه

 مقدمه

هر فرد در زندگی اجتماعی خود پایگاهی ویژه دارد که این 
دی را برای فرد های اجتماعی متعدّپایگاه ویژه، در بطن خود، نقش

و میزان تاثیرات آن در افراد ها سازد. مجموعه این نقشی میمتجلّ
باشد. در دنیای می ها و طبقات اجتماعیب تشکیل گروهدیگر موج

های های اجتماعی را در قالب ساده تیمتوان این گروهورزش می
عبارت دیگر، افراد با هماهنگ کردن به ؛ورزشی مشاهده نمود

های تیمی، در راه نیل به اهداف های خود با مهارتمهارت
 دارند. ک اجتماعی و فرهنگی گام برمیمشتر

های ورزشی، دارای نکات سازی ورزشی، عالوه بر فعالیتتیم
ساز ایجاد روابط اجتماعی و ی که زمینهاگونهبه ؛مثبت فراوان است

 ( و سبب3114زاده، شود )محرمدوستانه در بین اعضای تیم می
ریک های حاکم بر جامعه، مشارکت و تشفهم و شناخت ارزش

مساعی برای دستیابی به پیروزی و مقابله با شکست، بروز 
پذیری، بروز شخصیت اجتماعی، احترام متقابل اجتماعی، مسئولیت

استعدادهای اجتماعی، برقراری ارتباطات اجتماعی، تقسیم کار، 
های از دستاورد شرکت در فعالیت ... اهداف مشترک اجتماعی و

مات آشنایی و (؛ همچنین مقد3114ّ محرم زاده،شود )ورزشی می
ی و اجتماعی را فراهم افزایش آگاهی اعضا از اهداف مشترک ملّ

در عین حال به ایجاد ارتباطات هماهنگ بین اعضا و  ؛آوردمی
 انجامد.های مختلف همچون تماشاگران یا همکاران میگروه

  

شناسی، های مختلف جامعهصاحبنظران و پژوهشگران حوزه

...  برای ورزش و مسابقات و  علوم ورزشی، مدیریت وروانشناسی، 

های مختلفی تبیین های ورزشی کارکرد، اهداف و نقشجشنواره

توان به مسائل مختلفی همچون: بسیج منابع اند که مینموده

الملل ت سازمان یافته، گسترش روابط بینانسانی و مالی، تشکیال

صلح، تقویت  هوسعو ارتباطات میان فرهنگی، تقویت تفاهم و ت

های ت اجتماعی و تحکیم روابط و پیوندهمبستگی و مشارک

 ءای، ارتقاانهرسی، نوعی سرگرمی و تفریح عمومی و اجتماع

سالمت روانی و جسمی، افزایش اعتماد، رشد توریسم، تخلیه 

اجتماعی،  هیجانات و انفعاالت روحی، پرورش اخالق انسانی و 

قتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی، های اتقویت و ارتقاء سرمایه

گیری باورها، بستر برای شکل سم یادگیری، ایجادترویج مکانی

 ... اشاره نمود.  ها و هویت وها، رفتارها، عادات، نقشمهارت

لذا این سوال مطرح است که اساساً ورزش چه کارکردهایی در 

وهش مناسبات و ارتباطات میان فرهنگی و اجتماعی دارد؟ این پژ

باشد. درصدد تحلیل و پاسخگویی ساختارمند به این پرسش می

مبانی و چهارچوب تئوریک این پژوهش با  باید خاطر نشان ساخت

  .گیری از نظریه کارکردگرایی انجام گرفته استبهره
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 تعریف عملیاتی مفاهیم

 های همگانیورزش و ورزش

لزم ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مست
های جسمانی هارتکاربرد نیروی جسمانی شدید با استفاده از م

ط عوامل درونی شرکت کنندگانی است که توسّ  هپیچیده به وسیل
های ورزشی الیتو بیرونی تحریک می شوند. این تعریف با فعّ

 (.3113 )کوشافر، سازمان یافته ارتباط پیدا می کند
ق طری از که است تربیت و تعلیم از مهمی بخش بدنی،تربیت

ی وجود ابعاد تمام را در رشد جریان بدنی هایالیتفعّ و حرکت
گردد می مطلوب استعدادهای ییشکوفا باعث و تسهیل انسان

