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چکیده 
ــبک  ــیاری در س ــرات بس ــبب تغیی ــی س ــن ارتباط ــایل نوی ــزون وس ــترش روزاف ــع و گس ــدن جوام ــی ش صنعت
ــام  ــر انج ــی بش ــرک فیزیک ــا تح ــان و ب ــط انس ــه توس ــوری ک ــیاری از ام ــت. بس ــده اس ــراد ش ــره اف ــی روزم زندگ
ــظ  ــل حف ــی از عل ــوان یک ــه عن ــود. ورزش ب ــام می ش ــک انج ــین های اتوماتی ــق ماش ــروزه از طری ــت، ام می گرف
ســالمت و پیشــگیری از بیمــاری در جهــت اهــداف توســعه انســانی و اجتماعــی دارای اهمیــت بســزایی اســت. توســعه 
ورزش، از موضوعــات مهــم در توســعه ملــی اســت و رســانه های جمعــی نقــش مهمــی در ایــن زمینــه دارنــد. هــدف 
ــر  ــه ب ــی اســت. ایــن مقال ــژه ورزش همگان ــه وی ــه، بررســی نقــش رســانه های جمعــی در توســعه ورزش ب ایــن مقال
آن اســت تــا بــا روش توصیفــی- تحلیلــی و شــیوه مطالعــه کتابخانــه ای، بــه تبییــن رســانه های جمعــی در توســعه 
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مقدمه
محور  جوامع،  گسترش  به  توجه  با  رسانه ها  امروزه 
اصلی ارتباط در میان جامعه هستند. با پیچیده تر شدن 
روابط اجتماعی، نیاز به رسانه برای تسهیل روابط و آگاهی 
از اطالعات در زمینه های مختلف پیش از پیش ضرورت 
می یابد. به عبارت دیگر پیشرفت و رشد کشورها در هر 
مرحله تابعی از نوع کیفیت ارتباطات اجتماعی در جوامع 
آن ها است، که رسانه ها در حکم منتقل کنندگان پیام و 
آگاهی و اطالعات از هر سنخ و نوعی می توانند در ساخت 
و شکل دهی فرهنگ و رفتار های افراد اجتماع و چگونگی 
روابط میان آنان و الگو پذیری افراد تأثیر فراوانی بگذارند 

)حسنی فر و ابوالحسنی، 1390(.
رسانه ها یکی از عوامل و ابزارهای مهم جامعه پذیری، 
محیط  خانواده،  کنار  در  الگو پذیری  و  فرهنگ پذیری 
و  رشد  در  مهمی  نقش  که  هستند  دوستان  و  آموزشی 
امروزه  می کنند.  ایفا  زندگی  گوناگون  جنبه های  تحول 
می شوند،  متولد  رسانه ای  نهادهای  معرض  در  انسان ها 
رفتارهای  و  می بینند  منظر  این  از  را  دنیا  می اندیشند، 
خود را براساس الگوهای برگرفته از کتاب، مجله، روزنامه، 
فیلم، ماهواره، تلویزیون، رادیو و اینترنت سامان می دهند 

)حسینی انجدانی، 1388(.
فرهنگ حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی 
است. این عوامل می توانند باورها، نگرش ها و عملکردها را 
تحت تأثیر قرار دهند. در این میان رسانه های جمعی یکی از 
ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطالع رسانی، 
ارزش های  شکل گیری  در  مؤثری  بسیار  عامل  و  آموزشی 
اجتماعی به شمار می آیند. یکی از پدیده های اجتماعی که در 
سال های اخیر رشد چشم گیری داشته و آحاد مردم را تحت 
تأثیر قرار داده است، تربیت بدنی و ورزش است. در میان 
از گرایش های  نیز متأثر  تمام پدیده های اجتماعی، ورزش 
جامعه است. عادات و رفتار ورزشی افراد جامعه نگرش ها و 
باورهای آنان در مسائل ورزشی، همگی تحت تأثیر متقابل 
از  یکی  است.  گرفته  قرار  رسانه ها  و  جامعه ها  گرایش های 
راه های حمایت از این نگرش ها و باورها در مسیر درست، 
توجه به مطالب مندرج در مطبوعات و رسانه های ورزشی 

صدا و سیما است )کردی، 1386(.

آن  اهمیت  به  توجه  با  رسانه ها  که  مقوالتی  از  یکی 
آن  به  بسیار  جامعه  افراد  روحی  و  جسمی  سالمتی  در 
می پردازند، بحث ورزش و فعالیت بدنی است. این رسانه ها 
با ترغیب، تشویق، تبلیغ و حتی ارعاب و ترس، مخاطبان 
کنند.  پیدا  اعتقاد  رسانه  دلخواه  قواعد  به  می دارند  وا  را 
اجتماعی  خاص  هنجارهای  معرفی  با  جمعی  رسانه های 
نوعی  به  هم سویی  و  هم نوایی  باعث  می توانند  الگوها  و 
فرهنگ سازی در بین افراد جامعه شوند. آگاهی بخشی 
و اطالع رسانی از ابعاد گوناگون در یک یا چند برنامه در 
یک موضوع خاص از کارهایی است که رسانه ها می توانند 
این  مطالعه  با  مخاطبان  میان  این  در  و  دهند  انجام 
اطالعات و آگاهی از آن ها هم داده های ذهنی و هم قدرت 
افزایش  موضوع  آن  به  نسبت  را  تشخیص شان  و  تحلیل 

