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Abstract
The goal of this research is to present a pattern for
optimum performance of sport media with an aim to
develop professional football. The research was conducted
in a qualitative grounded theory manner. Experts in the
field of research constitute the statistical society, in which
the method of snowball sampling was used. The data was
collected through 12 interviews. However, three
additional interviews were also done for certainty. The
data was analyzed in three coding levels: open, axial, and
selective. In the three levels of coding, main and
subsidiary categories were identified and were related to
each other, which included causal conditions
(information, public ethics improvement, reflection and
analysis of problems, exaggeration, education, and
financial development), basic conditions (documentation,
modeling, knowledge management, human resources
supply, and broadcast programing), interfering conditions
(panel discussion, discourse, environmental monitoring,
modernism, institutionalization, and characterization),
strategies (needs assessment, targeted operationalization,
and communication), and consequences (sociability,
pervasion, and dynamism of development). Ultimately,
the coding process is defined and the final model is
formed.
Keywords: Optimum Performance, Sport Media,
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چکيده
 الگوي عملکرد بهینه رسانههاي ورزشی با رویکرد،هدف پژوهش حاضر
 این پژوهش از نوع كیفی بود كه با بهكارگیري.توسعه فوتبال حرفهاي بود
 جامعه آماري پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق.نظریة دادهبنیاد انجام شد
بودند كه نمونهگیري از آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام
 مصاحبه به مرحله اشباع56  دادهها بعد از انجام، در این تحقیق.پذیرفت
 دادهها. مصاحبه انجام گردید51  با این حال جهت اطمینان،نظري رسیدند
 در سه مرحلة. محوري و انتخابی تحلیل شدند،طی سه مرحلة كدگذاري باز
 مقولههاي اصلی و فرعی شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند كه،كدگذاري
 انعکاس و، تقویت اخالق عمومی،عبارت بودند از شرایط علّی (اطالعرسانی
 و توسعه مالی)؛، آموزش، آگاهیرسانی، برجستهسازي،تحلیل مشکالت
 تأمین منابع انسانی، مدیریت دانش، الگوسازي،شرایط زمینهاي (مستندسازي
 نظارت، گفتمانسازي،و تولید برنامه)؛ شرایط مداخلهگر (هماندیشی
، نهادینهسازي و شخصیتپردازي)؛ راهبردها (نیازسنجی، نوگرایی،محیطی
، همگانی،مأموریتگرایی هدفمند و ارتباطات)؛ و پیامدها (جامعهپذیري
 در نهایت نیز پارادایم كدگذاري تشریح و.) و پویایی توسعه،فراگیر شدن
.مدل نهایی شکل گرفت
 فوتبال، توسعه، رسانههای ورزشی، عملکرد بهینه:واژههای کلیدی
.حرفه ای
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مقدمه
رسانهها قويترین ابزار براي طرح و رواج اندیشهها و كارآمدترین
وسایل براي نفوذ فرهنگها و نگرشها به قلب جوامع محسوب
میشوند و به منبع غالب شکلگیري واقعیتهاي اجتماعی در
جوامع تبدیل شدهاند (هنري .)6456 ،در واقع بخش عمدهاي از
نگرش ما به دنیا ریشه در پیامهاي رسانهاي دارد كه از پیش
ساخته شدهاند .آنها به لحاظ دارا بودن دامنة نفوذ وسیع ،اثر
مستقیمی بر ارزشها و هنجارهاي جامعه دارند .پژوهشها نشان
میدهند افراد زیادي از رسانهها براي آگاهی و یا بحث پیرامون
ورزش استفاده مینمایند (وانگ برگ .)6451 ،5امروزه رسانهها
عامل بسیار مؤثري در شکلگیري ارزش و هنجارهاي اجتماعی
به شمار میروند كه در بخش ورزشی ،محتواي برنامهها و مطالب
درج شده در آن میتوانند تأثیر بسزایی در پیشرفت و بهبود
وضعیت كشور داشته باشند (دي بوسچر .)6451 ،6لذا میتوان
بیان داشت كه رسانههاي جمعی مانند رادیو ،تلویزیون ،روزنامهها
و رسانههاي مجازي ،نقش مهمی در اطالعرسانی ،توسعة
راهبردها و پیشرفت ورزش دارند (جعفري و همکاران)6453 ،؛ از
طرفی توسعه و پیشرفت كشورها شاخصهاي مختلفی دارد كه
یکی از مهمترین آنها ورزش است (زركی و همکاران.)6451 ،
معرفی الگوهاي ورزشی در تمامی جهان از طریق رسانهها
موجب شده است تا جوانان در سراسر جهان الگوهاي مقبولی را
كه رسانهها معرفی میكنند ،الگوي خود قرار دهند و با آنها شبیه-
سازي كنند (آزادي)6456 ،؛ همچنین قدرت رسانههاي جمعی
موجب مطالعات وسیعی در زمینة تأثیر رسانه در دامنهاي گسترده
شده است (كردي ،)6443 ،كه این نگرش سبب توجه بیشتر
دولتها از نظرهاي اقتصادي روي رسانههاي جمعی میشود
(كردي .)6443 ،با توجه به مباحث مذكور و اهمیت و جایگاه
رسانههاي جمعی میتوان گفت كه رسانههاي جمعی میتوانند از
طریق كانالهاي ارتباطی بزرگ مانند رادیو و تلویزیون و به
واسطة تبلیغات سازمانیافته ،در توسعة برنامههاي ورزشی
سودمند بوده و تأثیر بسزایی در فرهنگسازي ورزش داشته باشند
كه در این میان رسانههاي ورزشی یکی از مهمترین آنها است.
رسانههاي ورزشی از ابزارهاي مهم توسعه ورزش هستند
(قاسمی ،)6441 ،و در گرایش و جذب افراد جامعه به ورزش اثر
مطلوبی داشتهاند (قره .)6450 ،بسیاري معتقدند كه توسعه
فناوريهاي رسانهاي باعث كم شدن كیفیت زندگی افراد شده