 (.3114)مظفری و زرندی، 
ی     هاتالی، فعّ"تفریحی و همگانی ورزش"زار منظو

ط توسّ م،منظّ طور به که است جامعه آحاد ورزش و بدنیتربیت
ی جسم نیازهای رفع برای رسمی، غیر و رسمی های گروه ای فرد

 روابط بهبود و افراد نشاط و سالمت مینأت هدف با و روانی و
 اصلی ویژگید. گیر می صورت آگاهانه صورت به آنان اجتماعی

 مسئولیت .است" یآفرین تحرک و یبخش سالمت"ورزش این

ی هاخشب برعهده دولت هویژ حمایت با آن، اجرای و پشتیبانی
مردمی و  ورزشی، شهرداری، نهادهاینظیر  مردمی و دولتی غیر

 (.3116)قاسمی،  است هاباشگاه
ه توسع در اجتماعی و محورهای فرهنگی ترین مهم از برخی

ق اجتماعی، الگوسازی، همبستگی یا تعلّ ورزش عبارتند از:
اجتماعی شدن، پربار شدن اوقات فراغت، گسترش پیوندهای 

سترش فرهنگ سالمت، تقویت مبانی دینی و ارزشی، اجتماعی، گ
 (.3116)قاسمی، . .. تقویت اخالق عمومی و

 

 فرهنگیروابط بین
دهد که ترین مفهوم، زمانی رخ مییفرهنگی در کلّارتباط بین

عضوی از یک فرهنگ، پیامی را برای عضوی از فرهنگ دیگر 
ط فرد با کند. این ارتباط سطوح مختلفی همچون روابارسال می

های درون یک جامعه و ی، فرهنگفرد، فرد با فرهنگ ملّ
ی در جوامع مختلف با همدیگر دارد و در سطح های ملّفرهنگ

های ی، در جریان روابط فرهنگی، فرد در معرض سایر ارزشفراملّ
شود گیرد و در نتیجه فرآیندی انعکاسی آغاز میفرهنگی قرار می

گردد؛ ها میاص و فرهنگکه موجب تعامل مثبت بین اشخ
ها، مطالبات و ها، خواستبنابراین در اثر این تعامالت، سلیقه

های مختلف به هم نزدیک شده و انتظارات تمام افراد در فرهنگ
  های عام با همدیگر تقویت ها و فرهنگروابط خرده فرهنگ

فرهنگی از ارتباطات بین (.3117ای، شود )رضایی و زهرهمی
که مصادیق این روابط  شودی مختلف ایجاد و تقویت میهاکانال

المللی، مسائلی نظیر تبادل کتاب، نشریات، ی و بیندر سطوح ملّ
های ای، بورسیههای رسانهها و مسابقات ورزشی، برنامهفیلم، تیم

  ارهای علمی و فرهنگی و...را شاملتحصیلی، برگزاری سمین
 (.16شود )همان: می

 

 رایینظریه کارکردگ
ها و هنجارهای این نظریه ضمن بنیادی انگاشتن ارزش

اجتماعی  -های سیاسیمشترک برای جامعه، بر نظم و دگرگونی
این نظریه به  کند.کید میأمند تنظامهای ضمنی و مبتنی بر توافق

های جمعی، نقش ورزش و تربیت بدنی در راستای تقویت ارزش
زگاری اجتماعی مردم از اجتماعی شدن کودکان و نوجوانان و سا

ی و همبستگی بشری ملّه روحی ءطریق تماشاگری ورزش و ارتقا
   شگری به صورت مطلوب و جمعی اشارهانرژی پرخا هو تخلی

های اجتماعی و دسترسی کند. در این دیدگاه بر کسب مهارتمی
گیری هویت شخصی و ای، شکلهای شغلی و حرفهبه فرصت

ها، کنترل اجتماعی، تندرستی ا و بحرانهاجتماعی، رهایی از تنش
      اقتصادی و سیاسی، هی، توسعوفاق ملّ هجسمانی، اشاع

ی، جنسی، نژادی و خانوادگی های سنّپذیری و تقویت نقشجامعه
کید أاز طریق پرداختن به ورزش و تماشای مسابقات ورزشی ت

