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چکيده
ورزشی با رویکرد هاي الگوي عملکرد بهینه رسانههدف پژوهش حاضر، 

كارگیري نوع كیفی بود كه با به این پژوهش از بود.اي توسعه فوتبال حرفه
جامعه آماري پژوهش خبرگان آگاه به حوزه تحقیق  انجام شد. بنیاددادهنظریة 

به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام آنها  ازگیري بودند كه نمونه
اشباع  به مرحلهمصاحبه  56بعد از انجام ها ، دادهاین تحقیقدر پذیرفت. 

ها . دادهام گردیدمصاحبه انج 51ین حال جهت اطمینان رسیدند، با انظري 
طی سه مرحلة كدگذاري باز، محوري و انتخابی تحلیل شدند. در سه مرحلة 

اصلی و فرعی شناسایی و به یکدیگر مرتبط شدند كه هاي كدگذاري، مقوله
رسانی، تقویت اخالق عمومی، انعکاس و اطالع)علّی  شرایط از بودند عبارت

 رسانی، آموزش، و توسعه مالی(؛سازي، آگاهیتحلیل مشکالت، برجسته
 انسانی تأمین منابعمستندسازي، الگوسازي، مدیریت دانش، )اي شرایط زمینه

سازي، نظارت اندیشی، گفتمانگر )همو تولید برنامه(؛ شرایط مداخله
ی، نیازسنج)راهبردها  پردازي(؛و شخصیت سازيمحیطی، نوگرایی، نهادینه

پذیري، همگانی، جامعه)پیامدها و  گرایی هدفمند و ارتباطات(؛مأموریت
ریح و تشنهایت نیز پارادایم كدگذاري  در فراگیر شدن، و پویایی توسعه(.

 .نهایی شکل گرفت مدل
ورزشی، توسعه، فوتبال های عملکرد بهینه، رسانههای کلیدی: واژه

.حرفه ای

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, 

Develop Professional Football.
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  مقدمه

مدترین آو كارها ترین ابزار براي طرح و رواج اندیشهقويها رسانه
به قلب جوامع محسوب ها و نگرشها وسایل براي نفوذ فرهنگ

اجتماعی در هاي گیري واقعیتشوند و به منبع غالب شکلمی
از اي واقع بخش عمده در(. 6456اند )هنري، تبدیل شدهجوامع 

دارد كه از پیش اي رسانههاي در پیامریشه  نگرش ما به دنیا
اند. آنها به لحاظ دارا بودن دامنة نفوذ وسیع، اثر ساخته شده

ها نشان پژوهش .هنجارهاي جامعه دارندها و ارزشمستقیمی بر 
ن موایا بحث پیرو گاهی اي آبرها رسانهاز زیادي اد فرادهند می
ها وزه رسانهامر(. 6451، 5نمایند )وانگ برگمیده ستفاا شورز

جتماعی ارزش و هنجارهاي اگیري عامل بسیار مؤثري در شکل
و مطالب ها ورزشی، محتواي برنامهكه در بخش روند شمار می به

بسزایی در پیشرفت و بهبود  تأثیرتوانند شده در آن می درج
توان (. لذا می6451، 6)دي بوسچر دنوضعیت كشور داشته باش

ها جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامههاي رسانه بیان داشت كه
رسانی، توسعة ش مهمی در اطالعهاي مجازي، نقو رسانه
از  (؛6453)جعفري و همکاران،  دارند ورزشو پیشرفت راهبردها 

مختلفی دارد كه هاي و پیشرفت كشورها شاخص توسعه طرفی
  (.6451 ،ی و همکارانكرز) از مهمترین آنها ورزش استیکی 

ها الگوهاي ورزشی در تمامی جهان از طریق رسانه معرفی
موجب شده است تا جوانان در سراسر جهان الگوهاي مقبولی را 

-و با آنها شبیهدهند ، الگوي خود قرار كنندمعرفی میها كه رسانه

جمعی هاي (؛ همچنین قدرت رسانه6456 ،يادزآ) سازي كنند
گسترده اي ر دامنهرسانه د تأثیرموجب مطالعات وسیعی در زمینة 

رش سبب توجه بیشتر نگ این (، كه6443 ،)كردي شده است
شود جمعی میهاي از نظرهاي اقتصادي روي رسانهها دولت

با توجه به مباحث مذكور و اهمیت و جایگاه (. 6443 كردي،)
ز توانند اجمعی میهاي توان گفت كه رسانهجمعی میهاي رسانه

 رگ مانند رادیو و تلویزیون و بهرتباطی بزهاي اكانالطریق 
ورزشی هاي یافته، در توسعة برنامهواسطة تبلیغات سازمان

