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  چكيده

هـا، در خـصوص       هاي ورزشي دانـشگاه     هدف از پژوهش حاضر، شناسايي ديدگاه اعضاي انجمن       
هاي نيروهاي داوطلـب ورزشـي        مندي با ديدگاه    ها به ورزش و رابطه ميزان رضايت        رويكرد رسانه 

. رت ميـداني انجـام شـده اسـت        روش اين پژوهش، پيمايشي و گردآوري اطالعات به صو        . است
اند كـه در      هاي شمال غرب كشور تشكيل داده       هاي ورزشي دانشگاه    جامعه آماري تحقيق را انجمن    

ها انتخاب و اطالعات الزم، از طريق سه پرسشنامه محقق ساخته   نفر از افراد اين انجمن120نهايت 
ط با ورزش از تلويزيـون و اينترنـت         دهد، بيشتر داوطلبان، براي ارتبا      نتايج نشان مي  . به دست آمد  
هـا بـه ورزش قهرمـاني و سـپس بـه ترتيـب             كنند و به نظر آنان، بيشترين توجه رسانه         استفاده مي 

همچنـين در  . رساني، ورزش همگاني، فرهنگ ورزشي، ايجاد تشنج و در نهايت اخالق است     اطالع
  . شود داري ديده مي  معنادو ديدگاه فرهنگ ورزشي و اخالق در ميان پسران و دختران تفاوت
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  مقدمه

 بهتر شدن بر مبناي اهدافي مـشخص بپـذيريم و   براي توسعه را به عنوان فرايندي     هرگاه
دهـد در نظـر    هايي كه رفتار اجتماعي را قـوام مـي         فرهنگ را به عنوان هنجارها و ارزش      

 يكي از عوامل اصلي در ايـن توسـعه فرهنگـي،            توانيم بگوييم كه    ترديد، مي يريم، بي   بگ
كننـده   ها و فعال بـودن، انتخـابي بـودن و سـرگرم     تنوع رسانه .هاي گروهي هستند رسانه

 و 1ران(بودن آنها، منجر به پذيرش و افزايش استفاده از اين ابزار در جامعه شـده اسـت         
   .)273، ص 1998، 2لوينگ

هـاي فنـي    تعـاملي رسـانه   را تـأثير  نوين فرهنگ شدن اي رسانه پيامد ترين مهم امپسونت
 دگرگـون  مـدرن  جوامـع اجتماعي را در  تعامل طبيعت فني، ارتباط هاي رسانه. داند مي
 دادن شـكل  باعث تنهاها نه  رسانه وي، نظر از. را دارند آن دگرگوني قابليت و اند ه كرد

 را كـااليي  و نمادينسازي  نوعي نظام ارزش بلكه شوند، مي اجتماعي تعامل به طبيعت
هـا اثـر    رسـانه همچنـين  ). 186، ص 1378ترجمه مسعود اوحـدي،  (آورند  مي وجود به

ها و هنجارهاي جامعه دارنـد، زيـرا تعـداد بـي شـماري از افـراد                   مستقيمي روي ارزش  
در ايـن ميـان،     ). 68، ص   2000 ،5 و مـورس   4 هيـل  ؛3هانيبورن(گيرند    جامعه را در برمي   

اي اجتماعي كه اكثر قريب بـه اتفـاق جامعـه بـا آن سـروكار                  به عنوان پديده    نيز ورزش
بحث تعامـل  .  در فرهنگ و رفتارهاي اجتماعي شناخته شده است يد، حوزه اثربخش  ندار

شناسـي   شناسـي ورزش و روان   هـا، يكـي از مباحـث مطـرح در جامعـه             ورزش و رسانه  
ها، مطبوعـات ورزشـي از جرايـد          هر چند در ميان رسانه    . اجتماعي ورزش معاصر است   

المللـي از پيـشينه بيـشتري         هـا و مجـالت ورزشـي ملـي و بـين             محلي گرفته تا روزنامه   
هـاي اصـلي وسـايل     ترين رسانه و يكـي از پايـه   برخوردارند، امروزه، تلويزيون قدرتمند 

رزشـي و افكـار عمـومي    هـاي و  ارتباط جمعي است كه به منزله پلي ارتباطي ميان ميدان 
هـا در   از آن جملـه نقـش مثبـت تبليغـات كـاال          ). 141، ص   1384عبدلي،  (كند    عمل مي 

 صـادقي و    ؛ هنـري  ؛محمـدي (شـود     مسابقات ورزشي است كه از تلويزيون پخـش مـي         
ها در توسعه بازاريابي ورزش قهرماني،        همچنين نقش رسانه  ). 128، ص   1390 ،شجاعي