تماشاگری ورزش  هپدید (.3713شود )گریندورفر و یاناکس: می
نگامی که از هیجانات زودگذر فاصله گرفته و به حالت یک ه

شود، روابط اجتماعی و جریان اجتماعی مستحکم تبدیل می
های مختلف مردم را توسعه های فکری و عملی بخشهمبستگی

های فرهنگی مشترک بخشیده و موجبات انتقال هنجارها و ارزش
قال و گردد و انتپذیری جمعی میو تسریع و سهولت فرهنگ

ای و ط تماشاچیان در جامعه یا در سطح قارهتبادل فرهنگی را توسّ 
وحدت، همبستگی و سازگاری  کند.المللی فراهم میبین

های مشترک تماشاگران با یکدیگر ممکن است به فعالیت
ای کشیده شود و در رونق و اقتصادی، فرهنگی، شغلی و حرفه

در واقع بین یک  ع شود.ر واقثّؤی جامعه ماجتماعی و ترقّ هتوسع
باشگاه ورزشی و طرفداران آن یک همبستگی و احساس به هم 

مام مسائل باشگاه، ق داشتن و هم خانواده بودن وجود دارد و تلّتع
ها را ها، مشکالت و نارسائی، غم و شادیهابرد و باخت

ر متقابل بین تیم ثّألذا تاثیر و ت ؛کنندتماشاگران نیز احساس می
با هواداران و یا کل افراد جامعه( برقرار می شود و از این  )باشگاه

  هطریق فواید ارزنده و سودمند ورزش و خصوصیات شایست
ورزشکاری و جوانمردی به مردم به ویژه  هورزشکاران و روحی

گردد. تماشای ورزش و مسابقات نسل جوان و نوجوان منتقل می
تحکیم روابط ورزشی در یک جریان سالم و با فرهنگ، موجب 

آمیز، همبستگی بشری، تبادل اجتماعی، همزیستی مسالمت
همان  ،ی اجتماعی خواهد بود و اینها و ترقّفرهنگی، تعالی انسان
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ای است که پیرو دوکوبرتن در بنیانگذاری ورزش جدید در سرمایه
 (.3170کرد )آقاپور، متن ورزش جستجو می

 

تماعی ثیرات و کارکردهای فرهنگی و اجأت -الف

 ورزش

 ورزش، جامعه و کارکردهای اجتماعی -1-1

 هدرخصوص ورزش با توسع های اجتماعیپژوهش
 3762 هشناسی ورزش ارتباط مستقیم داشته است. طی دهجامعه

های گوناگون شرکت در برای تبیین جنبه 3792 هو اوایل ده
های ورزشی تالش بسیاری شده است. در اغلب این فعالیت

جتماعی شدن در ورزش حول دو مسأله متمرکز بوده مطالعات، ا
که چگونه و  یکی پیشایندهای شرکت در ورزش یعنی این :است

آورد و دیگری تحت چه شرایطی شخص به ورزش رو می
شدن در پیامدهای شرکت در ورزش. این دو فرایند را اجتماعی

شدن از طریق نقش اجتماعی نیز نقش اجتماعی و اجتماعی
شدن در ورزش و لذا در اغلب منابع دو عنوان اجتماعی ؛داننامیده

لی فرد در خورد. در اوّشدن از طریق ورزش به چشم میاجتماعی
شود و در دومی به اجتماعی می« ورزشکار»نقش ورزشی مانند 

ی مانند: های کلّها و گرایشها، مهارتها، ارزشیادگیری نگرش
های شود در فعالیتر میوّجوانمردی و انضباط اشاره دارد که تص

شدن از طریق ورزش عبارت است از ورزشی حاصل آید. اجتماعی
شود که ... ، چنین پنداشته می ها وتأثیر ورزش بر باورها، نگرش

به سایر ، آموزیمکردن در ورزش میاز شرکت هایی کهدر درس
پذیر است و از این طریق فرد را برای های اجتماعی انتقالجنبه

برخی معتقدند . دهدها یاری میآمیز در آن زمینهکت موفقیتشر

را با شرکت  گیریهای ارتباط و تصمیمنوجوانان و جوانان، مهارت
لیت برای ؤبدنی در قبول مس. تربیتکننددر ورزش کسب می
خصوص  های اجتماعی در افراد جامعه بهپرورش و القای ارزش

