
 هاي جمعي در توسعه ورزشنقش رسانه
 

*محمد خالديان
69F

70F، فردين مصطفايي 1

71Fمدي، مهران ص2

72Fفرخ كيا، 3

4 

 

 )26/09/92تاريخ تصويب:  – 14/07/92(تاريخ دريافت: 

  
 چكيده

ها  جمعي كه وسعت، نفوذ و تأثيرات آن اند يعني در اين عصر به دليل وجود كاربرد وسايل ارتباطناميده» عصر ارتباطات«عصر حاضر را 
عنوان بخشي از ساختار  ها بهالشعاع قرار داده است. رسانهبشري را تحت بسيار زياد است، ارتباطات جمعي شكل نويني يافته و تحوالت جامعه

هاي مختلف هاي فراگير و گسترده در دسترس همگاني، در تمامي كشورها نقش حساس و مهمي را در زمينهنوين جامعه و يكي از دستگاه
 .كننداجتماعي، اقتصادي و ... ايفا مي –سياسي، فرهنگي 

-مي هاي جمعي در گسترش و توسعه ورزش در جامعهتحليلي بوده، به بررسي نقش رسانه -هاي توصيفيوع پژوهشكه از ن اين تحقيق
هاي اطالعاتي و پل ارتباطي تأثيرگذار بر افكار عمومي  مثابه بزرگراه هاي جمعي بهدهد رسانهپردازد. تحليل نظريات و مباني پژوهش نشان مي

سازي ورزشي در جامعه و اعتالي ورزش كشور و ، گفتمان سازي، آموزش، مشاركت اجتماعي و فرهنگرسانينقش مهمي در فرايند اطالع
 توسعه و فراگير نمودن آن بر عهده دارند.

 هاي همگاني، راديو و تلويزيون، مطبوعات.هاي جمعي، ورزشرسانه هاي كليدي:واژه
  

 مقدمه
عوامل  اي متأثر ازمسائل فرهنگي و اجتماعي در هر جامعه

ها و توانند باورها، نگرشمختلفي است، اين عوامل مي
هاي عملكردها را تحت تأثير خود قرار دهند. در اين ميان رسانه

گروهي يكي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل اجتماعي، 
گيري رساني، آموزشي و عامل بسيار مؤثري در شكلاطالع
رسد آيند. به نظر مييهاي اجتماعي و فرهنگي به شمار مارزش

ماهيت » هاي جمعي رسانه«پيشرفت و تحول كمي و كيفي 
هايي مبادله و توليد نمادين را در جهان معاصر عميقاً و به شيوه

عصر «ناپذير دگرگون كرده باشد. عصر حاضر را برگشت
يعني در حال حاضر به دليل وجود كاربرد ؛ اندناميده» ارتباطات

كه وسعت، نفوذ و تأثيرات آن بسيار زياد جمعي  وسايل ارتباط
جمعي شكلي نويني يافته و تحوالت جوامع بشري  است، ارتباط

كه امروزه وسايل  طوري را تحت شعاع قرار داده است، به
جمعي براي تثبيت، حفظ و تحكيم سلطه فرهنگي و  ارتباط

هاي استعماري حتي بر نيروهاي نظامي برتري سياسي قدرت
مؤثر و نيرومندي براي تسخير هويت، افكار و اذهان  دارد و ابزار

 ). با 1381شوند (گروه مطالعاتي صداوسيما،عمومي محسـوب مي

  
 هـاي گروهـي و وسايل ارتباطي از تولد تاجايگاهـي كه رسانه

توان آن را در زمره اند، ميمرگ در زندگي امروزي بشر پيدا كرده
مده مؤثر بر فرايند پذيرش نهادهاي اجتماعي و يكي از عوامل ع

هاي اجتماعي يا اجتماعي كردن و هنجار پذير هنجارها و ارزش
ها، هنجارها، اعتقادات، نمودن قلمداد نمود. افراد معموالً ارزش

گرايش و تزهاي رفتاري را از ديگران و از خالل روند تربيت 
-پذيري يا در سير و فرا گرد دگرگوني ارزش اجتماعي و جامعه

ها رسانه گيرند.اجتماعي فرا مي شده نهينهادپذيرفته شده و هاي 
كند در جامعه داراي اهميت همچنان كه جرج گربنر اشاره مي

هاي گروهي رسانه "يساز عمومي" تياهماند، اين اساسي
سازي، تعريف موضوعات، فراهم توانايي عمومي -ارتباطات

ي از توجه و گيرو بنابراين بهره ساختن واژگان مشترك اشاره
هاي نظري وسيعي را باعث شده است. در تمامي كمك -قدرت

هاي ها نقش اصلي دارند. سازمانجمعي، رسانه مطالعات ارتباط
كنند كه فرهنگ جامعه را تحت ها را پخش مياي پيامرسانه

هاي جمعي را به بخشي از دهند كه اين رسانهتأثير قرار مي
سازد (ليتل جان، تبديل مي نيروهاي اصولي و نهادي جامعه