است ،با این حال اندروس )6454( 1در تحقیق خود بیان میدارد
كه رسانهها تا  %16بر روي آگاهی مردم از امور مختلف زندگی
تأثیر میگذارند و در مورد گرایش افراد به ورزش و فعالیتهاي
تربیت بدنی این میزان به  %14میرسد .بر همین اساس پژوهش
شهبازي و همکاران ( )6451نشان میدهد كه نقش رسانه در
مورد اطالعرسانی پیرامون مکانهاي مناسب و برنامههاي
آموزشی ورزش مطلوب میباشد و در نتیجه رسانهها میتوانند در
صورت عملکرد صحیح موجب ارتقاء رشد سالمتی در جامعه
شوند .پژوهش ایتزن و سیج )6451( 0نیز نشان داد كه نقش
رسانه در پیشرفت و توسعه ورزش بسیار حیاتی است و همچنین
تلویزیون نیز در این راستا بیشترین نقش را ایفا مینماید .گیل1
( )6451نیز در نتایج تحقیق خود نشان میدهد كه رسانهها نقش
مهمی در توسعه و پیشرفت سازمانهاي ورزشی ،باشگاهها و
ورزشکاران دارند .در میان رسانههاي ورزشی ،تلویزیون ،رادیو،
مطبوعات و رسانههاي مجازي به دلیل دامنه فراگیري بیشتر،
میتوانند نقش مهمتري داشته باشند (قاسمی.)6441 ،
امروزه یکی از مهمترین دغدغه كشورهاي در حال توسعه نیل
به توسعه ورزش است .كشور ایران نیز در این راه گام نهاده و
تمام تالش خود را در مسیر توسعه ورزش به كار گرفته است و
به این منظور برنامههایی تدوین كرده و در حال اجراي آنها است؛
برنامههاي اول تا ششم توسعه كشور گواهی بر این تالش است
(آزادي .)6456 ،یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی كه در
سالهاي اخیر رشد چشمگیر داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر
قرار داده است ورزش فوتبال است؛ توسعه حرفهاي فوتبال گامی
در راستاي توسعه ورزش كشور است و فوتبال به دلیل تأثیر در
زندگی فردي و اجتماعی ،مورد توجه مردم و دولت قرار دارد
(سازمان تربیت بدنی .)6451 ،عادات و رفتار ورزشی افراد جامعه،
نگرشها و باورهاي آنان در مسائل پیرامون فوتبال ،توسعه و
حرفهاي شدن این ورزش ،همگی تحت تأثیر متقابل گرایشهاي
جامعه و رسانهها قرار گرفته است كه یکی از راههاي حمایت از
توسعه حرفهاي فوتبال و این باورها و نگرشها ،رویکرد و
عملکرد رسانههاي ورزشی میباشد (كردي.)6443 ،
بر اساس نظریات مختلف پژوهشگران رسانههاي ورزشی به
مثابه بزرگراههاي اطالعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار بر افکار
عمومی ،نقش مهمی در فرایند اطالعرسانی ،گفتمانسازي،
آموزش ،مشاركت اجتماعی ،فراهم نمودن زمینه نقد و گفتگو،
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شفافسازي نهادهاي متولی ورزش ،جلب مشاركت اجتماعی و
فرهنگسازي ورزشی در جامعه و اعتالي ورزش كشور و توسعه
و فراگیر نمودن آن بر عهده دارند (خالدیان .)6450 ،رابطه ورزش
و رسانه از اواخر قرن نوزدهم با روزنامه شروع شد و در قرن
بیستم به رادیو و تلویزیون رسید (هوم)6441 ،5؛ این دو رابطه
متقابل دارند و داراي تأثیرات مثبت و منفی بر روي هم هستند؛
مثبت از این نظر كه فناوري رسانهاي بدون شک باعث توسعه و
رواج ورزش در جهان میشود و متقابال ورزش نیز میتواند آثار
مفیدي از نظر جذب مخاطب (كه مهمترین نیاز رسانه است)
براي رسانه گردد؛ و جنبه منفی هم از این نکته نشأت میگیرد
كه رسانهها به دنبال تنها بخشی از ورزش كه سودآورتر است،
میباشند و نیازهاي واقعی مردم از ورزش در هیاهوي تبلیغات به
فراموشی سپرده میشود ،و یا اینکه رسانهها با اخبار كذب و غیر
واقعی و شایعات چالشبرانگیز گاها منجر به آشوب و بینظمی در
بین ورزشکاران ،عالقهمندان و حتی مدیران ورزش میگردند و با
شروع بحثهاي حاشیهاي و انتقاد با تعریف و تمجیدهاي بیجا از
مبحث اصلی كه همان توسعه و پیشرفت ورزش است ،دور
میشوند (زركی و همکاران .)6451 ،در نتیجه رسانهها با پخش
خبرهاي صحیح ،واقعگرایانه و ارائه راهکارهاي مناسب در بین
مردم میتوانند نقش راهبردي براي توسعه و ارتقاء ورزش به ویژه
فوتبال حرفهاي داشته باشند (مرادي .)6455 ،جو فوا)6451( 6
بیان میدارد كه استفاده از رسانههاي ورزشی باعث افزایش جذب
هوادار در تیمهاي فوتبال و توسعه این رشته ورزشی میشود.
سیگوانسیا و همکاران )6453( 1نیز معتقدند كه رسانهها پل
ارتباطی بین مردم و باشگاههاي ورزشی لهستان میباشند كه
باعث توسعه و جذب عالقهمندان به ورزش حرفهاي میگردند.
براي توسعه و گسترش فوتبال حرفهاي به تبلیغ و ترغیب افراد
جامعه نیاز است و همچنین گسترش و مشاركت در توسعه
فوتبال ،بدون انگیزه ممکن نیست (پفیستر)6451 ،0؛ براي
دستیابی به این منظور رسانههاي ورزشی باید انگیزههاي
صحیح و عقالنی مخاطبان را شناسایی كنند .مخاطبان رسانهها
معموالً ،اطالعات موردنیاز خود را از منابعی میگیرند كه با افکار
و اعتقاداتشان ،همسو است .یعنی پیامگیران و مخاطبان برنامهاي
را تماشا میكنند و مطلبی را نمیخوانند ،مگر آنکه آن را دوست
داشته باشند (فتحینیا و همکاران .)6441 ،بیشتر مردم از طریق
تلویزیون ،رادیو و مطبوعات با فوتبال ارتباط برقرار میكنند و
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سهم این رسانهها در زندگی برخی از طبقات اجتماعی بسیار
باالست (جعفري.)6451 ،
در كشور ایران و در حال حاضر هماهنگی الزم در میان
رسانههاي ورزشی ملی و سازمانها و نهادهاي ورزشی در
راستاي استفاده كامل از برخی نقشهاي رسانه مشاهده نمیشود
و در مواردي خود این نقشها براي دستاندركاران كامالً
مشخص نیست ،لذا به نظر میرسد در برخی از محورهاي مهم
توسعه ورزش از حداكثر ظرفیت رسانهها متناسب با نیاز كشور
استفاده نمیشود (یوسفی .)6450 ،حال با وجود طرح نظام جامع
توسعه ورزش كشور و وجود نهاد و ابزار مهمی همچون
رسانههاي ورزشی براي حصول به اهداف این طرح و تحقق
مأموریتهاي آن ،به نظر میرسد كاربرد مناسب و نقش مؤثر
رسانههاي ورزشی در راهبردهاي این طرح پیشبینی نشده است.
آریامنش و همکاران ( )6451معتقدند كه موقعیت برنامههاي
ورزشی سازمان صدا و سیماي ایران با توجه به مدل تعالی در
منطقة رقابتی قرار دارد كه براي توسعه این برنامهها
استراتژيهایی نیز تدوین شده است.
با توجه به فقدان راهبردهاي مدون و عملیاتی مرتبط با
برنامههاي موجود و نبود مطالعات و عدم شناخت از نقاط قوت و
ضعف از یک سو و تهدیدات سازمان صدا و سیماي كشور از
سوي دیگر ،انتخاب استراتژي مناسب و مشخص در توسعة
برنامههاي ورزشی سازمان صدا و سیما به عنوان یکی از
قدرتمندترین رسانههاي كشور به یک چالش تبدیل شده است
(ظهرابی و همکاران .)6456 ،لذا تدوین برنامههایی با رویکرد
توسعه ورزش با استفاده از متخصصان و صاحبنظران ورزشی،
روانشناسی و جامعهشناسی كه نگرش ورزشی داشته و نیازهاي
واقعی قشر جوان را لمس و درک میكنند ،ضروري است و در
این راستا ،رسانههاي ورزشی نقش مؤثري میتوانند ایفا كنند
(سند راهبردي نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش.)6441 ،
همچنین با توجه به مطالعات انجام شده و مسائل بیان شده و
اهمیت توسعه فوتبال در سطح حرفهاي میتوان گفت طراحی
الگوي عملکرد بهینه رسانههاي ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال
حرفهاي ،میتواند باعث پیشرفت این رشته ورزشی در كشور شود.
ارائه گزارش دقیق و كارشناسانه از وضعیت عملکرد رسانههاي
ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفهاي میتواند به شناخت
وضعیت موجود و مطلوب رسانهها در توسعه فوتبال بینجامد و به
عنوان راهکاري مناسب براي برنامه ریزي صحیح و بهبود
تصمیمگیري مدیران رسانه در آینده شناخته شود .در نهایت
اینکه ،از یک طرف صاحبنظران بر این موضوع اذعان دارند كه
كشور ایران پتانسیل بسیار باالیی براي افتخارآفرینی و كسب
جایگاه شایسته در عرصههاي بینالمللی فوتبال دارد ،اما روند
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گذشته نشان داده است تا كنون جایگاه فوتبال حرفهاي متناسب
با وضعیت مطلوب مورد نظر مردم و مسئولین كشور نبوده است و
رشد و توسعه این رشته نیازمند حركتی منسجم ،همراه با برنامه-
ریزي دقیق و متناسب بر اساس نگرشها و رویکردهاي رایج در
فوتبال جهان است و از طرف دیگر رسانهها با توجه به ظرفیت
اطالعرسانی و آموزش ،نقش غیر قابل انکار در مسیر توسعه
فوتبال حرفهاي دارند و میتوانند با عملکرد خود ،متغیرهاي
توسعه فوتبال را بهبود بخشند و در نهایت منجر به توسعه فوتبال
حرفهاي در كشور شوند ،لذا با توجه به اینکه مطالعات انجام شده
در زمینه عملکرد رسانههاي ورزشی در توسعه فوتبال حرفهاي به
ویژه در داخل كشور محدود بوده و همچنین الگو یا مدلی جامع
براي توسعه فوتبال حرفهاي در باشگاههاي لیگ برتر در این
حیطه وجود ندارد بنابراین این موضوع هم به عنوان خال
پژوهشی و هم به عنوان فقدان راهکاري عملی و مناسب منطبق
با شرایط موجود در عملکرد رسانههاي ورزشی و همچنین توسعه
فوتبال ایران میتواند مطرح گردد .براساس موارد مطرح شده،
هدف اصلی این پژوهش الگوي عملکرد بهینه رسانههاي ورزشی
با رویکرد توسعه فوتبال حرفهاي است.
روششناسی پژوهش
از لحاظ نوع و تحلیل دادهها؛ این تحقیق از نوع كیفی با
رویکرد نظریهسازي دادهبنیاد رهیافت نظاممند است .نظریهسازي
دادهبنیاد شامل مفهومسازي ،تعیین و تعریف مقولهها ،پرورش
مقولهها از لحاظ ویژگیها ،ابعادشان و سپس مرتبط كردن
مقولهها با یکدیگر از طریق فرضیهها یا جمالت حاكی از ارتباط
است .ابزار اصلی گردآوري دادهها ،مطالعه و بررسی ادبیات
تحقیق و همچنین مصاحبه است .در روش تحقیق نظریهسازي
دادهبنیاد انتخاب منابع و مشاركتكنندگان از نوع نظري است كه
اصطالحاً به آن نمونهگیري نظري نیز گفته میشود .در این
روش ،در پایان هر مصاحبه و بررسی متون مربوطه ،دادهها
تحلیل و بر اساس آن ،منابع و مشاركتكنندههاي بعدي انتخاب
میشوند (نمونهگیري هدفمند با روش گلوله برفی) و این روند تا
جایی ادامه مییابد كه همه مفاهیم و مقوالت اصلی تشکیل-
دهنده پدیده مورد بررسی ،به اشباع نظري برسند.

