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 مقدمه

ا زمانی ت . هاي مختلپ از جمله ورزش دارند بدیلی در جهانی شدن و گسترش پدیده ها نق  بی رسانه      

برگزارکنندگان مسابقات نیز از توفیق چندانی   ها در رویدادهاي ورزشی چندان مشخص ن ود، که نق  رسانه

در شرایط  جا پی  رفت که نآها در انتشار ا  ار ورزشی، تا  افزون حضور رسانه اهمیت روز  . بر وردار ن ودند

ه ورزشی، عمالً به مثابه مرگ تدریجی آن رشته اي مانند تلویزیون به یک رشت کنونی، عدس پردا تن رسانه

 یرشد اقتصادي و فرهنگ سازي ورزش، هاي جمعی مانند رادیو و تلویزیون در تغییرات اجتماعی رسانه . است

  . شوند عامل مهمی تلقی می

دو کارگیري  کند، به اي که جلش توجه می در توسعه ورزش، نخستین نکته در بحث از اهمیت نق  رسانه     

هاي  رسانه . ها در جامعه است و اهمیت هر یک از آن "ورزش"و  "رسانه"واژه و عنوان مه  فرهنگی، یعنی 

اند و ورزش و مسابقات  هاست که مورد استق ال مردس در جوامژ مختلپ قرار گرفته صوتی و تصویري مدت

یافته و  بنابراین همکاري سازمان  .داي بر وردارن ورزشی نیز نزد اقشار مختلپ اجتماعی، از اهمیت فوق العاده

این بدان معنی  . مند این دو نهاد اجتماعی، تأثیر متقابلی بر جلش توجه مردس جامعه  واهد داشت هدف

ورزش نیز مورد  ،ل جامعه قرار بگیرد، در نتیجههاي مختلپ مورد استق ا است که اگر رسانه با نمای  ورزش

 .گرفت و بالعکستوجه جامعه و مردس قرار  واهد 

می توان به اطالع رسانی، فرهنگ سازي و در توسعه ورزش دارند ها  رسانه از میان نق  هاي متعددي که    

  اطالع رسانی باید شفاف، دقیق، سریژ و  .(3191آذرمی، ) ت لیغات وسیژ اشاره کردو  آموزش ورزش

 .هاي گروهی صورت پذیرد همکاري رسانه ریزي هماهنگ بین دولت و سازمان تربیت بدنی و براساس برنامه

آذرمی، ) ستر می تواند نق  حساسی ایفا کندگ به عنوان یک نهاد فرهنگرسانه تنها در این صورت است که 

ها تاثیر می  هستند و مردس همواره از آننیز ها به دلیل ماهیتی که دارند آموزش دهنده  رسانه  .(3191

 تاثیر زیادي در، ها بصورت برنامه ریزي هدفمند باشد ه آموزشی رسانهاگر وظیف  (.3191آذرمی، ) پذیرند

(.  3191آذرمی، ) نیاز دارد نیز ورزش به ت لیغ و ترغیش  توسعه (. 3191آذرمی، )  واهد داشتتوسعه ورزش 
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براي این مناور   .(3191آذرمی، ) ورزش بدون ایجاد انگیزه ممکن نیست ي گسترش و مشارکت در توسعه

ها را مورد توجه قرار دهند چون  هاي مخاط ان را شناسایی و آن هاي عقالنی و عالقمندي ها باید انگیزه رسانه

 سو باشد مخاط ان معموال اطالعات مورد نیاز  ود را از منابعی دریافت می کنند که با افکار و عقایدشان ه 

 .(3191 ذرمی،آ)

 طرح مسئله

است که به  مطالعه کن  متقابل مشارکت کنندگان ورزشی، یی ها شناسی ورزش یکی از حوزه جامعه     

رسانه  هاي آموزشی، نهاد هاي اجتماعی مانند  انواده، کاران، مربیان، تماشاگران و انواع سازمان اع  از ورزش

هاي  سایر حوزه مانند، ورزش اجتماعیبر ورد با مسالل   .(31.  ، ص3133 ولی، ) دارد توجه ویژهغیره و 

ریزي هاي بنیادي و سیاست گذاري هاي کالن  برنامه   ها، گیري افکار و ناریه نیازمند شکلشناسی  جامعه

اتخاذ تصمی  هایی به موقژ و مطابق با نیازهاي جامعه موجش دگرگونی در ووعیت موجود    .اجتماعی است

که دو نهاد ورزش و جا  نآاز   .شود میهاي اجتماعی  سیشآها و  بسیاري از تن و پی  گیري از وقوع 

هایی بسیار تاثیر گذار در جهان مدرن  نهاد پژوه  مورد مطالعه قرار  واهند گرفت، رسانه، که در این 

ریزي  پی ،هستند( یعنی جوانان) در تعامل مستقی  با اکثریت جمعیت جامعهنیز امروزي است و 

ین ذیربط، نیازمند شنا ت بهتر عالوه بر مساعدت و همکاري مسئول هاي اجتماعی ورزشی گذاري سیاست

هدف اصلی این پژوه  اقدامی در جهت  . ن استآاحتمالی هاي  توصیپ و ت یین آسیش  و فضاهاي اجتماعی

هایی که در حوزه  شالت  عمده  .دو نهاد اجتماعی ورزش و رسانه استشنا ت واقژ بینانه و ملموس 

هایی  دستور العمل ها و کار شود به مناور اراله راه یم ها انجاس  شناسی ورزش در باب ورزش و رسانه جامعه

تعامالت اجتماعی این دو نهاد را در راستاي به ود فضاهاي ورزشی و تسهیل روابط میان  است که بتواند

پوشی از اهداف متعالی  هاي ورزشی و چش  تجاري شدن رسانه . تماشاچیان و بازیگران ورزشی انجاس دهد

میان این دو نهاد بنیادي هایی  باعث بروز تن  (دوستی و شادابی رام ،آ صلح،مانند برقراري ) ورزش

اي و تشدید   شونت رسانه هاي ورزشی، در محیطتخریش اموال عمومی مانند گردیده است و مساللی 
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شناسان  است که امروزه مورد توجه جامعه توجهی  قابلاز معضالت  ها رسانههاي ورزشی از طریق  شوبآ

 .شناسان اجتماعی قرار گرفته است سیشآورزش و 

iکسلیها، iاگر نارات دومازیه      i، روجککریسi i i پیرامون فراغتی ،پردازان اجتماعی و بسیاري از ناریه  

iبه تع یر گیدنز) شدن تمدن کنونی بشر را بپذیری  و ق ول کنی  که دوران مدرنیته ا یر v ) فراغت امر با

 هاي اي از این فراغت همراه ورزش و در میدان که بخ  عمده پس  واهی  پذیرفت غشته شده است،آ

اي ورزشی با دامن زدن به  ها نیز عالوه بر انعکاس ا  ار میادین حرفه ت و رسانهورزشی  واهد گذش

در این بین   .کنند روزه هزاران بیننده در سراسر جهان را سرگرس می  هر ،ها و مسالل پشت پرده جنجال

نهاد  ردهاي دوکن است که کارآ رشناسان اجتماعی ورزش شایان توجه بسیار است،موووعی که براي کا