1384.( 
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هاي اخير يكي از مسائل اجتماعي و فرهنگي كه در سال 
رشد چشمگير داشته و آحاد مردم را تحت تأثير قرار داده است 

بدني و ورزش است؛ عادات و رفتار ورزشي افراد جامعه،  تربيت
ها و باورهاي آنان در مسائل ورزشي، همگاني شدن و نگرش

هاي جامعه و زش، همگي تحت تأثير متقابل گرايشتوسعه ور
هاي حمايت از توسعه ها قرار گرفته است، يكي از راهرسانه

هاي ها، رويكرد و مطالب رسانه ورزش و اين باورها و نگرش
 ).1386باشد (كردي،جمعي مي

 ورزش و است كشور توسعه راستاي در گامي ورزش توسعه
 و مردم توجه اجتماعي، مورد و فردي زندگي تأثير در دليل به

 گروهي هايرسانه ).1382بدني، (سازمان تربيت قرار دارد دولت
 از بسياري در تحقق كه هستند ورزش توسعه مهم ابزارهاي از

 گروهي، هايرسانه ميان در اثرگذارند. ورزش توسعه اهداف
 از بيشتر، فراگيري دامنه دليل به راديو و مطبوعات تلويزيون،

هاي جمعي رسانه كهباشد ترند. لذا اين سؤال مطرح ميممه بقيه
رساني، هاي همگاني، اطالعدر گسترش و توسعه ورزش

 سازي و نهادينه ساختن آن، چه نقشي دارند؟ فرهنگ

ها در گسترش و لذا اين تحقيق درصدد تحليل كاركرد رسانه
هاي همگاني بر اساس نظريات مختلف ارتباطات توسعه ورزش

مكتب فرانكفورت، گلوله  سازي، ي ازجمله نظريه برجستهاجتماع
 باشد.جادويي و مطالعات فرهنگي و ... مي

 رسانه

عصري كه ما در آن قرار داريم مواجه با انقالب بزرگي است 
عصر ارتباطات و "كه حيات انسان تاكنون به خود ديده است، 

زاده و ها است (سقابر زندگي انسان "ها ه رسانهعصر سلطه پديد
هاي جمعي به معني آن است كه جريان ). رسانه1386همكاران،

تواند به شكلي اطالعات از طرف يك منبع روابط عمومي مي
ها نفر برسد (دنيس ال و سرعت به ميليون كارا و به

جمعي آن دسته از وسايلي هستند  ). وسايل ارتباط1386همكاران،
اند و ويژگي د استفادههاي جديد به وجود آمده و موركه در تمدن

ها قدرت و شعاع عمل گسترده است، اصالح  اصلي آن
كننده آن نوع ارتباط است كه هدف جمعي مشخص ارتباط

). ارتباطات 1386برقراري رابطه با جمعي را در نظر دارد (علوي،
هايي ها پيامجمعي، فرايندي است كه توسط يك سازمان، رسانه

كنند؛ و يا فرايندي است و منتقل ميرا براي افراد زيادي توليد 
وجو، استفاده و ها توسط مخاطبان جستوسيله آن، اين پيام كه به

گيرند (ليتل شوند و همچنين تحت تأثير قرار ميفهميده مي
 ).1384جان، 

 ورزش همگاني و تفريحي

 هايفعاليت ،"تفريحي  و همگاني ورزش" از منظور
 توسط منظم، طور به كه ستا جامعه آحاد ورزش و بدني تربيت

 نيازهاي رفع براي غيررسمي، و رسمي هايگروه يا فرد
 و افراد نشاط و سالمت تأمين هدف با و رواني و جسمي
. گيردمي صورت آگاهانه صورت به آنان اجتماعي روابط بهبود

 " نيآفر و تحرك بخش سالمت"ورزش  اين اصلي ويژگي
بر  دولت ويژه حمايت با آن، اجراي و پشتيباني مسئوليتت. اس

 نهادهاي شهرداري، مثل؛ مردمي، و غيردولتي هايبخش عهده
 ).1386قاسمي،( است هاباشگاه و مردمي ،ورزشي

 در اجتماعي و محورهاي فرهنگي ترين مهم از برخي
الگوسازي، همبستگي يا تعلق  اند از: عبارت ورزش توسعه

غت، گسترش اجتماعي، اجتماعي شدن، پربار شدن اوقات فرا
پيوندهاي اجتماعي، گسترش فرهنگ سالمت، تقويت مباني 

 . ... و عموميديني و ارزشي، تقويت اخالق 

 راديو و تلويزيون

توان در بين اقشار جامعه ترين وسيله ارتباطي كه مي مهم
نفوذ كند، راديو و تلويزيون است. با در نظر گرفتن درصدي از 

كه فقط  ين كودكان جهانسوادند و همچنجمعيت جهان كه بي
توانند استفاده كنند، به اهميت اين وسايل از راديو و تلويزيون مي

بريم. در اين ميان نقش راديو، به مي ارتباطي جمعي بيشتر پي
دليل امكانات فني كمتر كه نياز دارد، نسبت به تلويزيون از 

ي اهميت بيشتري برخوردار است. نفوذ و جايگاه تلويزيون در دنيا
-و نقش آن در آموزش، هدايت، جهت كنوني امري بديهي است

-ناپذير است. سياستدهي و تقويت افكار عمومي جامعه انكار
عنوان  تنها به هاي غربي، به تلويزيون نهمداران و ايدئولوگ

اي مهم در شكل دادن به افكار عمومي مردم كشورشان، وسيله
مرزي  يغ سياست برونمثابه مؤثرترين رسانه، براي تبل بلكه به
 نگرند.خود مي

 هاي مهمي ازجمله:تلويزيون داراي خصوصيات و ويژگي

تلويزيون قادر است اخبار داغ را با سرعت نور به  -1
 اطالع بينندگان برساند.

