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 فعالیتهاي ورزشی و رسانه با تاکید بر توسعه ورزش در جامعه
 دکتر مهرداد متانی

 رضا باقرزادهدکتر محمد 
 استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر،گروه مدیریت،قائم شهر، ایران - 2و  1

 mehrdadmatani@yahoo.com:الکترونیکیپست 

 چکیده 
برنامه ریزي فعالیت هاي ورزشی بخش مهمی از .فعالیت هاي ورزشی و رسانه ها بخش هاي بهم وابسته زندگی ما هستند

 محتویات رسانه ها می باشد و بسیاري از فعالیت هاي ورزشی براي کسب درآمد و مقبولیت اجتماعی به رسانه ها وابسته اند و
توسعه ورزش زمینه ساز  تامین تربیت نیروي انسانی سالم است که بخشی از برنامه هاي توسعه ملی به شمار می آید از این رو 

چه نیازي به توسعه ورزش : هدف اساسی این مقاله با درك قدرت و تاثیر گذاري رسانه ها پاسخ به سواالت اساسی ذیل می باشد
می توانند در توسعه ورزش نقش داشته باشند؟فعالیتهاي ورزشی و رسانه ها چگونه با هم در در جامعه داریم؟رسانه ها چگونه 

 ارتباط هستند؟

براي نیل به پاسخ این سواالت از روش کتابخانه اي و بررسی منابع و متون نظري استفاده شده است، لذا با توجه به اهمیت و 
رسانه هاي ارتباطی در راستاي توسعه ورزش کشور شامل کارکردهاي  اثربخشی رسانه هاي جمعی در دنیاي ورزش کنونی، نقش

خبري و اطالع رسانی براي انعکاس اخبار اقدامات آموزشی، وظیفه تفریح و سرگرمی از طریق پخش مسابقات ورزشی و پر کردن 
والن باشگاه ها و دستگاههاي اوقات فراغت و همچنین وظیفه ارتباطی براي ایجاد ارتباط و تعامل سازنده و اثربخش مردم، مسئ

 .ورزشی است که رسانه هاي ورزشی نقش واسط را بر عهده دارند تا جو سالم و فرهنگ ورزشی ارتقا یابد
یکی از اصلی ترین بخش هاي مطالعات ارتباطات جمعی ،تاثیرات اجتماعی،فرهنگی و روان شناختی محتواي رسانه اي و استفاده 

حقیقات تجربی که در مجالت ارتباط جمعی چاپ شده است،بر روي تاثیرات رسانه هاي جمعی بسیاري از ت.از آن بوده است
فرض بر این است که رسانه هاي جمعی تاثیرات گسترده اي بر بافت هاي اجتماعی گذارده ).,۲۰۰۱perse(تمرکز است

تاثیرات روي میزان مصرف و .1:  به چند نمونه از تاثیرات مستقیم رسانه اي رایج اشاره کرده است) 1986(مک گویر.است
. 4تاثیرات اعالمیه ها و فراخوان هاي خدمات عمومی؛ . 3تاثیرات گرهمایی هاي سیاسی بر روي میزان راي دهی؛ .2خرید؛

، )2000(اورت).,۲۰۰۱Perse(تاثیرات رسانه ها بر روي کنترل هاي اجتماعی . 5تاثیرات تبلیغات سیاسی بر روي ایدئولوژي و 
این در حالی است .بر روي تاثیرات دولت و رسانه در شکل گیري افکار عمومی تاکید کرده اند) 2001(و نلسون) 2006(ناکوس

بر روي تاثیرات رسانه و افکارعمومی بر روي سیاست گذاري هاي ) 2003(و دونکان) 1994(که برخی دیگر از جمله بنت و پالتز
-Bloch.(دولتی تاکید دارند ۲۰۰۷Elkon,( 

معتقد است که از زمان پایان جنگ سرد هم رسانه ها و هم افکار عمومی بر روي راي و نظر سیاست گذاران تاثیر )1996(هالستی
نیز تاثیرات رسانه اي ) 1992(و زالر) 1996(،پیج )1972(،مک کامبز و شاو)1995(دسته اي از پژوهشگران نظیر هوي.داشته اند

پژوهشگران بسیاري نیز نظیر بالچ و .ر داده اند و صرفا بر روي آن تاکید می کنندبر شکل گیري افکار عمومی را در الویت قرا
سیستم رسانه اي را به عنوان طریق یا سازوکاري می دانند که عامه مردم را به سیاست گذاران )2005(و شاپیرو ) 2002(لهمن

-Bloch.(مرتبط  می کند ۲۰۰۷Elkon,( 
بر روي شیوه هایی که در آن عامه مردم اطالعات را درباره مسائل سیاسی استنباط مدعی است که رسانه ها ) 1996(گراسویلر 

به این نتیجه می رسد که پوشش رسانه اي ) 1997(با بررسی ارتباط دوران پس از جنگ سرد،بنت.می کنند،تاثیر می گذارد
Bloch-Elko.(رویدادها بر روي افکار عمومی در موضوعات سیاست خارجی تاثیرگذار است ۲۰۰۷n,( 
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طبق .از آنجائیکه رسانه ها تاثیر بسزایی بر شکل دهی افکار عمومی داشته اند،لذا باید دانست که افکار عمومی به چه معناست
نظر پرایس افکار عمومی،یکی از حیاتی ترین و پایدارترین مفاهیم در علوم اجتماعی است که به طور گسترده اي در روان 