                                                      
3. Honeybourne 2. leung 1. Ran 

 5. Moors 4. Hill 
 1.  
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كتاب  نيز در) 2004( 1رو). 71، ص 1390ي و صابونچي، ظهراب(نقشي قابل تأمل است 
نمـادي و   نهـادي،  سه سـطح  در ورزش كه كند مي ها استدالل رسانه و فرهنگ ورزش،
بـر   متقابـل  صـورت  اين دو بـه  و ها يافته با رسانه ناگسستني و عميق پيوندي ارتباطي،
 منـافع  و قـدرت  زيبـا  نـوعي  رو، اعتقاد سطح، به سه هر در .گذارند مي تأثير يكديگر
رو، هر يك از ايـن   اين از .دارد ه جريانرسان و ورزش نهاد دو سياسي بين و اقتصادي
ايـن،   بنـابر . دارنـد  يكـديگر  بـراي  مشخـصي  سياسـي  و اقتصادي هاي جذابيت دو نهاد،

تعاملي قوي بين اين دو حوزه وجود دارد كـه مـديران هـر دو حـوزه را بـه اسـتفاده از                  
المللي المپيك در پوشـش       كميته بين چنان كه   .  خود فرا خوانده است    ديگري براي تعالي  

 مانند  2هاي بدون حقوق پخش راديو و تلويزيوني        هاي المپيك، براي كاركنان رسانه      بازي
اي داراي حـق پخـش راديـو و            و افراد رسانه   3نويسندگان و عكاسان با عنوان مطبوعات     

، 5سـامارنژ ( اهميـت زيـادي قايـل اسـت           با عنوان پخش راديو و تلويزيـون،       4تلويزيوني
هاي الكترونيك و چاپي      هر چند بيشتر مديران ورزشي، از مجموع رسانه       ). 9، ص   1996

دهنـدگان    هـاي گروهـي بـه عنـوان ارتبـاط           درواقع، رسانه . كنند  ها ياد مي    با عنوان رسانه  
غرافيايي ارائـه  ها را به طور همزمان يا سريع به مخاطبان زيادي از مناطق ج          اي، پيام   حرفه

، 1388 و همكاران، ترجمه حميد قاسمي، سارا كشكر و ناتاشا قلعـه،           6كاليتون(دهند    مي
هـا از چهـار حـوزه پـشتيباني           معتقد اسـت كـه قـدرت رسـانه        ) 1998 (7سيج). 91ص  

 و توانــايي در ســاخت 10، ســازمان شــركتي9، دسترســي جهــاني بــه مخاطبــان8قــانوني
هاي گروهي را به چـاپي و   ژوهشگران به طور سنتي، رسانهپ. شود  تأمين مي  11ايدئولوژي

هاي چـاپي،   رسانه). 1998 و سيج،  1995،  13 و بريانت  12بلك(اند    الكترونيك تقسيم كرده  
هاي الكترونيكـي، شـامل راديـو، تلويزيـون، فـيلم و       ها و مجالت و رسانه   شامل روزنامه 

جملـه آرلـج، بـه        صوص، برخي از  در اين خ  . هستند) هاي نوين   به عنوان رسانه  (اينترنت  
. دليل برقراري پيوند بين رسانه و ورزش، بيش از ديگران مورد تقدير قرار گرفتـه اسـت          

 بـه رتبـه اول   1960سوم در اوايـل   ز رتبه اABSاعتبار وي، بيشتر به دليل ارتقاي شبكه 
                                                      

3. press 2. non rights holding   1. Rowe 

6. Clayton 5. Samaranch 4. rights holding   
9. universal access to public 8. constitutional  protection   7. Sage 

11. ability to construct ideology 10. corporate organization 

 13. Bryant 12. Black 
 1.  
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هـاي   لهـا، فوتبـا   هاي ورزشـي ماننـد المپيـك     بود كه با تهيه برنامه1970در اواسط دهه  
ها  رسانه ).1989، 2 و اولسون1رابرتس(دانشگاهي، دنياي گسترده فوتبال صورت گرفت 

اند، كه تمام جزئيـات       رساني، يكي از منابع قابل دسترس و با صرفه          عالوه بر نقش اطالع   
هاي مهم ديگري     دهند و در كنار آن، نقش       را به صورت مطلوب در اختيار عموم قرار مي        

ان مشكالت ورزش، تحليـل علمـي بـراي كمـك بـه ورزش همگـاني،                را نيز از قبيل بي    
). 183، ص   1389طلـوعي، پاشـايي و مـدبري،        (كننـد     سازي و تبليغات ايفا مـي       فرهنگ