های در جهت تقویت ارزش جوانان سهیم بوده و به عنوان عاملی
ر است. اهتمام به موضوع ثّؤاجتماعی و رفتارهای مطلوب انسانی م

به اوج خود رسید که  آن با ورزش زمانی هشدن و رابطاجتماعی
 "شدن از طریق ورزشاجتماعی"المللی با موضوع سمیناری بین

در کانادا برگزار گردید، به  3793این سمینار که در سال  .برپا شد
شدن ین نتیجه رسید که فرهنگ بدنی عاملی مهم در اجتماعیا

برتری و  هن فقط در سایباشد. به عقیده راجر کایوآ، تمدّفرد می
ای که آمیز و مسابقهارزش واالی قهرمانی یعنی بازی رقابت

دموکراسی و حکومت مردم بر مردم است، به وجود  هسرچشم
 ی تهران(.آمده است )به نقل از سازمان ورزش شهردار

 هیطور کلی اهداف و کارکردهای اجتماعی ورزش در کلّ به
 از: ندجوامع بشری عبارت

   های مناسب برای مشارکت درفراهم کردن زمینه -
 .های سالم اجتماعی برای پر کردن اوقات فراغتفعالیت

های مناسب برای توانمندسازی افراد در فراهم آوردن زمینه -
 .ح و مناسببرقراری ارتباطات صحی

صورت صحیح و ه گیری افراد بافزایش قدرت تصمیم -
 .عادالنه در برخورد با مسائل مختلف اجتماعی

 .پرورش روحیه جوانمردی و توان رهبری -

 .پرورش حس نوعدوستی و انسانیت -

 .روانی مورد نیاز جامعهـ  پرورش استعدادها و انرژی بدنی -

 .های اجتماعیپیشگیری از آسیب -

گرایی پذیری و قانونایجاد شرایط مناسب برای مسئولیت -
 (.3196( و )چارلز و دیگران، 3195)بناب، 

 تأثیر ورزش بر فرهنگ -1-2

در ادبیات فارسی با مفاهیم مختلف مثل  اصطالح فرهنگ
دانش، حرفه، علم و معرفت به کار رفته است. در زبان عربی، 

ی و مهارت بوده، سپس الثافه در اصل به معنای پیروزی، تیزهوش
به معنای استعداد فراگیری علوم و صنایع و ادبیات به کار رفته 

(. ادوارد برنت تایلور، انسان 3117 دی،)صالحی و محمّ است
نویسد: شناس انگلیسی قرن نوزدهم، در تعریف فرهنگ می

ها، ای که شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، تکنیکمجموعه
سنن و باالخره تمام عادات و رفتارها و ضوابطی اخالق، قوانین، 

است که انسان به عنوان عضو جامعه آن را از متن جامعه خود فرا 
گیرد و در قبال آن جامعه، تعهداتی به عهده دارد )بابایی، می

3115.) 

ی از فرهنگ ملل در جهان معاصر است. ورزش بخش مهمّ
های برنامهها، های محافل گوناگون، سرفصل روزنامهبحث
ی و تلویزیونی جایگاه آن را روشن ساخته است. اعالم یرادیو
ها نفر را شاد و المللی میلیونی و بینقیت در مسابقات ملّموفّ

ها نفر سازد. جلب میلیونها مردم را غمگین میشکست در برنامه
کنار و خالل مسابقات، تجاری در ها، تبلیغاتاستادیوم به تماشاچی

های مورد عالقه در اگران و استقبال آنان از تیمحمایت تماش
ها و مطلوب و موزون حرکت هکمک به باالبردن استعدادها و ارائ

(. ورزش، تمرین 3113باشد )کوشافر، ر میثّؤهای ورزشی مفعالیت
گرایانه است. با ر ذهنگرایانه و پرهیز از تفکّواقع رتفکّ

ر به نفع فرهنگ کّآلیست این تفورزش به فرهنگ ایده  ورود
ی فرهنگ نظیر اعتقادات، بازد. ابعاد غیر مادّرئالیست رنگ می

ی فرهنگ نظیر معماری و آداب و رسوم و ارزش و نیز ابعاد مادّ

49 



 یاجتماع و یفرد انیم ارتباطات توسعه در ورزش نقش 41

شوند )خزایی، تکنولوژی، تحت تأثیر ورزش وارد سیر تکاملی می
3111.) 