در این تحقیق ،دادهها بعد از انجام  56مصاحبه با خبرگان
(اساتید مدیریت ورزشی ،جامعهشناسی ورزشی و مدیران اجرایی
كه در این زمینه صاحبنظر بودند) به مرحله اشباع نظري
رسیدند ،اما براي افزایش ضریب اطمینان ،سه مصاحبه دیگر نیز
انجام و تجزیه و تحلیل شد .جدول ( )5بیانگر نمونه آماري
پژوهش است.
جدول  -6نمونه آماري پژوهش

سمت

تعداد

تحصیالت

نوع فعالیت

مدیرعامل باشگاه
لیگ برتري
مدیر حراست و رئیس
كانون هواداران
باشگاه
كارشناس فوتبال

1

دكتري تخصصی

اجرایی

5

دكتري تخصصی

اجرایی

5

كارشناسی ارشد

اجرایی

54

دكتري تخصصی

پژوهشی

هیئت علمی دانشگاه،
آشنا به حوزه فوتبال

روش تحلیل دادهها در روش تحقیق نظریهسازي دادهبنیاد؛
پرسش و مقایسه مستمر است كه در رویکرد نظاممند استراوس و
كوربین )6441( 5در سه مرحله اصلی كدگذاري باز ،6كدگذاري
محوري 1و كدگذاري گزینشی( 0انتخابی) انجام میشود .بدین
معنا كه در هر یک از سه مرحله مذكور ،پاسخها به پرسشهاي
مطرح شده با یکدیگر مقایسه میشوند و مفاهیمی كه از آنها به
دست میآید مبناي گردآوري دادههاي بعد محسوب میگردند
(داناییفر و امامی .)6446 ،براي تعیین پایایی و روایی نیز از
روش لینکلن و گوبا 1استفاده شده است كه این مفهوم از چهار
عنصر قابلیت اعتبار ،3قابلیت انتقال ،6قابلیت اعتماد ،1و قابلیت
تائید 3شکل میگیرد (داناییفر و مظفري .)6441 ،جدول ( )6بیانگر
مراحل تأیید روایی و اعتبار بر اساس روش لینکلن و گوبا میباشد.