وم سیاسی و تحقیقات ارتباطی،هم در موقعیت هاي دانشگاهی و هم شرایط کاربردي،استفاده می شناسی،جامعه شناسی،تاریخ،عل
 )1382پرایس،.(مفهوم افکار عمومی با وجود رواجی که دارد،همچنان مجادله آمیز مانده است.شود

، 1384متولی،.(تنامیده اس» ملکه جهان«پاسکال،فیلسوف و ریاضی دان فرانسوي،در یک توصیف زیبا افکار عمومی را 
ویلیام تمپل انگلیسی افکار ) 96، ص1384متولی،.(هابز ادعا می کند که افکار عمومی اداره کننده واقعی جهان است)96ص

آلفرد سووي،جمعیت شناس فرانسوي،افکار عمومی را چنین تعریف کرده است که .عمومی را منبع قدرت و سندیت خوانده است
ت است،افکار عمومی این قدرت گمنام غالباً یک نیروي سیاسی است؛نیرویی است که در هیچ افکار عمومی جوهر باطنی یک مل

 )96، ص1384متولی،.(قانون اساسی پیش بینی نشده است
رشته .از نظر پرس،افکار عمومی مفهومی است که تعریف آن دشوار است؛زیرا این مفهوم ریشه در تعداد متفاوتی از رشته ها دارد

،علوم سیاسی، فلسفه سیاسی و ارتباطات جنبه هاي متفاوتی از پدیده اي که افکار عمومی خوانده شده هاي روان شناسی
: ،تعریفی را که متناسب با عقاید پژوهشگران ارتباطات است،ارائه می دهد)1982(گربر) ,۲۰۰۱Perse.(است،در نظر می گیرد

ت که در سایه مباحث و موضوعاتی که درباره آن ها اطالعاتی هوشیاري و آگاهی عمومی درباره مسائل سیاسی اس«افکار عمومی 
 ),۲۰۰۱Perse.(ارائه شده،گسترش یافته است

اطالعاتی که از رسانه ها پخش می شود،قبل از همه شامل اخبار و گزارش هاست و تا حدود زیادي به برداشت هاي عموم در 
می که افراد با آن ها دیدگاه هاي خود را در مورد واقعیت اجتماعی در نتیجه اتفاقات افکار و مفاهی.برابر واقعیت شکل می دهد

 )87، ص 1380الزار،.(سازمان می دهند تا حدود زیادي از رسانه ها گرفته می شود
نتیجه گیري فعالیتهاي ورزشی و رسانه ها با وابستگی به یکدیگر رشد کرده اند، به طوري که هر دو به بخش هاي مهم فرهنگ 

بدون رسانه ها، فعالیتهاي ورزشی .آنها می توانند بدون یکدیگر زنده بمانند و جدا از هم باشند.جوامع تبدیل شده اندبسیاري از 
تجاري خیلی گسترده نخواهد شد و بر شکل هاي حرفه اي گرایانه ورزش هاي رقابتی کمتر تاکید خواهد شد، هر چند مشارکت 

بدون نمایش فعالیتهاي ورزشی از طریق رسانه ها، افراد احتماالً .زایش نخواهد یافتفعال در فعالیتهاي ورزشی به طور خودکار اف
 .حق تقدم کمتري به فعالیتهاي ورزشی رقابتی در زندگی روزمره ي خود می دادند

با توجه به اهمیت و اثربخشی رسانه ها ي جمعی در دنیاي مدرن امروز،نقش تکنولوژیهاي نوین ارتباطی اعم از مطبوعات 
ورزشی،رادیو،تلویزیون و شبکه جهانی اینترنت در راستاي توسعه ورزش کشور شامل کارکردهاي اطالع رسانی و آگاه سازي مردم 
براي انعکاس اخبار اقدامات،برقراري ارتباط و تعامل سازنده چند سویه و اثربخشی مردم،مسئوالن و دستگاه هاي ورزشی است که 

 ه را بر عهده دارند تا جو سالم و فرهنگ ورزشی ارتقاء یابدرسانه هاي ورزشی نقش تعدیل کنند
 فعالیت هاي ورزشی، رسانه،توسعه، فرهنگ:واژگان کلیدي

 منابع
 18ورزش و جامعه،فصلنامه تخصصی علم،ورزش،سالمتی،شماره ).1386(قدیمی،بهرام -1
 گاه پیام نورمبانی روانی اجتماعی تربیت بدنی،انتشارات دانش).1386(محرم زاده،مهرداد -2

٣- Bloch-Elkon,Y.(٢٠٠٧),Studying the media,publicopinion,and foreign policy in international 
Crises:The United Stated and the Bosnian. 
۴- Perse,E.M.(٢٠٠١).”Media Effects and Society”,Communication Abstracts.٢۴(۵). 
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