تلويزيون قادر است همزمان تعدادي كثيري بيننده را  -2
 زير پوشش قرار دهد.

خاطب يك برنامه تلويزيوني براي رسيدن به نظر م -3
 نيازي به واسطه ندارد.



۵٠ 
   

 
 

                     هاي جمعي در توسعه ورزشنقش رسانه
و همكارانخالديان                                       

تلويزيون به علت ارتباط مستقيم و موازي با بيننده و  -4
 رقابت. اي است قابلنشان دادن رويدادها به هنگام وقوع، رسانه

طور همزمان، تعداد كثيري  تلويزيون قادر است به -5
 ).1372بيننده تحت پوشش قرار دهد (بيريوكوف،

 

 جمعي رتباطا وسايل وظايف و هانقش بنديطبقه

 باال بردن براي انسان تفنن و تفريح :تفريحي نقش -الف
 را فراغت زمان جمعي، ارتباط وسايل ؛ها آن خالقيت و توانايي

 آورند،مي وجود به انسان در فرهنگي عادات سازند،مي بارور
 فرهنگ و دانش شدن سطح هم و فراغت سطح تعالي موجب
 .شوندمي انساني

 رسانياطالع و خبر پخش رسانيعو اطال خبري نقش -ب
 وقايع و اخبار بخش آگاهي و طرفانه بي سريع، انتقال با كه

 .است همراه

ها خواست ها،سليقه نزديكي باعث :سازيهمگن نقش -ج
 .شودمي جامعه افراد انتظارهاي و

 بنيادي علل در ژرف نگاهي : باسازيآگاه نقش -د
 پردازد.مي آن تشريح و اخبار تحليل و رويدادها

 افراد بين پلي :اجتماعي و مشاركت تعلق احساس نقش -ه
 د.سازمي آگاه كل يك به خود تعلق از را آنان كه جامعه

 يا روزنامه مطالعه هرقدر كه است داده نشان مختلف مطالعات
 نسبت همان به پذيرند،مي كاهش تلويزيون و راديو شنيدن

 به تعلق احساس از شاخصي عنوان به اجتماعي، مشاركت نيز،
 ).1379(داودي، شودمي كم جامعه

 تحليل نظريات مختلف در مورد رابطه رسانه و ورزش

جرج  ،پردازاني مانند اينيس، مك لوهان، پري برام نظريه
معتقدند  هارسانهگرنبر، مك كويل و ديگران در نگرش مثبت به 

هاي  ، شبكههاي ارتباطي جمعي ازجمله ماهوارهكه رسانه
در گسترش يزيوني و راديويي، مطبوعات و فضاي سايبر، تلو

بر اساس  .نمايندروابط اجتماعي نقش مؤثري را در جامعه ايفا مي
نظريات السول، چارلز رايت، هابز و پاسكال و مسلط شدن 

ها بر  ها بر زواياي پيدا و پنهان جامعه، اهميت و تأثير آنرسانه
 ست.افكار عمومي كامالً اساسي و تعيين ا

هاي هارولد آدامز اينيس و مارشال مك لوهان رسانه
شناسند و هر دو معتقدند كه مي عنوان عصا و تمدن ارتباطي را به

-هاي غالب در هر عصر و زمان هدايت ميتاريخ توسط رسانه

و  يابدبا عصر تلويزيون، فرهنگ شفاهي افزايش مي .شوند
همكاري و  كند،جويي، بسط پيدا ميعزلت يجا مشاركت به

 گرددمي گرايشات شخصي و محلينديشه جهاني، جايگزين ا
 ).1376(ساروخاني،

 ها):نظريه گلوله جادويي (تأثير قدرتمند رسانه
نظريه گلوله نامي است كه پژوهشگران به يكي از اولين مفاهيم 

اند. اين ديدگاه خام و ساده گرا كه جمعي داده اثرهاي ارتباط
ا نظريه كمربند انتقال نيز خوانده شده نظريه سوزن تزريقي ي

ي جمعي بر همه هاي ارتباطكند كه پيامبيني مياست، پيش
گيرند اثرهاي قوي و ها قرار مي مخاطبان كه در معرض آن

وبيش يكساني دارند. اين ديدگاه تحت تأثير قدرتي است كه  كم
تبليغات در جنگ جهاني اول پيدا كرده بودند؛ كه هنوز بسياري 

بر  ).1381از پژوهشگران آن را باور دارند (سورين و همكاران،
ترغيب و تشويق همگاني به شركت در اساس اين نظريه، 

هاي ورزشي و همگاني، الگوسازي از ورزشكاران موفق از فعاليت
هاي نمايي و معرفي شخصيت، اخالق و موفقيتطريق برجسته

رهنگ جامعه آنان براي نسل جوان اثرات مهمي بر رفتار و ف
 دارد.