ارائه الگوی پارادایمی عملکرد بهينه رسانههای ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفهای

جدول  -6روایی و اعتبار بر اساس روش لینکلن و گوبا

فرآیند
شاخص
صرف زمان كافی براي پژوهش و تأیید
اعتبار
دادههاي مصاحبه توسط مصاحبه شونده
انتقالپذیري اخذ نظرات خبرگانی كه در پژوهش شركت
نداشتند
مستندسازي و حفظ تمامی گامهاي
تأییدپذیري
پژوهش و مستندات در فرآیند پژوهش
ثبت و ضبط تمامی جزئیات پژوهش و
قابلیت
یادداشتبرداري در تمام طول انجام
اعتماد
مصاحبه و روند پژوهش
همچنین شاخص پایایی بازآزمون بین كدگذاريهاي
پژوهشگر در دو فاصله زمانی در جدول ( )1ارائه شده است .بر
این اساس پژوهشگر در حین انجام این پژوهش و در جریان
كدگذاري مصاحبهها ،سه مصاحبه را به عنوان نمونه در یک
فاصله  64روزه مورد كدگذاري مجدد قرار داد.
جدول  -3میزان درصد پایایی باز آزمون

ردیف عنوان
مصاحبه
5

P5

6

P6

1

P1

كل

تعداد
كل
كدها
65
56
66
34

پایایی باز
تعداد تعداد
آزمون
توافقات عدم
توافقات (درصد)
4/63
1
53
4/16
1
50
4/66
3
53
4/66
50
03
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بر اساس نتایج حاصل از جدول ( )1ضریب پایایی بازآزمون
مصاحبههاي این پژوهش برابر  4/66میباشد ،كه میتواند
قابلیت اعتماد و ثبات كدگذاري مصاحبهها را مورد تائید قرار
دهد.
تحلیل دادهها نیز با كمک نرمافزار ماكسكیودا 5نسخه 6451
انجام شد.
یافتههای پژوهش
در این تحقیق با تجزیه و تحلیل دادههاي حاصل از مصاحبههاي
عمیق نیمهساختاریافته با خبرگان سعی شده است تا به تبیین
الگوي عملکرد بهینه رسانههاي ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال
حرفهاي اقدام شود .روند تجزیه و تحلیل دادهها براساس نظریه
دادهبنیاد رهیافت نظاممند (رویکرد استراوس و كوربین) در سه
مرحله كدگذاري اولیه ،كدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی
(انتخابی) انجام شده است .در انتهاي مراحل سهگانه كدگذاري،
الیههاي مدل نهایی تحقیق به صورت تکتک و شماتیک ارائه
شده است .در نهایت ،مدل نهایی تحقیق با تركیبكردن این
الیهها ارائه شد.
در جدول ( )0مشاهده میشود كه از مجموع  536كد باز متمركز
شده 61 ،كد محوري استخراج گردیده است؛ در این میان  51كد
مربوط به شرایط اصلی (علی ،زمینهاي ،مداخلهگر) و هفت كد
مربوط به راهبردها و پیامدها میباشند.
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جدول  -2كدهاي باز ،مفاهیم و مقولهها (انتخابی)
کدهای باز متمرکز شده
بخشی ،ارتقاء سطح آگاهی ،تقویت پتانسیلهاي ورزشی ،شفافسازي ،بیان واقعیتها ،پرداختن به متن اشاعه ارزشها ،آگاهی
فوتبال ،ارتقاء دانش عمومی مردم ،افزایش سطح دانش فوتبالی ،افزایش شناخت ،آگاهی اجتماعی
برنامههاي آموزشی جهت نگهداري امکانات ،تجزیه و تحلیل برنامههاي آموزشی توسعه ،گسترش برنامههاي آموزشی ،آموزش
فوتبال ،ارائه كلیپهاي آموزشی ،یادگیري ورزش فوتبال از طریق آموزش ،ارائه فیلمها و تصاویر آموزشی ،ترویج فیلمها و تصاویر
آموزشی
ارائه جدیدترین اخبار ،پوشش خبري ،ارائه اخبار صحیح ،معرفی دورهها و كارگاهها ،نپرداختن به حواشی ،انعکاس برنامههاي
فوتبالی ،پوشش خبري بعد از مسابقه ،بازنمایی ،پوشش مسابقات لیگهاي پایه ،انتقال سریع اطالعات ،ارائه بیطرفانه اطالعات،
رسانی دقیق و سریع ،ارائه نکردن اخبار كذب ،نقل نکردن قولهاي جنجالی ،نمایش مسابقات ،پوشش پوشش اخبار و وقایع ،اطالع
خبري مسابقات ،تحمیل نکردن ایدهها ،پوشش خبري ،پوشش مسابقات ردههاي پایه ،نپرداختن به شایعات ،اخبار موثق ،پررنگ
نکردن جنبههاي منفی ،رعایت اصل بیطرفی

برجستهسازي فواید ،پوشش گسترده اخبار ،استفاده از تصویرها و سمبلها ،پخش انیمیشنها و شعارهاي تبلیغاتی ،تکرار قالب-
هاي نمایشی ،توجه به ظرفیتهاي ملی ،تبلیغ ،ساخت برنامههاي پویانمایی ،برگزاري مسابقات فوتبال ،ارائه تبلیغ فوتبالی،
گرامیداشت ایام خاص
ریشهیابی عدم حمایت مخاطبین ،ریشهیابی علل توسعه فوتبال ،بررسی چرایی عدم حضور سرمایهگذاران ،بررسی مسائل روز
دنیاي فوتبال ،بیان مشکالت فوتبال ،ریشهیابی فساد ،انعکاس مشکالت ،تحلیل مشکالت ،توجه به پدیده وندالیسم ،مصاحبه
با كانون هواداران
توجه به مباحث مالی و درآمدزایی ،برنامههاي تخصصی در جهت درآمدزایی ،معرفی راههاي درآمدزایی ،تدوین برنامههاي
چالشی در بحث درآمدزایی ،بهبود فرهنگ حمایت مالی ،جذب بخش خصوصی ،معرفی زیرساختهاي تجارت الکترونیک،
شناخت راههاي برندسازي
زیرپا نگذاشتن ارزشها ،اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران ،قبول پیشنهادات و انتقادهاي دیگران ،فرهنگ نقد و گفتگو،
فراهم كردن زمینههاي نقد و گفتگو ،توسعه اخالقیات
مستندسازي ورزشی و آموزشی ،مستندسازي درباره كاركردهاي مثبت ،مستند ورزشی و آموزشی ،پخش زندگینامه
فوتبالیستهاي مطرح ،ساخت زندگینامه ،مستندسازي فوتبال ،معرفی و شناخت امکانات ،اعالم استانداردهاي بینالمللی
معرفی الگوهاي موفق هواداري ،الگوسازي شخصیتهاي فوتبالی ،الگوسازي ورزشکاران مشهور ،الگوسازي مناسب از
قهرمانان ،الگوسازي ،الگوسازي قهرمانان ورزشی ،معرفی ورزشکاران و قهرمانان
دانش فنی ،دانش اصحاب رسانه ،دانش برنامهسازان ،ارتقاء دانش برنامهسازان ،دانش فنی ،سواد رسانهاي ،سواد رسانهاي
مدیران
بکارگیري گزارشگران متبحر ،استفاده از مجربان و گزارشگران خبره ،استفاده برنامهساز متخصص ،مدیران متخصص ،اندیشه
فوتبالی مدیران ،استفاده از مدیران متخصص ،استفاده از افراد باتجربه ،انعطافپذیري ،استفاده كارشناسان خبره
برنامههاي تخصصی ،پخش برنامههاي تخصصی ،برنامههاي تخصصی ،برنامههاي تخصصی ،برنامههاي استعدادیابی،
برنامههاي تحلیلی و پژوهشی ،پخش برنامههاي تحلیلی ،برنامههاي تفسیري و تحلیلی ،برنامههاي تحلیلی و پژوهشی ،تهیه
برنامههاي جذاب و پركشش ،تولید برنامههاي با كیفیت ،محتواي با كیفیت
برگزاري همایش ،راهاندازي پژوهشکده مطالعاتی ،افزایش مطالعات و تحقیقات ،برگزاري سمینارهاي علمی ،برگزاري
همایش ،راهاندازي پژوهشکده مطالعاتی ،برگزاري میزگردهاي تخصصی ،میزگردهاي كارشناسی ،تحلیل رابطه رسانه و
ورزش
گفتمانسازي در حوزههاي تخصصی ،گفتمانسازي حول محورهاي توسعه ،گفتمانسازي حول نقش رسانهها ،گفتمانسازي
محورهاي ورزش ،گفتمانسازي حول محورهاي فوتبال
بهرهگیري از فناوري ،ایدههاي نوین
اشاره به گذراندن اوقات فراغت ،ایجاد هیجانات و نشاط اجتماعی ،طرح جذاب و پركشش ورزش ،آگاهی اجتماعی ،ارتقاء
دانش و معلومات مردم
حضور افراد فرهیخته ،دعوت از ستارهها ،مصاحبه با مربیان و باشگاههاي برتر ،استفاده از كارشناسان برتر ،دعوت از مربیان
برتر ،گفتوگو با صاحبنظران ،بهرهبردن از دیدگاه صاحبنظران ،بهكارگیري كارشناسان خبره ،دعوت از مربیان تحصیل-