می دهند )حسنی فر و ابولحسنی، 1390(.
زمینه  در  حرکات  سادگی  وجود  با  همگانی  ورزش 
عهده  بر  را  مهمی  نقش  می تواند  شهروندان  سالمت 
بگیرد. از طرف دیگر این نوع ورزش رایگان است و نیاز به 
سرمایه گذاری آن چنانی شهروندان ندارد. به همین علت 
تالش کرده ایم در این مقاله نقش رسانه های جمعی را در 
توسعه ورزش همگانی مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم 
با  تا  کنیم  کمک  دولتی  کالن  برنامه ریزان  و  مدیران  به 
فراغت شهروندان  اوقات  را در  برنامه ریزی دقیق، ورزش 
جای دهند تا مردم زندگی ورزش محور را به عنوان سبک 

زندگی خویش انتخاب کنند.

مفهوم شناسی
در  عملی  و  عینی  واسطه  یک  رسانه  رسانه:   -  1
نیا،  ارتباط است )دیندارفرکوش، صدری  فرایند برقراری 
مفهوم  آن  کمک  به  فرستنده  که  وسیله ای  هر   .)1390
نامیده  رسانه  نماید  منتقل  گیرنده  به  را  نظر خود  مورد 
از  را  پیامی  که  است  زنده ای  موجود  »رسانه،  می شود. 
یک پیام ساز به یک پیام گیر منتقل می کند«. یک رسانه 
تمام ویژگی های یک موجود زنده را دارا است و پیام یک 
سازنده پیام را منتقل می کند )طلوعی اشلقی و همکاران، 

.)1389
عبارت  جمعی،  رسانه های  جمعی:  رسانه های   -2
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با ارتباطی یک سویه  است از وسایل ارتباطی که عموما 
به دنبال جمعی از مخاطبان هستند. رسانه های دیداری، 
مطبوعات،  و  رادیو  تلویزیون،  مثل  چاپی  و  شنیداری 
)افتاده،  هستند  جمعی  رسانه های  مهم ترین  جمله  از 
از  که  هستند  وسایلی  جمعی  ارتباط  وسایل   .)1391
پیام  هم زمان  انتقال  توانایی  ارتباطی  کانال های  طریق 
واحدی را به مخاطبین ناهمگن دارا است )طلوعی اشلقی 

و همکاران، 1389(.
که  جسمی  فعالیت  هرگونه  به  ورزش  ورزش:   -3
موجب بهبود وضعیت جسمانی یا روانی در افراد می شود، 
انسانی  مهم  فعالیت های  از  یکی  ورزش  می شود.  گفته 
است و تقریبا هیچ جامعه بشری را نمی توان یافت که در 
امروزه ورزش  باشد.  نداشته  به گونه ای وجود  آن ورزش 
جهان  مردم  از  بسیاری  زندگی  در  پدیده  یک  عنوان  به 
سیاسی،  آموزشی،  اقتصادی،  فیزیکی،  مختلف  طرق  به 
ارتقای سطح بهداشت و تندرستی نقش به سزایی دارد. 
ورزش و حرکات گروهی موجب تقویت جسمی و روانی 
افراد در حفظ سالمت جسم و روان تأثیر مستقیم داشته 
و در پیشگیری، درمان و بازتوانی بسیاری از بیماری ها و 
انورالخولی،  اختالالت جسمی و روحی مؤثر است )امین 

.)1381
ورزش  یعنی  همگانی  ورزش  همگانی:  ورزش   -3
برای همه. مفهوم ورزش همگانی که شامل دامنه سنی 
سه تا باالی هفتاد سال می شود، انواع مختلف فعالیت های 
بومی  بازی های غیر منظم و خود جوش  از  اعم  جسمی 
ورزش  شامل  برگرفته،  در  را  منظم  بدنی  تمرین های  تا 
صبحگاهی، فعالیت در پارک ها و فضاهای باز، کوه پیمایی 
به  عموما  و  می شود  جسمانی  آمادگی  کالس های  یا 
)ممتاز  می شود  اطالق  رقابتی  غیر  گروهی  ورزش های 

بخش و فکور، 1386(.