اصطالح گفتمان يكي از مقوالتي است كه در گفتمان: 
پردازان قرار گرفته است و در  چند دهه اخير مورد توجه نظريه

شناسي سياسي و مطالعات فرهنگي و سياست، جامعهعرصه 
گفتمان در مفهوم فكري و  .يافته است كاربرد زيادي رسانه

فوكويي است، به باور فلسفي آن در دوران كنوني يك مفهوم 
توانند يك گفتمان را ي چند اپيستم با هم ميفوكو مجموعه

تواند به توليد قدرت در شبكه تشكيل دهند و اين امر نتيجتاً مي
 وسيع اجتماعي و فرهنگي بينجامد.

واژه گفتمان معاني مختلف و متعددي دارد؛ برخي از 
بررسي  ،(Discourse)محققان و مترجمان گفتمان را معادل 

ن را آبرخي  اند؛ وسيستماتيك يك موضوع مشخص به كار برده
در  ).1389(آقابخشي، دانند و ...ي و عقيده ميأبه معناي كالم، ر

گفتمان به  پردازان، يك بيان كلي و مورد اجماع اكثر نظريه
گردد: اعم از شود اطالق ميتمامي آنچه كه گفته و نوشته مي

ب گفتاري و نوشتاري و هر آنچه كه موضوعات و مطال مقوالت،
خواند. چنانكه مذاكره فرا مي (ديالوگ)، تبادل آرا و به گفتگو

 هاي گفتمان، گفتگو يادر كتاب نظريه» دايان مك دانل«
داند. ازآنجاكه هر نوع مقدماتي هر گفتمان مي يهاديالوگ واژه
شوند و و يا نوشتار جرياني اجتماعي محسوب مي گفتار، كالم

اي لذا گفتمان نيز پديده داراي ماهيت و ساختار اجتماعي هستند،
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هاي اجتماعي است، ها و بستراجتماعي است و داراي زمينه 
هاي وهيش ديگر بستر زماني، مكاني، موارد كاربرد و بيان به

كننده شكل، نوع گزاره و قضيه، تعيين كننده هر مطلب يااستفاده
 -(فصلنامه سياسي رودميو محتواي هر گفتمان به شمار 

سازي، تأثيرگذاري ). هدف اصلي گفتمان1377اجتماعي گفتمان،
سازي اجتماعي، اصالت سازي، جريانبر افكار عمومي، فرهنگ

-باشد. گفتمانهاي مورد نظر ميدادن به موضوعات و ارزش
سازي حول محورهايي ازجمله ورزش و همبستگي اجتماعي، 

ح جهاني، نقش ورزش در ورزش و سالمت، ورزش و صل
تواند به تعميق بخشي و گسترش ارتباطات اجتماعي و... مي

اصالت يافتن كاركردها و تأثيرات ورزش و همگاني و فراگير 
 نمودن آن كمك نمايد.

سازي بيانگر يكي از برجسته سازي:نظريه برجسته
ها در اينكه به ما ي رسانهيهاست. تواناثيرات قدرتمند رسانهأت

، 1922توجه هستند. از سال  يند كه چه مواردي مهم و قابلبگو
ها در ها، نسبت به قدرت رسانهنويس روزنامهوالتر ليپمن ستون

به عموم هشدار داده بود. در  دهي تصاوير ذهنيارائه و شكل
تالش  ها آنها، سازي رسانهراستاي بررسي كاركرد برجسته

ها در يك اجتماع  هندهد نچه كه رأيآكردند تا به رابطه ميان 
 يها اميكردند و محتواي واقعي پعنوان موضوع مهم مطرح مي به

اي مورداستفاده در رقابت انتخاباتي، دست يابند. يكي از رسانه
هاي هاي موجود، نقش رسانهترين سويهترين و اساسي مهم

سازي، عبارت از چهارچوب زماني است جمعي در مفهوم برجسته
به اضافه اينكه   .گيردديده مورد توجه قرار ميكه براي اين پ

فاوتي دارند. به تسازي مهاي برجستههاي مختلف پتانسيلرسانه
اي بسيار مناسب ، نظريهسازيرسد كه نظريه برجستهنظر مي

باال بردن شمار . هاستبراي فهم نقش نافذ و فراگير رسانه
زمان برگزاري  تماشاگران و ايجاد هيجانات و نشاط اجتماعي در

سازي فوايد و آثار مثبت المللي، برجسته مسابقات مهم ملي و بين
فردي و اجتماعي ورزش در جامعه، پوشش گسترده اخبار و 
اطالعات ورزشي، ترغيب عمومي و همگاني نمودن ورزش و ... 