اي و ورزشي بر يكـديگر،        هاي رسانه   عالوه بر تأثيرات متقابل اقتصادي و سياسي جريان       
 اقبـال افـراد جامعـه بـه         اي است كه تنها از طريق       اجتماعي شدن از طريق ورزش، مقوله     

هـا   رسـانه . ها ميسر نيـست   شود و اين امر جز با حضور هدفمند رسانه          ورزش هموار مي  
ازجمله تلويزيون، راديو و مطبوعات در اشاعه هنجارهاي اجتماعي بـويژه ورزش سـهم              

اي را بـراي ورزش       به همين منظور، اتحاديـه اروپـا شـبكه راديـويي ويـژه            . مهمي دارند 
هـاي گروهـي عامـل بـسيار          رسـانه ). 3، ص   1389مرادي،  (يس كرده است    همگاني تأس 

هـاي    روند كـه در بخـش برنامـه         هاي اجتماعي به شمار مي      گيري ارزش   مؤثري در شكل  
توانند تأثير به سزايي داشـته باشـند و از            ورزشي و محتوا و مطالب درج شده در آنها مي         

ـ             از ). 5، ص   1386كـردي،   (د  اين طريق به پيشرفت و بهبود وضعيت كـشور كمـك كنن
 توجـه  بـراي دور كـردن   فوتبال از ها رسانه )1379ترجمه پرويز اجاللي، (آسابرگر  ديد

 قـانع  و آنـان  عـاطفي  انـرژي  تخليـه  دارنـد،  قرار آن در كه اجتماعي وضعيت از مردم
برخي از پژوهشگران نيز . كنند مي استفاده موجود سياسي نظم بودن عادالنه به كردنشان

 مدرن را از جانب ورزش پذيرشي غير از تعامل برد ـ برد رسانه و ورزش دارند و  ديد
 بـا  نظـري  سـازش  و تفـاهم  نـوعي  حاصـل  آنكه از جمهوري اسالمي، پيش هاي رسانه

 اقتـصادي،  اجتمـاعي،  عوامـل  مجموعـه  از ناشي بدانند، مدرن ورزش و فلسفه مدرنيته
درصـد از  97البته بايد گفت كـه  ). 91، ص 1385فاضلي، (شمرند  مي فرهنگي و سياسي

اي بـه خـود اختـصاص داده و سـهم ورزش              هاي ورزشي را ورزش حرفه      سهم روزنامه 
هـاي تربيتـي، همگـاني و بـانوان لـزوم             كم توجهي بـه ورزش    . درصد است 4بانوان كمتر از    

). 18 ص ،1390قاسـمي،   (كند    هاي ورزشي را برجسته مي      بازنگري در رويه عملكرد روزنامه    
 افـراد    ها در ورزش صورت گرفته كه ديـدگاه         هايي نيز در خصوص نقش رسانه       هشپژو

نتـايج نـشان    . انـد   متخصص و غير متخصص، اين حوزه ها را مـورد بررسـي قـرار داده              
                                                      
1. Roberts        2. Olson 
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رسـاني، مـشاركت اجتمـاعي، آمـوزش و           هـاي اطـالع     دهد، بين عوامـل مـؤثر نقـش         مي
داري وجـود دارد      اوت معنـا  اي ورزش در توسعه ورزش همگاني تف        سازي رسانه   فرهنگ

همچنين برخي نيز به نبود كارشناسـان خبـره و بـا            ). 57، ص   1390هنري و همكاران،    (
  ).186، ص 1390احمدي و همكاران، (اند  ها اذعان كرده تجربه در رسانه

هاي گروهي تا وضع      فاصله وضع موجود رسانه    ،دهد كه در ايران    ها نشان مي   بررسي
ـ    مطلوب توسعه فرهنگي د     و در حـوزه ورزش نيـز ايـن          داري اسـت   ااراي اخـتالف معن

اي بر توسـعه فرهنگـي صـورت         كيد ويژه أدر شرايط فعلي كه ت    . شود  ضعف مشاهده مي  
هاي گروهي ورزشي، بـيش از پـيش         گيرد، نياز به توجه بيشتر به امر ورزش و رسانه          مي

توانـد    ه مـي  تـوان دريافـت كـه رسـان         به هر حال مـي    ). 1386قاسمي،   (شود احساس مي 
هـاي قهرمـاني و همگـاني،        هاي مختلفـي را در ورزش ماننـد توجـه بـه ورزش              رويكرد