 سازي ورزش داشته باشندبسزایی در فرهنگ تأثیرسودمند بوده و 
ترین آنها است. از مهم یکی ي ورزشیهارسانه انیم نای در كه

 هستند ورزش توسعه مهم ابزارهاي از ورزشی يهارسانه
ثر ورزش ابه  افراد جامعه و جذب یشاگردر ، و (6441 ،ی)قاسم

معتقدند كه توسعه  يار(. بسی6450)قره،  نداشتهدامطلوبی 
شده افراد  یزندگ تیفیباعث كم شدن ك يارسانه يهايفناور

                                                                             

           

دارد ( در تحقیق خود بیان می6454) 1اندروسحال  نیاست، با ا
 یر مختلف زندگمردم از امو یآگاه يبر رو %16تا ها رسانه كه

 يهاتیافراد به ورزش و فعال شیگذارند و در مورد گرایتأثیر م
پژوهش بر همین اساس  د.رسیم %14به  زانیم نیا یبدن تیترب

نقش رسانه در  دهد كهنشان می (6451شهبازي و همکاران )
هاي هاي مناسب و برنامهمکان پیرامونرسانی مورد اطالع

توانند در ها میرسانهنتیجه  در شد وباآموزشی ورزش مطلوب می
صورت عملکرد صحیح موجب ارتقاء رشد سالمتی در جامعه 

( نیز نشان داد كه نقش 6451) 0شوند. پژوهش ایتزن و سیج
رسانه در پیشرفت و توسعه ورزش بسیار حیاتی است و همچنین 

 1نماید. گیلتلویزیون نیز در این راستا بیشترین نقش را ایفا می
 نقشها دهد كه رسانه( نیز در نتایج تحقیق خود نشان می6451)

 وها باشگاه ورزشی،ي هاسازمان پیشرفت و توسعه در مهمی
رادیو،  تلویزیون، ورزشی، يهارسانهمیان  دارند. در ورزشکاران
 بیشتر، فراگیري دامنه دلیل به هاي مجازيو رسانه مطبوعات

 .(6441 ،یقاسم)تري داشته باشند توانند نقش مهممی
 لیدر حال توسعه ن يترین دغدغه كشورهامهمیکی از امروزه 
ن راه گام نهاده و یدر ا نیز رانیشور اكاست. ورزش به توسعه 

به كار گرفته است و ورزش توسعه  ریرا در مس تمام تالش خود
 ؛آنها است يو در حال اجرا كرده نیتدو ییهامنظور برنامه نیبه ا

 تالش است نیبر ا یتوسعه كشور گواهتا ششم  اول يهابرنامه
 در كه فرهنگی و اجتماعی مسائل از. یکی (6456 ،يآزاد)

 تأثیر تحت را مردم آحاد و داشته چشمگیر رشد اخیر يهاسال
 گامی ي فوتبالاحرفه فوتبال است؛ توسعه ورزش است داده قرار
 در تأثیر دلیل به فوتبال و است ورزش كشور توسعه راستاي در

 دارد قرار دولت و مردم توجه مورد اجتماعی، و فردي زندگی
 جامعه، افراد ورزشی رفتار و . عادات(6451 بدنی، تربیت سازمان)

 و توسعه پیرامون فوتبال، مسائل آنان در باورهاي وها نگرش
 يهاشیگرا متقابل تأثیر تحت ي شدن این ورزش، همگیاحرفه
 از هاي حمایتراه یکی ازكه  ستگرفته ا قرارها رسانه و جامعه

 و رویکرد ،هانگرش و این باورها و فوتبال ياحرفهتوسعه 
 (.6443 كردي،) باشدیم ورزشی يهارسانه عملکرد

به  ورزشیي سانههار پژوهشگران بر اساس نظریات مختلف
ر فکاابر ار گذتباطی تأثیرارپل و طالعاتی ي اهاهاگررمثابه بز
زي، سانگفتما، سانیرعطالایند افردر نقش مهمی ، عمومی

، زمینه نقد و گفتگو نمودنفراهم  ،جتماعیاكت رمشازش، موآ
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و جلب مشاركت اجتماعی ، ورزششفافسازي نهادهاي متولی 
توسعه ر و كشوي ورزش عتالو اجامعه در شی زي ورزسافرهنگ

ورزش رابطه  (.6450)خالدیان،  ندداره بر عهددن آن گیر نموافرو 
اواخر قرن نوزدهم با روزنامه شروع شد و در قرن  و رسانه از