ها و توان در مورد رابطه رسانهي است كه ميتوجه قابلاز مسائل 
 ر داد.ورزش مورد بررسي قرا

 مشكالت بيان ورزش در گروهي هايرسانه ديگر نقش
 و مشكالت اين تحليل و نقد طريق از ورزش، به مربوط

 و ارائه مردم و اجرائي مختلف هايبخش به ها آن انعكاس
موجود است كه  معضالت حل براي راهكارهاي اساسي، برخي

 تواند حساسيت عمومي و انگيزه را براي توسعه ورزش باالمي
 ).1367ببرد (قره خانلو،

اي اين مكتب فكري رسانه را وسيله مكتب فرانكفورت:
داند، طبق اين نظريه كانون تسلط بر جهان سازي ميفرهنگ

نوين از قلمرو اقتصادي به قلمرو فرهنگي منتقل شده و بر 
تر از كاالهاي مادي تأكيد دارد. در اين نظرات و عقايد بيش

شوند. ها ميي ايدئولوژي خبرهث سلطهها باعروش تفكر، رسانه
ها براي ها از تصويرها و سمبلوسيله استفاده رسانه اين نتيجه به

 آيد.افزايش منافع گروه غالب به دست مي

مداران به توانايي و نقش وسايل ارتباطي امروزه، سياست
عمده يعني روزنامه، راديو، سينما، تلويزيون، ماهواره در زمينه 

دهي به افكار سازي و جهتپردازي و چهرهشخصيت اطالعات،
اند و لذا اولين هدف سياستمداران، كنترل و عمومي آگاهي يافته

باشد ويژه راديو و تلويزيون مي دسترسي به اين ابزار به
 ).1386(علوي،

 توسعه در مهم هايمؤلفه از يكي گروهي، هايرسانه
 كاركردهاي با انندتومي سالم هايرسانه هستند، كشور فرهنگي

 هدايت به و آموزش رساني،بخشي و اطالعخود يعني آگاهي
 كنندهآگاه و آموزنده كشور كمك كنند. نقش ورزش توسعه
 ترين مهم از ورزشي مجامع پيشبرد اهداف در ارتباطي وسايل
 متحد ملل تربيتي و علمي سازمان توسط كه است مسائلي

 در بررسي اين است. هقرارگرفت بررسي مورد نيز (يونسكو)
و  المپيك الملليبين كميته از نمايندگاني حضور با سميناري
 اين قطعنامه از قسمتي در گرفت. صورت جهان هايدانشگاه
 با مبارزه هايشيوه بهترين از يكي كه است، شده اشاره سمينار

 ميان را هايينارسايي كه غيرمنطقي هايتفاوت و نژادپرستي
 و ورزشي هايگروه مبادله است، شده موجب بشري جوامع

 گمانبي و است جهان كشورهاي بين آميزرقابت ديدارهاي
 در اين تلويزيون، و راديو مطبوعات، مانند جمعي ارتباط وسايل

 عمومي تفاهم آوردن وجود به براي عملي و مؤثر عوامل از راه
 از يكي كه است معتقد ). كوكلي1353رامتين،(روند مي شمار به

 هاي گروهي،رسانه آمريكا، در ايحرفه ورزش موفقيت عوامل
 را ايحرفه ورزش كه هستند مطبوعات و تلويزيون ويژه به
 گروهي، هايكنند. رسانهمي مطرح و پركشش جذاب اي گونه به

 قهرمانان ويژه به و ورزشكاران پذيرش در مهمي همواره نقش
 اند.داشته انجامعه و الگوپذيري از آن و هاگروه ميان در

: اين گروه از پژوهشگران كه تا اندازه مطالعات فرهنگي
كنند، با توجه به زيادي بر نشانه يا مفهوم شناسي تكيه مي

شوند، به مفهومي ها تفسير ميهايي كه محتواي رسانهروش
مند هستند كه هم تفاسير  اي عالقهفرهنگي محصوالت رسانه
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و همكارانخالديان                                       

د. مطالعات فرهنگي جامعه را شونغالب و هم متضاد را شامل مي
بيند. عنوان زمينه عقايد رقيب در برخورد با بيان معاني مي به

طور فزاينده به روشي مشهور و مفيد تبديل  مطالعات فرهنگي به
هاي مكاتب توان براي تركيب بينشها مي شوند و از آنمي

اين مكتب  ).1384مختلف فكري استفاده كرد (ليتل جان، 
ها تأكيد پردازي توسط رسانهسازي و شخصيت هنگفكري بر فر

اي، در كنار ابعاد رسانه ورزش از سوي ديگر عمدتاً، دارد.
 شود،مي تلقي اقتصادي كااليي عنوان اجتماعي به -فرهنگي

  ايوسيله هارسانه حجم و ظرفيت بر پر كردن عالوه ورزش
ها سانهاست، ر مصرفي بازارهاي و ايجاد توليدات بازاريابي رايب

