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  چكيده

 و نقش اين رسانه در همگاني شدن ورزش فوتبال مقاله حاضر، به بررسي رابطه تلويزيون و فوتبال  
اي و بـويژه، تلويزيـوني شـدن فوتبـال در ايـران،               با توجه به همگاني، رسانه    . پردازد  در ايران مي  

پژوهش پيش رو با اين هدف انجام شده است كه تلويزيون در كشور ما چرا و چگونه مخاطبان و                    
ي به اين هدف، پژوهشگران با رويكرد تركيبي كيفي         كند؟ براي دستياب    بينندگان فوتبال را جذب مي    

هـاي پيمايـشي، بـويژه      ها و گزارش    هاي موجود، از پژوهش     عالوه بر مطالعه منابع و كتاب       و كمي   
هاي پژوهش بيانگر آن اسـت    يافته. سيما، استفاده كردند    و  هاي جديد مركز تحقيقات صدا      نظرسنجي
فوتبال موجب فراگير شدن آن در سـطح جامعـه مـا شـده        اي و به ويژه تلويزيوني شدن         كه رسانه 

هاي فوتبال تلويزيون شده اند و هم اين رسانه  مند و پيگير برنامه بر اين اساس هم مردم عالقه. است
نتـايج  . سعي كرده و توانسته اسـت مخاطبـان متعـدد و متفـاوتي را در ايـن زمينـه جـذب كنـد                     

مندان به تماشاي     هاي ورزشي تلويزيون، عالقه     بان برنامه دهد، بيشتر مخاط    ها نيز نشان مي     سنجي  نظر
  .ها رضايت دارند ورزش فوتبال هستند و در مجموع، از اين نوع برنامه
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 مقدمه

وجود هـزاران بـازيكن و   . خير بوده استهاي ا ترين عاليق مردم در دهه    فوتبال از بزرگ  
 مهـم و     ها طرفدار آنها در سراسر جهان بيانگر اين موضوع است كه فوتبال نقـش               ميليون

فوتبال، ورزشي جهاني اسـت     . كند  اي در زندگي فرهنگي كشورها و مردم بازي مي          ويژه
كه البته ممكن است در برخي كـشورها ورزش نخـست نباشـد، امـا در همـه كـشورها                    

هاي گروهـي     همچنين در دوره معاصر تا حدود زيادي با رسانه        . مندان فراوان دارد    عالقه
ها بـوده     اگر چه فوتبال موضوعي در درون مرزها و حتي ورزشگاه         . در هم پيچيده است   

ها بويژه تلويزيـون در هـم بافتـه شـده             هاي مختلف و با رسانه      است، درواقع با پيشرفت   
ها بـا توجـه بـه در دسـترس بـودن در                رسانه ).2-8صص  ،  2،2000 و هينز  1بويل(است  

پيرامون مـسائل   سراسر جهان، به منبع فرهنگي قدرتمندي از اطالعات و مباحث عمومي      
هـا،   در ميان رسانه. اند تبديل شده المللي و همچنين منبع غني از سرگرمي   مهم ملي و بين   

ات، موسـيقي و صـداها، بـه        تلويزيون با استفاده از تصاوير قدرتمنـد، حركـات، تنظيمـ          
ها و كاركردها به تلويزيـون   اين ويژگي. اي گيرا، فراگير و كارآمد تبديل شده است     رسانه

فوتبـال  . دهـد  هاي مختلف جامعه مي ها و زمينه جايگاه و نقش مهم و مؤثري در موضوع     
زيـرا  . هايي است كه تلويزيـون نقـش زيـادي در همگـاني شـدن آن دارد                 يكي از پديده  

يزيون منبع اصلي مخاطبان براي كسب خبر و تماشاي رويدادها و مسابقات ورزشـي            تلو
جملـه فوتبـال،      تلويزيون عالقه ذاتي به ورزش تجـاري، از       ). 1999،  3مك چسني (است  
شود، پوشش و پخـش فوتبـال         اما از آنجا كه ورزش موجب سودآوري رسانه مي        . ندارد

سـازمان ورزش،  . برند ز ديدن آن لذت مي زيرا مردم ا  . كند  به كسب سود بيشتر كمك مي     
فروشد و تلويزيون هم با پخش آگهي، پخش فوتبـال را             پخش فوتبال را به تلويزيون مي     

از . فروشـد   هاي تجاري، توليدكنندگان و به طور غيرمستقيم، بينندگان خود مي           به شركت 
زيون هم بابـت    ها زياد هستند، فروش تلوي      سوي ديگر، به دليل آنكه مخاطبان اين برنامه       

هاي تجاري تلويزيـوني     به اين ترتيب، ميزان فروش، آگهي     . يابد  پخش فوتبال افزايش مي   
رويدادهاي پخش  . و به عبارتي، ميزان سود آن مساوي با ميزان جمعيت مخاطبانش است           

مندنـد    عالقـه كنـد چنـان كـه بـسياري از مـردم      فوتبال، مخاطبان زيادي را به خود جلب مي 
فوتبال  ).214ـ221، صص   2002،  4سيج(كه هيجان بيشتري دارند، تماشا كنند       مسابقاتي را   
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هايش براي بسياري از مردم جذاب است و بـه دليـل فراگيـري و             به دليل ماهيت و ويژگي    
تماشـاي فوتبـال، بـه عنـوان        . رسـد   اش براي تلويزيون سوژه مناسبي به نظر مي             سودآوري

شود كه تلويزيون، به مثابه يكي از منابع توليد و            مندان موجب مي    عالقه  بخشي از سرگرمي    
پخـش و بازنمـايي فوتبـال در        . اي داشته باشـد     پخش سرگرمي، به اين ورزش توجه ويژه      
البته رويكرد تلويزيون ايران در بازتـاب و        . شود  تلويزيون موجب جذب مخاطب بيشتر مي     

زيـرا راديـو و     .  اسـت  كننـدگي و سـودآوري      هـاي سـرگرم     بازنمايي فوتبال فراتر از جنبـه     
هاي رسمي و وابسته به نظام هستند و پرداختن به فوتبـال و پخـش آن از                   تلويزيون، رسانه 

ها هم بايد با توجه به ساخت، ماهيت و كاركرد آنها در كشور بررسـي و تحليـل    اين رسانه 
همچنـين  . شـود  اين نكته، موضوعي است كه در مقالـه حاضـر تبيـين و تحليـل مـي      . شود

 عملكرد تلويزيون در جذب مخاطب و نقش اين رسانه در همگـاني شـدن ورزش           بررسي
تعامـل سـه    پژوهش پيش رو، رابطـه و       . فوتبال در ايران ازجمله اهداف اين پژوهش است       

و    تحليـل كمـي      در ايـران را   ) فوتبـال (و ورزش   ) تلويزيون(، رسانه   )مخاطب(مفهوم جامعه   
. گيـرد  هـاي پژوهـشي صـورت مـي       ش يافتـه  ايـن امـر بـا مطالعـه و سـنج          . كنـد   كيفي مي 

 :هايي كه تالش شده است تا در اين مقاله به آنها پاسخ داده شوند، عبارتند از پرسش
) تماشاگر(تلويزيون ايران چرا و چگونه به بازنمايي فوتبال براي جذب مخاطب . 1

 پردازد؟ و همگاني شدن اين ورزش مي

 دارند؟ هاي فوتبال تلويزيون ايران خش برنامهمخاطبان چه نظري درباره بازنمايي و پ. 2

همگاني شدن تماشاي فوتبال و تلويزيوني شدن آن، به همراه ابعاد و پيامدهاي متعـدد               
بخشد و كمبود آثـار   اين ورزش در جامعه، مطالعه و پژوهش در باره  فوتبال را اهميت مي           

ر ايران، انجام پـژوهش در      موجود درباره نقش تلويزيون در محبوبيت و فراگيري  فوتبال د          
در اين مقاله ابتـدا، ادبيـات موضـوع و پيـشينه پـژوهش و               . سازد  اين زمينه را ضروري مي    

ها و رويكردهـاي نظـري پـژوهش و روش تركيبـي              شناسي رهيافت   روشسپس در بحث    
هـاي    زمينههاي پژوهش هم شامل       يافته. شود  بررسي مي ) پيمايشي و اسنادي  (كمي و كيفي    

پخش فوتبـال از تلويزيـون در ايـران       دن تماشاي فوتبال و داليل همگاني شدن        همگاني ش 
. دهد كه فوتبال و رسانه با يكديگر وابـستگي تنگـاتنگي دارنـد     اين مباحث نشان مي   .است

آوري و جذب مخاطب دارد كه رسانه به آن           كنندگي، سود   هايي مانند سرگرم    فوتبال ويژگي 
ي چـون در دسـترس بـودن، توانمنـدي ارائـه اطالعـات،              نيازمند است و رسانه از امكانـات      

  . سازي برخوردار است كه فوتبال براي همگاني شدن به آن نياز دارد بازنمايي و برجسته
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  ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

منـد و بـه    مطالعه و تحقيق درباره روابط بين تلويزيون و ورزش، امري دانشگاهي، نظـام        
اي يـا فرهنگـي ورزش     گـاه مطالعـات رسـانه       د گاه و بـي    غير از نمو  . نسبت جديد است  

 تحـول  1980، در آثار مربوط بـه ايـن موضـوع تـا دهـه            1970 در دهه    1تلويزيوني شده 
 ايـن مطالعـات بـه روشـي         1990از اواسط دهه ياد شده تا دهـه         . جدي ايجاد نشده بود   

شي شـناخته  نخستين دستاورد پژوه ). 10، ص   2000بويل و هينز،    (مند دست يافت      نظام
است كـه   » 2انتشار فوتبال در تلويزيون   «شده در زمينه فوتبال و تلويزيون، كتابي با عنوان          

 منتـشر شـده     )BFI4( از سوي مؤسسه فيلم بريتانيا       3 با ويرايش باسكومب   1975در سال   
 1974اين كتاب مجموعه مقاالتي پيرامون نمـايش جـام جهـاني فوتبـال در سـال         . است
، در تحقيقـات بعـدي در زمينـه ورزش تلويزيـوني، بـويژه تحقيقـات        اثر ياد شده  . است

پـس  ). 1992،  5وانـل (هاي تلويزيوني تأثيرگذار بوده است        مربوط به ابعاد عقيدتي برنامه    
از انتشار اين كتاب، نقش ويژه تلويزيون در توليد و گسترش بسياري از مباحث مربـوط              

بويـل  (اي و فرهنگي قرار گرفته است         نهبه فوتبال، مورد توجه و عالقه پژوهشگران رسا       
هـا   ورزش به طور عام و فوتبال به طور خاص، از طريـق رسـانه       ). 8، ص   2000و هينز،   