کد محوری

مقوله

(مفاهيم)
آگاهیرسانی

آموزش

اطالع رسانی

برجسته سازي

شرایط
علی

انعکاس و
تحلیل
مشکالت
توسعه مالی
تقویت اخالق
عمومی
مستند سازي
الگوسازي
مدیریت دانش

شرایط
زمینهاي

تأمین منابع
انسانی
تولید برنامه

هم اندیشی

گفتمان سازي
نوگرایی
نهادینه سازي
شخصیت
پردازي

شرایط
مداخلهگر

ارائه الگوی پارادایمی عملکرد بهينه رسانههای ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفهای

كرده
پیگیري ،ارزیابی شاخصهاي تجارت الکترونیک ،پایش مستمر ،نظارت بر عملکرد برنامهها و برنامهسازان ،ترغیب رسانهها
در تداوم ایفاي وظایف
بررسی كاركرد رسانههاي خارجی ،همکاري با رسانههاي مطرح ،همکاري با خبرنگاران مطرح ،بررسی برنامههاي كشورهاي
پیشرفته
شناخت انگیزهها ،تحقیقات نیازسنجی ،پرداختن به انتظارات مخاطبان
تقویت ارتباطات ،روشهاي مؤثر ارتباطی ،مبادله ،تقویت روابط عمومی ،افزایش مشاركت
سیاستها و راهبردهاي منسجم ،مأموریتگرایی هدفمند ،برنامهریزي ،سیاست و راهبردهاي منسجم و هماهنگ ،برنامه-
ریزي ،تعریف اركان توسعه ،تعریف مبانی توسعه ،عمل به وظایف حرفهاي ،مقبولیت ،تعریف استانداردهاي كیفی،
استانداردهاي كیفی ،طراحی الگوي عملکرد بهینه ،نگاه ملی ،احساس مسئولیت
درونی شدن ورزش فوتبال ،پذیرش ورزشکاران ،جذب افراد به فوتبال ،افزایش انگیزه كار داوطلبانه ،فرهنگ انجام فوتبال
نزد جامعه ،ارزشهاي فوتبال ،توسعه فرهنگ فوتبال ،حس مشترک و مثبت در جوامع
همگانی نمودن ،فراگیر شدن ،افزایش مشاركت ،ترغیب و تشویق همگانی
توسعه و گسترش فوتبال پایه ،حرفهاي شدن فوتبال ،توسعه فوتبال حرفهاي ،توسعه فوتبال قهرمانی ،توسعه فوتبال همگانی
و تفریحی ،پرداختن به فوتبال پرورشی و تربیتی ،حرفهاي شدن فوتبال ،پویایی چرخ صنعت

در این تحقیق براي نمایش كدهاي انتخابی و قابل فهم بودن
آنها بر اساس نتایج جدول ( )0الیههاي تفکیک شدهاي ارائه
شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق ارائه گردید .نشانگرهاي
شرایط علی در این تحقیق شامل مفاهیم اطالعرسانی ،تقویت
اخالق عمومی ،انعکاس و تحلیل مشکالت ،برجستهسازي،
آگاهیرسانی ،آموزش ،و توسعه مالی؛ نشانگرهاي شرایط
زمینهاي شامل مفاهیم مستندسازي ،الگوسازي ،مدیریت
دانش ،تأمین منابع انسانی و تولید برنامه؛ نشانگرهاي شرایط
مداخلهاي شامل مفاهیم هماندیشی ،گفتمانسازي ،نظارت
محیطی ،نوگرایی ،نهادینهسازي ،و شخصیتپردازي؛
نشانگرهاي راهبردها شامل مفاهیم نیازسنجی ،مأموریتگرایی
هدفمند و ارتباطات؛ و نشانگرهاي پیامدها نیز شامل مفاهیم
جامعهپذیري ،همگانی ،فراگیر شدن ،و پویایی توسعه میباشند.
لذا نهایتاً براساس تركیب الیههاي ارائه شده ،مدل نهایی
تحقیق در شکل ( )5نمایش داده شده است.
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نظارت محیطی
الگوبرداري
نیازسنجی
ارتباطات