هاي  گیري با کژکاردهاي اجتماعی همراه شده است و پتانسیل و ورزش در دنیاي کنونی به طور چش   رسانه

با ن رو، از ای  .این دو نهاد در جهت برقراري امنیت اجتماعی و ایجاد فضایی سال  و دوستانه دور مانده است

گامی در  ها صورت یافته است، هاي ورزشی و رسانه مطالعه و فرا تحلیل تحقیقاتی که تاکنون پیرامون نهاد

 .ن  واهی  برداشتآکننده  هاي تهدید سیشآجهت شنا ت بهتر فضاهاي ورزشی و 

 :براي تشریح دقیق اهداف پژوه  پی  رو دو افق کلی قابل ترسی  است     

و رسانه ی که در حوزه ورزش های ایان نامهها و پ ژوه پ ،بازنگري و فراتحلیل مقاالت :اهداف کلی –الپ 

 .اند نگارش شده

حوزه به مناور انجاس که در این هایی  نامه ها و پایان پژوه  ،با توجه به اینکه مقاالت :اهداف جزلی-ب

اند و همچنین  ورد استفاده قرار دادهی را مهرکداس روش و چارچوب ناري متفاوت ،اند استخراج شده، تحلیل فرا

 . ینک یماراله ها  کلی از آن  دسته بندي کی، ابتدا استها متفاوت  ها در هر کداس از آن نحوه اراله یافته

توان گفت که اهداف جزلی این  بنابراین می؛  یزادرپ یمهاي موجود  تحلیل دادهبخ  بعدي به فرا در سپس 

 :گنجد پژوه  در موارد ذیل می

 مطالعات اجتماعی ورزش و رسانه ي عیین حد و مرز دان  اجتماعی در حوزهت-3.ب
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 کیفیت به کارگیري و نحوه اراله عناصر پژوهشی ارزیابی -1.ب

 هاي اراله شده در آثار نتایج یافته ارزیابی -1.ب

 تعریف مفهوم فراتحلیل

 3976 یقرات آموزشری آمریکرا در سرال    رلریس انجمرن تحق   ،vاصطالح فراتحلیرل را اولرین برار گرالس         

ابترردا  ،تحلیررل  برره مناررور ارالرره تعریفرری جررامژ از روش فرررا   (. 3131شررریفی، ) مرریالدي برره کررار برررد 

مفهرروس تحلیررل،  ررود ع ررارت از    .(3179صرردیق، )بایررد توورریح داده شرروند  عناصررر تشررکیل دهنررده آن

ایرن عمرل     .(3179صردیق،  )اسرت  هراي مختلرپ بره منارور تعیرین ماهیرت آن       شکستن کل بره قسرمت  

در تحلیررل آمرراري، بررا قرررار دادن اجررزات در درون ترکیررش هررا بررراي نشرران دادن عوامررل مررورد پررژوه     

ابتردا از  : تحلیرل هرر دو فعالیرت بره کرار بررده مری شرود         در روش فررا (.  3179صردیق،  ) شرود  انجاس مری 

س تحلیررل اولیرره صررورت طریررق شکسررتن اجررزات کررل برره مرراورات و فراتررر از کررل اولیرره مرری رسرری  و سررپ

کرره  دهنررد اطالعرراتی را نشرران مرری ،سرررانجاس تحلیررل ترکیررش شررده ثانویرره   .(3179صرردیق، ) گیرررد مرری

اطالعررات از منررابژ اولیرره   برره ع ررارت دیگررر در فراتحلیررل ابترردا   .  اطالعررات اولیرره نشرران نمرری دهنررد  

صردیق،  ) ودسررانجاس یرک کرل جدیرد حاصرل مری شر        و استخراج، سپس برا یکردیگر ترکیرش مری شروند     

اصررل اساسرری ع ررارت اسررت از ترکیررش نتررایج تحقیقررات مختلررپ و       فرررا تحلیررل  در روش   . (3179

 جررش سرروگیري در نتررایج نهررایی مرری شررود چرره کرره مو اسررتخراج نتررایج جدیررد و منسررج  و حررذف آن 

برره ایررن معنرری کرره از طریررق    .(3179صرردیق، ) فراتحلیررل، تحلیررل تحلیررل هاسررت   (. 3179صرردیق، )

صردیق،  ) پرردازد  مری ( هرا  تحلیرل مجردد داده  )بره تحلیرل ثانویره    ( تحلیل مقردماتی داده هرا  )تحلیل اولیه 

3179).  

هر تحلیل قسمتی از مجموعه اطالعات موجودي : لیل را این گونه تعریپ می نمایدنیز فراتح  viهاکی         

 ،3931 ، یکاه)را اراله می دهد  گیري یا شنا تی افزون بر گزارش یا متفاوت با آن  است که تفسیر، نتیجه

سازي تحقیقات گذشته است،  صوصا هنگامی که حج   ترین روش براي  الصه فرا تحلیل مه   (.3.  ص
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ی رسید و یا بر ی از عناصر مفهومی گیري مطمئن اشد که نتوان به نتیجهقدر ک  ب نمونه در یک مطالعه آن

ده باشد و ما در زمینه موووعی  ود، مورد نار در تحقیقات گذشته نیز تحت عناوین متفاوتی بررسی ش

 .(369.  ، ص3131آبادي،  واد و فیروزپور، محمد ج ناطق)تحقیق مشخص کمتر داشته باشی  

فراتحلیل پژوهشی است که با مد نار قرار  گیري نمود که توان نتیجه می بر نکات بیان شده فوق بنا          

دن ال تشخیص اعت ار و قابلیت آن در ارزیابی مسالل مرت ط اي علمی به  دادن مطالعات انجاس شده در حوزه

ي علمی می توان جایگاه هر  هاي یک رشته تر با التفات به مجموعه پژوه  به تع یري دقیق . با آن است

دان  را چه به لحاظ روش شنا تی و چه از نار تئوریک و ناري ارزیابی و تعیین کرد و با شنا ت 

   .(3136روحانی، )تر دست یازید  ، به م احثی جدیدتر و تازهتري از این جایگاه دقیق

viبنابر تعاریپ گالس      i (3976 )هاي آماري  توان چنین بیان نمود که فراتحلیل، روش تحلیل تحلیل ، می

در این روش نتایج تحقیقات  . هاست اي وسیژ از نتایج مطالعات منفرد براي ادغاس نمودن آن و مجموعه

هاي  هدف اصلی کار فرا تحلیل ع ارت است از جمژ آوري یافته . شوند ی با یکدیگر ترکیش مینوع مختلپ به

ي  هاي آن جهت استفاده پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده، به مناور ترکیش و یکپارچه سازي یافته

و قوت شناسی این گونه پژوه  ها می تواند نقاب وعپ  از طرف دیگر مطالعه روش. علمی و کاربردي

سازي کارهاي  کارهاي پژوهشی در کشور را نشان دهد تا از یک سو با تحلیل روش شناسانه در بهینه

ها به  ي آسیش شناسی اجتماعی ورزش تالش کنی  و از سوي دیگر با فراتحلیل یافته پژوهشی در حوزه