 های عمومیسبک زندگی و ورزش -1-9

ها، ها، ارزشیرز تلقّای از طهای زندگی مجموعهسبک
گیرد. ها در هر چیزی را در برمیها و سلیقههای رفتار، حالتشیوه

شرط نوآوری فرهنگی در پست به عقیده گیدنز سبک زندگی پیش
چگونگی  هوی با یک رهیافت تحلیلی دربار .شودمدرنیسم می

هایی که در ها و تنشدرک مردم و کشف هویت آنها در انتخاب
ه بیشتر از تئوریزه کردن آنها توجّ ،آیدوجود می ه بهمصرف انبو

اغلب پیش « های عمومیبازی»برداشت گیدنز از  کند.می
ی است. اگر به اشکال نهادینه سشناارتباط هدرآمدی برای توسع

ها ع زیادی از انتخابورزش و فراغت معاصر توجه کنیم، تنوّ هشد
های متفاوت موجود های فراغت و هویتها و فعالیتبین ورزش

متراکم »هایی که ظرفیت هم تر ورزشاست. مشاهده وسیع
های تر را دارند. سبکنمادین پیچیده« تغییر دادن»و هم « شدن

اند که بطور تغییرناپذیر ها و فراغت ظاهر شدهموقعیتی در ورزش
های به عقیده گیدنز، بازی (.3119ترکیبی دلپذیر است )مهرآئین، 

جهانی  هشناسی و اشاعارتباطه رآمدی برای توسعدپیش عمومی
عنوان اشکال فراغت و ورزش است و بوردیو معتقد است ورزش به

 یک نهاد با اشکال مختلف طبقه اجتماعی در ارتباط است )همان(.

 

 المللی ورزشکارکردهای میان فرهنگی و بین -ب

 دیپلماسی ورزشی و ارتباطات میان فرهنگی -2-1

عنوان یک نهاد اجتماعی در جامعه و  نقش ورزش به
تواند در ساختار ها میثیرگذار در ابعاد مختلف زندگی انسانأت

ه و بررسی جامعه، روابط درون کشوری و برون مرزی مورد توجّ
المللی شاهد ان با برگزاری رویدادهای مهم بینهمزم قرار بگیرد.

یم که ر هر سن و جنسی هستهیجان متفاوت میان تمامی مردم د
ی توان نشاط ملّورزش می هبیانگر این است که به واسط، این خود

ت را با کسب را در یک زمان خاص به وجد آورد و غرور یک ملّ
به ورزش . ر میادین مختلف رقابتی احیا کردنتایج قابل قبول د

کردن اوقات فراغت، درمان ای مناسب برای پرعنوان وسیله
اقتصادی، گسترش ارتباطات  هها، توسعبسیاری از بیماری

     مختلف و ایجاد روابط مشترک سیاسیفرهنگی میان ملل 
(. کشورهای 3170تواند نقش بسزایی را ایفا نماید )اسکندری، می

وسیع ارتباطات عالوه بر بکارگیری دیپلماسی  هجهان درگستر
های روابط، به دنبال آن هستند تا با شیوه ءرسمی برای ارتقا

گذاشتن بر موضوعاتی نظیر: گردشگری، هنر و دست غیررسمی و
سیاست خارجی از آنها جهت  هبویژه ورزش به نوعی در عرص

عنوان بخشی از ه ورزش ب .گسترش مناسبات بهره ببرند

ها پیوند ای فراگیر است که سالدیپلماسی عمومی پدیده
ناگسستنی با یکدیگر داشته و در سطح دیپلماتیک پس از 

فه ارتباطی میان کشورها لّؤترین م می یکی از مهمدیپلماسی رس
 محسوب می شوند. 