رساني، ايجاد تشنج، فرهنگ ورزشي مناسب و در نهايت توسعه اخالق در ورزش               اطالع
ها به عنوان نهـادي اجتمـاعي مطالعـه     بسياري از پژوهشگران درباره اثر رسانه. دنبال كند 

هـا در مواجهـه بـا          اين سؤال، كنكاش براي شناسايي رويكرد رسـانه        اند، اما شالوده    كرده
اين رويكرد، در هر كشور، مطابق با فرهنگ، پيشينه و موقعيت سياسـي و              . ورزش است 

در كشور ما نيز، با شناسايي اين رويكرد، عالوه بر امكـان            . اجتماعي آن قابل تغيير است    
اآگاهانه آنها را در پيشبرد ورزش به سمتي        توان حركت آگاهانه يا ن      ها مي   بازخورد رسانه 

هاي مخرب، اين رويكرد قدرتمند       شناسي جريان   خاص، تجزيه و تحليل كرد و با آسيب       
بـه هـر حـال، از آنجـا كـه امـروزه           . را در مسير صحيح تعالي ورزش و رسانه قـرار داد          

اين نياز،  هاي جمعي براي ترويج       ورزش، نوعي ويژگي داوطلبانه پيدا كرده است، رسانه       
 ؛غفـوري (راهي جز پذيرش تقاضاي اجتماعي و تمكين به هنجارهاي جديد آن ندارنـد              

 ايـن ترتيـب در پـژوهش         بـه ). 84، ص   1382چيـان و احـساني،         كـوزه  ؛سرشت  رحمان
جمله نمايندگي دانشجويان در حـوزه        حاضر، براي شناسايي رويكرد رسانه، به داليلي از       

با ورزش دارند، تحصيل اكثر آنـان در رشـته تربيـت            ورزش كه همگي ارتباط مستقيمي      
هـاي    ريزي، تعـدد داوطلبـان، شـناخت محـيط انجمـن            بدني و گرايش مديريت و برنامه     

هاي پنهان و آشكار به ورزش و پيونـد           هاي مختلف اجتماعي، عالقه     ورزشي، تعلق به قشر   
  . راجعه شده استها م با جامعه و روح داوطلبي به نيروهاي داوطلب ورزشي در دانشگاه
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  شناسي پژوهش روش

جامعـه آمـاري   . اين پژوهش از نوع پيمايشي است و به صورت ميداني انجام شده است           
هاي اروميه، تبريز، كرمانشاه، زنجان، اردبيـل         هاي ورزشي دانشگاه    تحقيق را افراد انجمن   

 تعيـين   اي  گيـري خوشـه      نفر از آنان به صـورت نمونـه        120اند كه     داده  و همدان تشكيل    
اطالعـات پـژوهش از     هـا برگـشت داده شـد و            پرسشنامه از سوي آزمودني    94. اند  شده

سه پرسشنامه محقق ساخته، سنجش ديدگاه داوطلبان در مورد رويكرد رسـانه در             طريق  
. آوري گرديـد  جمـع ورزش، پرسشنامه رضايت داوطلبان از رسانه و مشخـصات فـردي       

هاي استادان با ساختار و        ديدگاه گذار رسانه با    يرپرسشنامه محقق ساخته سنجش ابعاد تأث     
 32ايـن پرسـشنامه متـشكل از    . فرهنگ ايران همسان و از روايي مناسب برخوردار شـد      

ورزش قهرمـاني، ورزش   ارزشي اسـت كـه ابعـاد را در شـش عامـل گـسترش           5سؤال  
   .سنجد ميرساني  گرايي و گسترش اطالع همگاني، اخالقيات، فرهنگ ورزشي، تشنج

اي كه با توجـه بـه    يافته هاي رقابتي و سازمان  عبارت است از ورزش   .ورزش قهرماني 
قوانين و مقررات خاص براي ارتقاي ركوردهاي ورزشي و كـسب رتبـه و مقـام انجـام                  

  ).184، ص 1389طلوعي، پاشايي و مدبري، (گيرد  مي
وجـه بـه    پرداختن عامه مردم به ورزش حتـي در زمـاني كوتـاه بـا ت      .ورزش همگاني 

  ).1386حيدري،  (امكانات موجود و شرايط افراد است
ها و سجايا و ملكات اكتسابي كه بشر آنهـا            عبارت است از برخي خصلت     .اخالقيات

  ). 24، ص 1367مطهري، (پذيرد  را به عنوان اصول اخالقي مي
هاي مشترك در ورزش را       مجموعه اعتقادات، آداب، رسوم و ارزش      .فرهنگ ورزشي 