ايـن حمايـت بـه شـكل پـشتيباني مـالي و بازنمـايي               . شوند  بويژه تلويزيون حمايت مي   
عـالوه بـر آن تلويزيـون در دگرگـوني فوتبـال مـشاركت              . گيـرد   اي صـورت مـي      رسانه

درك ايــن رونــد و كاربردهــاي آن   ). 163، ص 1990، 6تامپــسون(تقيم دارد غيرمــس
 تمركـز  7اي موضوعي است كه عالقه بـسياري از نويـسندگاني را كـه بـر ورزش رسـانه             

 و  10 و ونر  1995،  9؛ رو 1992؛ وانل،   1987،  8گلدالست(دارند، به خود جلب كرده است       
هـاي    ، زمـان پخـش مـسابقات ليـگ        انـد   هاي تلويزيوني توانسته    شبكه). 1998همكاران،  

اين موضوعي است كـه     . هاي خود تغيير دهند     فوتبال بسياري از كشورها را مطابق برنامه      
همواره به دو بعد اقتصادي     ) 2000 و   1992(وانل  . به آن پرداخته است   ) 1990 (11بارنت
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تبـاط  بر اين اساس، او نه تنهـا ار       . اي توجه داشته است     ـ عقيدتي ورزش رسانه    و سياسي 
از رهگذر حمايت مـالي، تبليغـات   (پيچيده و فزاينده بين سرمايه، تلويزيون و ورزش را          

بررسي كرد، بلكه به كاربردهـاي عقيـدتي نيـز كـه چنـين              ) المللي  و خريد و فروش بين    
از اهـداف وانـل، بررسـي ايـن         ). 208، ص   1992(روندي بـر ورزش دارنـد پرداخـت         

ادي بين تلويزيون و ورزش چيست و تلويزيـون     موضوع است كه پيوند فرهنگي و اقتص      
  شود؟ چگونه موجب دگرگوني در ورزش مي

ــل )1987(گلدالســت  ــن)1992(؛ وان ــل1؛ بالي ــر و همكــاران ) 1993 (2 و ادان و ون
اي از    نقشي را كه ورزش به عنوان ميانجي و به طور غيرمستقيم به عنوان گونـه              ) 1998(

. اند  يشرفته بر عهده دارد، مورد بررسي قرار داده       هاي نمادين در بسياري از جوامع پ        كنش
انـد و ايـن گونـه نتيجـه         آنان تغيير شكل ورزش را در كنار رشد تلويزيون مطالعه كـرده           

اي، ديدگاهي قاطع در مورد مصرفي سـاختن فرهنـگ            اند كه مطالعه ورزش رسانه      گرفته
هاي تلويزيـوني      ورزش آنان همچنين لذاتي را كه    . دهد  عمومي از طريق سرمايه ارائه مي     

هاي ساختاري پيونـد ورزش و   تحليل جنبه. اند دهند، بررسي كرده   به تماشاگران خود مي   
ايـن رونـد را     . كنـد   هاي ورزشي ايجـاد مـي       تلويزيون، مسير متغيري را در مطالعه رسانه      

در ايـن مطالعـات،   . شناسـايي كـرد  ) 1990(و بارنت ) 1987(توان در آثار گلدالست     مي
دربـاره فوتبـال و تلويزيـون نيـز         . شـود   يي ورزش از رهگذر تلويزيون بررسي مي      بازنما

 براي  4 در مركز سرنورمن چستر    3پژوهشي از سوي گروه پژوهش فوتبال پيشگام بريتانيا       
نيـز بـه طـور      ) 1994 (5ويليـامز . هاي فوتبالي در دانشگاه لستر انجام شده است         پژوهش

.  مربوط بـه تلويزيـون و فوتبـال ارائـه داده اسـت             ويژه، بازخواني مناسبي را از تغييرات     
برخي از روندها و تعامالت فوتبـال و ايـن          ) 1997 (8و نيز كان  ) 1994 (7 و گست  6فاين

  .اند گيرد، آشكار كرده نكته را كه تلويزيون چگونه كنترل آينده اين ورزش را در دست مي
اي و پيامـد      املي و رسانه  در ايران، مطالعه فوتبال موضوعي است كه كمتر به ابعاد تع          

ها و مقاالت پژوهشي فارسي در زمينـه          تعداد اندك كتاب  . اجتماعي آن توجه شده است    
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شناختي پيرامـون   گيري مطالعات جامعه با وجود شكل. اين ورزش، بيانگر اين نكته است     
ورزش، ازجمله فوتبال، هنوز آثار فارسي موجود در اين زمينه، تنوع، كميـت و كيفيـت                 

منابع اسنادي در زمينه پيوستگي فوتبال و تلويزيـون، كلـي و توصـيفي              . دي دارند محدو
بـر ايـن   . انـد  هستند و آثار پيمايشي نيز در اين خصوص، فاقد تحليـل و بررسـي كيفـي         

اساس، مقاله پيش رو، درآمدي بر تعامل فوتبال و تلويزيـون در ايـران و بـستري بـراي                   
ها و پيامدهاي تعامل تلويزيون،       ها، ويژگي   ه زمينه تر دربار   توجه بيشتر و پژوهش گسترده    

  .است) مخاطب ـ تماشاگر(فوتبال و جامعه 

  شناسي پژوهش روش

نظريـه سـتيز، بـا    . شـناختي فوتبـال مطـرح اسـت      هاي مختلفي در مطالعـه جامعـه        نظريه
فوتبـال و بيگـانگي     . پردازد  هاي سياسي و اجتماعي فوتبال مي       رويكردي انتقادي به جنبه   

ماعي، فوتبال و نـابرابري اجتمـاعي و نـژادي، نقـش و دخالـت قـدرت سياسـي در               اجت
هاي استثمارگرايانه و ابزاري فوتبال، فوتبال و خشونت و سـتيزهاي قـومي،     فوتبال، جنبه 

ها و ابعاد مختلـف فوتبـال         ستيز، جنبه   ازجمله موضوعاتي هستند كه در چارچوب نظريه        
ــي ــه م ــد را مطالع ــارك. كنن ــه ك ــايي چــون  در نظري ــا متغيره ــال ب ــه فوتب ردگرايي، رابط

شود و در اين نظريـه، جايگـاه و           پذيري، وفاق، نظم و تعادل اجتماعي بررسي مي         جامعه
بـر اسـاس    . گيـرد   نقش فوتبال در ثبات سيستم اجتماعي مورد توجه و تأكيـد قـرار مـي              

رو فوتبـال  هاي خاصي در قلمـ  هاي كنش متقابل نمادي و مبادله، مسائل و پديده          رهيافت
هـا در   هـاي فوتبـال، تـضاد نقـش     فرهنـگ  مسائلي مانند خرده. گيرد مورد مطالعه قرار مي 

گيـري    هاي بيروني و درونـي فوتبـال و تـأثير و نقـش فوتبـال در شـكل                   فوتبال، محرك 
كردهـاي  يهاي مختلف اجتمـاعي، در چـارچوب رو          و اختصاصي گروه    فرهنگ عمومي 

 .)77ـ91، صص 2000، 1دانلي( بررسي و مطالعه است كنش متقابل نمادي و مبادله قابل

شناسـي ورزش و      از اواخر دهه قرن بيستم، مطالعه ورزش و مباحث مربوط به جامعـه            
اين رونـد،   .  و رانده شدن آن از حاشيه به متن سوق يافت          2تفريح به سمت جنبش ورزش    

ود جلـب كـرد و   اي را بـه خـ   ـ رسانه  شناسان و صاحبنظران مطالعات فرهنگي      توجه جامعه 

                                                      
1. Donnelly       2. movement of sport  
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اي و    هـاي مطالعـات ورزش رسـانه         در روش  1آنان را به كاربرد الگوهـاي نظـري مناسـب         
در بـازنگري جايگـاه   ) 1992 (2كريس روجك. ها به ورزش وادار كرد     افزايش توجه رسانه  

نظريه در مطالعات ورزش و تفريح نشان داد كه برخـي از مطالعـات انجـام شـده در ايـن                     
در رهيافـت فـردي،     . گيرنـد   ي و برخي در الگوي ساختاري جاي مي       زمينه، در الگوي فرد   

گراست و در آن انتخاب فرد، متغيـر كليـدي در الگـوي توسـعه و                  كثرت  جامعه سيستمي،   
همچنين قـدرت تقريبـاً بـه طـور مـساوي بـين تمـام               . گسترش تفريحات و ورزش است    

جـايي اسـت و       ال جابـه  ها همواره در ح     روابط قدرت بين گروه   . ها توزيع شده است     گروه
بـرعكس كـساني كـه طرفـدار روش         . دهـد   هاي محيط را شكل مي      سرانجام فرد و انتخاب   

هـاي تفريحـي را نتيجـه         الگوي ساختاري هستند، در تحليل ماركسيستي ورزش و فعاليت        
اي را مـسئول   دانند و بيشتر طبقه اجتمـاعي و سـرمايه    اشكال سياسي و اقتصادي جامعه مي     

اي  در ايـن رهيافـت، ورزش را عرصـه       . شمرند    هاي افراد مي    ها و انتخاب    هگيري گزين   شكل
. كننـد    در آن ساختار و روابـط قـدرت ايجـاد مـي            3هاي برتر و زيردست     دانند كه گروه    مي

اي براي كنتـرل جامعـه اسـت كـه هـم باعـث اسـتثمار                  مطابق اين رهيافت، ورزش وسيله    
همان (انجامد    هاي فعاليت انساني مي      حوزه شود و هم به حفظ سرمايه در تمام         كارگران مي 

هـاي ماركسيـستي و نئوماركسيـستي ورزش را بـر اسـاس روابـط قـدرت                   رهيافت). منبع
اگـر  . كنند و بر نقش دولت و اقتصاد در روابط و ساختار ورزش تأكيـد دارنـد                 تعريف مي 

تماعي و  چه رهيافت ماركسيستي در مطالعه فرهنگي ورزش، جبرگرا و متمركز بر طبقه اج            
  .شناختي ويژگي مثبتي دارد اي است، به عنوان فرايندي اجتماعي و عميق، از نظر روش سرمايه

بر ايـن   . در اين مقاله، هم رهيافت نظري و هم رويكرد و روش پژوهش، تركيبي است             
هـاي كـاركردي، كـنش         نظري پژوهش معطوف بـه تركيبـي از رهيافـت           اساس، چارچوب 