اي از فایده هایی که  عمده بنابراین بدیهی است که بخ .  هاي اجرایی مدد برسانی  ریزان در سازمان برنامه

ریزي و  ریزي و اجرایی کشور است که در امر برنامه بر این گونه تحقیقات مترتش است متوجه دستگاه برنامه

 .گذاري د یل هستند سیاست

 تحقیقروش 

در گاس اول تحقیق با استفاده از جستجوگرهاي   .روش مورد استفاده در این تحقیق روش اسنادي است     

نتی و مراجعه به پایگاه هاي اطالع رسانی کتابخانه ملی ایران، کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران، پورتال اینتر
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بانک اطالعات نشریات و مجالت ) جامژ علوس انسانی، جستجوگر سیمرغ و پایگاه هاي اینترنتی مگ ایران

گاه هاي اطالع رسانی دیگر چون و بسیاري از پای( بانک اطالعات پایان نامه هاي کشور) و ایران داک( کشور

سعی شد تا بانک جامژ اطالعاتی حاوي کتاب هاي  ...سایت جهاد دانشگاهی و انجمن جامعه شناسی ایران و

علوس )هاي کارشناسی ارشد  پایان نامهو  فارسی و ترجمه شده، مقاالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی

 .هیه شودترسانه و ورزش  با موووع( اجتماعی و تربیت بدنی

ورزش و رسانه  اجتماعیمطالعات هایی که به زمینه  نامه آماري این تحقیق را، مقاالت و پایان ي جامعه     

گیري  نمونه مطابق با اصول سایر تحقیقات کیفی،گیري  تشکیل داده و شیوه نمونه ،ا تصاص داشتند

را اند ایی که در این تحقیق استفاده شده ه نامه در جدول ذیل شناسنامه مقاالت و پایان  .هدفمند بوده است

 .می کنی به ا تصار ذکر 

 شناسنامه مقاالت و پایان نامه هاي فراتحلیل شده: جدول یک

یا ناس  عنوان مجله سال چاپ 

 دانشگاه

 عنوان   نگارنده مطالعاتی حوزه

اطالع رسانی و  مجله 3131

 کتابداري

حسین نوري، محمدروا  رسانه و  شونت

 ، منوچهر حسینیجاللی

چگونگی بازتاب -3

 شونت ورزشی در 

 هاي ورزشی روزنامه

رساله دکتري دانشگاه  3136

آزاد اسالمی واحد علوس 

 تحقیقات تهران

توسعه ورزشی و 

 تلویزیون

بررسی نق  -1 حمید قاسمی

هاي گروهی در  رسانه

 کشورتوسعه ورزش 

طرح پژوهشی  3136

پژوهشکده تربیت بدنی و 

 علوس ورزشی

هاي گروهی و  رسانه

 ورزش

بررسی نق  -1 محمد روا کردي

هاي  مط وعات و رسانه

 گروهی در ورزش ایران

المللی  همای  بین 3137

 صوصی سازي فوت ال 

در دانشگاه تربیت 

 مدرس

رسانه و  صوصی سازي 

 ورزشی

ها در  نق  رسانه-4 حمید قاسمی

  صوصی سازي ورزش

نگرش متخصصان  نشریه حرکت 3131

 شی به رسانهورز

مطالعه و بررسی -1 فرزاد غفوري

نگرش متخصصان تربیت 

هاي  بدنی به نق  رسانه

جمعی در گرای  مردس 



      111   فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه

 

به ورزش قهرمانی و 

 همگانی

مقاله اولین همای  ملی  3137

مدیریت ورزشی، دانشگاه 

  آزاد واحد شمال

مقایسه ووژ موجود و -6 مری  مهدویان مشهدي رسانه و ورزش بانوان

هاي  ب نق  رسانهمطلو

 گروهی در ورزش بانوان

پژوهشی -نامه علمی فصل 3136

 حرکت
 

ت یین جایگاه -7 طاهر روشندل اربطانی رسانه و ورزش همگانی

هاي همگانی در  رسانه

نهادینه کردن ورزش 

 همگانی در کشور

هاي  نامه پژوه  فصل 3139

 ارت اطی

شناسی ورزش و  آسیش

 رسانه

شناسی  آسیش-3 نیا محمد فتحی

هاي ورزشی  برنامه

تلویزیون از نار نحوه 

پردا تن به 

هاي رفتار  ناهنجاري

 تماشاگران فوت ال

نامه مطالعات  فصل 3139

 مدیریت شهري

هاي  نق  رسانه-9 ع اس طلوعی اشلقی رسانه و ورزش همگانی

جمعی در توسعه ورزش 

 همگانی 

-رسانه و توسعه فرهنگی مجله مدیریت فرهنگی 3137

 یورزش

فاطمه عزیز آبادي 

 فراهانی

طراحی مدل -31

گیري تاثیر رسانه  اندازه

ملی در توسعه 

  (ورزش)فرهنگی

 

 در فرا.  تماس تحقیقات انجاس شده ممکن است داراي  طاها و نقایصی باشندالزس به ذکر است که،       

وش کند و اهمیت بی  از تحلیل را مخد نقایص، ممکن است نتایج فرادر مورد اغماض بی  از حد  ،تحلیل

بایست جهت تقویت اعت ار  تحلیل می فرا در (. 3137هومن، ) سازد نیز، فراتحلیل را ممکن نمیها  حد به آن

دهی شود و به این وسیله مشخص گردد که از هر مطالعه  توسط داوران وزن ارزیابیو پایایی، اسناد مورد 

تحلیل بر اساس نار داوران و  روایی موثر در تحقیقات فرا  (.3137،هومن)شود  پژوهشی چقدر بهره برده می

 = R: آید از فرمول زیر به دست می
  

        
 

توسط وریش روایی در میان ممعرف  rتعداد داورها، معرف  nمعرف روایی موثر،  Rدر این فرمول،     

ران و میانگین وریش هم ستگی بین وریش پایایی تابعی از تعداد داو بنابراین  (.3137هومن، )ت داورهاس
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در این  (. 313 .ص ،3137، هومن)شود  نیز افزوده می Rراي داوران است و با افزای  تعداد داوران بر میزان 

هاي پژوه ، جهت افزای  اعت ار و پایایی تمهیداتی مد نار گرفته شد و آن  تحقیق با توجه به محدودیت

ه در سطح بسیار وعیپ بودند  ودداري شد و مابقی تحقیقات با لحاظ این که از ورود اطالعات تحقیقاتی ک

 .(1.  ص، 3139، سفیري،  دیجه و مدیري) گران، با وزن یکسان مفروض شد تحلیل شرایطی توسط فرا

 سنجش اعتبار و پایایی تحقیق

اول این که ؛ استجهت تقویت اعت ار و پایایی در انتخاب منابژ استفاده شده، چند اولویت لحاظ شده       

هاي  بوده و از انتخاب تحقیقاتی که مربوب به سال 3191تا  3131هاي انتخاب شده در فاصله زمانی  پژوه 

 -دوس این که تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفت که در مجالت علمی  .جتناب شدابوده  3131 ق ل از 

علوس ) تحصیالت تکمیلیطژ اي دفاع شده در مقها نامه ترویجی چاپ گردیده و یا از پایان -پژوهشی و علمی