پیشینه تحقیق
در رابطه با موضوع مورد مطالعه تحقیقاتی در داخل 
انجام گرفته است که  ابعاد مختلف  از کشور در  و خارج 
با توجه به اهمیت موضوع به مواردی از این دست اشاره 
با عنوان  پژوهشي  با  می کنیم. غفوري در سال )1382( 

مطالعه و بررسي نگرش متخصصان تربیت بدني به نقش 
رسانه هاي جمعي در گرایش مردم به ورزش قهرماني و 
همگاني به این نتایج دست یافت که، رسانه هاي جمعي 
به  نسبت  مردم  رفتار  و  نگرش  تغیر  روي  معناداري  اثر 
ورزش کردن دارد )غفوري، 1382(. کردي نیز در تحقیق 
خود با عنوان بررسي نقش مطبوعات و رسانه هاي گروهي 
و وضع  موجود  بین وضع  بیان مي کند  ایران،  ورزش  در 
در  کشور  ورزش  توسعه  در  گروهي  رسانه هاي  مطلوب 
گروه ورزش همگاني تفاوت معناداري وجود دارد )کردي، 

 .)1386
در سال )1387(، پژوهشي با عنوان بررسي همسویي 
بدني  تربیت  اهداف  با  کشور  گروهي  رسانه هاي  عملکرد 
عملکرد  که  بود  آن  از  حاکي  نتایج  که  گرفت  انجام 
اهداف  با  همگاني  ورزش  بخش  در  گروهي  رسانه هاي 
و عملکرد رسانه هاي گروهي  نبوده  بدني همسو  تربیت 
تنها در پیشرفت بخش ورزش قهرماني کشور نقش دارد 
)قیامي راد، 1387(. قیامي راد سال )1388( در تحقیق 
برنامه هاي  یافت که 80 درصد  نتایج دست  این  به  خود 
تبلیغاتي ارائه شده از طریق رسانه هاي جمعي تأثیر بسیار 
زیادي در توسعه ورزش قهرماني دارد و در بخش ورزش 
درصد(   20( است  بوده  ناچیز  بسیار  تأثیر  این  همگاني 

)قیامي راد،1388(.
پژوهش  در   )1390( سال  در  ن ژاد  نادري  و  آقاجاني 
خود به این نتیجه دست یافتند که وسایل ارتباط جمعي 
در تشویق افراد به ورزش مؤثر بوده و از بین رسانه هاي 
افراد  زندگي  در  نفوذ  وسعت  لحاظ  به  تلویزیون  جمعي، 

نقش پررنگ تري دارد.
»منوکین)1(« در سال )2004( بیان مي کند که پخش 
مسابقات ورزشي از طریق رسانه هاي جمعي باعث افزایش 
آنان  دادن  اهمیت  و  توجه  و  رسانه  با  هواداران  نزدیکي 
وهمکاران)2(  باالرد  مي گردد.  بدني  فعالیت  و  ورزش  به 
دست  نتایج  این  به  خود  پژوهش  در   )2009( سال  در 
تمرینات  هدایت  سطوح  گروهي  رسانه هاي  که  یافتند 
جمعي  رسانه هاي  تماشاي  و  استفاده  و  دارد  برعهده  را 

Mnokin -1
Ballard & et al -2
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و  تمرین  به  را  آنان  و  بوده  مردم  هدایت کننده  بهترین 
فعالیت وا مي دارد. 

مدل  در  پیان)4(  و  جیمز)3(   ،)2010( سال  در 
پیشنهادي خود بیان مي کنند که عرصه ورزش نسبت به 
سایر عرصه ها بهترین میدان براي تبلیغات است و افزایش 

گرایش به ورزش را در پي دارد.

ورزش همگانی و توسعه
رسانه های  که  است  اهدافی  از  یکی  ورزش،  توسعه 
مفهوم  می کنند.  دنبال  خود  فعالیت های  در  ورزشی 
توسعه، حرکتی در جهت وضعیتی بهتر است که هیچ گاه 
بهتر  برای  شرایطی  نقطه  هر  در  زیرا  نمی پذیرد،  پایان 
دیگر  شبیه  نیز  ورزش  در  توسعه  دارد.  وجود  شدن 
برای  می گیرد،  صورت  مختلفی  محورهای  در  زمینه ها 
کشاورزی،  چون  محورهایی  کشورها،  توسعه  در  مثال 
صنعت، اقتصاد یا حتی ورزش مورد توجه قرار می گیرند 
)قاسمی، مظفری، امیرتاش، 1386(. در سند طرح جامع 
توسعه ورزشی کشور، محورهای مختلفی برای این امر در 
نظر گرفته شده است از جمله: مؤلفه های ورزشی، منابع 
مالی، نیروی انسانی، فرهنگ، علم ورزشی و تأسیسات و 

تجهیزات ورزشی.
منظور از مؤلفه های ورزش به عنوان یک عامل توسعه، 
سازمان های  انواع  است.  ورزش  اجتماعی  سازمان های 
اجتماعی ورزش عبارت هستند از: ورزش تربیتی، ورزش 
همگانی، ورزش قهرمانی، ورزش حرفه ای، ورزش نهادها، 

ورزش بانوان، ورزش معلوالن، ورزش بومی و محلی.
منظور از ورزش تربیتی، ورزش در مدارس و دانشگاه ها 
است. ورزش همگانی به سازمان هایی اشاره دارد که برای 
ورزشی  فعالیت های  در  شرکت کنندگان  تعداد  گسترش 
بدون محدودیت های سنی، جنسیت، معلولیت و غیره با 
قهرمانی  ورزش  می کنند.  تالش  تفریح  و  سالمت  هدف 
سازمان هایی چون فدراسیون های ورزشی را دربر می گیرد، 
که برای بهبود کمیت و کیفیت مدال های ورزشی ملی در 
رویدادها تالش می کنند. در ورزش حرفه ای، سازمان هایی 

چون باشگاه ها مد نظر هستند که برای درآمد بیشتر در 
رویدادهای ورزشی تالش می کنند.