دو رابطه  ن؛ ای(6441 ،5م)هو دیرس ونیزیتلو و ویبه راد ستمیب
؛ هم هستند يبر رو یو منف ثبتم اتتأثیر يمتقابل دارند و دارا

بدون شک باعث توسعه و  يارسانه يكه فناور نظر نیثبت از ام
آثار  تواندیم زیش نو متقابال ورز شودیرواج ورزش در جهان م

( رسانه است ازیترین ن)كه مهم جذب مخاطباز نظر  يدیمف
د ریگیت مأنکته نش نیهم از ا یجنبه منفگردد؛ و رسانه  يبرا

 ،از ورزش كه سودآورتر است یها به دنبال تنها بخشرسانهكه 
به  غاتیتبل ياهویمردم از ورزش در ه یواقع يازهایباشند و نمی

 ریها با اخبار كذب و غرسانه نکهیا ایو  ،شوده میسپرد یفراموش
در  ینظمیمنجر به آشوب و بگاها  زیبرانگچالش عاتیو شا یواقع

و با  گردندورزش می رانیمد یمندان و حتهورزشکاران، عالق نیب
از  جایب يدهایو تمج فیو انتقاد با تعر ياهیحاشهاي بحثشروع 

 دور ،ورزش است فتشریكه همان توسعه و پ یمبحث اصل
ها با پخش هرسان جهی(. در نت6451 ،ی و همکاران)زرك شوندمی

 نیمناسب در ب يو ارائه راهکارها انهیگراواقع ح،یحص يخبرها
به ویژه  و ارتقاء ورزش توسعه يبرا ينقش راهبرد توانندیمردم م

( 6451) 6جو فوا. (6455ي، داشته باشند )مراداي فوتبال حرفه
جذب  شیباعث افزاورزشی هاي استفاده از رسانهدارد كه بیان می

شود. هاي فوتبال و توسعه این رشته ورزشی میهوادار در تیم
ها پل كه رسانه ند( نیز معتقد6453) 1سیگوانسیا و همکاران

باشند كه هاي ورزشی لهستان میارتباطی بین مردم و باشگاه
د. نگرداي میفهمندان به ورزش حرباعث توسعه و جذب عالقه

افراد به تبلیغ و ترغیب اي فوتبال حرفهبراي توسعه و گسترش 
 گسترش و مشاركت در توسعه است و همچنیننیاز جامعه 
براي  (؛6451، 0)پفیستر تبدون انگیزه ممکن نیس، فوتبال

باید انگیزههاي  ي ورزشیدستیابی به این منظور رسانهها
 كنند. مخاطبان رسانههاصحیح و عقالنی مخاطبان را شناسایی 

اطالعات موردنیاز خود را از منابعی میگیرند كه با افکار ، معموالً
همسو است. یعنی پیامگیران و مخاطبان برنامهاي ، و اعتقاداتشان

مگر آنکه آن را دوست ، را تماشا میكنند و مطلبی را نمیخوانند
یق بیشتر مردم از طر(. 6441، نیا و همکارانداشته باشند )فتحی

ارتباط برقرار میكنند و  فوتبالرادیو و مطبوعات با ، تلویزیون

                                                                             

           

سهم این رسانهها در زندگی برخی از طبقات اجتماعی بسیار 
 (.6451، باالست )جعفري

 میان در الزم هماهنگی كشور ایران و در حال حاضر در
 در ورزشی نهادهاي و هاسازمان و ي ورزشی ملیهارسانه

د شوینممشاهده  رسانه يهانقش از برخی راستاي استفاده كامل
 كامالً اندركاراندستبراي  هانقش خود این مواردي و در

 مهم محورهاي برخی از در رسدیمنظر  به نیست، لذا مشخص
كشور  نیاز با ها متناسبظرفیت رسانه حداكثر از توسعه ورزش

نظام جامع  طرح وجود با حال .(6450یوسفی، شود )ینم استفاده
مهمی همچون  و ابزار نهاد وجود و كشور ورزش وسعهت

 تحقق و این طرح اهداف به حصول براي ورزشی يهارسانه
 مؤثر و نقش مناسب كاربرد رسدیم به نظر آن، يهاتیمأمور
 .است ی نشدهنیبشیپ طرح این در راهبردهاي ورزشی يهارسانه

هاي موقعیت برنامهكه  ند( معتقد6451آریامنش و همکاران )
در ي ایران با توجه به مدل تعالی سیما و ورزشی سازمان صدا

ها توسعه این برنامهقرار دارد كه براي  منطقة رقابتی
 ه است.تدوین شدهایی نیز استراتژي