ها دارد، فرصت تعامل تابیتی که بین ملّورزش به دلیل جذّ
های دیگر ملل را تسهیل کرده و زمینه را جهت تفاهم با فرهنگ

سازد. از این منظر در دنیای امروز به و ارتباط بیشتر فراهم می
شود و به می   ه زیادی امر ورزش توجّ دیپلماسی عمومی بویژه در

تبع آن حضور ورزشکاران در مسابقات جهانی مانند جام جهانی 
کند )جهان های المپیک دوچندان نمود پیدا میفوتبال و بازی

های زمینه   نیوز(. با ایجاد روابط ورزشی دوستانه بین کشورها،
از این شود تا مردان فراهم میمناسبی برای کشورها و دولت
های دیگر نیز گسترش دهند طریق روابط خود را در زمینه

 (.3114زاده، )محرم

ع نمایندگان کشورهای های المپیک که محل تجمّبازی
های مختلف است، از منظر مختلف از پنج قاره جهان با فرهنگ

دیپلماسی ورزشی گواه این است که تبادل ارتباطات تنها محصور 
ی برای ارتباطات بین این حضور محلّ به یک راه نیست، بلکه

   تغییر نگرش بازیگران  کند که درها ایجاد میها و دولتتیمل
نقش  هدنیای امروز به واسط در کند.نقش می یایفا نیزالمللی بین

توان از این ابزار در ها در انعکاس رویدادهای جهانی میرسانه
ها که امروز سانهرد. تقویت دیپلماسی ورزشی استفاده کرکمک به 

های فی و انعکاس رویدادها با فناوریبرای ترویج ورزش، معرّ
ثیرگذار أمرز و ت جدید بویژه در بخش ارتباطات، به ابزارهای بدون

  ی در تقویت دیپلماسی عمومی ایفا اند، نقش مهمّل شدهمبدّ

 .کنندمی

 ایجاد تفاهم و دوستی بین ملل مختلف -2-2

المللی و ایجاد تفاهم متقابل در امور بینامروزه، نقش ورزش 
ه طوری کبیش از پیش محسوس است. بهبین ملل مختلف دنیا 

توان از ورزش همچون ابزار ارتباطی بین ملل مختلف جهان می
بهره گرفت. هنگامی که ورزشکاران سراسر جهان برای شرکت 

ه ای یا مسابقات دوستاندر مسابقات ورزشی جهانی، المپیک، قاره
شوند، برای های ورزشی میآیند و وارد میدانبین کشورها گرد می

ی بگذرند و به برقراری ا شود که از مرزهای ملّآنها فرصتی مهیّ
 ،این خود و المللی مبادرت ورزندهای بینروابط دوستانه در صحنه

آمیز در سطح جهان در تحکیم مبانی صلح و همزیستی مسالمت
 (.3114، زادهثیر دارد )محرمأت
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ورزش ابزار ارتباطی و تبلیغات ملی در صحنه  -2-9

 المللیبین

کاروان ورزشی  ور بانشاط و قدرتمند ورزشکاران وحض
های ای و کسب مدالالمللی و قارههای بینکشورها در رقابت

ها در بین کشورهای  ی آنقهرمانی و به اهتزاز درآوردن پرچم ملّ
مان در سراسر جهان در افکار مختلف جهان و پخش زنده آن همز

   ثیرگذار است وأالمللی تسیاست بین هعمومی جهانی و صحن
فرهنگی، سیاسی و تواند بسترساز ایجاد ارتباطات و روابط بینمی

اقتصادی بین کشور متبوع و سایر کشورهای جهان باشند. 
ای صحیح بین ورزش بنابراین ضرورت دارد که برای ایجاد رابطه

المللی و امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم جهان بینو سیاست 
های سالم ورزشی برای رسیدن به اهداف ارزشمند صلح، در برنامه

های جهانی ورزش بکوشند مردم و سازمان هتفاهم و برابری، هم
ای در برقراری صلح بدنی، جریان تربیتی سازندهتا ورزش و تربیت

ساوات را در کالبد جوامع و عدالت جهانی باشد و روح برادری و م
 (.3191آور صلح و دوستی باشد )کریمی، بدمد و پیام

 

 گیرینتیجهبحث و 

اجتماعی عمومی و ـ  رزش بعنوان یکی از مسائل فرهنگیو
یت خاصی در جوامع مختلف برخوردار بوده که همگانی از اهمّ

د اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی داشته و نقش و کارکردهای متعدّ
برجای المللی ی و بینبات ملّسالت زیادی را منارات و تحوّثیأت