ورزش بانوان و معلوالن به سازمان هایی اشاره دارد که 
به طور اختصاصی برای پیشرفت ورزش این گروه ها فعالیت 
می کنند. منابع مالی به عنوان عامل دیگر توسعه ورزش، 
در  هزینه  و  درآمدزایی  در  اثربخش  مختلف  راه های  به 
سازمان های ورزشی گفته می شود. با توجه به این که اجرای 
از  دارد،  نیاز  مالی  منابع  به  ورزشی  برنامه های  و  طرح ها 
اهمیت زیادی برخوردار است. نیروی انسانی از دیگر عوامل 
در توسعه ورزش است. مهم ترین دلیل پیشرفت کشورهای 
به  پیشرفت  برای  ورزش  است.  انسانی  نیروی  پیشرفته، 
نیروی انسانی مناسب نیاز دارد. عامل فرهنگی و اجتماعی 
در توسعه ورزش بسیار مهم است. توسعه فرهنگ ضرورتی 
برای توسعه در هر یک از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی 
ورزش است. علم ورزش با دیگر عوامل در ارتباط است و 
ضمن اثر بر آن ها، از آن ها تأثیر نیز می پذیرد. تأسیسات 
و تجهیزات ورزشی به عنوان دیگر محور توسعه، ضرورتی 
است که فرصت های کافی برای هر فرد با هر هدف ایجاد 
می کند تا در فعالیت های جسمانی شرکت جوید )قاسمی، 

مظفری، امیرتاش، 1386(.
و  سالم  انسانی  نیروی  داشتن  توسعه،  فرایند  در 
با  همراه  طوالنی  عمر  از  آن  افراد  بیشتر  که  جامعه ای 
توسعه  مهم  شاخص های  از  باشند،  برخوردار  سالمتی 
به   .)1385 )ازکیا،  می آید  حساب  به  فرهنگی  و  انسانی 
همین دلیل کشورهای پیشرفته و صنعتی توجه خاصی 
با  تا  به گسترش ورزش و تربیت بدنی در جامعه داشته 
استفاده از دستاوردهای بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی و 
رشد و گسترش ورزش، هم خود را به شاخص های توسعه 
و  سالم  انسانی  نیروی  از  استفاده  با  هم  و  کرده  نزدیک 
کارآمد برای تحقق اهداف دیگر توسعه برنامه ریزی کنند 

)سازمان تربیت بدنی، 1381(.
همگانی  ورزش  اهمیت  به  اساسی  قانون  سوم  اصل 
اشاره دارد. این اصل توسعه »ورزش برای همه« را مورد 
و  مصوبات  گنجاندن  همچنین  است.  داده  قرار  تأکید 
برنامه های خاصی برای گسترش این امر در هر چهار دوره 
برنامه های توسعه پنج ساله است. در برنامه سوم توسعه 

James -3
Pyun -4
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در  ورزش همگانی  برای  مناسبی  نیز ظرفیت های  کشور 
نظر گرفته شده است.

فراهم آوردن استفاده عادالنه از کاال و خدمات ورزشی 
و اعتالی جایگاه مساجد و مدارس در فعالیت های ورزشی 
از جمله آن است )خورشیدی، 1384(. گنجاندن ورزش 
به سالمت  باالیی  تا حد  افراد می تواند  در سبک زندگی 
و  فرهنگی  توسعه  فرایند  در  و  کرده  جامعه کمک  افراد 

انسانی گام بردارد.

ورزش همگانی و رسانه های جمعی
تأثیر  و  جمعی  ارتباط  وسایل  و  ارتباطات  اهمیت 
به  ورزش  است.  انکارناپذیر  جامعه  افراد  بر  آن  شگرف 
اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  اجتماعی  پدیده ای  عنوان 
جامعه با آن سر و کار دارند، به عنوان یک حوزه اثربخش 
است.  شده  شناخته  اجتماعی  رفتارهای  و  فرهنگ  در 
در  روز  به  روز  را  ورزش  جایگاه  رسانه ها  نوین  تحوالت 

زندگی اجتماعی افزایش داده است.
اطالع رسانی و آگاهی، حمایت از قانون و نظارت بر 
اجرای درست قوانین، ایجاد حیطه مناسب برای برخورد 
مداوم،  آموزش  زمینه  کردن  فراهم  گوناگون،  عقاید 
کردن  فراهم  جامعه،  فکری  و  فرهنگی  رشد  به  کمک 
سرگرمی های آموزنده، ایجاد روحیه مشارکت و همکاری 
مهم ترین  از  مختلف  ابعاد  در  توسعه  برنامه های  برای 
نقش هایی است که برای رسانه های جمعی مطرح می شود.