از نظـر روشـي   . پيرامون پديده اجتماعي ورزش، بويژه فوتبال استمتقابل نمادين و مبادله    
هـاي مربـوط بـه        گيري از مطالعه اسنادي و تحليل ثانويـه داده          نيز تالش شده است با بهره     

انـد، بـه هـدف        هايي كه در زمينه تعامل تلويزيون و فوتبال انجام شـده            مطالعات و پژوهش  
 اين نوشـتار، عـالوه بـر مطالعـه و بررسـي             براي اين منظور، در   . پژوهش دست يافته شود   

هاي كمي بـراي پاسـخگويي    هاي كمي برگرفته از پيمايش منابع كيفي، به تحليل مجدد داده  
جامعه آماري اين تحقيـق  . هاي اوليه پرداخته شده است هاي جديد بر اساس داده  به پرسش 
 .اند يق شكل دادههاي پيمايشي پيرامون موضوع تحق ها، مقاالت نظري و پژوهش را كتاب

                                                      
1. suitable theoretical paradigms      2. Rojek      3. dominant and subordinate groups 
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  ي پژوهشها يافته

  هاي همگاني شدن تماشاي فوتبال از تلويزيون  زمينه: اول

هاي تماشاي آن از تلويزيون، به عوامل مختلفـي   هاي همگاني شدن فوتبال و انگيزه      زمينه
هاي نمـايش تلويزيـوني       هاي فوتبال و ويژگي     شود كه در دو دسته كلي مؤلفه        مربوط مي 

  .گيرند قرار ميفوتبال 

  هاي فوتبال مؤلفه) الف

هاي ساختاري مختلفي است كه آن را نـه تنهـا بـراي               ها و ويژگي    ورزش فوتبال داراي مؤلفه   
ارزشـمندي زمـان، تخصـصي      . كنـد   بخش مي   بازيكنان بلكه براي تماشاگران نيز گيرا و لذت       

آمدن به خـاطر  سازي، زمينه به هيجان      بودن، اهميت تماس بدني، تالش تيمي، امكان برآشفته       
ديگران، برگزاري منظم و به طور معمول، هفتگي مسابقات، برگزاري مـسابقه در دو نيمـه بـا       

ريزي در قبل و هنگام مسابقه، استفاده از قـدرت بـدني،         استراحت بين آن، حسابگري و طرح     
پيـشرفته و بـه     ) 182ـ183، صص   1379آسابرگر، ترجمه پرويز اجاللي،     (وسعت زمين بازي    

اي و     باز، غير ابزاري، پا بـاز، حرفـه         ها و كشورها، گروهي بودن، توپ       دن در همه قاره   روز بو 
هـاي فوتبـال هـستند كـه بـر حـساسيت و        بان بودن، برخي از ويژگي      داراي دروازه و دروازه   

ها، هيجان بازي و تماشـاگري فوتبـال را افـزايش             اين ويژگي . افزايند  جذابيت اين ورزش مي   
بازي با پـا    . ، مهارت اهميت زيادي داشته باشد       شوند كه در اين ورزش      دهند و موجب مي     مي

و حركاتي مانند استپ، نوع پاس، دريبل، شوت، ضربات ايستگاهي و ضربات سر، عالوه بـر         
دهنـد و تماشـاگر ايـن        ها افـزايش مـي      جنبه مهارتي، هيجان فوتبال را نسبت به ديگر ورزش        

جـايي پـي در پـي در بـازي فوتبـال              جابه. دارند   مي ورزش را همواره در موقعيت انتظار نگه      
شود تا بازيكن، مربي و طرفدار در ترديد و اطمينان، يأس و اميد، انـدوه و شـادي             موجب مي 

  ).69ـ70، صص 1389محيط طباطبايي، (و سرشكستگي و فخر قرار بگيرند 
اي   اي چند ورزشي است و همين امر آن را از حيث مجموعـه              همچنين فوتبال، رشته  

فوتبـال بـه   . كنـد  ها متمايز مي  از ساير ورزش  هاي ذهني و جسمي     ها و توانايي    از مهارت 
ها و    جايي سريع موقعيت    دليل نياز به دو سرعت و استقامت، پرش، دقت در ضربه، جابه           
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هايي چون دوميداني، واليبـال و        هاي اصلي ورزش    ها و نيز انعطاف بدني، ويژگي       فرصت
بنـابراين فوتبـال    .  كشتي و ژيمناستيك را بـا خـود بـه همـراه دارد             بسكتبال، تيراندازي، 

ها را در دورن خود  هاي اصلي و هيجان ويژه بسياري از ورزش        ورزشي است كه ويژگي   
زمـان  . افزايـد  هاي نهفته در بازي با پـا را نيـز مـي    دارد و به آنها، هيجان ناشي از مهارت    

زمـان  . هاي داراي زمـان بـاز دارد     ورزشبسته در فوتبال اهميت و حساسيت بيشتري از         
رسمي از نظر مسئوالن برگزاري مسابقات، وقت حين بازي از نظر داور و وقـت روانـي           
در ضمير و ذهن تماشاگران و مربيان فوتبال، اهميت و حساسيت زيادي در اين ورزش                

در كننده در تنظيم و گـذران وقـت عينـي و روانـي                بازيكنان فوتبال خود مشاركت   . دارد
همچنين دليل اينكه . هاي ديگر نظير ندارد     مسابقه هستند و اين امري است كه در ورزش        

نمايد، اين اسـت كـه ارتبـاطي تنگاتنـگ بـا وضـعيت                انگيز مي   فوتبال تا اين حد هيجان    
براي مردم روزگاري است كـه      فوتبال يك ورزش قرن بيستمي      . اجتماعي معاصر ما دارد   

همچنين در ايـن ورزش ارتباطـات مهـم اسـت و مـا در          . در آن وقت بسيار گرانبهاست    
). 182، ص   1379آسابرگر، ترجمه پرويز اجاللـي،      (كنيم    گرا زندگي مي    جامعه اطالعات 

ها و كاركردهاي ياد شده بيانگر آن است كـه فوتبـال در همـه جوامـع و در              همه ويژگي 
هـاي ميـداني و     ت، يافتـه  در ايران هـم مطالعـا     . ميان همه مردمان، كم يا بيش، طرفدار دارد       

همـه  . منـدي مـردم، بـويژه جوانـان، بـه فوتبـال اسـت               دهنده عالقه   هاي آماري، نشان    داده
هايي كه پس از مسابقه فوتبال ايران و اسـتراليا در مرحلـه مقـدماتي جـام جهـاني                     پژوهش

ل  در زمينه گرايش مردم به فوتبال در ايران انجام شده است، بيـانگر فراگيـري فوتبـا              1998
و در مرحلـه مقـدماتي      ) 1376(سيما    و  سنجي مركز تحقيقات صدا      در نظر  .در كشور ماست  

 درصد پاسـخگويان در حـد       60 فرانسه، از شهروندان تهراني انجام شد،        1998جام جهاني   
مندي خود را به ورزش فوتبـال اعـالم          درصد در حد متوسط، عالقه    19زياد و     زياد و خيلي  

سنجي شوراي فرهنـگ عمـومي از شـهروندان تهرانـي        در نظر . )7رمضانيان، ص   (اند    كرده
درصـد پاسـخگويان   8/66و پس از مسابقه فوتبال ايران و امريكا در جـام جهـاني         ) 1377(

مندي خـود را بـه فوتبـال          درصد تا حدي عالقه   2/23اند به فوتبال عالقه دارند،        اعالم كرده 
در . اي بـه ايـن ورزش ندارنـد         القـه انـد كـه ع      درصـد اظهـار كـرده     10اند و تنها      بيان كرده 

درصد پاسـخگويان اعـالم   3/76سيما از شهروندان تهراني،  و  نظرسنجي مركز تحقيقات صدا   
  ).5 ب، ص 1390(هاي ورزشي به  فوتبال بيشتر عالقه دارند  اند كه از ميان رشته كرده
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  هاي نمايش تلويزيوني فوتبال ويژگي) ب

خبر پيرامون فوتبال و تماشاي مسابقات اين رشـته         تلويزيون در ايران، منبع اصلي كسب       
نتايج برگرفتـه   . هاي اخير افزايش هم يافته است       جايگاه اين منبع در سال    . ورزشي است 

و مركز افكارسنجي و رصد فرهنگي پژوهشگاه فرهنـگ، هنـر        ) 1376(از گزارش اقبالي    
  . آمده است1در جدول ) 1389(و ارتباطات 

  )درصد (گويان در مورد منابع كسب اخبار فوتبالـ توزيع نظر پاسخ1جدول 

 1389سال  1376سال  منبع كسب خبر ورزشي

 9/90 53 تلويزيون

 7/0 11 راديو

 8/0 9 روزنامه و مجله

 7/0 27 خانواده و دوستان

 4/1 0 اينترنت

 3/0 0 پيام كوتاه

 8/2 0 ساير

 4/2 0 بي پاسخ

  
هـاي    يق تلويزيون، در اغلـب مـوارد، انگيـزه        تماشاي ورزش در استاديوم و يا از طر       

هاي موجود در مسابقات ورزشي نه تنها براي كـساني كـه خواسـتار                تنش. يكساني دارد 
خواهند در هيجـان يـك        رهايي از كسالت هستند مؤثر است، بلكه گروهي را هم كه مي           

از سـوي ديگـر، تماشـاي       . دهـد   مسابقه ورزشي شريك باشـند، تحـت تـأثير قـرار مـي            
هـا   ها ممكن است فرصتي براي آرامش، كاهش اضـطراب و حتـي فـرار از تـنش      زشور

جايگـاه  ). 262، ص 1390پور و شهبازخان،   سعدي ؛هاريس، ترجمه اسدزاده  (ايجاد كند   
. شـود  تماشاگران ورزش به طور معمول، به عنـوان جايگـاهي بـدون باخـت تلقـي مـي                

آنان در خيال خود مسابقه     . يكنان هستند يابي از طريق باز     هواداران، بيشتر به دنبال هويت    
گيرنـد كـه    به هر حال، هواداران، چنين در نظر مي. كنند  دهند و در مسابقه شركت مي       مي
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بازند،  بازي را مي) بازيكنان(شوند و وقتي آنها       برند، غرق در افتخار مي      وقتي بازي را مي   
خوب، بيـشترين لـذت را از       هواداران فوتبال با ديدن يك مسابقه       . كشند  خود را كنار مي   

برنـد، طبـق نظريـه لـذت بـردن از پيـروزي،               تماشاي مسابقه بازيكنان محبوب خود مي     
تـر و مـؤثرتر از       خشنودي از بازي خوب، در طول پخش فوتبال و بعد از آن، خيلي مهم             