شناسی از براساس نظریات مختلف ارتباطی و جامعه. گذاردمی
تواند جمله دیدگاه کارکردگرایی، ورزش و مسابقات ورزشی می

شناخت مشارکت و تشریک مساعی بین افراد، ی در نقش مهمّ
تحکیم و گسترش  پذیری و بروز استعدادهای اجتماعی،مسئولیت

 ءارتباطات اجتماعی، تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی، ارتقا
سالمت روانی و جسمی، پرورش اخالق انسانی و اجتماعی،  

رهنگی و های اقتصادی، اجتماعی، فتقویت و ارتقاء سرمایه
المللی و ارتباطات میان فرهنگی، انسانی، گسترش روابط بین

 تایجاد نشاط اجتماعی و هیجاناصلح،  هتقویت تفاهم و توسع
ق همبستگی یا تعلّ، تقویت پربار شدن اوقات فراغت عمومی و
ورزشی و  بسترسازی برای گسترش گردشگری اجتماعی،

بخشی از طریق فراهم نمودن رسانی و آگاهیالعفرهنگی، اطّ 
... ایفا نماید؛ از این  های مختلف ونقد و گفتگو بین گروه هزمین
گسترش ورزش در ابعاد مختلف اجتماعی و  ستا الزم ،رو

 ه ویژه قرار گیرد.فرهنگی مورد توجّ
 

 راهبردها هتدوین و ارائ
ع و مهم ورزش ه به نقش و کارکردهای راهبردی، متنوّبا توجّ

ای و های توسعهخاذ سیاستفرهنگی، اتّـ  و مسابقات ورزشی
سطح  تواند به بسط فرهنگ سازی، ارتقایجامع در این حوزه، می

نشاط و سالمتی فردی و اجتماعی، همبستگی و مشارکت 
اری بر ارزش و ثیرگذأاجتماعی، پویایی اقتصادی و فرهنگی، ت

اجتماعی ملل،  گسترش مفاهیم صلح، ـ  های فرهنگیاصالت
 ... یاری رساند. امنیت و تفاهم در روابط و مناسبات بین المللی و

رزش و مسابقات ثیرات مطلوب وأدر جهت نهادینه ساختن ت
راهبردهایی در این راستا به شرح زیر ه ورزشی، می توان به ارائ

 پرداخت:
اجتماعی ورزش به هنگام ـ  های فرهنگیتقویت جنبه -

 .هاالع رسانی درخصوص مسابقات ورزشی در رسانهبازنمایی و اطّ

 خود هایسیاست باید بدنی تربیت هایو گروه هادانشکده -
 دانشجویان مهارتی و عملی هایآموزش کیفیت جهت افزایش را

 ها وتمهار آموزش کیفیت افزایش راستا، این در دهند. بهبود
 از طریق علوم کردن ایحرفه جهت هاآموزش به بخشیدن عمق
 و وزارت ورزش مانند: اجرایی نهادهای و هاسازمان با تعامل

 یمتولّ هایالمپیک، ارگان یملّه کمیت ها،فدراسیون جوانان،
ی هاارگانو  هاسازمان رفاه اجتماعی، و کار تعاون، وزارت ورزش،

ه پیشگیران هایفعالیت منظور به هابیمه حوز گردشگری، در الفعّ
پوشش،  تحت افراد سالمت برای همگانی هایورزش به کمک
بود )فراهانی و  خواهد مفید بسیار یملّ رسانه و بورس سازمان

 (.3170دیگران، 

ون و ها از جمله مطبوعات، رادیو و تلویزییب رسانهترغ -
خبری به  های اجتماعی وهای نوین از جمله شبکههمچنین رسانه

 مفاهیم وه عالعاتی و اشاها در جامعه اطّتداوم ایفای نقش مهم آن
 های موردنظر در حوزه ورزش.ارزش

ه ب مربوط موضوعات هدربار نىمدوّ قوانین است الزم -
 سهم اخبار، پوشش ورزشی، پوشش مسابقات لشک و میزان

شود  تدوین های صدا و سیماشبکه در ... و خارجى هایبرنامه

 (.3170)قاسمی و دیگران، 

ماعی و میان تقویت گردشگری ورزشی و تقویت ارتباطات اجت  -
های ورزشی، تبادل بازیکن و جشنواره فرهنگی، در مسابقات و

 ....  ی ومربّ

های سی ورزشی از طریق تقویت گفتمانماتقویت دیپل -
های ات بین ملل در مسابقات و جشنوارهصلح و تقویت ارتباط

 ورزشی. ـ فرهنگی

ری بخش خصوصی گذاجلب مشارکت عمومی و سرمایه -
های های ورزشی و برگزاری جشنوارهبرای تقویت زیرساخت

 ورزشی. ـ فرهنگی
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قی نقد و نهادینه ساختن فرهنگ و اصول علمی و اخال -
 گفتگو در امورات و ساختارهای ورزشی.