در  جمعی  رسانه های  اهداف  مهم ترین  مجموع  در 
بخش توسعه ورزش در راستای اهداف ملی در هرکشور 
می تواند توسعه ورزش در دو بخش اصلی ورزش همگانی 
و ورزش قهرمانی باشد )قاسمی، 1389(. ورزش همگانی 
به واسطه افزایش سالمت و نشاط در جامعه، سبب کاهش 
هزینه های درمانی و بهداشتی می شود و بهره وری نیروی 
کار جامعه را باال می برد و از این راه به توسعه همه جانبه 
از این ورزش همگانی  آن جامعه کمک می کند. گذشته 
در یک جامعه، کارکردهای مطلوبی چون افزایش همدلی، 
تقویت همبستگی و مشارکت اجتماعی و تحکیم روابط و 
جامعه پذیری  به  کمک  نهایت  در  و  اجتماعی  پیوندهای 

افراد نیز دارد )روشندل، 1386(.

تمام  مشارکت  افزایش  اهداف  با  همگانی  ورزش 
ورزشی،  فرهنگ  و  ترویج  افزایش  اجتماعی،  گروه های 
تقویت ورزش قهرمانی و رقابتی و فراهم کردن تفریحات 
همگانی  ورزش  شد.  پایه گذاری  تفریحی  ورزش  و  سالم 
تنها ورزشی است که نیاز کم تری به وسایل ورزشی دارد و 
با ابتدایی ترین وسایل نیز می توان این ورزش را انجام داد. 
از این رو رسانه ها توجه بیشتری به این نوع ورزش نشان 
داده و موجب افزایش این محبوبیت در بین مردم شده اند 
)اسمیت، 2005(. رسانه های جمعی بی شک از پدیده های 
بارز جهان معاصر، می توانند از طریق کانال های ارتباطی 
بزرگ مانند رادیو و تلویزیون به واسطه تبلیغات سازمان 
یافته در برقراری ارتباطی سودمند بین ورزش و رسانه ها 
برنامه های خبری، فیلم های مستند،  با پخش اعالمیه ها، 
خاص  شرایط  لحاظ  به  تفریحی  و  سرگرمی  برنامه های 
خود مانند سهولت استفاده اکثریت جامعه از آن ها تأثیر 
ورزش  خصوص  به  ورزش  سازی  فرهنگ  در  سزایی  به 

همگانی داشته باشند )رواسی، 1387(.
رسانه  عنوان  به  تلویزیون  و  رادیو  نیز  ما  کشور  در 
اجتماعی  و  فرهنگی  توسعه  اصلی  هدایت کننده  ملی، 
کشور، نقش و مأموریت بزرگی در توسعه ورزش همگانی 
بر عهده دارند. از این رو مهم ترین نقش های رسانه ها در 
و  بخشی  آگاهی  رسانی،  اطالع  همگانی  ورزش  توسعه 
آموزش مداوم در جهت ایجاد روحیه مشارکت وهمکاری 
و  اشلقی  )طلوعی  برد  نام  می توان  جامعه  در  اجتماعی 

همکاران، 1389(.
برای نمونه نیز می توان به مشارکت مردم کشورمان 
به  توجه  با  اخیر  سال های  که  همگانی  روی  پیاده  در 
اطالع رسانی و اهمیت دادن رسانه های ملی به این مقوله 
مهم اشاره کرد که شهروندان کثیری را صبح ها دور هم 
جمع نموده و فضای شاد و پر نشاط را برای مردم فراهم 

می نمایند.
نقش وسايل ارتباط جمعی در توسعه ورزش 

همگانی
تکنولوژی  سلطه  زیر  انسان  که  امروزی  دنیای  در 
قرار گرفته نیاز روزافزونی به استراحت، سرگرمی کاهش 
اضطراب و نگرانی های ناشی از زندگی دشوار ماشینی را 
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و تالش سازنده  کار  به  بهتر  با روحیه ای  و  التیام بخشد 
و سودمند بپردازد. در این میان رسانه ها به عنوان یکی 
با پخش  و سرگرمی می توانند  تفریحی  ابزارهای مهم  از 
برنامه های سرگرم کننده و آموزشی بر اوقات فراغت افراد 

تأثیرات تعیین کننده ای داشته باشند.
اقتصادی،  سیاسی،  نقش های  واسطه  به  رسانه ها 
تجاری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خود از ابزارهای مهم 
توسعه به خصوص ورزش به شمار می روند و نقش مهمی 
جمعی  ارتباط  وسایل  می نمایند.  ایفا  زمینه  این  در  را 
آحاد  با  با  متقابلی  رابطه  اجتماعی  نهاد  یک  عنوان  به 
اقتصادی  رشد  و  اجتماعی  تغییرات  در  و  داشته  جامعه 
و فرهنگ سازی ورزش عامل مهمی تلقی می شود. بدون 
از جایگاه  تلویزیون در میان سایر رسانه ها  و  رادیو  شک 
وسایل  این  نقش  مهم ترین  و  هستند  برخوردار  ویژه ای 
ارتباطی برقراری ارتباط بین گروه های وسیع انسانی است 
در  تنوع  ایجاد  موجب  وسایل  این  روزافزون  پیشرفت  و 
وسایل ارتباط جمعی و نحوه انتقال، انتشار اخبار و افکار 