هایی که  فرویه پژوه ،در این   .استفاده  شده استهاي پژوهشی برگزیده  و طرح( اجتماعی و تربیت بدنی

و قرار گرفتند  ارزیابیرد مو نآاي و کژکارکردهاي  ، مانند  شونت رسانهبیشتر در تحقیقات استفاده شده بود

ها و  پژوه  از  مقاالت، ،هاي نهایی حاصل از این روش تحقیق دن به دادهینیز در جهت اعت ار بخش

 .صورت توامان بهره بردی  کیفی به هاي کمی و نامه پایان

 رسانه و ورزش ده مقاله و پایان نامه در حوزهفراتحلیل 

 تحقیق فراتحلیل روش 

 61) مورد 6اي انتخاب شده ه از بین پژوه  :هاي مختلپ تحصیلی موووع مورد مطالعه در رشته -3   

به گروه ( درصد 31)مورد  3به گروه تربیت بدنی،( درصد 11)مورد  1به گروه علوس اجتماعی، ( درصد

  . تعلق داشت ارت اطات و رسانهبه مورد  3شناسی اجتماعی و  روان

هاي مورد مطالعه به تفکیک جامعه آماري، روش تکنیک  در این بخ  پژوه : روش شناسی -1 

ده آوري اطالعات، فرویات و روش تجزیه تحلیل آماري ط قه بندي ش گیري و حج  نمونه، تکنیک گرد مونهن
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 1 ،پیمای به شیوه ( درصد11)مورد  1 از میان تحقیقات فراتحلیل شده،  . و مورد مقایسه قرار گرفته اند

  و تحلیل مخاطش  پردا تهتحلیل محتوا شیوه به ( درصد 31)مورد 3اسنادي و به شیوه ( درصد 11)مورد 

 .تنها به استفاده از روش توصیفی بسنده کرده است( درصد 31) مورد3و  ندا

اسناد و  از طریق (درصد 41)مورد  4رسشنامه، از طریق پ( درصد 41)مورد  4:  ابزار گردآوري اطالعات -1

 31)مورد  3اند و  ردا تهبه شیوه پرسشنامه و مصاح ه به گردآوري اطالعات پ( درصد 31)مورد 3مدارک، 

 .است داده انجاسپژوه  را از طریق کدگذاري، تحلیل محتوا و مخاطش ( درصد

هاي قهرمانی مختص مردان  به ارزیابی برنامه( درصد 91)مورد  9شده  در تحقیقات انجاس: جامعه آماري -.4

 .نه پردا ته استبه  ارزیابی ورزش زنان در رسا( درصد 31)مورد 3تنها  اند ، و توجه نموده

 . نامه اقداس به پی  آزمون نموده است هاي انجاس شده، تنها یک پایان در میان پژوه : پی  آزمون -1

گیري تصادفی  از روش نمونه( درصد 11)مورد  1هاي انجاس شده  در میان پژوه : گیري ي نمونه شیوه -6

گیري اتفاقی،   نمونهاز ( درصد  11)مورد  1،  گیري هدفمند نمونه از (درصد 11)مورد  1اند،  استفاده کرده

یک مورد از ( درصد31)مورد 3 ، روش هدفمنداز ( درصد 31)مورد  3همه شماري، از (درصد 31)مورد 3

 .نداي بهره برده ا گیري سهمیه از نمونه( درصد 31)مورد  3نس تی و روش 

 .است مه  اعت ار و پایایی توجه شدهها به بحث  نامه یکی از پایان تنها در:  ها اعت ار تحقیق -7

تر و  ت و مطالعات عمیقورزش و رسانه پیمای  اس هزوح ردروش غالش مورد استفاده در مطالعات      

که سنجیدن بسیاري از  است در حالیاین  . دنها دار در شناسایی نااس ارزشی پژوه  یک  رنگ کیفی، نق 

گیري از روش تحلیل محتوا  هاي کیفی و بخصوص بهره روش اي جز از طریق هاي رسانه مقاصد و عملکرد

ذهنی و کیفی است و تنها از طریق   ،دو نهاد ورزش و رسانه جوانش عملکرداز بسیاري   .فراه  نخواهد شد

 . توان به شنا ت علمی دست یافت ها می فه  کن  آن
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هاي مختلپ میدانی،  ریق تلفیق روشاند، تنها از ط و ترجیحات رفتاري ها ها که اصول ذهنی کن  ارزش     

مکمل در شنا ت آن موفق  اي با استفاده از روش هاي اما کمتر پروژه . ندرک و فهمکیفی و کمی قابل د

ا تی ه بیشتر ناشی از کم ودهاي روش شنئلرسد این مس به نار می  (.34.  ، ص3179صدیق، ) بوده است

ال ته این موووع بر اساس ادعاي بسیاري از   .(34.، ص3179صدیق، ) است هاي انجاس یافته  پروژه

لمی شود بلکه سا تار منطقی و ع شده مربوب نمی ناران روش شنا تی تنها  به روش تحقیق انتخاب صاحش

نابراین ب  (. 34.  ، ص3179صدیق، ) استگیري در آن د یل  ه تا نتیجهئلیک تحقیق از طرح موووع و مس

ارزش ها، هنجارها و انحرافات دو نهاد ورزش و رسانه انتزاعی است و براساس جا که حوزه بررسی  و از آن

گران این دو عرصه متفاوت است، انتخاب روش مناسش براي درک و فه   ویژگی هاي فرهنگی و نیات کن 

هاي مورد مطالعه  کامل و دقیق است که روش انتخابی بسیاري از پروژه پژوه  مه  یکآن یکی از ارکان 

 .آن استفاقد 

آوري اطالعات نیز باید اشاره  گیري و تکنیک جمژ ي نمونه به حج  نمونه، شیوه ،شناسی در بخ  روش     

مانند مطالعات حسین نوري، حمید قاسمی، محمدروا کردي و فرزاد )جا که روش اکثر مطالعات  از آن  .کرد

مانند مطالعه حمید )در مواردي  . تاسآوري اطالعات آن نیز پرسشنامه  ابزار جمژ ،پیمای  است( غفوري

به هر حال از .  گیري شده است همراه با پرسشنامه ه  بهره از مصاح ه سا تارمند و یا مصاح ه( قاسمی

پرسشنامه معکوس در روش تحلیل محتوا و یا   هاي پیشنهادي براي سنج  ارزش ها مثل تکنیک سایر روش

viابزار پیشنهادي از طرف هشتر i i (3999111. ، ص )اي به ناس پیمای  سازهi x  سازي و یا ویگنت 
x اثري

 . xiشود یافت نمی

هایی که با موووع ورزش و رسانه انجاس شده است، دریافتی   نامه با مطالعه مقاالت و پایانعالوه بر این،      

زار نفر ه 36تا  31نفر براي تحقیقات کیفی تا حدودي  31از حدود   که حج  نمونه در مطالعات انجاس شده

فرمول تعیین حج  نمونه کوکران ، ده است و معموالً در تحقیقات کمیبراي پیمای  در سطح ملی برآورد ش