راهبردها

مأموریت گرایی
هدفمند
جامعه پذیري
همگانی و
فراگیر شدن
پویایی توسعه

شکل  -6مدل نهایی پژوهش

پیامدها
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بحث و نتيجهگيری
یکی از پدیدههاي اجتماعی كه در سالهاي اخیر رشد
چشمگیري داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده است،
ورزش میباشد ،طوري كه امروزه از مهمترین دغدغه
كشورهاي در حال توسعه نیل به توسعه ورزش است .از طرفی
یکی از نمادهاي اصلی ورزش به ویژه ورزش حرفهاي ،فوتبال
است .برنامهریزيها در توسعه فوتبال حرفهاي باعث میشود
كه روشها و ابزارهاي مختلف تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار
گیرند ،كه در این میان رسانههاي ورزشی را میتوان به عنوان
یکی از مهمترین آنها نام برد .رسانههاي ورزشی از ابزارهاي
مهم توسعه حرفهاي فوتبال هستند كه در تحقق بسیاري از
اهداف توسعه حرفهاي آن اثرگذارند (هیل 5و همکاران،
 .)6451حال با توجه به نقش انکارناپذیر رسانههاي ورزشی در
آگاهسازي ،اطالعرسانی و همچنین شکلدهی و جهتدهی
افکار جامعه در طرحهاي مربوط به توسعه فوتبال حرفهاي
كشور؛ به نظر میرسد كاستیهایی در جهت بروز عملکرد
بهینه رسانههاي ورزشی وجود دارد كه این كاستیها میتواند
زمینهساز ضعف در این حوزه شده باشد .لذا تحقیق حاضر بر
آن بود تا بتواند الگوي عملکرد بهینه رسانههاي ورزشی با
رویکرد توسعه فوتبال حرفهاي را تدوین نماید.
براساس مدل برخاسته از دادههاي پژوهش ،نشانگرهاي
شرایط علی در این تحقیق شامل مقولههاي اطالعرسانی،
تقویت اخالق عمومی ،انعکاس و تحلیل مشکالت ،برجسته-
سازي ،آگاهیرسانی ،آموزش و توسعه مالی است .نقش
اساسی وسایل ارتباطی ،اطالعرسانی و انتشار جریان
رویدادهاي اجتماعی است و همین امر به انسان امکان میدهد
محیط زندگی را بهتر بشناسد و با توجه به آن ،احتیاجات فردي
یا اجتماعی خود را مرتفع سازد ،در برابر دیگران راه و رسم
شایسته پیش گرفته ،اندیشههاي خوب به دست آورده و
قضاوتهاي درست نشان دهد و به طور كلی به عنوان
عضوي از اعضاي جامعه با آگاهی به حقوق و مسئولیتهاي
خویش و با آزادي و آسایش به زندگی ادامه دهد .مرادي و
همکاران ( ،)6455ایرج پور و همکاران ( ،)6456جعفري و
همکاران ( ،)6451شهبازي و همکاران ( ،)6451جعفري و
همکاران ( )6453و بانسیلیسکو ،)5364( 6نیز پیشتر در

بررسی نقشهاي عمده رسانههاي ورزشی ،اطالعرسانی و
آگاهیرسانی را شناسایی كرده بودند .نقش دیگر رسانههاي
گروهی در ورزش بیان مشکالت مربوط به ورزش ،از طریق
نقد و تحلیل این مشکالت و انعکاس آنها به بخشهاي
مختلف اجرائی ،مردم و ارائه برخی راهکارهاي اساسی ،براي
حل معضالت موجود است كه میتواند حساسیت عمومی و
انگیزه را براي توسعه ورزش باال ببرد .شهبازي و همکاران
( )6451در نتایج پژوهش خود بیان میدارند كه رسانهها با
ارائه راهکارهاي مؤثر باعث میشوند كه زمینه الزم براي
دسترسی راحت و بهتر دانشجویان به ورزش فراهم آید .نقش
برجستهسازي رسانهها اذعان میدارد كه توجه رسانههاي
جمعی به موضوعات معین موجب میشود تا اهمیت آن
موضوعات از نظر مردم افزایش یابد .به عبارت دیگر ،رسانهها
بر درک عموم از اهمیت موضوعات تأثیر میگذارند؛ با پوشش
زیاد خبري خود ،نحوه اولویتبندي مشکالت عمومی توسط
مردم را تعیین مینمایند؛ اولویتهاي توده مردم را شکل می
دهند؛ در برخی شرایط با پوشش خبري و محتواي خود،
جهتگیري ذهنی سیاستمداران ،مدیران و رهبران كشور را
تعیین مینمایند (سورین وتانکارد .)6443 ،1سرانجام وسایل
ارتباطی با تهیه و انتشار خبرهاي گوناگون علمی و فرهنگی
میتوانند معلومات جدید و اكتشافات تازه را در اختیار افراد
بگذارند ،و با آگاه ساختن افراد افق دید آنها را گسترش دهند و
تأمین نیازهاي آنان را تسهیل و تسریع نمایند .اهمیت وظیفه
آموزشی وسایل ارتباطی در جوامع معاصر به حدي است كه
بعضی از جامعهشناسان براي مطبوعات ،رادیو ،تلویزیون و
سینما نقش آموزش موازي یا آموزش دائمی قائل هستند.
جامعهشناسان معتقدند كه وسایل ارتباطی با پخش اطالعات و
معلومات جدید به موازات كوشش معلمان و استادان ،وظیفه
آموزشی انجام میدهند و دانستنیهاي علمی و فرهنگی و
اجتماعی دانشآموزان و دانشجویان را تکمیل میكنند (كردي،
 .)6443جاوید و اسدي ( )6451نیز در نتایج پژوهش خود بیان
میدارند كه رسانهها بیشترین نقش را در آموزش افراد جامعه
دارند .یکی دیگر از شرایط علی ،نقش رسانههاي ورزشی در
مفهوم توسعه مالی است .توسعه و افزایش منابع مالی در
فوتبال بر اثر تعامل با رسانههاي ورزشی شکل میگیرد و این

ارائه الگوی پارادایمی عملکرد بهينه رسانههای ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال حرفهای