در جامعه شده است. 
ارتباط  وسایل  مثبت  و  مهم  شاخص های  جمله  از 
جمعی در توسعه ورزش همگانی می توانند بر عهده داشته 

باشند، عبارت هستند از:
1- اطالع رسانی همگانی؛

2- فرهنگ سازی و آموزش ورزش همگانی؛
ورزش  تأثیرات  زمینه  در  وسیع  تبلیغات  بهبود   -3

همگانی در سطح جامعه )قاسمی،1387(.
1-  اطالع رسانی همگانی

برای آن که انسان بهتر بتواند به زندگی جمعی ادامه 
دهد و در صحنه های اجتماعی راه مناسب تر را برگزیند، 
باید همیشه در جریان حوادث و اتفاقاتی که در پیرامون 
وی رخ می دهد، قرار داشته باشد؛ به همین جهت اکنون 
در جهان فردی پیدا نمی شود که با وسایل ارتباط جمعی 
سر و کار نداشته باشد و شخصیت های سیاسی یا ورزشی 
بنابراین  نشناسد،  وسایل  این  واسطه  به  را  هنرمندان  یا 
اطالع رسانی را می توان مهم ترین نقش و وظایف رسانه ها 
به شمار می رود و این بدان معنی است که اطالع رسانی 
اساس  بر  و  و سریع  دقیق  باید شفاف،  ورزش  زمینه  در 

برنامه ریزی هماهنگ و سیاست گذاری مشخص از سوی 
همان  یعنی  کشور  در  ورزش  امر  اصل  متولی  و  دولت 
سازمان تربیت بدنی با همکاری رسانه های جمعی صورت 

پذیرد.
به  مذکور  مشخصات  اساس  بر  رسانه ها  هرگاه 
بپردازد،  همگانی  ورزش  توسعه  زمینه  در  رسانی  اطالع 
به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز و فرهنگ گستر در این 
زمینه می توانند نقش حساسی را ایفا نمایند )معتمدنژاد، 

.)1386
2- فرهنگ سازی و آموزش ورزش همگانی

آموزش یک فرایند پی گیر است، که تداوم آن تمامی 
نه  آموزش  برای  رو  این  از  را دربرمی گیرد.  انسان  حیات 
زمان معینی وجود دارد و نه مکان معینی وجود دارد و 
زندگی  از  جدایی ناپذیر  جزئی  آموزش  معینی.  مکان  نه 
انسان ها به شمار می آید. رسانه ها به لحاظ ماهیتی خود، 
تأثیر  آن ها  از  همواره  مردم  و  هستند  آموزش دهنده 
می پذیرند. اهمیت وظیفه آموزشی وسایل ارتباط جمعی 
در جامعه معاصر به حدی است که برخی از صاحب نظران 
نقش مطبوعات، رادیو، تلویزیون و سینما در امر آموزش 
را موازی کوشش معلمان و استادان می دانند. اگر این امر 
به صورت مستقیم و برنامه ریزی هدفمندی باشد می تواند 

مهارت خاصی را در توسعه ایجاد نمایند.
تأثیرات  زمینه  در  وسیع  تبلیغات  بهبود   -3

ورزش همگانی در سطح جامعه
وسایل ارتباطی عالوه بر وظایف مهم اطالع رسانی و 
آموزشی در توسعه ورزش همگانی وظیفه دیگری نیز بر 
عهده دارند که این وظیفه بیشتر از لحاظ روانی روی افراد 
تأثیر می گذارد. برای توسعه و گسترش ورزش به تبلیغ و 
ترغیب نیاز است. گسترش و مشارکت در توسعه ورزش 
همگانی بدون ایجاد انگیزه ممکن نیست برای این منظور 
شناسایی  را  مخاطبان  عقالنی  انگیزه های  باید  رسانه ها 
نمایند. مخاطبان رسانه ها معموال اطالعات مورد نیاز خود 
را از منابعی می گیرند، که با افکار و اعتقاداتشان همسو 
باشند. به عبارت دیگر پیام گیران و مخاطبان برنامه هایی 
دارند  یا می خوانند که دوستش  و می بینند  را می گیرند 

)طلوعی اشلقی و همکاران، 1389(.
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مدل مفهومی تحقیق
قدرتمند  تأثیرات  تعامل  و  ترکیب  از  مدل  این 
رسانه هاي جمعي و اشاعه نوآوري در فرایند شکل گیري 
رفتار و الگوبرداري و تغییر در روش زندگي مردم جامعه 
بهره مي برد. در این مدل می توان از نظریه های مربوط به 
تأثیر وسایل ارتباط جمعی برای تحقق اهداف توسعه ای 
اجتماعی  بازاریابی  و  اجتماعی  برنامه ریزی  به  توجه  با 