مدون و عملیاتی مرتبط با  راهبردهاي فقدانبا توجه به 
نبود مطالعات و عدم شناخت از نقاط قوت و و  موجودهاي برنامه

سیماي كشور از  و سازمان صدا اتسو و تهدید از یکضعف 
ة مناسب و مشخص در توسع استراتژي انتخاب، سوي دیگر

به عنوان یکی از  سیما و سازمان صدا ورزشیهاي برنامه
 ستهاي كشور به یک چالش تبدیل شده اقدرتمندترین رسانه

یی با رویکرد هابرنامه لذا تدوین (.6456)ظهرابی و همکاران، 
 ورزشی، نظرانمتخصصان و صاحب از استفاده با وسعه ورزشت

و نیازهاي  داشته نگرش ورزشی كهشناسی شناسی و جامعهروان
 در است و ، ضروريكنندیم لمس و درک را واقعی قشر جوان

كنند  ایفا توانندیممؤثري  نقش ورزشی يهارسانه این راستا،
. (6441و ورزش،  بدنی تربیت نظام جامع توسعه راهبردي سند)

شده و  مسائل بیان و شده انجام مطالعات به توجه با همچنین
توان گفت طراحی اي میاهمیت توسعه فوتبال در سطح حرفه

با رویکرد توسعه فوتبال  هاي ورزشیرسانه بهینهعملکرد  الگوي
. شود كشور در ورزشی رشته این پیشرفت تواند باعثاي، میحرفه
هاي عملکرد رسانه وضعیت از كارشناسانه و دقیق گزارش ارائه

 شناخت به توانداي میبا رویکرد توسعه فوتبال حرفه ورزشی
 بینجامد و به فوتبال توسعه درها رسانه مطلوب و موجود وضعیت

 بهبود و صحیح ریزي برنامه براي مناسب راهکاري عنوان
نهایت  شناخته شود. در آینده در مدیران رسانهگیري تصمیم

موضوع اذعان دارند كه  نینظران بر اطرف صاحبیک از  ینکه،ا
و كسب  ینیآفرافتخار يبرا ییباال اریبس لیپتانس رانیاكشور 

فوتبال دارد، اما روند  یالمللنیب يهادر عرصه ستهیشا گاهیجا
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متناسب  يافوتبال حرفه گاهیگذشته نشان داده است تا كنون جا
كشور نبوده است و  نیو مسئولمطلوب مورد نظر مردم  تیبا وضع

-منسجم، همراه با برنامه یحركت نیازمندرشته  نیرشد و توسعه ا

در  جیرا يکردهایها و روو متناسب بر اساس نگرش قیدق يزیر
با توجه به ظرفیت  هارسانه و از طرف دیگر فوتبال جهان است

توسعه  ریقابل انکار در مس رینقش غرسانی و آموزش، اطالع
 يرهایمتغ، خود عملکردبا  توانندو می دارنداي حرفه فوتبال
فوتبال  توسعه منجر به تیو در نها بخشندرا بهبود  فوتبالتوسعه 

 شده انجام مطالعات اي در كشور شوند، لذا با توجه به اینکهحرفه

 اي بههاي ورزشی در توسعه فوتبال حرفهعملکرد رسانه در زمینه

 جامع یا مدلی الگو وده و همچنینكشور محدود ب داخل در ویژه

در این  برتر هاي لیگاي در باشگاهتوسعه فوتبال حرفه براي
 خال عنوان به هم موضوع این حیطه وجود ندارد بنابراین

مناسب منطبق  و عملی راهکاري فقدان عنوان به هم و پژوهشی
 هاي ورزشی و همچنین توسعهدر عملکرد رسانه موجود شرایط با

، تواند مطرح گردد. براساس موارد مطرح شدهمی یرانا فوتبال
هاي ورزشی این پژوهش الگوي عملکرد بهینه رسانه اصلی هدف

 اي است.با رویکرد توسعه فوتبال حرفه

 شناسی پژوهش  روش

با ها؛ این تحقیق از نوع كیفی از لحاظ نوع و تحلیل داده
سازي . نظریهستامند رهیافت نظام بنیادسازي دادهنظریه رویکرد

ها، پرورش سازي، تعیین و تعریف مقولهبنیاد شامل مفهومداده
ها، ابعادشان و سپس مرتبط كردن ها از لحاظ ویژگیمقوله
ها یا جمالت حاكی از ارتباط ها با یکدیگر از طریق فرضیهمقوله
ها، مطالعه و بررسی ادبیات . ابزار اصلی گردآوري دادهاست

سازي در روش تحقیق نظریه .استمصاحبه تحقیق و همچنین 
كنندگان از نوع نظري است كه بنیاد انتخاب منابع و مشاركتداده