 بازي و اقتصاد ورزش بين ارتباط در محوري نقشي همواره،
 ها،رسانه توسط متفاوتي هايبه شكل ورزش رويدادهاي اندكرده
 در مؤثر عوامل ترين است. مهم شده فروخته و نمايش تهيه،

 اند از؛ عبارت ورزشي شدن اجتماعي و ورزش در مردم شركت
 از اجتماعي نهادهاي هيآگا و ورزش اهميت به آگاهي اجتماعي

 جامعه پيشرفت و تمدن و فرهنگ در تواندمي ورزش كه نقشي
 ايفاي به قادر مهم اين در گروهي هايرسانه لذا كند، ايفا خود

 هستند. كليدي نقشي

 ها بهاين نظريه بيش از ساير نظريهمارپيچ سكوت: 
دهد. اليزابت نوئل نئومان معتقد هاي جمعي قدرت ميرسانه
جمعي يعني تراكم، همه جايي بودن و  سه ويژگي ارتباط است
صدايي بودن در ايجاد اثرهاي قوي ارتباطات بر افكار عمومي  هم

). بر اساس اين 1381نقش اساسي دارد (سورين و همكاران،
هاي ارتباطي، نظريه با عنايت به فراگيري و اثربخشي پيام

مي و كيفي توانند در گسترش و توسعه كمي هاي جمعيرسانه
ورزش، همه جايي نمودن آن، ايجاد حس مشترك و مثبت در 
جوامع نسبت به ورزش و اهداف خيرخواهانه و اجتماعي آن، 

 هاي ورزشي و ... كمك نمايد.تقويت پتانسيل

 هاي ورزشيانواع رسانه

 هاييويژگي خاطر به بعد به 1950 دهه : ازتلويزيون
 آشكار و اصالت باراعت و عمل سرعت آسان، دسترسي همچون
 امر همين و كند پيدا مردم ميان در جدي حضوري توانست،

 شد ورزش براي انبوه مخاطبين گسترش و بيشتر اقبال موجب
 البته د.نمو پسند عامه نشريات عمده رقيب را رسانه اين و

 نگاه ما به و كندمي انتخاب را خاصي هايورزش تلويزيون
 استودارت برايان ).1381فري،(جع دهدمي ها آن درباره خاصي

 هايرسانه نقش ،1990 دهه در كه كرد استدالل ،)1997(
 مصرف چگونگي اثر از هم ورزش، سازيجهاني در جمعي

ت اس هاورزش خود از برخواسته سود هم و مردم توسط ورزش
 .)1386(قاسمي،

 كالم، عنصر سه تركيب از راديويي هايبرنامه: راديو
 خاصي، ارتباطي و بياني نيروي و آيندمي پديد صدا و موسيقي
 بيان و مطبوعاتي مكتوب بيان از كه دهندمي تشكيل

 سرعت بر عالوه. است متمايز تلويزيوني يا سينمايي تصويري
-گيرنده از استفاده وسيع قابليت راديويي، پيام انتشار مداومت و

-فرستنده تحرك قابليت .دارد مهمي نقش نيز راديويي هاي
 برنامه كنندگانتهيه ت.اس آن مهم امتياز ديگر اديويي،ر هاي

 جريان سيار هايفرستنده كمك به توانندمي يآسان به راديويي،
 از حال همان در و كنند پخش وقوع لحظات همان در را واقع

 توجه دارند، شركت وقايع اين در كه كساني با مصاحبه طريق
 ).1371معتمدنژاد،( نمايند جلب ها آن به را شنوندگان بيشتر

 گروهي، هايرسانه بين درها: و خبرگزاري مطبوعات
 از جامعه، فرهنگ بر اثرگذار عامل يك عنوان به مطبوعات

 شمار به ماندگارتري آثار زيرا هستند، برخوردار خاصي اهميت
-مدت تا ها آن به مجدد دسترسي امكان طرفي، از و آيندمي

 از برخي نگهداري. دارد ودوج افراد براي طوالنياً نسبت هاي
 از برخي نصب حتي و آلبوم و آرشيو صورت به نشريات آثار

 در جوانان و نوجوانان توسط هاهنرپيشه و ورزشكاران تصاوير
 ).1386(كردي، است مطلب نيبر ا گواهي خود، هاياتاق

-پايه از المللي،بين و ملي ورزشي مجالت تا محلي هايبولتن
 كه هستند جمعي ارتباط ورزشي وعاتمطب وسايل اصلي هاي

 عمومي افكار و ورزشي هايميدان ميان ارتباطي پل مثابه به
 قدرت چنان از ورزشي مطبوعات امروزه كنند،مي عمل

 چند فقط فاصله به توانندمي كه برخوردارند انگيزيشگفت
 ورزشي، الملليبين رويداد يك اختتام مراسم از ساعت

 در تحليل، و تفسير و خبر و عكس از مملو هايي نامه ويژه
 هاميليون دسترس در و كنند توليد ممكن، كيفيت بهترين
 و متعدد عوامل مديون نمايي، قدرت اين. دهند قرار آن خواننده

 عكاسان، خبرنگاران، آن، وسيع طيف در كه است كارآمدي
 گسترش به رو و نوين صنعت ارتباطات، فناوري ها،خبرگزاري