در بعضی از موارد نیز درصدي از حج  جمعیت تحقیق، تعداد نمونه را تعیین کرده .  است شدهمحاس ه 
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نفر و  311تا  611اي برابر با  ونهحج  نم ،گیري در اوایل دهه هفتاد مراکز آماري و متخصصین نمونه . است

نفر را براي تهران، مناسش  3111تا  911اي بین  نمونه ،هاي ا یر و با احتساب رشد جمعیت سال در

، معموالً با  صالحدید اساتید راهنما با هاي گوناگون و اما مراکز آکادمیک با احتساب هزینه  .اند تشخیص داده

به مناور بدست آوردن نتایج .  اند ط ذکر شده در مدل تحقیق پردا تهتعداد کمتري نمونه به بررسی رواب

هاي تحقیقاتی  در پروژه.  هاي معرف باشد یابی به نمونه تر از حج  نمونه، دست واقعی و قابل تعمی  شاید مه 

اي بوده است که در صورت دقت در  اي چند مرحله گیري شایژ،  وشه اجتماعی، روش نمونهعلوس   در حوزه

در بعضی از .  هاي آن، به نار متخصصین از اعت ار کافی بر وردار است ها و زیر مجموعه تعیین  وشه

معرف بودن براساس  .  ي گروهی  اص گزین  شده است ایندهعنوان نم به اي  اص ، رسانهنیز تحقیقات

گیري  فراتحلیل و نتیجه صوصاً براي  مسئلهاین .  توان  به صحت نتایج اطمینان بیشتري پیدا کرد نمونه می

در صورت وجود انحراف و  . می شودگیري بسیار با اهمیت تلقی  گذاري و تصمی  از آن در امر سیاست

.  می شود دار   دشه مطالعهمورد   گیري از پدیده گیري و سنج ، نتیجه  طاهاي گوناگون در امر نمونه

ث ات و پایایی پرسشنامه و سواالت تحقیق نیز از مواردي است که صحت ابزار سنج  و تکرار پذیري و 

 . دهد پایداري پدیده مورد بررسی را در طول زمان نشان می

هاي استاندارد،  صوصاً از دهه پنجاه بطور مکرر در م احث ناري و  جا که مقیاس ارزش از آن      

ژ مختلپ توسط محققین بکار گرفته شده و در طول زمان نقایص آن برطرف و هاي تجربی جوام سنج 

در این قسمت مشکل عمده همان گونه   .شوند معت ر محسوب می ،اند داراي امتیازات سنج  بیشتري شده

هاي مقدماتی و پیگیري  مقیاس در بافت و متن جدید اجتماعی است که با آزمون شد کار آمديکه ذکر 

تحقیق پیرامون فضاي اجتماعی .  گیري صحیح در تداوس استفاده از شا ص قابل حل است میزان پاسخ

ها کمک  هاي ا یر افزای  داشته است و به طرق گوناگون به اعت ار و روایی سنجه میادین ورزشی در سال

فرد و منفک از اي من جا که تحقیقات در این جامعه جن ه افزایشی و ان اشتی ندارد و به گونه ولی از آنکرده، 

بسیاري از براي مثال در  . ها محل بحث و اظهار نار است شود، پیشرفت تجربی شا ص دیگر انجاس مییک

محقق به جاي رفژ نواقص پرسشنامه ق لی و تط یق مجدد آن با  (مانند پروژه محمدروا کردي)ها  پروژه
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کرده است که در این صورت میزان  هاي جدید استفاده شرایط جدید، به مناور نوآوري و ابداع از شا ص

  .شود هاي تحقیقات ق لی آزمون نمی گویی به گزاره تکرار پذیري و صحت پاسخ

 فراتحلیل بخش نظری 

ها غنایی در  ای ،  بر ی از آن افزون مطالعات اجتماعی ورزش بوده هاي ا یر شاهد رشد چش  در سال     

با موووع مورد نار، م انی ناري، روش شناسی، تحلیل و  ور توجه دارند و بر ی از لحاظ نوع بر ورد 

جا با توجه به نکات حالز اهمیتی که به ا تصار به  بنابراین در این  .هاي بسیار دارند  ت یین داده ها، کاستی

تحلیل  جایی که در فرا از آن  .ها اشاره شد تمامی عناوین جمژ آوري شده شایسته مطالعه قلمداد نشد آن

xiاش اع ناريبه  یابی دست ژن کیفی م i تحلیل از  براي محقق است تالش شد تا عناوین برگزیده براي فرا

هاي  ها و دستاورد هرچند از یافته . یابی به نتایج مطلوب مفید و مطلوب باشند هر حیث جامژ و براي دست

ادعایمان تحقق یافته  اش اع ناري مورداین امر که به  مناور اطمینان به . سایر تحقیقات نیز استفاده شد

تحقیق دیگر در باب موووع رسانه و ورزش مورد مقایسه و با  11ن را با آهاي حاصل از  است یا نه، یافته

   .بینی اجمالی قرار دادی  باز

شوند، چارچوب ناري مشخص و منحصر به  هایی که بر م ناي اصول فرا تحلیل انجاس می  در پژوه        

هاي ارزیابی شده این تحقیق، طیفی از م انی  در مقاالت و پایان نامه . قرار نمی گیرداستفاده فردي مورد 

اینکه به دلیل  . شود وار، اشاره می ها مورد توجه قرار گرفته که به بر ی از آنان فهرست ناري و تئوري

ز بسیار رزش نیشناسی و ، در حوزه جامعهاستدار  بر ور يبسیار در دنیاي کنونی از اهمیت  موووع رسانه

به دو دسته کلی قابل در تحقیقات، هاي تئوریکی استفاده شده  چارچوب . است  مورد توجه قرار گرفته

  :بندي است تقسی 

در این رویکرد از  ناریاتی مانند یادگیري  : شناسانه هاي تئوریک آسیش چارچوب مندي از بهره-3      

xiاجتماعی، آنومی i i ها بیشتر استفاده شده است دگرایانه و توجه به کژکارکردهاي کارکر اجتماعی، تحلیل  .

اي ورزشی اع  از ه  هاي رسانه کژکارکردبه شناسانه  سیشهاي آ که  رویکرد گفتتوان  در نگاهی کلی می

دانند و با توجه به  را بسیار بی  از کارکردهاي اجتماعی مورد پسند آن می... تلویزیون، نشریات، مجالت و 
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استفاده آنان از ا  ار و حوادث ورزشی در جهت جلش روایت  تها براي افراد جامعه، سو رسانه سازي الگو

مندي از  بهره - 1.شود وربات ج ران ناپذیري منجر میبه مخاط ان و ارتقا سطح مالی  ودشان، 

xiمانند استفاده از ناریات کورت لوینهاي تئوریک مختص ارت اطات و رسانه،  چارچوب v ناریات   :و لسون

چه  ود   بانی هستند که در نهایت آن هاي دروازه ها مانند صافی و تور نمایند که رسانه این حوزه بیان می

 (.3133سارو انی، )دهند  بخواهند را انتقال می

در قالش را این پژوه   يها ي اراله شده، یافتههابه مناور فه  بهتر و امکان مقایسه بیشتر میان داده        

هاي اجتماعی آن است که  یکی دیگر از مزایاي جداول و نمودارها در پژوه .  ای    ول متنوع بیان نمودهجدا