استفاده کرد. 
وسایل  توسعه ای  منشا  با  نظریه هایی  مدل  این  در 
سازی،  برجسته  راجرز،  نوآوری  اشاعه  جمعی،  ارتباط 
است،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  آگاهی  شکاف  و  کاشت 
پذیرش  در  را  جامعه  اجتماعی  و  روانی  فرایندهای  که 
نظریه ها  این  قرار می دهند.  بررسی  پیام مورد  و دریافت 
از دیگران بر جنبه های اجتماعی- فرهنگی تمرکز  بیش 
دارد و بر تغییر و توسعه سبک زندگی و شکل گیری رفتار 

اجتماعی تأکید می کند. 
منظور از وسایل ارتباط جمعي در این مدل تلویزیون، 
رادیو، ماهواره، اینترنت و نشریات است. وسایل ارتباطي 
سوژه  با  مستقیم  طور  به  خود  اساسي  کارکرد  سه  در 
برنامه هاي  هستند.  ارتباط  در  اشاعه  مورد  فرهنگي 
رسانه ها براي اشاعه و نهادینه سازي یک امر فرهنگي نیاز 

به توجه مستمر، مستقیم و غیر مستقیم مخاطبان دارد.
امر  یه  کردن  نهادینه  در  که  معناست  بدین  این 
مختلف  برنامه هاي  از  باید  کردن  ورزش  مانند  فرهنگي 
خانواده ها  آموزشي  و  رساني  اطالع  برنامه هاي  مانند 
و  تفریحي  برنامه هاي  و  سریال ها  از  و  مستقیم  طور  به 

مستقیم  غیر  طور  به  ورزشي  مسابقات  و  سرگرم کننده 
مانند  جامعه  مختلف  طیف هاي  واقع  در  شود.  استفاده 
در  باید  متنوع  برنامه هاي  در  جوانان  نوجوانان  کودکان، 
معرض این فرهنگ قرار بگیرند و اگر این روند متداوم و 
مستمر باشد به شرط وجود بسترهاي مناسب ساختاري 
و اقتصادي مي توانیم شاهد رشد چشمگیر اشاعه ورزش 

همگاني باشیم.
شاید بسیاري معتقد باشند که کانال هاي مختص به 
اخبار ورزشي در تلویزیون و رادیو یا روزنامه هاي ورزشي 
و سالمت وظیفه پوشش این امور را دارند و به حد کفایت 
غیر  روش هاي  از سودمندي  نباید  اما  مي پردازند.  آن  به 
بهره گیري  به  منوط  تأثیر  افزایش  نمود.  غفلت  مستقیم 
کانال ها و مطبوعات  برنامه ها،  از  راه هاي متنوع است.  از 
تخصصي گرفته تا برخوردهاي غیر منتظره و غیر انتخابي 
مانند استفاده غیر مستقیم از فیلم ها، سریال ها و تیزرهاي 
اهمیت  برنامه هاي عمومي که  و  اطالع رساني  تبلیغاتي، 
ورزش کردن و داشتن تمرینات بدني کافي و مستمر را 

یادآوري کند )آقاجاني و نادري نژاد، 1390(.

نتیجه گیری
استفاده از اوقات فراغت با بهره مندی از فعالیت های 
ورزشی به عنوان تفریحات سالم بخشی از فرایند تعادل 
اساس  بر  است.  افراد  زندگی  در  رضایت مندی  و  حیاتی 
عوامل  مهم ترین  از  یکی  بدنی  فعالیت  فراوان،  شواهد 
که  کسانی  و  است؛  اجتماعی  و  شخصی  بهداشت  حفظ 
در  می گذرند،  مسئله  این  کنار  از  راحتی  به  و  بی توجه 

پیام

شکل1. مدل مفهومی تحقیق )اقتباس از آقاجانی و نادری نژاد، 1390(

وسایل ارتباط جمعي
جامعه

)الگوپذیري(

کاشت، اشاعه، نوآوري، برجسته سازي
اطالع رساني

آموزش

ورزشي و تفریحي
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واقع هنر زندگی کردن را نیاموخته اند. حرکت به اعتقاد 
دانشمندان خمیرمایه اصلی تربیت بدنی و ورزش است، 
بنابراین اساس تاریخ پیدایش این مقوله را می توان مقارن 

با تولد انسان دانست.
ورزش  و  بدنی  تربیت  تاریخی  سیر  بررسی  در 
درمی یابیم که در هر عصر حکومت ها از منظری خاص به 
موضوع تربیت بدنی و ورزش نگاه کرده و اهداف خاصی 
را از بسط و گسترش آن دنبال نموده اند، اما در گذشته 
استفاده از این پدیده بیشتر در مورد امور نظامی گری بوده 
و حکومت ها از آن به عنوان ابزاری برای تربیت افراد به 
منظور حراست از حدود کشور، حفظ حکومت و یا کشور 