هـاي تماشـاي    تـرين انگيـزه   هيجان پيروزي از قـوي . ناراحتي از يك بازي ضعيف است     
در اينجا، احساس خوب ناشي از پيروزي و آگـاهي از نتيجـه،         . شي است هاي ورز   برنامه
ترين انگيزه است و فرصت فراغت و كـسب آرامـش خـاطر در اولويـت دوم قـرار                     مهم
از ايـن رو،  . شـود  كند و بخشي از تلويزيون مـي  اي شدن تغيير مي   ورزش، با رسانه  . دارد

خواهـد    اگـر كـسي مـي     . هـستند داليل تماشاي فوتبال و تلويزيون بـا يكـديگر منطبـق            
كشي كند، از افسردگي بگريزد، به آرامش برسد، در رويا فـرو رود، دچـار هيجـان                   وقت

ازجملـه  (هـاي تلويزيـوني       شود، يا تنها وقت خود را با كـسي بگذرانـد، بيـشتر برنامـه              
تماشـاي فوتبـال از تلويزيـون،       . ممكن است برايش مناسـب باشـند      ) هاي ورزشي   برنامه

. هاي ديگري نيـز برخـوردار اسـت         ها و جنبه     اينها را با خود دارد، از ويژگي       اگرچه همه 
اي نيست كه تنها مورد عالقه مردان جـوان غيـر موفـق و                فوتبال برخالف گذشته، پديده   

مندنـد و     بسياري از فوتبال دوستان به تحصيل عالقه      . اي باشد   هاي اجتماعي حاشيه    گروه
از طرف ديگر، تماشاچيان فوتبال به لحـاظ سـني،          . يا حتي مدرك تحصيلي بااليي دارند     
اند؛ زنان مانند مردان، پيران مانند جوانان، ثروتمنـدان           جنسي و موقعيتي بسيار تغيير كرده     
امـروزه فوتبـال   . پردازنـد  به تماشاي فوتبال مي ... ها و     مانند فقرا، روستاييان مانند شهري    

هـا مـورد اسـتقبال قـرار گيـرد، از        شگاهبيش از اينكه از طرف تماشاچيان حاضر در ورز        
اين امر نمايانگر چندين اتفاق است كـه از آن          . شود  طرف تماشاگران تلويزيون دنبال مي    

هـاي    توان به مجازي شدن امر فوتبال، توسـعه حـوزه فوتبـال در ميـان گـروه                  جمله، مي 
بـال اشـاره   ها و پيوستگي ذهني افـراد از طريـق فوت   اجتماعي ديگر، فراگيري سهم رسانه    

   ).10، ص1381آزاد ارمكي، (كرد 

   فوتبالجذابيت پخش تلويزيوني

سـيج،   ( و تجاري ازجمله فوتبال، مـديون تلويزيـون اسـت        پيشرفتههاي    موفقيت ورزش 
 حضور يابند، فوتبال را     ها   در ورزشگاه  آنكه بيش از    ،بيشتر تماشاگران ). 218، ص   2002
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هـاي ورزشـي، هـم        طبـان و بيننـدگان برنامـه       بـراي افـزايش مخا     .بيننـد   از تلويزيون مي  
هاي تلويزيوني و هم صاحبان صنايع، در ساختار و فرايند مسابقات فوتبال دخالت               شبكه

، فـريم، زوم كـردن و انتخـاب     هـا هـا، زوايـاي آن       دوربين ،در رويدادهاي فوتبال   .كنند  مي
 منبـع،  مانه(گزارشگر و گوينده ورزشي همگي در جذب مخاطب و درك وي مؤثر هستند      

اي است و از ايـن لحـاظ           پخش تلويزيوني فوتبال، شكل هنري بسيار پيچيده       .)221ص  
رود   شباهت دارد كه طي آن، جريان سيال ذهن، در زمان جلو و عقب مي               به نمايش فيلم  

پخش مجدد و فـوري، تقريبـاً   . جهد از اين برهه به آن برهه زماني مي و به طرز نامنظمي     
در سينماسـت و اختـراع آن ماهيـت پخـش        ) فـالش بـك   (گذشـته   معادل بازگشت بـه     

پخش تلويزيوني فوتبال، امكـان نظـارت بـر         . تلويزيوني فوتبال را دگرگون ساخته است     
بازي نه از يك منظر، بلكه از منـاظر  . كند بازي را از زواياي متعدد، براي بيننده فراهم مي        

آنچـه  . شـود  ه تماشا گذاشته مـي هاي مؤثر آن، ب    متفاوت و در صورت لزوم تكرار صحنه      
هـاي تلويزيـوني، امكـان پخـش مجـدد و             كند، بويژه در نمايش     تر مي   موضوع را پيچيده  

آسابرگر، ترجمـه پرويـز     (تواند بازي را از زواياي مختلف نشان دهد           فوري است كه مي   
درنگ بـه صـحنه    ها بيننده بي ميليونگاه  از رهگذر تلويزيون،    ). 179، ص   1379اجاللي،  

نيروي مهيجي كه از برتـري تكنيكـي و تـاكتيكي     . شوند  رويداد بزرگ فوتبال كشانده مي    
شود و بـا حركـت آرام نمـايش تلويزيـوني و صـداي       در فوتبال ناشي مي   مي  فردي و تي  

تواند نفس را در سينه هواداران حبس كنـد و حتـي گـاه از                  مي ،شود  موسيقي تقويت مي  
دماني، شـور، اميـدواري، انـرژي و كنتـرل          احـساس شـا   . چشمانشان اشك جاري سازد   

 در خانـه و     گاني كه اي حتي به بينند     اندازه  تواند نيروي بي    موجود در مسابقات فوتبال مي    
كننـده،   فوتبال همانند ديگر موضـوعات سـرگرم     . انتقال دهد اند،    نشستهدر پاي تلويزيون    

بـال بـراي هـواداران    بـا وجـود اينكـه فوت   . كند  زيادي از مردم را به خود جلب مي   تعداد
 فوتبـال    از طريق تلويزيون   ها،  انگيز است، بيشتر آنان به جاي حضور در ورزشگاه         هيجان

ها و چه با تماشاي تلويزيون، فوتبال هيجان           چه با حضور در ورزشگاه     ؛كنند  را دنبال مي  
يـا  در فرايند همساني افراد با تيم باشـگاهي         . كند  و لذت را به تماشاگران خود منتقل مي       

فوتبـال در  . اي از ارتباط ذهني و درونـي اسـت        تيم ملي و در لذت و تنش، فوتبال آميزه        
كند،    مي همان حال كه وضع موجود و تضادهاي ايجاد شده در روابط اجتماعي را تصديق             

). 144 ، ص 1376رييل، ترجمه فريبـا سـيدان،       (دهد    روياي موفقيت را نيز در افراد شكل مي       
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حتـي اگـر ايـن پيـروزي يـا شكـست در       .  غمناك اسـت  ،شكست شورانگيز و    ،پيروزي
هاي كـشور كـه هيجـان و     در جامعه ايران و رسانه. فوتبال به دست آيدتماشاگري بازي   

توانـد    جذابيت، به داليل فرهنگي و اجتماعي كمتر است، نمايش تلويزيوني فوتبـال مـي             
  .بستري براي بروز هيجان و جذابيت باشد

  ي ورزش فوتبالجذابيت فراغت و سرگرم

. شـود   محـسوب مـي    مي  فوتبال به عنـوان محـصولي فرهنگـي، جزئـي از توليـد سـرگر              
قـرار  امـروزي   گذران ايام فراغت مـدرن        ترين چيزي است كه در خدمت       سرگرمي؛ مهم 

ايـن كـاركرد    .  پركردن ايام فراغـت اسـت      ،بنابراين يك كاركرد مهم فوتبال    . گرفته است 
، از طريـق مخاطـب      بـه دسـت آيـد      در بـازي فوتبـال       بيش از اينكه از طريق مـشاركت      

از   مي سـرگر اتهايي كه توليد    در كشور  .شود  برآورده مي ) تماشاگري(قرارگرفتن فوتبال   
معمول بـا عناصـر محـدودي گذرانـده         به طور   ، ايام فراغت    ندتنوع كافي برخوردار نيست   

ن مصارف فرهنگي   تري  تماشاي تلويزيون به صورت يكي از مهم       در اين جوامع،     .شود  مي
در اين جوامع    اگربه عالوه،   . )28،ص  1376قاضيان،  (باشد    ميبراي پركردن ايام فراغت     

 راه گـسترش پخـش      تـرين   ولـي آسـان   روسـت      روبـه  يهاي  با محدوديت  مي  توليد سرگر 
كوشند كمبود تنوع و نـازل بـودن         ميها    اين برنامه همچنين در   . هاي ورزشي است    برنامه

 ايـن   هكننـد   سواي كـاركرد سـرگرم    . كننده را جبران كنند     هاي سرگرم   هبرنامبرخي  كيفيت  
 هـايي،   چنـين برنامـه    كـاركرد پنهـان      ،شـود    محسوب مي  ها كه كاركرد آشكار آن    ،ها  برنامه

بيـشتر ايـن    .  بـازار مجـازي اسـت      ههاي ورزشي از طريـق توسـع        تشديد مصرف برنامه  
اي   د اثر تـشديدكننده   نتوان   كه مي  دنده   تشكيل مي  يهاي ورزشي را مسابقات فوتبال      برنامه

  .دنبر تقاضاي تماشاي فوتبال داشته باش

  در تلويزيون سازي و ايجاد نيازها در مخاطب با نمايش فوتبال اسطوره

در . كننـد  را ايجـاد مـي  امروزي هاي مسلط در فرهنگ مدرن  هاي ورزشي، اسطوره  رسانه
رند كه ادراكات مـشترك اجتمـاعي   آو به وجود مي مي مفهو نظامي ها   اسطوره،هر فرهنگ 
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هـا،    بخـشند و اسـطوره       را عينيـت مـي     1عامه  هاي ورزشي معرفت    رسانه. كند  ميرا ايجاد   
 تاريخ زندگي منحصر به فردي چـون  دهنده كنند كه نشان اي را ارائه مي     هاي اسطوره   مدل

. سـازند   هـاي ورزشـي قهرمـان مـي         رسـانه . استكهن الگو و همچنين مدلي براي تقليد        
كـه   دهنـد، چنـان      و گفتگوهاي متضاد را ارائه مي      2هاي دوتايي   ها همچنين تقابل    اسطوره