 تقویت دیپلماسی ورزشی در میادین و مسابقات و  -
ای از طریق آموزش و قاره های ورزشی جهانیجشنواره

 .های اعزامیورزشکاران و کاروان

مطلوب است که امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان با 
با برنامه ریزی جامع  نگاهی فرابخشی به ورزش در عرصه جهانی،

ن و همکاری نهادهایی همچون دستگاه دیپلماسی، سازمان و مدوّ
ت دیپلماتیکی های آموزشی کوتاه مدّفرهنگ و ارتباطات، کالس

ت أی به ورزشکاران و هیکید بر منافع ملّأو آداب رفتاری با ت
 .همراه اعزامی داشته باشد
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بدنی در هدایت انتظارات شغلی های تربیتها و گروهگذاری دانشکدهنقش مدیریت و سیاست ".(3170فراهانی، ابوالفضل و دیگران )
 .0شماره  .دوره دوم .های کاربردی در ورزشپژوهش ."ت(دانشجویان )تعیین راهبرد و سیاس

 .مدیریت ورزشی ."آن با افراد عادی هرابطه سبک زندگی و رضایت در ورزشکاران و مقایس".(3170فراهانی، ابوالفضل و دیگران)

 .واحد علوم و تحقیقات دکتری، تهران: دانشگاه آزاد هرسال ورزش کشور، یهدر توسع رسانه های جمعینقش .(3116قاسمی، حمید)

 صانمتخصّ سیما ازدیدگاه هایشبکه در ورزشى هایرشته مسابقات تلویزیونی پوشش وضعیت" .(3170قاسمی، حمید و دیگران )
 .0ه یشمار .دوم هدور.های کاربردی در ورزشپژوهش ."کشور هایهرسان

 .کز نشر دانشگاهیمر .تهران .بدنی جهاننگاهی به تاریخ تربیت .(3191کریمی، جواد )

 ."ورزشکار دانشگاه تبریز ت در دانشجویان دختر ورزشکار و غیرشادی با شخصیّ هبررسی رابط" .(3113کوشافر، علی اصغر و دیگران )
 .361: یک هشمار .لسال اوّ .پژوهش در علوم ورزشی

 تهران: دانا. .روانشناسی انگیزش و هیجان .(3195الدین بناب، مهدی )محی

 .نوردانشگاه پیام .تهران .بدنیاجتماعی در تربیت ـ مبانی روانی .(3114زاده، مهرداد )محرم

 تهران: بامداد. .بدنیتربیت هاصول و فلسف .(3114ری و زرندی، امیراحمد و حسین)مظفّ

 .332:شناسانجامعه .تهران .شناسی و ورزشنظریات جدید جامعه .(3119مهرآئین، محمدرضا )
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	روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش     جمعآوری اطلاعات میدانی بود. جامعه تحقیق شامل مدیران ورزش استان N=400، کارشناسان تربیتی بدنی N=1330، اصحاب رسانه N=50. جهت تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم...
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	0.05≥  α

	آزمون توکی نشان میدهد که اختلافهای معنی داری بین نظرات نمونهها در رابطه با تأثیر تلویزیون بر توسعه مؤلّفههای ورزش بین گروه اصحاب رسانه با کارشناسان ورزش (p=/001)، و اصحاب رسانه با مدیران ورزش (p=/017) و مدیران ورزش با کارشناسان ورزش (p=/002 )، وجو...
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	جدول5 . نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفت گروهها
	جدول7 . نتایج آزمون توکی برای تعیین تفاوت جفت گروهها در وضع موجود
	جدول8 . تحقیق مربوط به متغیر آموزش ـ پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس
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