  ). 11، ص 1380بخت،  نيكو(ورزشي گويند فرهنگ 
ريختگي روحـي      هم     آميز كه باعث به     هاي مخاطره   ها و فعاليت     توصيف صحنه  .تشنج

  ). 111، ص 1384عبدلي، (و جسمي بيننده و شنونده گردد 
كه به توليد گردآوري، سـازماندهي،  است، پرداختن به آن بخشي از دانش  .رساني  اطالع

  ). 1986، 1تيلور (شود  كاربرد اطالعات مربوط مي ورجمه، انتقال، تبديلذخيره، بازيابي، ت
درصـد و   81 بـا اسـتفاده از ضـريب همبـستگي آلفـاي كرونبـاخ            ها    پرسشنامهپايايي  

                                                      
1. Taylor  
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از پرسشنامه مشخصات فردي بي نام، براي تعيين جـنس،          ده است و    برآورد ش درصد  82
نه ورزشي، ميـزان اسـتفاده از       سن، ميزان تحصيالت، وضعيت تأهل، ساعات كار داوطلبا       

هاي ديداري و شـنيداري و ميـزان اسـتفاده از       هاي مكتوب، ميزان استفاده از رسانه       رسانه
تجزيـه و تحليـل اطالعـات در دو سـطح آمـار              .هاي نوين استفاده گرديده اسـت       رسانه

   .شده استتوصيفي و استنباطي انجام 

  هاي پژوهش يافته

  . ها آمده است ن ورزشي و آزمودنيهاي داوطلبا  ويژگي1در جدول 

  ها داوطلبان ورزشي و آزمودنيهاي  ـ ويژگي1جدول 

  درصد   فراواني  مشخصات 

  59  56  مرد
  جنس

  41  38  زن

  88  83  مجرد
  وضعيت تأهل

  12  11  متأهل

  65  62  روزنامه
  هاي مكتوب استفاده از رسانه

  35  32  مجله

  80  76  تلويزيون

  هاي ديداري و شنيداري استفاده از رسانه  9  10  راديو

  11  8  ماهواره

  77  73  اينترنت
  هاي نوين استفاده از رسانه

  23  21  غيره

  
بندي ديدگاه نيروهاي داوطلب نسبت بـه         در ادامه، با استفاده از آزمون فريدمن، به رتبه        

) 86/3 ± 41/0( گـسترش ورزش قهرمـاني       2با توجه به نتايج جدول      . رسانه پرداخته شد  
سـاير نتـايج در     .  داراي كمترين امتيـاز اسـت      )12/2 ± 65/0(داراي بيشترين و اخالقيات     

  . آمده است2جدول 
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   به رسانه نسبتبندي ديدگاه نيروهاي داوطلب رتبهـ 2جدول 

  آماره

  متغيرها
  كمينه  بيشينه تعداد

ميانگين و انحراف 

  SD± M  استاندارد

 86/3 ± 41/0  83/1  81/4  94 ورزش قهرماني

 11/3 ± 51/0  13/1  16/4  94 ورزش همگاني

 12/2 ± 65/0  23/2  52/4  94 اخالقيات

 88/2 ± 43/0  13/1 39/4  94  فرهنگ ورزشي

 13/2  ± 75/0  16/1  82/3  94  تشنج

  71/3 ± 32/0  16/2  69/4  94  رساني اطالع

  
ضـريب  ها، با ديدگاه نيروهاي داوطلب با اسـتفاده از        ميزان رضايت از رسانه    3در جدول   

شـود، ميـزان      همـان طـور كـه ديـده مـي         . همبستگي اسپيرمن مورد آزمون قرار گرفته اسـت       
  . داري دارد رساني ارتباط معنا مندي با گسترش ورزش قهرماني و توسعه اطالع رضايت

   نيروهاي داوطلب  مندي با ديدگاه  رضايت ميزانـ بررسي ضريب همبستگي3جدول 

  آماره

 عوامل
  تعداد

ضريب 

 يهمبستگ
  معناداري

sig 
  041/0  69/0  94 ورزش قهرماني

  31/0  21/0  94 ورزش همگاني

  328/0  14/0  94 اخالقيات

 72/0  25/0  94  فرهنگ ورزشي

  152/0  41/0  94  تشنج

  001/0  71/0  94  رساني اطالع

  
هاي دانشجويان دختر و پسر در مورد رسانه، از آمار            به منظور بررسي تفاوت ديدگاه    