افزایش باعث رشد و توسعه فوتبال میشود (رضایی صوفی و
شعبانی)6450 ،
براساس مدل برخاسته از دادههاي تحقیق نشانگرهاي
شرایط زمینهاي در این تحقیق مشمول مقولههاي الگوسازي،
تأمین منابع انسانی ،مستندسازي ،مدیریت دانش ،و تولید
برنامه میباشد .الگوها بیشتر كاریکاتوري از واقعیت هستند كه
اگر خوب ترسیم شوند ،برخی ویژگیهاي سیماي واقعی را به
تصویر میكشند .الگو عالوه بر سادگی و كمک به درک
آسانتر ،در اتخاذ تصمیم قبل از اجرا و پیشبینیهاي الزم نیز
كمک میكند .در این زمینه عربنرمی ( )6451ایجاد فضاهاي
نمادین كه قهرمانان و شخصیتهاي محبوب و الگو در آن
وجود دارند و به نوعی ورزش را بازتاب میدهند ،را به
رسانههاي ورزشی توصیه میكند .امروزه همانطور كه در
نتایج پژوهش رضوي و طالب پور ( )6451نیز به آن اشاره
شده است ،یکی از زمینههاي مهم توسعه ورزش ،توسعه و
تأمین منابع انسانی است كه بخش عمدهاي از این منابع را
نیروهاي داوطلب شکل میدهند؛ لذا رسانههاي گروهی
میتوانند در ایجاد انگیزه این نیروها بسیار مؤثر باشند .رسانه-
هاي گروهی همچنین در انتخاب و حفظ مدیران متخصص
نیز میتوانند اثرگذار باشند ،نتایج بررسی داودي ( )6444نیز
نشان میدهد كه این باور در بسیاري از مخاطبان وجود دارد
كه مسئوالن ،مربیان و بازیکنان ورزشی كشور تحت تأثیر
فضاسازيهاي رسانههاي ورزشی جابهجا و تعویض شدهاند.
یکی دیگر از شرایط زمینهاي مستندسازي رسانهها است.
مستند و مستندسازي در هنر هفتم از تأثیرگذاري باالیی بر
اقشار مردم در هر نقطهاي از جهان برخوردار است .برنامههاي
مستند تلویزیونی با توجه به چگونگی بیان واقعیتها
قالببندي میشوند .مستند گزارشی و توصیفی ،از شیوههاي
گوناگون بیان واقعیت در تلویزیون میباشند .از آنجایی كه
تلویزیون مهمترین بستر مستندسازي در كشور محسوب
میشود و اثري كه از این رسانه پرمخاطب پخش میشود باید
از نظر اطالعات مخاطبین را ارتقاء دهد ،بنابراین برنامههاي
مستند همانند سایر برنامههاي تلویزیونی نیازمند جذابیت
هستند و چون فقط برحسب موضوع پیش میروند ،باید با
استفاده از پژوهش و تحقیق به جذابیت بیشتر مستندها كمک
كرد .مورد دیگر از شرایط زمینهاي ،مدیریت دانش است كه
سازمانهاي رسانهاي موفق به طـور نظامیافته و فناورانـهاي،
دانش را از طریـق مراحل كسب ،خلـق ،ذخیره ،تحلیل و
دادهكاوي ،انتقـال و نشـر و به كارگیري دانش هدایت می-
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كنند .دانش را میتوان به وسیله مجاري رسمی ماننـد
كنفرانسها ،اینترنت ،روزنامهها ،مجالت و نیز از طریـق
كانـالهاي غیررسمی ماننـد تجمعهاي اجتمـاعی ،فـیلمها و
غیره به دسـت آورد؛ صالحی ( )6456نیز معتقد است مدیریت
دانش ،قلب تپنده سازمان رسانهاي است .آخرین جزء از
شاخصهاي شرایط زمینهاي كه شناسایی شد مبحث تولید
برنامه است .به نظر كردي ( )6443محتواي برنامهها و مطالب
درجشده در رسانهها میتواند تأثیر بسزایی در پیشرفت و بهبود
وضعیت ورزش كشور داشته باشد ،كه برخالف اولویتهاي
تولید ،تأمین و پخش در گروههاي برنامهساز ورزشی سیما،
اولویت تلویزیون در عمل ،پرداختن به ورزشهاي رسانهاي،
اختالفها و حواشی مرتبط با رشتههاي محدود و پرطرفدار
براي جلب توجه مخاطب در ساعات پربیننده است (قاسمی و
همکاران.)6451 ،
براساس مدل برخاسته از دادههاي تحقیق نشانگرهاي
شرایط مداخلهاي در این تحقیق مشمول مقولههاي هم-
اندیشی ،گفتمانسازي ،نظارت محیطی ،نوگرایی ،نهادینه-
سازي و شخصیتپردازي میباشد .هماندیشی از مهمترین
نشانگرهاي شرایط مداخلهاي است .هماندیشی ابزاري براي
دستیابی به تعداد بیشتري از عقاید یک گروه از افراد ،در مدت
زمانی كوتاه است (گروه مترجمان میثاق مدیران.)6446 ،
هماندیشی میتواند ارزش فراوانی براي شناسایی فرصتهایی
همچون توسعه بازار ،مقابله با مسایل و مشکالت سازمانی یا
به طور كلی حل مسئله داشته باشد .درک این موضوع ،به
عنوان ابزاري اساسی براي همه انسانها ،به ویژه مدیران
كالن جامعه ،از ضروریات ادراكی است .دیگر نشانگر شرایط
مداخلهگر گفتمانسازي است كه هدف اصلی آن ،تأثیرگذاري
بر افکار عمومی ،فرهنگسازي ،جریانسازي اجتماعی ،اصالت
دادن به موضوعات و ارزشهاي مورد نظر است كه رسانههاي
جمعی به مثابه بزرگراههاي اطالعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار
بر افکار عمومی ،نقش مهمی در فرایند گفتمانسازي و فراگیر
كردن آن بر عهده دارند (خالدیان و همکاران .)6450 ،گفتمان
سازي حول محورهایی از جمله ورزش و همبستگی اجتماعی،
ورزش و سالمت ،ورزش و صلح جهانی ،نقش ورزش در
گسترش ارتباطات اجتماعی و غیره میتواند به تعمیقبخشی و
اصالت یافتن كاركردها و تأثیرات ورزش و همگانی و فراگیر
كردن آن كمک نماید (عباسی و اكبري .)6456 ،نظارت
محیطی ،یکی از اقدامات مؤثر براي كسب اطمینان از
قرارگرفتن اقدامات و فعالیتهاي جاري رسانههاي ورزشی ،در
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جهت اهداف پیشبینی شده و منطبق با اقدامات برنامهریزي
شده ،است .از آنجاییكه هر سازمان جهت تحقق اهدافی
مشخص موجودیت مییابد و رفتار افراد در آن تابع موازین و
مقرراتی است ،اعمال كنترل و نظارت ضروري است؛ بهویژه
در رسانههاي ورزشی كه اهداف متعددي در آن دنبال میشود
و پیچیدگی در ارائه برنامهها در آن بیش از هر رسانه دیگري
به چشم میخورد .بر این اساس سلیمی و همکاران ()6455
نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند كه فقدان نظام جامع
نظارت بر عملکرد یکی از موانع مهم توسعه اخالق حرفهاي در
رسانههاي ورزشی است .نوگرایی یکی دیگر از نشانگرهاي
شرایط مداخلهگر است كه به منزله بهرهگیري از فناوريهاي
اطالعاتی و ارتباطی و همچنین انتشار ایدههاي نوین در
رسانهها براي توسعه ورزش است .همچنین رسانهها به دلیل
تأثیري كه در شکلدهی به نگرش و رفتـار مخاطبـان دارند،
میتوانند ابزاري مهم در نهادینه كردن ورزش در سـطح
جامعـه باشـند؛ چرا كه فقط در صورت نهادینه شدن آن است
كه میتوان شـاهد تغییـرات ریشـهاي و بنیادي بود .اسکات5
( )6441نیز نهادینه كردن را عبارت از فراهم آوردن زمینهها و
شرایطی میداند كه موجب ثبات و پایداري و فراهم شدن
رفتارهاي مطلوب شود .الزم به ذكر است از طریق فراگرد
نهادینه شدن ،رفتار نامنظم و پیشبینیناپذیري جاي خود را به
رفتار منظم و پیشبینیپذیر میدهد .آخرین نشانگر مورد
بررسی در شرایط مداخلهاي شخصیتپردازي است .یکی از
نظریههایی كه در قالب آن شخصیتپردازي مطرح شده است،
نظریه مطالعات فرهنگی است .این نظریه كه تا اندازه زیادي
بر نشانه یا مفهومشناسی تکیه میكنند ،با توجه به روشهایی
كه محتواي رسانهها تفسیر میشوند ،به مفهوم فرهنگی
محصوالت رسانهاي عالقهمند هستند كه هم تفاسیر قالب و
هم متضاد را شامل میشوند .مطالعات فرهنگی ،جامعه را به
عنوان زمینه عقاید رقیب در برخورد با بیان معانی میبیند.
مطالعات فرهنگی روش مشهور و مفیدي است كه بر فرهنگ-
سازي و شخصیتپردازي توسط رسانهها تأكید دارد (خالدیان و
همکاران.)6450 ،
براساس مدل برخاسته از دادههاي تحقیق نشانگرهاي
راهبردها در این تحقیق مشمول مقولههاي نیازسنجی،
مأموریتگرایی هدفمند و ارتباطات میباشد .نیازسنجی ،به