 . کند آور ن اشد اراله می ها را به صورتی  الصه و موجز و به گونه اي که که براي مخاط ین کسالت داده

 

 ت انجاس شدههاي جامعه شناسی پشتی ان در مطالعا جزلیات سه  تئوري: دوجدول      

 درصد تئوري ها

 ،کارکردگرایی، بوس شناسی و بی سازمانی

 شدن و تربیت ورزشی اجتماعی

64% 

 11/1 (ها فرانکفورتی)تضاد 

 %9 کن  متقابلی و پدیدار شناسی 

 %4 فمنیستی

     

( ونهماهیت پروژه، روش تحقیق، میدان مطالعه، تکنیک نمونه گیري و حج  نم) جزلیات بخ  روش شناسی

( اي آماري استفاده شدههداده ها و تکنیک تجزیه و تحلیل و آزمون  وريآتکنیک جمژ )و تحلیل یافته ها 

 :است زیرجدول در مقاالت مورد ارزیابی به شرح 
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 مقاله و پایان نامه 31 الصه نتایج حاصل از فرا تحلیل : سهجدول 

ماهیت  چارچوب ناري دیپر

 پروژه

 میدان مطالعه روش تحقیق

 (جامعه اماري)

تکنیک 

-نمونه

 گیري

حج  

 نمونه

تکنیک 

آوري جمژ

 هاداده

هاي  تکنیک

تجزیه و 

 تحلیل 

ناریه لسون و  3

 xv کورت لوین

تحلیل  اسنادي

مخاطش و 

تحلیل 

 محتوا

مط وعات ص ح 

 کشور

 ترکی ی کدگذاري-  هدفمند

یادگیري اجتماعی  1

و کژکارکردهاي 

 ورزشی

 (هنجارشکنی)

مط وعات  ياسناد کاربردي

 ورزشی

 

اسناد و - - 

 مدارک

 -

 ،xviناریه گیدنز 1

xviزیمل i  و

xviرایزمن i i 

تصادفی  تماشاگران پیمای  کاربردي

 ساده

رگرسیون چند  پرسشنامه 141

متغیره و 

 هم ستگی

–کارکردگرایانه  4

و  ها کژکارکرد

  شونت ورزشی

ان گکنند مصرف پیمای  بنیادي

 رسانه ورزشی

 ر توصیفیآما پرسشنامه 1111 اتفاقی

جداول دو 

 بعدي

-کارکردگرایانه 1

نومی آ ناریه

xiمرتون x  و

-دورکی 

 شنا تی بوس

تمامی  توصیفی اسنادي

هاي  برنامه

ورزشی تلویزیون 

 33در زمستان

شمار تماس

 ي

-  مصاح ه- 

گیري اجتماعی  یاد 6

 هاي مرجژ و گروه

نشریات ورزشی  پیمای  بنیادي

 شهر تهران

ر توصیفی، آما نامهپرس  111 تصادفی

زمون آکرامر و 
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T  

 

ناسانه و آسیش ش 7

گرایانه  تضاد

 (فرانکفورتی)

هاي  برنامه پیمای  بنیادي

 رادیویی

 آمار توصیفی اسنادي 13 اي سهمیه

 

و  xxبوردیو 3

 xxiکلمن

هاي   ر  سایت پیمای  بنیادي

 ورزشی

ترکی ی از  نامهپرس  131 اتفاقی

هاي  روش

 ماريآ

اسناد و - -  ار ورزشیا   اسنادي بنیادي-  9

 مدارک

- 

مجالت ورزش  اسنادي کاربردي فمنیستی 31

 زنان

اسناد و -  نس تی

 مدارک

جداول 

 توصیفی

          

بررر اسرراس نتررایج بدسررت آمررده از تحقیررق مررا، تئرروري هرراي کررارکردگرایی و  صوصرراً ناریررات آنررومی    

xxiمرتون i   و دورکریxxi i i         ،بری سرازمانی اجتمراعی    و سرپس تئروري هراي تووریح دهنرده بروس شناسری

 . انررد و یررادگیري سرره   بیشررتري را در مطالعررات مربرروب برره ورزش و رسررانه برره  ررود ا تصرراص داده    

تفاده همانگونرره کرره تحقیقررات بیشررتري در حرروزه کررارکردگرایی از ناریرره آنررومی مرتررون و دورکرری  اسرر  

xxiلندسررازمانی اجتمرراعی نیررز ناریرره پیونررد افتراقرری سرراتر     انررد، در رویکردهرراي   نمرروده v  و کنترررل

 مطالعررهدر تحقیقررات مررورد  .اسررت گیررري اجتمرراعی بیشررتر مررد ناررر برروده  و یرراد xxvاجتمرراعی هیرشرری

هرراي تضرراد، ناریررات مارکسیسررتی، فشررار سررا تاري و تضرراد رفترراري و در مررواردي نررادر، ناریرره   تئرروري

xxviي نمایشرری گررافمن و ناریرره xxviفمنیسررتی و پدیرردار شناسرری و فضرراي عمررومی کررن  بوردیررو i  نیررز

گونره   شرود ایرن   گونره کره مالحاره مری     همران  ولری .  نرد  ناي چرارچوب تئوریرک تحقیرق قررار گرفتره ا     م

هررایی کرره در مررواردي نررادر   سررایر تئرروري  .انررد تحقیقررات درصررد کمتررري را برره  ررود ا تصرراص داده 

گراه و بره صرورت مروردي از طررف محققرین م نراي کرار          شده است، ناریاتی است که گراه و بری   تفادهاس
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ار گرفتره اسرت؛ مثرل ناریرات گرروه مرجرژ،  ررده فرهنرگ و یرا کرن  متقابرل نمرادین کره              پژوه  قر

انرد   گرچره ایرن رویکردهرا بره علرت پراکنرده برودن نتوانسرته        ا . نرد استفاده شرده ا  پژوه تنها در یکی دو 

.  انررد اي مجررزا را بخررود ا تصرراص دهنررد ولرری بررا یکرردیگر درصررد قابررل ترروجهی را برره وجررود آورده  مقولرره

روانشناسرری اجتمرراعی ورزش  و    در حرروزه ،اي از تحقیقررات ذکررر اسررت کرره تعررداد قابررل مالحارره  قابررل 

و اسرتخراج  ( ماننرد نمودارهراي فروق   )بعرد از تهیره نمودارهراي اولیره     .  گیرنرد  ارت اطات و رسانه قررار مری  

بررا . شررده پرردا تی   آوري هراي کلرری، در مرحلره بعررد بره فراتحلیررل داده هراي منتخررش جمرژ      نمرودن داده 

هررا و آشرکار نمررودن نقراب وررعپ و    اي سرعی برره جمرژ بنرردي کلری نترایج آن     نگراهی تط یقری و مقایسرره  

هررا، تفکیررک و   نسرر ت برره اسررتخراج داده  پس سرر، پررردا تی قرروت هریررک در حررد ترروان پررژوه     

   .ها اقداس نمودی  بندي آن ط قه

 های تحقیق یافته فراتحلیل 

ها در جهت دن ال نمودن ا  ار و گزارشات  گیري افراد از رسانه هد که میزان بهرنده نشان می تتحقیقا      