هاي ورزشـي مـا را از طريـق هـر             رسانه. دهند  تقليل مي  ميتاريخ را به الگوهاي قابل فه     
 ، صـص  2004رو،  (دهنـد     كنيم، در فضا و زمان خـاص خـود قـرار مـي              كه تشويق مي    تيمي  

 اهميـت اساسـي   ،هاي خـاص   در زمان جوامع،بال، براي تمامنمايش تلويزيوني فوت  .)91ـ94
 بـراي ديـدن     ، بويژه روزهاي پايـاني هفتـه      ،ي معين يطرفداران پرشور ورزش در روزها    . دارد

 رفـع   بـراي مخاطبان از تلويزيون هم      .ندكن  ريزي مي    تلويزيوني برنامه  هاي   و نمايش  ها  گزارش
طرفـداران  . كنند  نيازهاي عاطفي استفاده مي   به منظور بر طرف ساختن      نيازهاي شناختي و هم     

هـا،    و از طريق رسـانه   شوند  ميهاي مورد عالقه خود همسان        ها يا ستاره    پرشور ورزش با تيم   
آورند و با آنها از نظر عاطفي احساس هماننـدي            اطالعات و شناختي درباره آنها به دست مي       

). 264ــ 265صـص  ، 1390 ،پـور و شـهبازخان       سـعدي  ؛ ترجمـه اسـدزاده    هاريس،(كنند    مي
گويند چه چيـزي را    آموزگاراني هستند كه به مخاطبان مي   ،گزارشگران و مجريان فوتبال   

بسيار اهميت  رويدادهاي فوتبال   مرتبط با   هاي     در پخش برنامه   نآنا. بايد بشنوند و ببينند   
ناس و بـراي توصـيف      به كارگيري ورزشكاران و مربيان سـابق بـه عنـوان كارشـ            . دارند

هاي باشگاهي و ملـي در پخـش يـك            تيمهاي فني و نيز راهبردها و راهكارهاي          رتمها
 نيز به ديكته    ناما واقعيت آن است كه آنا     .  منطقي به نظر برسد    كاريمسابقه ممكن است    

). 224 ، ص2002سـيج،  (پردازنـد   اي از ارتباط اجتماعي مي  ها و تجويز گونه ويژه      كردن ارزش 
 بـه   هـاي تلويزيـوني اسـت        شـبكه  هاي مهـم    دغدغه يكي از    ،جلوگيري از كسالت بيننده   

بـراي  .  حفظ عالقه و سازگاري بيننـدگان اسـت        ، كاركرد اصلي و مهم تلويزيون     عبارتي،
يكـي از  . كننـد  انگيـز از رويـدادهاي ورزشـي ارائـه مـي            آنها تفسيري هيجان   ،اين منظور 

ايش حـساسيت،    برجسته و حساس كردن مسابقات است كه باعـث افـز           ،هاي رايج   شيوه
 مجريــان و ي كــه اغلــب از ســوي ديگــرشــيوه. شــود عالقــه و پيگيــري مخاطــب مــي

هـا و اطالعـات شخـصي و خـصوصي             بيـان داسـتان    شود،  به كار گرفته مي   گزارشگران  
ارائه آمار و پخش حواشي پيش و پس از بـازي،           . استبراي مخاطبان   بازيكنان و مربيان    

 همـه بـراي     ،اي مردم و كارشناسان و پيشكسوتان     ه  بيني  ها و پيش    حدس زدن نتايج بازي   
                                                      
1. common sense       2. binary opposition 
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پـذيري    هاي ورزشي تلويزيون و تأثير       براي ديدن برنامه   ن و نگهداشتن آنا   انجلب مخاطب 
  تأثيرگذار باشد  ، مورد توجه مردم قرار گيرد و      پيام براي آن كه بتواند     . است اين رسانه از  

بايـد نيـازي را در      همچنـين   .  تحريـك كنـد     را افرادعواطف   و   پسند باشد    بايد عامه  ابتدا
هـا بـا جلـب اذهـان بـه        رسـانه . درصدد ارضاي آن برآيدسپسگيرنده پيام ايجاد كند و    

هايي فراتـر از واقعيـت بـراي آنـان قائـل        ارزش ،ها  هاي فوتبال و برخي فوتباليست      بازي
ز ايـن   ها به خوبي ا      رسانه ،كنند  مندان را تقويت مي      از اين طريق اشتياق عالقه      و شوند  مي

ــي  ــف اســتفاده م ــد ورزش در جهــات مختل ــال  . كنن ــان فوتب ــي بازيكن ــا معرف ــا ب و آنه
مند بـه    افراد عالقه، با تحقق اين فرايند  .كنند  ها مي   آنان را وارد اذهان توده    سازي،      اسطوره

بـار  هـا      رسانه ،در اين شرايط  . شوند  ميها و دنياي آنها        در مورد اسطوره   يكسب اطالعات 
.  ارضـا كننـد    ،اند  شوند تا نيازهاي كاذبي را كه خود به وجود آورده           ه مي  وارد صحن  ديگر

  طرفـداران بـسياري خواهـد داشـت    ، مـورد نظـر باشـد    كه درباره اسطوره   ميحال هر پيا  
 پرطرفـدارتر از خـود      ،امروزه حواشـي فوتبـال     .)16ـ17، صص   2009،  2 و هيلز  1كندي(

هاي تلويزيوني به   با نگاهي به برنامه   . ست بيشتر از خود فوتبال ا     ،بازي و اشتياق براي آن    
اي بـه   هـاي حاشـيه   هاي تلويزيوني با بحث برنامه. را دريافتتوان اين موضوع  خوبي مي 

 هـر روز منتظـر ديـدن        ،مند به فوتبـال     جوانان عالقه . دنده  اين نياز ساخته شده پاسخ مي     
 زنجيروار به هم متصل     اين موضوعات . اند   جنجالي و جذاب   هاي  مايه  درونهايي با     برنامه
 بـراي . آورد كه خبر امروز شوق دريافت خبر فردا را در فرد به وجـود مـي  چنان اند   شده
گـو دربـاره برخـي      در يك برنامـه تلويزيـوني و گفت       معين   فوتباليستي با دعوت از     ،مثال

. مندان را وادار بـه توجـه بـه يـك برنامـه خـاص كـرد                  توان عالقه   مسائل پشت پرده مي   
شود كه خبـر در مـورد زنـدگي شخـصي      اين گونه اخبار بويژه زماني بيشتر مي    جذابيت  

مندند بدانند قهرمانـان آنهـا در زنـدگي           در اين صورت افراد عالقه    . يك فوتباليست باشد  
هـاي بازنمـايي     به دليل همين ويژگي.كنند و چه رفتارهايي دارند   مي چهخصوصي خود   

ان بـه آنچـه در خـصوص فوتبـال از تلويزيـون             تلويزيوني فوتبال است كه بيشتر بينندگ     
در ايران، اين نكته در     . شود، اعتماد دارند و خواهان ادامه پخش آن هستند          نشان داده مي  

هاي فوتبالي تلويزيـون، ازجملـه برنامـه نـود،  در نتـايج بـه دسـت آمـده از                       باره برنامه 
  ).2 و 1ودار نم(شود  نمايان مي)  الف1390(نظرسنجي مركز تحقيقات صداوسيما 

                                                      
1. Kennedy       2. Hills 
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  )درصد(شده در برنامه نود  ـ ميزان اعتماد بينندگان به مطالب و مباحث مطرح1نمودار 

  
  
  
  

  

  

  

 )درصد(ـ ميزان موافقت بينندگان با ادامه پخش برنامه نود 2نمودار 

  

  
  
  
  
  
  
  

  داليل همگاني شدن پخش فوتبال از تلويزيون : دوم

 به اين رشـته پرطرفـدار ورزشـي تقريبـاً در            هاي مربوط   پخش مسابقات فوتبال و برنامه    
هاي اخيـر مـسابقات       اي كه دوره    به گونه . همه كشورهاي جهان امري پذيرفته شده است      

مسابقات هـر چهـار سـال        .اند  جام جهاني را بيشتر كشورها، به طور مستقيم پخش كرده         
تـرين رويـداد    ه ميليارد نفر، پربيننـد 3اي در حدود   يك بار جام جهاني، با جمعيت بيننده      

). 255 ، ص 1390پور و شـهبازخان،        سعدي ؛هاريس، ترجمه اسدزاده  (ورزشي جهان هستند    
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هاي تلويزيوني اختصاص به رويدادهاي ورزشي        هاي تمام شبكه    بيش از يك سوم برنامه    
ها   و با توجه به فراگيري فوتبال، بخش زيادي از اين برنامه          ) 250همان منبع، ص    (دارند  

  .  فوتبال هستندهم مرتبط با
و شـش عـالوه بـر خبـر،         ) تهران(هاي تلويزيوني يك، دو، سه، پنج         در ايران، شبكه  

كنند كـه در بيـشتر آنهـا، بـه مـسابقات فوتبـال و                 هاي ورزشي متعددي پخش مي      برنامه
هاي تلويزيوني    شبكه). 54، ص   1387قاسمي،  (شود    رويدادهاي اين ورزش پرداخته مي    

توجـه  . هاي ورزشي گوناگوني بويژه درباره فوتبال دارنـد       يز برنامه مرزي ن   استاني و برون  
هـاي    وسيما به قدري گسترده است كه اين رسـانه، عـالوه بـر شـبكه                به ورزش در صدا   

ورزش راديويي و شبكه سه تلويزيون كـه بـه پخـش مـسابقات و رويـدادهاي فوتبـال                    
اندازي و عـالوه   يشي راهپردازند، شبكه اختصاصي ورزش سيما را نيز به صورت آزما    مي

كننده و پشتيبان مراسم انتخاب قهرمان قهرمانان ورزشـي     بر آن، هر سال، خود نيز برگزار      
هـا، بـويژه    ها و داليل جهـاني كـه موجـب توجـه ويـژه رسـانه       گذشته از زمينه  . شود  مي

 سيما به داليل اختصاصي     و  شود، صدا   هاي تلويزيوني به فوتبال در سراسر جهان مي         شبكه
  .پردازد زير به پخش بيشتر مسابقات و رويدادهاي فوتبال و حواشي اين ورزش مي

  تقاضاي اجتماعي) الف

 فوتبـال  هاي ورزشـي و بخـصوص   سيما را ناگزير از پخش برنامه و كه صدا نخستين عامل مهمي  
توجـه بـه ورزش،     . كرده است، وجود تقاضاي اجتماعي گسترده و شديد براي فوتبال اسـت           