شود، شش عامل      مشاهده مي  4همان طور كه در جدول      .  استفاده شد  Tمون  استنباطي، آز 
مورد آزمون قرار گرفتند و بر اين اساس، ميـان دو ديـدگاه توسـعه فرهنـگ ورزشـي و                    

  . شود داري ديده مي تفاوت معنادانشجو اخالقيات در بين پسران و دختران 
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  نسبت به رسانهدختر و پسر دانشجويان هاي  ـ بررسي تفاوت ديدگاه4جدول 

  

  

  

  

  

  

  گيري بحث و نتيجه

اي است كه مديريت كالن ورزشي تمايل        ر به گونه  با توجه به اينكه ساختار ورزش كشو      
هـاي مـديريتي ورزش، بـه تـوان، وقـت و        به سمت قهرماني دارد، بخش عمده فعاليـت       

اعتبارات ورزش قهرماني سوق پيدا كرده اسـت كـه ايـن يكـي از اشـكاالت اساسـي و                    
در اين بـين، نگـاه مـردم نيـز بـه دليـل جـذابيت ورزش        . ساختاري ورزش كشور است  

اي، بـه بعـد قهرمـاني اسـت و هنـوز در بحـث             ماني و در كنـار آن تبليغـات رسـانه         قهر
طلوعي، پاشايي و   (هاي همگاني توفيق چنداني حاصل نشده است          سازي ورزش   فرهنگ

 هر قومي كـه موفـق بـه ايجـاد تحـولي بنيـادين در سـاختار                  ).185، ص   1389مدبري،  
ادي، شـرايط تـاريخي و اوضـاع        فرهنگي و مدني خود نشود و با توجه بـه مبـاني اعتقـ             

اقليمي و مادي وضعيت عمومي خـود را مـورد بـازبيني و مطالعـه جـدي قـرار ندهـد،                     
محكوم به پذيرش سلطه فرهنگي و مادي اقوامي خواهد بود كـه در وضـعيتي تهـاجمي               

 حاضـر نـشان      نتايج پـژوهش  ). 8، ص   1387شفيعي سروستاني،   (نوردند    مي  مرزها را در  
هـاي   ا بيشترين توجه را به ورزش قهرماني دارند و اين، با نتايج پژوهشه دهد، رسانه  مي

نيـز همخـواني    ) 1389(و مرادي   ) 1382(چيان و احساني       كوزه ؛سرشت   رحمان ؛غفوري
پردازنـد و   هاي اقتصادي به ورزش قهرماني مـي   ها به دليل جاذبه     به هر حال، رسانه   . دارد

  آماره

  عوامل
T df sig 

  131/0  92  826/11 ورزش قهرماني

  215/0  92  871/2 ورزش همگاني

  002/0  92  822/15 اخالقيات

  000/0  92  3224/13  فرهنگ ورزشي

  126/0  92  521/10  تشنج

  411/0  92  751/13  رساني اطالع
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هـر  ). 1992، 1كوانا( قهرماني آغاز شده استاصوالً ورود تلويزيون به ورزش با ورزش 
هـا بـر    جمعيت مخاطبان ورزش همگاني بسيار زيـاد اسـت، بيـشتر تمركـز رسـانه              چند  

توانـد   ايـن معـضل مـي   ). 55، ص   1382نژاد،    رمضاني(اي و قهرماني است       ورزش حرفه 
 هـاي ورزش قهرمـاني شـود        باعث انفعال بينندگان و مجذوب شدن آنان در برابر زيبايي         
رسـد كـه    بـه نظـر مـي   . دهـد   كه در نهايت اقبال عمومي را بـه امـر ورزش كـاهش مـي              

هاي مـؤثر و كاركردهـاي مختلـف ورزش     هاي گروهي نسبت به مؤلفه      كارشناسان رسانه 
قهرمـاني شـناخت الزم را ندارنـد زيـرا در بيــان مـسائل ورزشـي و همچنـين انتقــاد از        

). 186 ، ص 1390احمدي و همكـاران،     (د  كنن  هاي اجرايي ورزش كشور كوتاهي مي       دستگاه
هـا حرفـي نيـست، ولـي رويكـرد بـه              به هر حال در وجوب ورزش قهرماني در رسـانه         

بـه  . هايي كه در جامعه ايران محلي از اعراب ندارند شايد رويكرد مناسبي نباشـد               ورزش
 رسد، اهميت دادن به مسابقات فرمول يك، پاتيناژ و مسابقات هاكي روي يخ در               نظر مي 

  . هاي محلي هنوز پخش مستقيم ندارند، لزومي ندارد جايي كه ورزش باستاني و كشتي
 به گسترش اخالقيات و نيز توسعه تشنج در ورزش          ها  همچنين كمترين توجه رسانه   