 :ورزشی به ترتیش ذیل است

 (درصد 31)مط وعات ورزشی  -1( درصد 11تقری ا )رادیو و اینترنت  -1( درصد 71بی  از )تلویزیون  -3

، به  وبی بیان کننده این مدعا است رسانه و ورزش هزوح هاي نامه ها و پایان الت، پژوه فرا تحلیل مقا     

هاي ورزشی و میادین   گیر فعالیت هایی که در فضاي اجتماعی گری ان که بخ  قابل توجهی از آسیش

ها  براي مثال در یکی از مقاله  شوند، هاي اجتماعی نیز بازتولید می تربیت بدنی شده است،  از دریچه رسانه

هاي  ارزیابی برنامه"شود که  زشی تلویزیون پردا ته شده است، بیان میهاي ور که به آسیش شناسی برنامه

، واجد بر ی نکات در (دربی)آورد  هاي پی  از شهر ورزشی مورد نار نشان داده است که اغلش برنامه

ها  فرستند و حساسیت آن هایی هستند که تماشاگران را با ذهنیت منفی به ورزشگاه می پردا تن به حاشیه

هاي بعد  برنامه"همچنین   (.313.  ، ص3139نیا،  فتحی) "زنند ي بازي و بعد از آن دامن میس تماشارا هنگا
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 "اند ها نزدیک شده از این برنامه رد انتاار هاي مو از مسابقات شهرآورد نیز به ندرت به ویژگی

 (.313. ، ص3139نیا، فتحی)

ها  اي که در  مقاالت، پایان نامه ها و پژوه  ها بدان نقاظ وعپ و عملکردهاي منفی رسانه عالوه بر این،     

 :استدسته بندي به شکل زیر قابل  اشاره شده بود،

 (بجز فوت ال)عملکرد وعیپ رسانه ها در انعکاس ا  ار رشته هاي ورزشی مختلپ -3

 هاي شهرستانی انعکاس ا  ار ورزشی مربوب به پایتخت و فراموشی تی -1

ها براي دست یابی به موفقیت تجاري و مالی، برنامه هایی مناسش با  رسانه)رشی سا تن برنامه هاي سفا-1

 (.سازند شان می ذالقه حمایت کننندگان مالی

 سازي در میان اعضاي جامعه توجهی به فرهنگ فراموشی رویکرد فرهنگی ورزش و بی-4

 اي و ک  توجهی به ورزش همگانی توجه به ورزش حرفه-1

 سازي سطحی و عدس توجه به بحث فرهنگهاي  سا تن برنامه-6

رسانی،  هاي ورزشی که ع ارتند از اطالع ي رسانه هاي عمده دهد، که بین نق  نتایج تحقیق نشان می      

با توسعه فرهنگ ورزش ارت اب معنادار وجود دارد و شدت این  ،سازي و مشارکت اجتماعی آموزشی، فرهنگ

، نق  (411/1)  ، نق  آموزشی(491/1) رسانی نق  اطالع ارت اب با توجه به آزمون کرامر براي

دهد که ارت اب  مقادیر فوق نشان می. بود( 191/1)و نق  مشارکت اجتماعی ( 131/1) سازي فرهنگ

  زمان صرف شده ،ي فرهنگ ورزشی در حد متوسط است و از دیدگاه کارشناسان هاي ورزشی با توسعه رسانه

آن، احتماالً کوتاهی یا   است که دلیل عمده%  3/3زیون جهت ورزش بانوان مط وعات ورزشی، رادیو و تلوی

طور کلی نتایج تحقیق حاور با  به  .هاي ورزشی در جهت ورزش د تران و بانوان است ریزي رسانه عدس برنامه

اند  که اظهار داشته( 3137) ، مهدویان مشهدي(3136) ، کردي(3136) ، قاسمی(3131) تحقیقات غفوري

ي تحقیقات همچنین نشان  نتیجه  . هاي گروهی در توسعه ورزش نق  به سزایی دارند، همسویی دارد انهرس



      111   فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه

 

هاي کشوري و استانی  بر ورزش، رسانه( تلویزیون، رادیو و نشریات)ها  رغ  تاثیرگذاري رسانه دهند که علی می

سازي  صد است و بیشتر برنامه در 1اند و زمان موجود براي ورزش کمتر از  توجه چندانی به این امر نداشته

 ي فوق با نتایج تحقیقات غفوري که نتیجه استاي  هاي قهرمانی و حرفه هاي ورزشی مختص ورزش رسانه

اند  همخوانی دارد که بیان داشته( 3137) مشهدي و مهدویان( 3137) ، کردي(3136) ، قاسمی(3131)

با ووعیت مطلوب تفاوت معناداري دارد به طوري  هاي گروهی در توسعه ورزش کشور ووعیت موجود رسانه

آموزي کمتر از  هاي گروهی به ورزش دان  که براي مثال، کردي اظهار داشته است که میزان توجه رسانه

 .درصد است( 3)

هاي ورزشی در توسعه  هاي چهارگانه رسانه بندي نق  توان به اولویت از دیگر نتایج پژوه  حاور می     

مشارکت ( 4فرهنگ سازي ( 1 آموزشی( 1 رسانی اطالع( 3: پردا ت که بدین صورت استفرهنگ ورزش 

گیري ذهنیات و تغییر رفتار  هاي ورزشی در شکل با توجه با اهمیت ورزش و همچنین نق  رسانه . اجتماعی

آموزشی،  رسانی، اطالع)هاي چهارگانه  میزان ارت اب بین نق  ارزیابیورزش و تماشاگري، در این تحقیق به 

توان از دیدگاه صاح ناران  می . هاي ورزشی پردا ته شد رسانهو ( عیسازي و مشارکت اجتما فرهنگ

هاي ورزشی استفاده کرد  هاي رسانه هاي گروهی و همچنین متخصصان تربیت بدنی در طراحی برنامه رسانه

ش براي رشد و شکوفایی ورزش در تا این ارت اب مؤثرتر گردد و در نهایت با تأثیرگذاري مث ت، بستري مناس

 . شودسطح کشور ایجاد 

 ها نامه های راهبردی مقاالت و پایان کار تحلیل راه فرا

هایی که مورد  ها و پژوه  نامه هایی که در مقاالت، پایان کار اي از راه در این بخ  از تحقیق چکیده     

اي از  با اراله  الصهاین تحقیق، آن است که هدف از این کار  . د، آورده شده استتحلیل قرار گرفتن فرا

 .برداردهاي ورزشی  گامی در جهت به ود عملکرد رسانه هاي متخصصین اجتماعی ورزش، راه رد

 هاي ورزشی ري مالی الزس به رسانهتخصیص اعت ا-3
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 ها و تاسیس کانال ا تصاصی ورزش در رادیو تلویزیون توجه به امر فرهنگ سازي از طریق رسانه-1

 ورزشو هاي تربیت بدنی با گرای  رسانه  ها و دانشکده اي ا تصاصی در دانشگاه اوافه شدن رشته-1

 اي در جهان وس و فنون ورزش رسانهتامین مالی و تاسیس مرکزي جهت ارزیابی و تحقیقات عل-4