بـا توجـه بـه    . تقاضاي اجتماعي روزافزون به آن به مثابه نوعي نياز اجتمـاعي اسـت      ناشي از   
هـاي ورزشـي    ها و برنامه   تركيب ساختار جمعيتي جوان جامعه ايران و همچنين اشاعه ارزش         

، دولـت  ...هـاي ارتبـاطي اينترنتـي و     هـا و شـبكه      ها، مـاهواره    در سطح جهان از طريق رسانه     
اما با در نظر گرفتن محدوديت امكانـات        .  جامعه به ورزش باشد    ناگزير است پاسخگوي نياز   

هـا    رسـانه ،  ...ورزشي در جامعه، مانند كمبود زمـين ورزش، ورزشـگاه، وسـايل ورزشـي و                
 ورزش را   تـري، بخـشي از نيـاز اجتمـاعي بـه            توانند به صورت كم هزينه      ابزاري هستند كه مي   

مجـازي  توانـد جـايگزين       زينـه بـودن آن مـي      اي، با توجه به كـم ه        فوتبال رسانه . پاسخ دهند 
  . سازدمناسبي براي ورزش واقعي باشد و بخشي از عطش شديد به اين ورزش را برطرف
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  نقش فوتبال در تقويت همبستگي ملي) ب

هاي فراگير، بخصوص فوتبال كاركردهاي سياسي و اجتماعي بسياري در جامعـه              ورزش
كنند،   گذاري مي   سرمايه  ميهاي مرد   ر ورزش اي د   ها به شكل گسترده     دولت. معاصر دارند 

در . كننـد   ايفـا مـي    سـازي   در توسعه و رشد فرايند ملـت        ميها نقش مه    زيرا اين ورزش  
هـاي    اي به گـروه      عوامل قومي، طبقاتي، مذهبي، جنسيتي و منطقه       بر اساس اي كه     جامعه

جـدان   تا بـه مـردم حـس و        شود  ايجاد مي هاي اندكي     مختلف تقسيم شده است، فرصت    
استفاده از تيم ملي    . )22، ص   2004رو،  (ملت را بدهد     بودن   و يكپارچه جمعي مشترك   

پخـش  .  مـشهود اسـت    جوامـع پيـشرفته، بـه خـوبي       به مثابه نمادي از مليـت در بـستر          
هـاي ملـي ماننـد     سرودهاي ملي، مصاحبه با مردم درباره تيم ملي، ارائه نمادهـا و نـشانه   

هـاي ملـي تـيم فوتبـال      هاي مبتني بر ارزش ها و گزارش سرود و پرچم ملي، ارائه تفسير     
 شـوق و     و ، تالش براي افـزودن بـر شـور        )119، ص   1386هاشمي و جوادي يگانه،     ( ايران

هاي ورزشي به مثابه افتخارات و غـرور ملـي    گرايانه مردم، نشان دادن پيروزي  احساسات ملي 
اركرد فوتبال در زمينه ايجاد انـسجام       دهنده ك   اي ديگر در تلويزيون، نشان      هاي رسانه   و فعاليت 

در جـام جهـاني     . )23ــ 25همان منبع، صص     (ملي و تقويت هويت و همبستگي ملي است       
  .  كرد، مسابقه فوتبال ايران و امريكا، به نحو بارزي اين نقش نمادي فوتبال را آشكار1998

  تالش براي تثبيت نظم و كنترل اجتماعي فوتبال) ج

مي هـاي سياسـي و دينـي جمهـوري اسـال       بـا ارزش  ، برخي جهـات   بازنمايي فوتبال، از  
تـر   هاي مـشترك، بـه بازنمـايي بيـشتر و گـسترده        اين زمينه . سازگاري عملي و نظري دارد      

هـا همـان كاركردهـاي     ايـن ارزش . كنـد  هـاي ايـران كمـك مـي      ورزش و فوتبال از رسانه    
 مناسـبي بـراي انتقـال       فوتبـال، روش  . پذيري، اقتصادي و فرهنگـي فوتبـال هـستند          جامعه
 مـدني،   پذيري، تخليه هيجانات به شيوه جويانه، نظم هاي مدني، مانند رقابت مسالمت   ارزش

سالم   تمرين مناسب جسماني، روشي براي كسب درآمد و توليد ثروت، تفريح و سرگرمي              
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، صـص  2000، 1آيتـزن ( اسـت   و راهي براي آموزش و تمرين كار گروهي و فعاليت تيمي  
هـاي سياسـي دولـت     ها از نظر مذهبي و سياسي، با اهداف و ارزش    اين ارزش ). 370ـ381

كند تصويري مثبت و اخالقـي از         سيما نيز تالش مي     و  در نتيجه، صدا  . ديني تعارضي ندارند  
  . فوتبال بازنمايي كند

  فراهم بودن زمينه و امكان نقد فوتبال) د

هاي سياسي و اجتمـاعي گونـاگون    هزينه با  ،در حالي كه نقد، بويژه نقد سياسي در ايران        
مثـال  ،   شبكه سـوم سـيما     90برنامه  . ست ا مواجه است، نقد ورزشي از اين قاعده مستثنا       

هـا بـه       توان نقـد رسـانه     لبتها. اي از يك برنامه تلويزيوني انتقادي در ايران است          برجسته
ش  پاسـخگويي مـديريت ورز  ميـزان شـفاف بـودن و   چگونگي گردش آزاد اطالعات و   

 تنهـا در زمينـه نقـدهاي كارشناسـي        ،اي   از اين رو، نقدهاي رسـانه      مرتبط است و  كشور  
توانند   ي خرد فوتبالي مي   ها   ورزشكاران و مديريت   ،مسابقات و چگونگي عملكرد مربيان    

  .حداكثر كارايي و توان خود را ابراز كنند

  پوپوليستي بودن فوتبال، رسانه و سياست در ايران) هـ

فوتبـال را   . و همگـاني بـوده اسـت        مـي تداي پيدايش در ايران، ورزشـي مرد      فوتبال از اب  
هاي اجتماعي با هر نوع       بازي كرد؛ همه گروه   ) زمين و توپ  (توان با حداقل امكانات       مي

انـد، اگـر      ويژگي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي امكان انجام اين بازي را داشـته            
تر بوده است و بسياري از        هاي سنتي    توجه گروه  ، كمتر مورد  پيشرفتهچه به مثابه ورزش     

به هر حال، امروزه اكثر افراد،      . اي از اين بازي دارند      اي رسانه   مردم تنها شناخت و تجربه    
ايـن امـر   . اند اي آن را پذيرفته حتي كساني كه تجربه مستقيم اين بازي را ندارند، به گونه     

به فوتبال  نيز  وجه روزافزون دولتمردان     باعث ت  ،پسند دولت   هاي عامه   با توجه به سياست   
تلويزيـون  طبيعي است كه اين زمينه سياسي مثبـت، فرصـتي سياسـي بـراي               . شده است 

  .  تا با اقبال بيشتر به فوتبال بپردازداست
                                                      
1. Eitzen 
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  اي براي جذب زنان تلويزيوني شدن فوتبال زمينه) و

ــذكر اســت  ــه و م ــازي مردان ــك ب ــال ي ــران. فوتب ــان،در اي ــا بازيكن ــه تنه ــان و ، ن  مربي
را اندركاران اين بازي همه مرد هستند، بلكه هنوز زنان اجازه تماشـاي ايـن بـازي           دست

با فراگير شدن روزافزون فوتبـال در جامعـه ايـران، زنـان نيـز در      . ها ندارند در ورزشگاه 
بـر ايـن اسـاس، بـا        . انـد    برآمده تماشاي اين ورزش  صدد تالش براي     هاي اخير در    سال

ـ         در سـال    هـا   ورزشگاه ورود به     آنان براي  ضايتقاوجود آنكه    ه هـاي اخيـر افـزايش يافت
 تلويزيـون امكـان و      حال،. ندا  ه امكان حضور در مسابقات فوتبال را نيافت       است، در عمل،  

بـه ايـن    .  به تماشـاي فوتبـال بپردازنـد        از اين طريق   كند تا  ميفرصتي براي بانوان ايجاد     
مخاطبان زيادي از زنـان را  شود و اين رسانه       وده مي ترتيب، بر مخاطبان تلويزيون نيز افز     

  .كند مي  خود جذب

  بازنمايي فوتبال در تلويزيون فرصتي براي ارتباط با جهان) ز

 ناشي از زبـان  ،اين جهاني بودن. هاي فوتبال، جهاني بودن آن است        از ويژگي   ديگر يكي
 ورزش و بازنمـاي    المللي و جهـاني مـديريت ايـن         تخصصي واحد فوتبال، نهادهاي بين    

پـذيري نهـادي از       با وجود ابعاد سياسي آشكار، فوتبال نـوعي تفكيـك         . جهاني آن است  
هايي كـه بـا       هاي مختلف، حتي دولت     هاي دولت    كه رسانه  شود   موجب مي   دارد  سياست

بـراي مثـال،    . يكديگر تعارضات سياسي دارند، نسبت به انعكاس مسابقات اقـدام كننـد           
اي، اغلـب مـسابقات    المللـي و منطقـه   وه بر پخش مسابقات مهم بين    ايران، عال  تلويزيون

 سياسـي ايـران و      هـاي   چـالش وجـود   چنان كه با    . كند  باشگاهي مهم جهان را پخش مي     
 در خبرهـا و     جمله انگليس،   مهم فوتبال باشگاهي و ملي اين كشورها، از        مسابقات   اروپا،
توجيـه سياسـي ايـن      . برخوردارنـد   مـي هاي ورزشي تلويزيون ايران از جايگاه مه        برنامه

بازنمايي، تا حدودي به تقاضاي اجتماعي مخاطبان براي ديـدن ايـن مـسابقات بـستگي                
 تـا   ،اي مـستقل     كه بـه مثابـه حـوزه       پيشرفتهپذيري نهادي ورزش       همچنين تفكيك  ؛دارد

ها بتوانند فـارغ از برخـي         حدودي خود را از نهاد سياست جدا نگه داشته است تا رسانه           
  .حظات سياسي، نسبت به انعكاس آن اقدام كنندمال
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هاي پـرداختن بـه فوتبـال در تلويزيـون ايـران       ها و زمينه آنچه تا اينجا درباره ويژگي 
ايـن امـر نـشان    . هاي برنامه ورزشي نـود اسـت   ترين ويژگي آمده است، به نوعي از مهم    

امه نود، بـه مـوارد يـاد        هاي فوتبالي خود، بويژه برن      دهد كه چگونه تلويزيون با برنامه       مي
در )  الـف 1390(نتايج نظرسنجي مركـز تحقيقـات صداوسـيما    . شده توجه و تأكيد دارد 