تماشاگران و بينندگان، با مـشاهده      . همخواني دارد ) 1389(نيا    است و اين، با نتايج فتحي     
هـا تـرويج و       خود در قبال تيم حريف كه از طريـق رسـانه          رفتار ناشايست بازيكنان تيم     

جامعه  گيرند كه به كاهش اخالقيات در       شود، رفتار مشابهي را در پيش مي        نمايي مي     درشت
). 110 ص   ،2001 و همكـاران،     2وان(اما عكس اين قضيه نيز مورد توجـه اسـت           . انجامد  مي

هـا را از اركـان تـرويج     رسـانه سه گـروه مرجـع، سـاختار قـانوني و      توان    از آنجا كه مي   
بنـابراين  . )37، ص 1985، 4 و جكـسون 3تري(اخالقيات و يا خشونت و تشنج دانست،       

هـاي   هـا و يـا تكـرار    نمايي ها بايد از اين نقش خود آگاه شوند و بار رواني درشت   رسانه
هـاي   ها در برخـي مـوارد بـا مـصاحبه     همچنين رسانه. برخي از مسائل را در نظر بگيرند    

هاي قبـل     بيني  هاي بازي نظير اشتباهات داوري و يا پيش         نجالي و با پرداختن به حاشيه     ج
زننـد   هـا دامـن مـي    اخالقـي  آميز و تماشاگران و بـروز بـي   از بازي به رفتارهاي خشونت 

هـا بـه توسـعه      البته بايد گفت كه با توجه به نتـايج، رسـانه          ). 127، ص   1389نيا،    فتحي(
تـوان دو   د و اين، قابل تقدير است اما تنش و اخالقيات را مـي   نها توجه كمتري دار     تنش

                                                      
1. Cavanagh        2. Wann       3. Terry 

4. Jackson 
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در . لبه قيچي در نظر گرفت كه توجه به هر دو، بايـد در مـسيري هدفمنـد دنبـال شـود                   
 اجتمـاعي  بستري در هنجاري توان گفت كه نظريات بررسي عامل توسعه اخالقيات مي

 در بايـد  جامعـه  يـك  در يا رسـانه  نهادهاي فعاليت دهند كه مي نشان و گيرند مي شكل

 از اجتمـاعي  مسئوليت نظريه ميان، اين در. گيرند انجام مقرراتي اصول و چه چارچوب

 .)1956، 3 و اشـرام 2، پترسون1سيبرت(است  بوده ارتباطات انديشمندان توجه ابتدا مورد
 تمـسئولي  جامعـه،  برابـر  در رسـانه،  مالكـان  برابـر  در تعهـد  از ها قبل رسانه اساس، بر اين

 چـون  هـايي  ارزش برابـر  در مـسئوليت  ايـن . دارنـد  اجتمـاعي  وظـايف  آن تبـع  و به اجتماعي
، 4 كوئيلمك(گيرد  مي قرار توجه مورد عموم اهداف از پاسداري براي و عينيت دقت، صداقت،

همچنين از منظر فضيلت محـور، مـالك پخـش يـك خبـر تـأثيرات        .)302، ص 1996
رسـاني صـرف تلقـي     رو، خبر را نبايد تنها يك اطـالع تربيتي آن در جامعه است، از اين  

اكبـري و   (رساني، شأن و جايگـاه اخالقـي خـود را نيـز در جامعـه دارد                   كرد، بلكه خبر  
 اسـالمي،  ها بايد در راه پاسداري از فرهنـگ غنـي ايرانـي ـ     رسانه). 39، ص 1387روحاني، 

د در جلب مخاطب، كمك     توان  ورزش مي . حداكثر بهره را ببرند و در ترويج آن بكوشند        
هـا بـه همـان انـدازه در راه اشـاعه ورزش              اما اينكـه رسـانه    . ها باشد   شاياني براي رسانه  

كنند يا نه، با توجه به ايـن پـژوهش،      درست و ترويج فرهنگ مناسب ورزش فعاليت مي       
ها قادر به تزريق فرهنگ مناسـب بـه جامعـه هـستند و             رسانه.  و ترديد دارد   درنگجاي  

هاي جديد زندگي را فـراهم      ها را دستكاري كنند، بويژه قادرند كه روش         د ارزش توانن  مي
مهمـي در كـاهش     تلويزيـون نقـش     همچنـين   ). 2000 هيل و مـورس،      ؛هانيبورن(آورند  