فرآیندي اشاره دارد كه نتیجه آن شامل مجموعهاي از نیازهاي
آموزشی و فرصتهاي بهبود در افراد است كه براساس اولویت
تنظیم شدهاند؛ از طرفی نیازسنجی رسانهاي دستیابی به
اطالعاتی درباره وظایف اصلی و عملی الزم براي ایفاي نقش
رسانهاي ،دانش ،مهارت و نگرشهاي ضروري براي انجام آن
وظایف میباشد (تقیزاده و كیا .)6450 ،بنابراین نیازسنجی
میتواند براي كمک به بهبود شایستگیها و عملکرد گروههاي
شغلی ،موضوعات بهرهوري و حل مسأله ،نیاز به آمادگی و
پاسخگویی به تغییرات آینده در وظایف شغلی به كار برده شود.
ماموریتگرایی به مثابه تعریف شاهراهی براي فعالیتهاي
رسانههاي ورزشی است .این اقدام به ویژه براي رسانههاي در
حال توسعه و نوپا از جمله شبکه ورزش ضروري است ،چراكه
مراكز توسعه یافته عمدتاً در مرزهاي دانش حركت میكنند،
ولی مراكز درحال توسعه حتما باید مأموریت محوري داشته
باشند .منظور از ارتباطات نیز در تحقیق حاضر ،ارتقاء
دیپلماسی ورزشی رسانههاي ورزشی است تا از این طریق با
تجربه و اندیشه كشورهاي توسعهیافته در این زمینه آشنایی
پیدا كنند و عملکردي مشابه با آنها را براي حركت به سمت
توسعه اتخاذ نمایند .در همین راستا بخشی چناري و همکاران
( )6453در تحقیقی نشان دادند بازبینی و بازنگري
آئیننامههاي اجرایی نهادهاي ورزشی (وزارت ورزش ،كمیته
ملی المپیک و غیره) ،برگزاري جلسات هماهنگی بین وزارت
ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی
ورزشی ،آموزش مدیران سیاسی -ورزشی كشور با اصول اولیه
تعامالت بینالمللی در سطح جهانی ،تدوین و اجراي یک
برنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقاء دیپلماسی
ورزشی ،و تعریف و تببین مفهوم دیپلماسی ورزشی به
دستگاهها و نهادهاي دولتی فعال در حوزه دیپلماسی عمومی،
راهکارهاي مهم در توانمندسازي و تقویت دیپلماسی ورزشی
در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران است.
در نهایت براساس مدل برخاسته از دادههاي تحقیق
نشانگرهاي پیامدها در این تحقیق مشمول مقولههاي جامعه-
پذیري ،همگانی و فراگیر شدن و پویایی توسعه است .جامعه-
پذیري عبارت است از فرآیندي كه طی آن مخاطبان رسانهها،
درگیر ورزش فوتبال میشوند ،نقشها و الزامات آن را فرا می-
گیرند و آن را ادامه میدهند (شهبازي راد و همکاران)6451 ،؛
و در واقع فوتبال در جامعه فراگیر میشود .فوتبال و جامعه
داراي الگوهاي ارزشی و به اصطالح «پیکربندي رفتاري»
مشترک هستند .تحول و دگرگونی فوتبال خارج از جامعه
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انجام نمیشود ،بلکه توسعه آن در پیوند نزدیک با محیط
اجتماعی تحقق مییابد كه كنش درون آن انجام میشود؛ در
واقع فوتبال بازتابدهنده روابط اجتماعی جامعه است .بیامون5
( )6454اذعان كرده است كه نقش و اهمیت عوامل جامعه-
پذیري ،باالتر و بااهمیتتر از دیگر عوامل از جمله پویایی
توسعه است .همگانی و فراگیر شدن ،از جمله پیامدهایی است
كه در صورت بهكارگیري راهبردها حاصل میشود .قاسمی
( )6441معتقد است در دنیاي امروز كه انسانها زیر سلطه
تکنولوژي قرار گرفتهاند ،نیاز روزافزون به استراحت ،سرگرمی،
و كاهش اضطراب و نگرانیهاي ناشی از زندگی دشوار
ماشینی دارند ،در این میان رسانهها به عنوان یکی از ابزارهاي
مهم تفریحی و سرگرمی میتوانند با پخش برنامههاي
سرگرمكننده و آموزشی بر اوقات فراغت افراد تأثیرات
تعیینكنندهاي داشته باشند .رسانهها به واسطه نقشهاي
سیاسی ،اقتصادي ،تجاري ،اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی خود
از ابزارهاي مهم توسعه به خصوص فوتبال به شمار میروند و
نقش مهمی در این زمینه ایفاء مینمایند .پویایی توسعه از
دیگر پیامدها است.
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در بررسی نظامهاي مختلف مشاهده میگردد كه نحوه
درک نسبت به ورزش و فعالیتبدنی متفاوت است و میزان
توجه مردم و حکومت هر كشور بر هریک از ابعاد مشاركتی یا
قهرمانی ورزش ،شکلدهنده نظام واقعی ورزش و رویکردهاي
توسعه ورزش در آن جامعه است؛ اما مسلم است كه در همه
جوامع ،توسعه ورزش بخش مهمی از توسعه اجتماعی و
اقتصادي است و براي توسعه مناسب ورزش در هر كشور باید
به تمامی ابعاد ورزش به شکل مناسبی توجه گردد .رسانه و در
رأس آن تلویزیون یکی از عوامل مهمی است كه از قابلیت و
قدرت تأثیرگذاري بر تمام ابعاد ورزش برخوردار است .میتوان
از رسانهها بهعنوان ابزاري براي توسعه ورزش فوتبال بهره
گرفت ،همانگونه كه جوامع توسعه یافته با تمام توان خود از
رسانهها بهرهبرداري كرده و در جهت نهادینهسازي ،ایجاد
مشاركت ،تشویق سرمایهگذاري ،ایجاد و عرضه اولویتهاي
توسعه و ارائه راهبردهاي اجرایی به مسئولین و مردم در جهت
توسعه مقوالت مختلف به خصوص ورزش فوتبال استفاده
كردهاند.
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