 چشم به اندركار دست عوامل ساير و توزيع شبكه چاپ،
 مخابره فناوري و رايانه از استفاده با نمونه، براي. خورد مي

 و مجله صفحات جهان، از نقطه هر در توانمي تصوير،
 اقدام آن چاپ به تصوير، مخابره از پس و تنظيم را روزنامه

 ).1386(كردي، كرد
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 ها در ترويج و توسعه ورزشنقش رسانه 

 و هانگرش ،تمهار دانش، انتقال در ات نقش مؤثرياطارتب
 اخير هايسال دردارد و  در سطح جامعه بر عهده اطالعات
ت. اس شده تبديل عمومي ارتباطات پيكره از بخشي به تبليغات

 و فردي زندگي مختلف ابعاد در ورزش اثر به توجه با
 واسطه نقش و ملي سطح در آن توسعه اهميت و اجتماعي

 و ورزش توسعه در رسانه نقش شناخت مهم، اين در رسانه
 است كرده پيدا ضرورت آن براي مناسب هاي ريزي برنامه

 .)1386(قاسمي،

 نياز ترغيب و تبليغ به ما ورزش گسترش و توسعه براي
 انگيزه بدون ورزش، در توسعه مشاركت و گسترش. داريم

 يدبا هارسانه منظور اين به يابيدست براي ت.نيس ممكن
 د.كنن شناسايي را مخاطبان عقالني و صحيح هايانگيزه

 منابعي از را خود ازيموردن اطالعات ،معموالً هارسانه مخاطبان
-يعني پيام ت.اس همسو اعتقاداتشان، و افكار با كه گيرندمي

-نمي را و مطلبي كنندمي تماشا را ايبرنامه و مخاطبان گيران
(فتحي نيا و  اشته باشندد دوست را آن آنكه مگر خوانند،

 .)1384همكاران،

جامعه  افراد نگرش تغيير در ثرؤم نقشي گروهي هايرسانه
 به توجه با نقش اين هرچه و دارند ورزش به نسبت

 و ارتباطي ثرؤهاي مروش نيازها، شناخت چون مالحظاتي
 بود خواهند اثرگذارتر پذيرد، صورت شناختيروان رويكردهاي

 انتشار با توسعه در تواند يم جمعي ارتباط يلوسا ).1378(كوهن،
 تنوير و عمومي وجدان بيداري نو در هاي انديشه گسترش و

ايفا  رهبري كننده و دهندهآموزش مؤثر، نقش افكار عمومي،
 ).1386(كردي، كنند

 ورزش براي را جديدي كاركردهاي ها،رسانه جديد دنياي
 امروزه كه است رفته پيش جايي تا مسئله اين .اندنموده ايجاد

 جهان مردم از نيمي از بيش فوتبال، بازي يك تماشاي در
 فوتبال ها آن بيشتر شايد كه است حالي در اين تماشاگرند و

 تماشاگران به ورزش انتقال واسطه هارسانه د.كنننمي بازي
 ت.اس شده وارد عمومي فرهنگ حوزه به مدرن ورزش و شده

 كاركردهاي و ابعاد و گرفته لشك ورزش از جديدي مفهوم لذا
 ).1380(فرودر، است شده پديدار ورزش اجتماعي متفاوت

 ورزش با مطبوعات و راديو تلويزيون، طريق از مردم بيشتر
 از برخي زندگي در هارسانه اين سهم و كنندبرقرار مي ارتباط
). 1381(جعفري، باالست بسيار كارگران مثل اجتماعي طبقات
ها در عرصه ورزش ديگر كاركردهاي مهم رسانهسازي از گفتمان

سازي حول محورهايي ازجمله ورزش و همبستگي گفتمان است،
اجتماعي، ورزش و سالمت، ورزش و صلح جهاني، نقش ورزش 

تواند به تعميق بخشي و در گسترش ارتباطات اجتماعي و ... مي
اصالت يافتن كاركردها و تأثيرات ورزش و همگاني و فراگير 

 ودن آن كمك نمايد.نم

 گيريبحث و نتيجه

ها كاركردهاي مختلف سياسي، امنيتي، اجتماعي، رسانه
فرهنگي، فراملي و ... دارند و گسترش و توسعه وسايل 

توان انسان جمعي به حدي است كه انسان امروزي را مي ارتباط
جمعي  اي و فرهنگ جديد را محصول تبليغات وسايل ارتباطرسانه

 -عنوان يكي از مسائل فرهنگي سوي ديگر ورزش بهدانست؛ از 
اجتماعي عمومي و همگاني از اهميت خاصي در جوامع مختلف 

هاي جمعي نقش مهمي در همگاني برخوردار بوده كه رسانه
 اند.نمودن و توسعه و بسط ورزش ايفا نموده

سازي، سوزن تزريقي، بر اساس نظريات مختلف برجسته
ن، مارپيچ سكوت و مطالعات فرهنگي مكتب فرانكفورت، گفتما