بـه هـر حـال    ). 168 ، ص2010، 5ائـرن هيـرد  (رفتارهاي ضد اجتماعي ورزشـكاران دارد   
هـاي اجتمـاعي را تقويـت يـا      ارزشواننـد  ت ها از طريق ارائه هنجارهاي اجتماعي مي        رسانه

هـا، بـا توجـه     رساني رسانه اطالع). 195 ، ص1388مظفري و نيكروح متين،  (مخدوش كنند   
هـا بعـد از       رسد چرا كه عمـده توجـه رسـانه          به نتايج به دست آمده، مطلوب به نظر مي        

يـو و  هـا و بخـصوص راد    رسـانه بي ترديد. رساني است ورزش قهرماني، به مقوله اطالع    
توانند موجـب انتـشار       تري در بين اجتماع برخوردارند، مي       تلويزيون كه از جايگاه وسيع    

كننـده ديگـر، در       نتيجـه نگـران   ). 5، ص   1387قاسـمي،   (اخبار و افكار در جامعه باشند       
                                                      
1. Siebert        2. Peterson       3. Schramm 

4. McQuail      5. Earnheardt 
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دهـد،    نتـايج پـژوهش نـشان مـي       . مورد اقبال نامناسب رسانه به ورزش همگـاني اسـت         
هاي غفـوري و      ورزش همگاني دارند و اين با نتايج پژوهش       ها رويكردي ميانه به       رسانه

ورزش همگاني تنها ورزشـي اسـت       . همخواني دارد ) 1389(و مرادي   ) 1382(همكاران  
تـوان بـه آن    تـرين وسـايل نيـز مـي     كه نياز كمتري به وسايل ورزشي دارد و بـا ابتـدايي   

هاي ورزشي مخاطبـان      ترين رسانه ملي است و در زمينه برنامه         تلويزيون، قوي . پرداخت
بسيار دارد اما حداكثر كاري كه در راه توسـعه ورزش همگـاني در آن صـورت گرفتـه،                   

هـا   از سوي ديگر، بازتاب ورزش قهرمـاني در رسـانه  . مدت است هاي كوتاه پخش برنامه 
ها دارد    كند و از آنجا كه درآمد بيشتري براي رسانه          انگيزه فراواني براي جوانان ايجاد مي     

دهند ولـي بايـد ايـن واقعيـت را پـذيرفت كـه مـسير ورزش                   ا مورد توجه قرار مي    آن ر 
رسـان   توانند در اين خصوص ياري هاي مي  گذرد و رسانه    قهرماني از ورزش همگاني مي    

  ). 42، ص 1386روشندل اربطاني، (باشند 
توانـد نقـش    هـاي جمعـي، تلويزيـون مـي     با توجه به نتايج پژوهش، از ميـان رسـانه      

. نتايج پژوهش قاسـمي همخـواني دارد  ي در ارتقاي سطح ورزش ايفا كند و اين، با    ا  عمده
تلويزيون، باالتر از متوسط و ميـزان تـأثير راديـو در حـد               پذيري، ميزان تأثير    در حوزه جامعه  

هـاي همگـاني در       بايد توجه داشت كـه رسـانه      ). 150 ص   ،1389قاسمي،  (متوسط است   
. پذيري بلند مـدت بزرگـساالن نقـش بـسيار دارنـد             معهپذيري اوليه كودكان و جا      جامعه

كند كه درواقـع يكـي از داليـل طـوالني            نيز به اين موضوع اشاره مي     ) 1981 (1هنديسان
رسـد    بـه نظـر مـي     . هـا در درون خـانواده اسـت         پذيري تـأثير رسـانه      بودن فرايند جامعه  

ركاران ورزش،  انـد   تواند جايگاه مناسـبي بـراي همـه دسـت           اندازي شبكه ورزش مي     راه
تواند در ارائه فرهنگ اصيل ورزش به         نفعان باشد و مي     شامل ورزشكاران، استادان و ذي    

اي تعاملي بين ورزش و رسانه بـه وجـود          جامعه مفيد واقع شود، بهتر آن است كه رابطه        
آيد؛ تعاملي كه در برگيرنده شناختي صـحيح از هـر دو حـوزه باشـد و بتوانـد فرهنـگ                   

پس . اندركاران آن روشن و شفاف سازد       اعي هر دو حوزه را براي دست      سازماني و اجتم  
هاي راهبـردي از سـوي مـديران          ريزي  توان با برنامه    از تجزيه و تحليل هر دو محيط، مي       

  . سطوح باالي هر دو رده به تدوين موضوع پرداخت

                                                      
1. Hendissune  
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