گشایی استفاده می کردند.
بدنی  تربیت  به طور کلی می توان گفت در گذشته، 
کارکردهای  از  و  داشته  نظامی  رویکرد  بیشتر  ورزش  و 
مهم آن تربیت افراد قدرتمند و دارای آمادگی جسمانی 
انقالب  شروع  است.  بوده  نظامی  مقاصد  برای  مناسب 
زندگی  مختلف  عرصه های  به  تکنولوژی  ورود  و  صنعتی 
که نتیجه آن تحول و دگرگونی اساسی در شکل محتوای 
فعالیت های  و  تحرک  کاهش  موجب  بود،  مردم  زندگی 

جسمانی بین مردم به ویژه جوامع شهری شد.
امور مختلف  انسان در  به جای  از ماشین  استفاده 
عالوه بر بروز فقر حرکتی در بین مردم موجبات افزایش 
اوقات فراغت را فراهم ساخت. ظهور پدیده فقر حرکتی 
و افزایش اوقات فراغت آغاز نگرشی جدید را به موضوع 
گذشته  برخالف  و  شد  موجب  ورزش  و  بدنی  تربیت 
دیگر تربیت بدنی و ورزش به طور اعم در خدمت قشر 
خاصی از جامعه نبوده، بلکه در فرایند تعلیم و تربیت 
افزوده  جایگاه ویژه ای یافت و بر کارکرد اجتماعی آن 
شد. همراه با این تحول نظریه ورزش همگانی یا ورزش 
کاهش  جبران  و  فراغت  اوقات  کردن  پر  با  همه  برای 
فعالیت های جسمانی مطرح و با استقبال عموم مواجه 

گردید.
و  تفریحي  مهم  ابزار هاي  از  یکي  عنوان  به  رسانه ها 
و  سرگرم کننده  برنامه هاي  پخش  با  مي توانند  سرگرمي 
تعیین کننده اي  تأثیرات  افراد  فراغت  اوقات  بر  آموزشي 
سیاسي،  نقش هاي  واسطه  به  رسانه ها  باشند.  داشته 

اساسي  ابزارهاي  از  خود  ورزشي  و  فرهنگي  اقتصادي، 
براي توسعه بخش ورزش به کار مي روند و نقش مهمي را 
در این زمینه ایفا مي کند. وسایل ارتباط جمعي به عنوان 
یک نهاد اجتماعي رابطه متقابلي با آحاد جامعه داشته و 
در تغییرات اجتماعي و فرهنگ سازي ورزش عامل مهمي 

تلقي مي شود.
منابع  از  یکي  رساني  اطالع  نقش  بر  عالوه  رسانه ها 
به  را  جزئیات  تمام  که  است،  باصرفه  و  دسترس  قابل 
کنار  در  مي دهند.  قرار  مردم  اختیار  در  مطلوب  صورت 
آن نقش هاي مهم دیگري از قبیل بیان مشکالت ورزش 
شهروندي، تحلیل علمي و کارشناسانه براي کمک به رشد 
ورزش، فرهنگ سازي در جهت اصالح اخالق ورزشي و 

تبلیغات در ورزش کشور مي توانند، داشته باشند.
و  اهداف  به  توجه  با  می توانند  جمعی  رسانه های 
برنامه ریزی های خود نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت 
همین  به  باشد.  داشته  همگانی  ورزش  ویژه  به  ورزش 
نقش رسانه های  تا  است  مقاله سعی شده  این  در  خاطر 
جمعی بر توسعه ورزش همگانی مورد بررسی قرار گیرد. 
با توجه به شرایط موجود، رسانه های جمعی باید نگاهی نو 
به مقوله ورزش همگانی داشته باشند تا بتوانند به وظیفه 

خود در راه اعتالی ورزش کشور کمک کنند.
و  رسانه  جامعه،  همکاری  با  همگانی  ورزش  توسعه 
می شود  پیشنهاد  رو  این  از  می پذیرد.  صورت  مطبوعات 
بومی  ورزش های  به  سیما  و  صدا  ورزشی  برنامه های  در 
ورزشی  مسئوالن  ویژه ای شود. همچنین  توجه  محلی  و 
بستر  در  همگانی  ورزش  مهم  نقش  به  باید  رسانه ای  و 
سازی فضای سالمت و نشاط عمومی جامعه واقف باشند 
با برنامه سازی مناسب در رسانه های ورزشی، مردم و  و 
به ویژه جوانان را به سوی این ورزش سوق دهند و میزان 

مشارکت آن ها را در امر ورزش افزایش دهند.
اقشار  فراغت  اوقات  افزایش  به  توجه  با  به طور کلي 
آنان،  روحي  و  اهمیت سالمتي جسمي  و  مردم  مختلف 
باید مسئولین در بخش رسانه هاي جمعي عالوه بر توجه 
به ورزش قهرماني به ورزش همگاني به عنوان عامل مهم 
در پرکردن اوقات فراغت مردم توجه نموده و روش هایي 
را اتخاذ نمایند تا مردم پیش از پیش به اهمیت ورزش 
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