شناسان،  هاي تماشاگران با دعوت از جامعه هاي ورزشی به موووع رفتار رسانه توجه ویژه  -1

 و سایر متخصصان مرت ط( ناسی ورزشش ویژه جامعهه ب)شناسان،کارشناسان ورزش  روان

هاي جنجال برانگیز نایر شایعات، رجز  وانی و  توجه به اصول  ها از پردا تن به حاشیه پرهیز رسانه -6

 دي ورزش مانند همکاري و جوانمرديبنیا

ي  در رساله( 3137)براي مثال قاسمی  . انیهاي ورزش مید رسانی درست و مطابق با واقعیت اطالع -7

 دهد که  دکتراي  ود نشان می

در زمینه انتقال و پخ  ا  ار ورزشی  هاي ملی، تنها نس ت به عملکرد رسانه کارشناسان تربیت بدنی نه     

به مط وعات ورزشی باید در نوع نگاه  ود ، دارند که ها اغلش اذعان می انتقاداتی جدي دارند، بلکه آن

( محلی -هاي بومی معلولین و ورزش  ایی، پرورشی، نهادها، بانوان، قهرمانی، حرفه)هاي ورزشی  مولفه

ها به ورزش بانوان  توجه رسانه  ،شود که تغییر ایجاد کنند، چرا که در ارزیابی کیفیت ا  ار مالحاه می

اي نیز  قهرمانی و حرفههاي دیگر بسیار ک  است و همچنین در توجه به ورزش  در مقایسه با رشته

 ورزشی فوت ال است  رشته ط وعات برها و م تفاوت بی  از اندازه آشکار است و بیشترین تاکید رسانه

 .(311-314.  صص)

اي نگاه یکسانی وجود  حتی در تعاریپ مشخص از ورزش قهرمانی و حرفه"عالوه برا این، به گفته قاسمی،  

 .(311 -314.  ، صص3173اسمی، ق) "ندارد که نس ت به آن قل  بزنند
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 پیشنهادات تحقیق

ها درک  ود را  هایی هستند که ما از طریق آن ول بخ  اعامی از مشاهدات و تجربهها مسئ رسانه     

اي از  درواقژ، بخ  عمده  (.3191چوپانکاره، ) بخشی  سامان مینس ت به جهان پیرامون و نحوه عملکرد آن 

ها به  آن (. 3191چوپانکاره، ) اند اي دارد که از پی  سا ته شده هاي رسانه پیاسنگرش ما به دنیا، ریشه در 

همچنین در تغییر  هاي جامعه دارند و ها و هنجار لحاظ دارا بودن دامنه نفوذ وسیژ، اثر مستقیمی بر ارزش

ن اثرگذاري نار از ای صرف  .(3191چوپانکاره، ) کنند هاي جامعه نق  بسزایی ایفا می ها و نگرش آگاهی

شوند؛ یعنی ابزاري براي  هاي جمعی یکی از منابژ قدرت در جوامژ نیز محسوب می غیرملموس، رسانه

توان از ظرفیت  رو می از این. مدیریت و استفاده از ظرفیت بالقوه جامعه براي حرکت به سوي رشد و پیشرفت

ها  استفاده کرد حال آن که رسانه ها در جهت اشاعه و سوق دادن هرچه بیشتر مردس به سمت ورزش رسانه

  .(3191چوپانکاره، ) برند نیز از جذابیت و هیجان ورزش براي جلش مخاطش سود می

هاي مث ت و  ها و ورزش وجود دارد که داراي جن ه توان گفت رابطه متقابلی بین رسانه در حقیقت می     

این در مورد کند، اما  کمک قابل توجهی میها  ورزش در جلش مخاطش به رسانهکه  با وجود آن . منفی است

کنند یا نه،  ها نیز به همان اندازه در جهت اشاعه ورزش درست و ترویج فرهنگ ورزش فعالیت می که رسانه

به مناور جذب مخاط ان بیشتر به دن ال آنها شود تا  ها موجش می گرایی رسانه مادي . جاي تردید وجود دارد

ها باید  ود را با چنین روندي  به هر حال رسانه  .هاي همگانی ی باشند تا ورزشهاي قهرمانی و رقابت ورزش

هاي واقعی مردس از ورزش در هیاهوي  ن اید نیاز بردارند و  گاس  عمومیهاي  سازگار کنند و در جهت نیاز

 . ود، به فراموشی سپرده شودتجاري  اکثر رساندن سود  ها و به حد ت لیغات رسانه

ها باید به این نکته مه  توجه  کنندگان رسانه سازان، نویسندگان و تهیه ذاران، مدیران، برنامهسیاستگ     

ها محسوب  هاي اجتماعی ر فرهنگی رسانه تنها یکی از رسالت  داشته باشند که پردا تن به ورزش همگانی نه

شود  کشور نیز قلمداد میشود، بلکه پشتوانه محکمی براي همگانی کردن و بسط و توسعه ورزش قهرمانی  می

 . ها را دچار بحران کند مدت ممکن است رسانه و توجه بی  از حد به جن ه تجاري ورزش در بلند
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ان ریز موزشی و برنامهآپژوهشی، )سه بخ  مه  را براي  اتیبه ا تصار پیشنهادما  ،جدول زیر نیزدر      

 : ای  وردهآ( طرب امور اجتماعی و مسئولین ذي

 پیشنهادات تحقیق: رچهاجدول 

پیشنهادات به 

 هاي پژوهشی بخ 

-همسو نمودن بخشهاي پژوهشی با نیازهاي ملموس اجتماعی و دوري از فلسفه -3

کردهاي دو نهاد اصلی  کژکارتوجهی به هاي ناري که موجش بیبافی و بسط داده

 شد واهد  ورزش و رسانه

 و علوس اجتماعیموزشی تربیت بدنی آتعامل فکري و ناري دو نااس  -1

پیشنهادات به 

 هاي آموزشی بخ 

در میان دانشجویان  ي ورزش و رسانه حوزهآموزش و ترویج نتایج علمی مربوب به  -3

 و اساتید و متخصصین این حوزه

با  شناسی ورزش جامعهي ها و جلسات فراگیر و مستمر در حوزه برگزاري همای  -1

 (تربیت بدنی و علوس اجتماعی ي در حوزه) نارانحضور کارشناسان و صاحش

-ه )شناسی اجتماعی ي آسیشاي در حوزهگسترش و شیوع مطالعات بین رشته -1

 ( ، اصحاب رسانه و فعاالن ورزشیشناسانکاري جامعهفکري و ه 

پیشنهادات به 

ریزان امور برنامه

اجتماعی و مسوولین 

 ربطذي

 ورزششناسی ي جامعهی در حوزهآوردهاي پژوهشگران اجتماعاستفاده از دست -3

 هاي پژوهشی و آموزشیجان ه با بخ هاي همهتخصیص بودجه و همکاري -1

مناور تسهیل در دستیابی محققان  تشکیل بانک اطالع رسانی و قابل دسترسی به -1

براي مثال تهیه بانک جامعه اطالعاتی از مقاالت و ) به آمار و اطالعات مورد نیاز

 (شناسی ورزش جامعه  ا در حوزهه نامه پایان
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