  . گوياي اين مطلب است2جدول 

  ترين ويژگي برنامه نود از نظر بينندگان  مهمـ2جدول 

  درصد  ترين ويژگي مهم

  30  ها بدون سانسور انعكاس واقعيت

  2/12  انتقادي بودن برنامه

  1/11  كارانه با مسئوالن محافظهغير  صراحت لهجه و برخورد ،گويي رك

  2/9  مجري برنامه

  2/8  جذاب بودن برنامه

  2/5  رساني كامل در مورد فوتبال اطالع

  1/4  ل پشت پردهئها و مسا پرداختن به حاشيه

مانند كارشناسي خوب، كمك به پيشرفت فوتبال، حضور مسئوالن (ساير موارد 

  ...ها به ورزش و  بودن برنامه، تشويق خانواده  پخش داوري، مردمي در برنامه،
5/10  

  2/8  دانم نمي

  3/1  بي پاسخ

  100  جمع

  
هاي مختلف سيما، برنامه نـود تنهـا    به غير از پخش مستقيم مسابقات فوتبال از شبكه   

هاي سراسري و داخلـي سيماسـت و بـر همـين اسـاس،                برنامه اختصاصي فوتبال شبكه   
هـاي    يافتـه . شود   و نماد نگاه رسانه ملي به ماهيت و ابعاد فوتبال در نظر گرفته مي              نمونه

هاي فوتبال    دهد كه مخاطبان برنامه     نظرسنجي صورت گرفته پيرامون اين برنامه نشان مي       
تلويزيون در كشور، اين برنامه و درواقع، عملكرد سيماي جمهوري اسالمي ايـران را در            

درصـد كـل    47(از ميـان بيــنندگان برنامـه نـود         . كنند  ارزيابي مي بازنمايي فوتبال موفق    
ورزش فوتبـال در بـين   ايجاد عالقه به  «درصد اين برنامه را در زمينه       6/87،  )پاسخگويان
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، در  »سرعت در پخش اخبار و رخدادهاي ورزش فوتبال       «درصد در زمينه    7/84و  » مردم
 آمـده   3العـات بـه تفـصيل در نمـودار          ساير اط . اند  موفق دانسته »  زياد وزياد    خيلي«حد  
  . )11 الف، ص 1390سيما، و مركز تحقيقات صدا( است

هاي مختلف از نظر بينندگان  ـ ميزان موفقيت برنامه نود در زمينه3نمودار 

 )زياد و زياد درصد خيلي(

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  گيري بندي و نتيجه جمع

ش ايـن رسـانه در همگـاني شـدن          و نقـ   فوتبال    و  بررسي رابطه تلويزيون   ، به اين مقاله در  
و  براي تحقق اين موضـوع، ابتـدا بـه بررسـي نظـري               .فوتبال در ايران پرداخته شده است     

هـاي همگـاني شـدن     هـا و مؤلفـه   ويژگيبا بررسي  سپس   و    فوتبال پرداخته شناختي    جامعه
 .ايـم  توضـيح داده داليل و نحوه توجه ويـژه تلويزيـون بـه ايـن ورزش فراگيـر را                ،  فوتبال

و واقعيت فوتبال از يكـديگر تفكيـك و سـعي شـده اسـت               تلويزيوني   بازنمايي   همچنين،
ـ .  فوتبال در ايران توصـيف و تحليـل شـود          تلويزيونيروايت    گفتمـان   ، منظـور  راي ايـن  ب

گفتمان رسمي حكومت بررسي شـده اسـت و          اي از   پاره مانند ، فوتبال در ايران   تلويزيوني
را  ايـران  تلويزيـون فوتبـال در   هاي بازنمـايي   مؤلفه ،مانايم كه چگونه اين گفت     توضيح داده 
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 چـه  و و گـسترش يافتـه اسـت       اهميت ايران جامعه در تماشاي فوتبال  چرا. كند تعيين مي 
روايـت و    چهتلويزيون ديگر اينكه،پرسش  اند؟    كرده ايجاد را مسئله اين ها و عواملي    زمينه

هـايي   هم فوتبال ويژگـي   شد،  پاسخ مطرح  چنان كه در  سازد؟   داستاني از رويداد فوتبال مي    
انگيـز و     كند و تماشاي آن را هيجـان        ها مي   دارد كه آن را گيراتر و فراگيرتر از ساير ورزش         

 كننده، جـذاب و گـسترده سـهم         سازد و هم تلويزيون با ايجاد بستري سرگرم         تر مي   عمومي
و مخاطبـان بـر عهـده       منـدان     ميان عالقـه   در تماشاي فوتبال  همگاني شدن  زمينه در مهمي

هـايي بـراي يكـديگر        كاركردها و قابليت   به عبارت ديگر، فوتبال و تلويزيون،     . گرفته است 
بـر ايـن اسـاس، هـم فوتبـال          . انـد  گونه با يكديگر همـسو و همزبـان شـده          دارند كه اين  

تلويزيون براي ايجاد سودآوري، سرگرمي و فراگيـري بـه آن نيازمنـد          هايي دارد كه      ويژگي
كند كـه   گذارد و آن را بازنمايي مي       اي فوتبال را به نمايش مي       هم تلويزيون به گونه    واست  

تركيب فوتبال و تلويزيون بازنمـايي       .شود  به همگاني شدن اين ورزش در جامعه منجر مي        
  : عبارتند ازآنهاي  ترين ويژگي مهمسازد كه  تلويزيوني فوتبال را فراهم مي

  حجم فراوان اطالعاتـ 
   سريعهنگضرباـ 
  شيوه روايت خطيـ 
   و الگوسازيپروري قهرمانـ 
  سازي برجستهـ 
   گزارشگراز سوياطالعات جنبي ارائه تركيب، تفسير، گزارش و ـ 
   وقايع خارج از كادر واهميت اطالعاتـ 
  وجود تماشاگر حاضر در صحنه و انتقال هيجانات او به بيننده تلويزيونـ 
  خير براي بينندهأ آن بر پخش با ت بودن ارجحو) در اغلب اوقات( پخش زندهـ 
  ه اطالعات نوشتاري و آماري روي تصويرئاراـ 

مندان فوتبال، ديـدن ايـن ورزش را    شود تا بسياري از عالقه ها موجب مي اين ويژگي 
هـاي    بسياري فوتبال را ملكه بازي    . از تلويزيون به تماشاي آن در ورزشگاه ترجيح دهند        

هاي برساخته بشر در      ترين نمايش   د و مسابقات فوتبال يكي از بزرگ      دانن  ورزشي دنيا مي  
هـا   هـا و ملـت   آورنـد كـه از توانـايي گـرد هـم آوردن دولـت       قالب ورزش به شمار مي   

پيـشرفته  تـوان فوتبـال را از جهـان          با هيچ نيرويي نمـي    به همين دليل،    . برخوردار است 
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جهان شـده اسـت و در گـردش          اين لوازم   ئي از  جز  چرا كه هم اكنون     حذف كرد  امروز
 اي كه برخي بر اين گمـان هـستند   گونهبه .  دارد خاص خود را سهم و جايگاه   آن،چرخ  

 كه مـا آن     به اين دليل   تنهافوتبال  . شود نباشد گردش كارها مختل مي    اين ورزش   كه اگر   
هـاي امــروزي و حتــي   معاصـر، رســانه  بلكـه جهــان  ، وجـود نــدارد ،را دوسـت داريــم 

 .د و عالقه ما نيز بر اثر ايـن نيـاز شـدت پيـدا كـرده اسـت      ن به آن نياز دار   ،سياستمداران
 زبـان مردمـان وارد   ك و خانـه و زنـدگي و در      به ،در بازار سرمايه  عالوه بر نفوذ    فوتبال  

 ، ميان شئون تجـدد توان گفت در جهان ما از      شده و با آن درآميخته است تا جايي كه مي         
سراسر جهان فراگير شده و به پـستوي زنـدگي مردمـان       كمتر چيزي به اندازه فوتبال در       

منـدان فوتبـال و        بـر ايـن اسـاس، همـه عالقـه          .)1388داوري اردكاني،    (راه يافته است  
اكثـر مخاطبـان    . ها و افراد فعال و درگير در آن نيـستند           بينندگان اين ورزش، فوتباليست   

اينـان  . ين ورزش ندارنـد    از ا  كافي فوتبال كساني هستند كه شناخت و تجربه         تلويزيوني
  امـا  .اي ندارنـد    مخاطبان فصلي يا مقطعي فوتبال هستند كه با اين ورزش ارتبـاط حرفـه             

 اهميت زيادي دارنـد، زيـرا باعـث گـسترش نفـوذ             نيزهمين مخاطبان فصلي يا مقطعي      
افـزايش  شـوند و اهميـت اجتمـاعي ايـن ورزش را              اجتماعي فوتبال در تمام جامعه مي     

ها و نفوذ      بدنه اجتماعي فوتبال ناميد، حاصل رسانه      توان   مي ران كه آنها را    هوادا .دهند  مي
اي كـه     شود، پديـده   مي شدن فوتبال تعبير     تلويزيونياين پديده به    . هستندآنها در جامعه    

 تلويزيـوني . انجامـد  آن مي تغيير فوتبال از امر ورزشي به امر اجتماعي با ابعاد مختلف        به
 شدن، كـااليي شـدن و جهـاني         عقيدتيير شدن، مجازي شدن،      باعث فراگ  ،شدن فوتبال 

تـر،    اي شـدن و بـه تعبيـر دقيـق           رسـانه  ). 87 ، ص 1385فاضلي،  (شود    شدن فوتبال مي  
پخـش  . تلويزيوني شـدن فوتبـال، در مجموعـه كاركردهـاي ايـن ورزش، مـؤثر اسـت                

بـرد و بـه درون    ها بيرون مي رويدادها و مسابقات فوتبال از تلويزيون، آن را از ورزشگاه      
سـازي خبرهـا و       رسـاني، برجـسته     توانايي تلويزيون در سرعت اطالع    . كشاند  ها مي   خانه

اي را چنـد   سازي، فوتبال رسـانه  آن در ستارهگسترده رويدادها و همچنين قدرت تبليغي    
 هستندابعاد سياسي ـ اجتماعي و تفريحي ـ سرگرمي، ازجمله ابعادي   . بعدي كرده است

بخـشي از   . )همـان منبـع    (انـد   اي به خود گرفته     يوني شدن فوتبال، شكل تازه    كه با تلويز  
به همين  . ها هستند   هاي تلويزيون، همان طرفداران فوتبال و ديگر ورزش         مخاطبان برنامه 