هاي اطالعاتي و پل ارتباطي مثابه بزرگراه هاي جمعي بهرسانه
تأثيرگذار بر افكار عمومي نقش مهمي در فرايند تحقق 
كاركردهاي ورزش ازجمله الگوسازي از قهرمانان ورزشي، ايجاد 

، پربار شدن اوقات فراغت نشاط اجتماعي و هيجانان عمومي و
بسترسازي براي گسترش  مبستگي يا تعلق اجتماعيهتقويت 

و  گسترش پيوندهاي اجتماعيگردشگري ورزشي و فرهنگي، 
تقويت اقتصاد ورزشي، تقويت اخالق  ارتباطات بين فرهنگي،

سازي ورزشي در جامعه و  عمومي، مشاركت اجتماعي و فرهنگ
رساني و آگاهي بخشي،  اعتالي ورزش كشورها از طريق اطالع

سازي ورزش، آموزش، فراهم نمودن سازي، عمومي فرهنگ
سازي نهادهاي متولي ورزش، جلب زمينه نقد و گفتگو، شفاف

 نمايند.مشاركت اجتماعي و ... ايفا مي

 تدوين و ارائه راهبردها

اي نقش اساسي در توسعه ها و كاركردهاي رسانهسياست
ي هاها با اتخاذ سياستورزش و فرهنگ جامعه دارند؛ رسانه

سازي، توانند به بسط گفتمان و فرهنگمتفاوت ارتباطي مي
ها و نهايتاً تأثيرگذاري بخشي و نهادينه نمودن اين مؤلفهآگاهي

-اجتماعي ملل و مناسبات بين -هاي فرهنگيبر ارزش و اصالت
 المللي خصوصاً در عرصه ورزش ياري رسانند.
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توان يها، مدر جهت نهادينه ساختن تأثيرات مطلوب رسانه
 به ارائه راهبردهايي در اين راستا به شرح زير پرداخت:

تدوين سياست و راهبردهاي منسجم و هماهنگ در  -
 هاي رسانه و ورزش.حوزه

اجتماعي ورزش به هنگام  -هاي فرهنگيتقويت جنبه -
رساني در خصوص مسابقات ورزشي در بازنمايي و اطالع

 .ها رسانه

ها در لي و پژوهشي رسانههاي تحليافزايش برنامه -
 خصوص توسعه ورزش و همگاني نمودن آن.

مطبوعات، راديو و تلويزيون و ازجمله  هاترغيب رسانه -
به  هاي اجتماعي و خبريازجمله شبكه هاي نوينهمچنين رسانه

و اشاعه مفاهيم  اطالعاتي هها در جامع تداوم ايفاي نقش مهم آن
 زش.هاي مورد نظر در حوزه ورو ارزش

شهروندان و اي اي و سواد رسانهآموزش رسانه -
 در حوزه ورزش. مندان عالقه

ها به تقويت گردشگري ورزشي و تقويت توجه ويژه رسانه -
هاي ارتباطات اجتماعي و ميان فرهنگي، در مسابقات و جشنواره

 ... .ورزشي، تبادل بازيكن و مربي و 

-قويت گفتمانتقويت سايبر ديپلماسي ورزشي از طريق ت -
-الملل در مسابقات و جشنوارههاي صلح و تقويت ارتباطات بين

 ورزشي. -هاي فرهنگي

گذاري ها در جلب مشاركت عمومي و سرمايهتالش رسانه -
هاي ورزشي و برگزاري بخش خصوصي براي تقويت زيرساخت

 ورزشي. -هاي فرهنگيجشنواره

اي ترغيب هاي مستند ورزشي و آموزشي برتدوين برنامه -
و تشويق همگاني به مشاركت در امور ورزشي و بهينه نمودن 

 اوقات فراغت جامعه.

الگوسازي مناسب از قهرمانان ورزشي براي نسل جوان و  -
 ايجاد انگيزه پيشرفت در جامعه.

نهادينه ساختن فرهنگ و اصول علمي و اخالقي نقد و  -
 گفتگو در امورات و ساختارهاي ورزشي.

هاي ملي رسانه و ورزش با حضور همايشبرگزاري  -
 ها.اين حوزه نظران صاحباساتيد، مديران و 

در  ارتباطات و اطالعات هايفناوري از گيريبهره -
 همگاني. هايورزش ترويج و آموزش

اندازي پژوهشكده مطالعاتي ورزش و رسانه توسط راه -
 نهادهاي دانشگاهي و اجرايي.
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Abstract 
Nowadays, the"age of communication" that is called in the evening due to the wide use of 
media, their impactis enormous, with new forms of mass communicationand the development 
of human society has been affected. As part of the new structure of community media devices 
available and widespread public and critical role in all major countries in various fields of 
political, socio-cultural, economic, and ...Play. This research is a descriptive study-an analysis 
of the role of mass media in the developmentof sport in society. The results showed that mass 
media information, such as highways and bridges affect public opinion plays an important 
role in Notification process, rhetoric of education, social and cultural participation in sports, 
community sports development, comprehensive development of the country and are in charge. 
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