 در نقـش و جايگـاه ورزش، بـويژه فوتبـال در             درنگاي و      توجه به ورزش رسانه    ،دليل
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اسـت  بـوده   هـا     ب همواره مورد توجه رسانه    تلويزيون، به سبب توان باالي جذب مخاط      
 ورزشي مدرن است كه با ورزش و        ،فوتبال. )4ـ5 ، صص 1382گروهي از نويسندگان،    (

 دستاوردهاي مهم فرايند مدرنيتـه  پيشرفته،ورزش . داردبازي در اشكال سنتي آن تفاوت    
 جـدا  رود كه به لحاظ ماهوي آن را از ورزش در جهان سنتي و پيش مـدرن          به شمار مي  

 ،شـود  هـاي سـنتي ورزش ناميـده مـي        آنچه در جامعه  ). 29 ، ص 1389فكوهي،  (كند    مي
هـاي   فعاليتي است كه دو كاركرد اصلي تقويت قواي بدني افراد و اجراي مناسك و آيين         

، ورزش و بويژه فوتبـال بـيش از    امروزيهاي مدرن  اما در جامعه.دارد مي را در خود  قو
ته باشد يا به صورت آيين اجرا شود، كااليي فرهنگـي اسـت             آنكه جنبه تربيت بدني داش    

هاي مهم تمدن جديد است كـه بـا           فراغت از حوزه   .شود  كه در زمان فراغت مصرف مي     
ها، كم و كيـف توليـد فرهنگـي را هـم      گسترش خود و بويژه وابستگي زيادش به رسانه 

آن را  اسـت كـه      مي   پيدايش حوزه سـرگر    ،ها  ازجمله اين دگرگوني  . دگرگون كرده است  
فوتبـال بـه عنـوان      . توان محور توليد و مصرف فرهنگـي در زمـان فراغـت دانـست               مي

توان آن     مي ،هاي مهم توليد و مصرف فرهنگي است و از اين رو            ورزشي مدرن از كانون   
 آن دسـته    ،كاالهـاي فرهنگـي    ).28 ، ص 1376قاضـيان،   (را كااليي فرهنگي قلمداد كرد      

ايـن قبيـل    . شـوند    رفع نيازهاي ثانويه انسان توليد و عرضه مي         هستند كه براي   ييكاالها
 مـصرف  وكاالها بيشتر براي گسترش يا ارتقـاي معرفـت، احـساسات يـا لـذات توليـد             

كننـدگي اسـت     وجه نهادي فرايند توليد و مصرف كاالهاي فرهنگـي، سـرگرم          . دنشو  مي
 كاركردي اسـت و  فوتبال تلويزيوني داراي چنين. )80 ـ 83 ، صص1380خان ديزجي، (

  .اين، هم دليل توجه تلويزيون به فوتبال و هم كار ويژه فوتبال تلويزيوني است
بـه ايـن معنـي كـه     . هاي پيشامدرن، بيشتر جنبه مشاركتي داشته است ورزش در جامعه  

ها و عمليـات   ارتباط فرد با ورزش بيشتر از رهگذر شركت عملي و مستقيم فرد در فعاليت 
امـا ورزش مـدرن، بـويژه فوتبـال، بـيش از آنكـه              . شـده اسـت     رار مي برق) بدني(ورزشي  
، 1376 عبـدي، ( دارد 1كننده يا به اصطالح بازيكن داشته باشد، تماشاگر يا مخاطـب        مشاركت

كنند، هزاران نفر در ورزشگاه حضور دارنـد           نفر در زمين فوتبال بازي مي      22اگر  ). 31ص  
 ديگـر   اكنـون تماشـاگري فوتبـال و      . كننـد   ا مـي  ها نفـر از تلويزيـون آن را تماشـ           و ميليون 

هـاي فراغتـي محـسوب     مسابقات ورزشي، نوعي فعاليت اجتماعي عمده در عرصه فعاليت  
                                                      
1. audience 
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تلويزيـون نقـش ميـانجي ميـان فوتبـال و      . دهـد  را رونـق مـي     شود كه صنايع سرگرمي     مي
 پيونـد   1عامهكند و به اين ترتيب، اين ورزش مدرن را به حوزه فرهنگ               تماشاگر را ايفا مي   

هـم از  هاي نوين، فواصل زماني و مكاني را       وجود رسانه ). 28، ص   1376قاضيان،  (زند    مي
). 31 ، ص 1376عبـدي،   ( را پديـد آورده اسـت        2ميان برداشـته و مفهـوم جديـدي از فـضا          

 محلـي داشـت و در تنگنـاي مكـان و             هاي پيشامدرن ويژگي    تماشاگري ورزش در جامعه   
توانستند مخاطـب آن   نها افراد واقع در مكان محدود و زمان معين ميزمان بود و چنان كه ت  

هـاي ارتبـاطي      ، بويژه در سه دهه اخير كه پيـشرفت فنـاوري           كنوني در دوران مدرن  . باشند
از ايـن رو،    . هاي زماني و مكاني هم برطـرف شـده اسـت            سرعت گرفته است، محدوديت   

هاي ميليوني و گاه ميلياردي در همـه          توان سراغ گرفت كه جمعيت      مسابقات فوتبالي را مي   
هاي متفاوت، روزانه شـاهد و مخاطـب آن        هاي مكاني بسيار و زمان      مناطق جهان، با فاصله   

آيد كه مرزهـاي مكـاني و         در اين حال مفهوم جديدي از فضاي اجتماعي پديد مي         . هستند
المللـي   و بـين ريزد و يك رويداد محلي را به سطح ملي  زماني فضاهاي سنتي را در هم مي   

هـاي    هـا و زمـان      اي كه با وجـود زنـدگي در مكـان           به گونه . كند  برد و آن را جهاني مي       مي
كنند در فضايي از تجربه اجتماعي مـشترك   متفاوت، افراد احساس مي  ) طبيعي و اجتماعي  (

  .برند با ساير مردم جهان به سر مي
 كه در آن نيـز ماننـد      امروزه مطالعات ورزش در دنيا يك حوزه پژوهشي گسترده است         

هـاي مختلـف علـوم اجتمـاعي و سياسـي هـر كـدام از         هاي پژوهشي، پارادايم  ساير حوزه 
بـا ايـن حـال،      . پردازنـد   تبيـين مـسائل مـي      انداز خاص خود، به تعريـف، تحليـل و          چشم

از پديـده فرهنگـي ـ اجتمـاعي      اي در ايران شناخت انـدكي   پژوهشگران اجتماعي و رسانه
هـاي علمـي و     آشنايي كم و نامناسب بـا موضـوع، فقـدان منـابع و پـژوهش        .فوتبال دارند 

هاي ورزشي مانع از توجه و اقبال جـدي پژوهـشگران بـه               لمپنيسم خفيف حاكم بر محيط    
هـايي    اما ويژگي  ). 78، ص   1376رحمتي،  (شود    شناختي و فرهنگي فوتبال مي      ابعاد جامعه 

اي و تجاري شدن، جـا افتـادن     شدن، حرفه اي    زياد، رسانه ) مخاطب(چون داشتن تماشاگر    
ها در پديده فوتبال، تحليل، تبيـين و      به مثابه كااليي فرهنگي، سازمان يافتگي و نقش دولت        

  .سازد پرداختن به اين پديده را به عنوان موضوعي پژوهشي ضروري مي
هاي پژوهشي، كه بخشي از آن در مطالعات پژوهشگران اين مقاله آمـده اسـت،                يافته

                                                      
1. popular culture       2. space 
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اي فرا ورزشي، جهاني و چنـد بعـدي اسـت كـه از                دهد، امروزه فوتبال، پديده     شان مي ن
 اجتمـاعي    پذيرد و بر روندها و رويـدادهاي مختلـف نظـام            متغيرهاي گوناگون تأثير مي   

بـه  . اين امر در ايران هـم صـادق اسـت         . گذارد  ، تأثير مي  )فرهنگي، سياسي و اقتصادي   (
پـردازد و از    مستمر و گسترده به بازنمايي فوتبال مي همين دليل تلويزيون به طور جدي،     

ايـن نقـش و     . كنـد   اين طريق، در فرايند همگاني شدن آن در ايران، نقش مؤثري ايفا مي            
هاي فوتبال تلويزيـون، توجـه و عالقـه           برنامه. كاركرد از جانب مردم استقبال شده است      

هـا   دم هم مخاطب اين برنامـه بيشتر اقشار را به خود جلب كرده است چنان كه بيشتر مر          
  .هستند و هم به آنها اعتماد و از آنها رضايت دارند

اي و همگاني شدن تماشاي فوتبال و رضايت و اعتماد            تواند، از رسانه    سيما مي   و  صدا
براي ايـن   . هاي مربوط به اين رشته فراگير بهره ببرد         مخاطبان از بازنمايي و پخش برنامه     

هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي فوتبـال را بـراي              يزيـون كـارويژه   منظور، الزم است كـه تلو     
پذيري مخاطبان، بويژه نوجوانان و جواناني كه بيـشتر از ديگـران         پذيري و فرهنگ    جامعه

جامعه، ورزش و رسـانه از رهگـذر مـسابقات          . بيننده فوتبال تلويزيوني هستند، بشناسد    
هـاي    ن در جامعـه، بـا فرصـت       ها، پخش آن از تلويزيون و بازتاب آ         فوتبال در ورزشگاه  

هـاي   رسانه با ظرفيت و توانـايي . شوند رو مي بازي فوتبال و بازنمايي تلويزيوني آن روبه      
هـاي فوتبـال را در جامعـه افـزايش و      تواند فرصت  ساختي، ماهوي و كاركردي خود مي     

بر اين اساس، رويكرد رسـانه بـه فوتبـال نبايـد تنهـا              . هاي آن را كاهش دهد      محدوديت
بلكه بايد به همه حـدود و امكـان   . آوري آن باشد    كنندگي و سود    دود به جنبه سرگرم   مح

البته اين امـر مـستلزم      . ها، ابعاد و پيامدهاي فوتبال توجه كنند        جمله زمينه   اين ورزش، از  
اي كـه تـاكنون،    پديـده . بينانه و كارشناسانه به پديده فوتبـال اسـت       نگاه همه جانبه، واقع   
. بعدي بـوده اسـت      هاي صورت گرفته در خصوص آن، اندك و تك          مطالعات و پژوهش  

ها و دستاوردهاي فوتبـال و پيوسـتگي آن بـا رسـانه و جامعـه        ها، مؤلفه   بنابراين، ويژگي 
  . هايي بيش از گذشته دارد نياز به پژوهش) مخاطب(
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