شود. در این گیري نظري نیز گفته میبه آن نمونه اًاصطالح
ها داده ،در پایان هر مصاحبه و بررسی متون مربوطه ،روش

تخاب بعدي انهاي كنندهمنابع و مشاركت تحلیل و بر اساس آن،
و این روند تا  گیري هدفمند با روش گلوله برفی()نمونه شوندمی

-تشکیل همه مفاهیم و مقوالت اصلییابد كه جایی ادامه می

 . برسنداشباع نظري به دهنده پدیده مورد بررسی، 
 
 
 
 
 
 
 

خبرگان مصاحبه با  56بعد از انجام ها ، دادهاین تحقیقدر 
اسی ورزشی و مدیران اجرایی شن، جامعهورزشی مدیریتاساتید )

اشباع نظري  به مرحله بودند( نظرصاحبكه در این زمینه 
اما براي افزایش ضریب اطمینان، سه مصاحبه دیگر نیز  رسیدند،

( بیانگر نمونه آماري 5انجام و تجزیه و تحلیل شد. جدول )
 .استپژوهش 

 نمونه آماري پژوهش  -6جدول 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

بنیاد؛ سازي دادهها در روش تحقیق نظریهتحلیل داده روش
مند استراوس و پرسش و مقایسه مستمر است كه در رویکرد نظام

، كدگذاري 6در سه مرحله اصلی كدگذاري باز (6441) 5كوربین
بدین  شود.انجام می )انتخابی( 0و كدگذاري گزینشی 1محوري
هاي ها به پرسشپاسخ سه مرحله مذكور، زا در هر یک معنا كه

شوند و مفاهیمی كه از آنها به مطرح شده با یکدیگر مقایسه می
گردند محسوب میهاي بعد آید مبناي گردآوري دادهدست می

از یی نیز و رواتعیین پایایی اي بر. (6446فر و امامی، )دانایی
ر چهااز م ین مفهوا كه سته اشدده ستفاا 1گوباو  لینکلنروش 

قابلیت و ، 1دعتمااقابلیت ، 6لنتقااقابلیت ، 3رعتبااعنصر قابلیت 
( بیانگر 6(. جدول )6441 ي،مظفرو  فرنایی)داگیرد شکل می 3تائید

 باشد.می گوباو  لینکلنروش مراحل تأیید روایی و اعتبار بر اساس 
 

 

                                                                             

           

 نوع فعالیت تحصیالت تعداد سمت

مدیرعامل باشگاه 
 لیگ برتري

 اجرایی دكتري تخصصی 1

مدیر حراست و رئیس 
كانون هواداران 

 باشگاه

 اجرایی كتري تخصصید 5

 اجرایی كارشناسی ارشد 5 كارشناس فوتبال

هیئت علمی دانشگاه، 
 آشنا به حوزه فوتبال

 پژوهشی دكتري تخصصی 54
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 گوباو  لینکلنروش روایی و اعتبار بر اساس  -6جدول 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي كدگذاري بین بازآزمون پایایی شاخصهمچنین 
( ارائه شده است. بر 1در جدول ) زمانی فاصله دو در پژوهشگر

 جریان در و پژوهش این انجام حین در این اساس پژوهشگر
 یک در نمونه وانعن به را مصاحبه سه ها،مصاحبه كدگذاري

 داد. قرار مجدد كدگذاري مورد روزه 64 فاصله
 آزمون باز پایایی درصد میزان -3جدول 

عنوان  ردیف
 مصاحبه

تعداد 
كل 
 كدها

تعداد 
 توافقات

تعداد 
عدم 

 توافقات

پایایی باز 
آزمون 
 )درصد(

5 5P 65 53 1 63/4 

6 6P 56 50 1 16/4 
1 1P 66 53 3 66/4 

 66/4 50 03 34 كل
 

 

 بازآزمون پایایی ضریب (1) جدول بر اساس نتایج حاصل از
تواند كه می باشد،می 66/4برابر  هاي این پژوهشمصاحبه
تائید قرار  مورد ها راو ثبات كدگذاري مصاحبه اعتماد قابلیت

 .دهد

 6451نسخه  5كیوداكسافزار ماها نیز با كمک نرمداده تحلیل
 انجام شد.

 های پژوهشیافته

هاي از مصاحبه هاي حاصلدر این تحقیق با تجزیه و تحلیل داده
یافته با خبرگان سعی شده است تا به تبیین ساختارعمیق نیمه

هاي ورزشی با رویکرد توسعه فوتبال الگوي عملکرد بهینه رسانه
ها براساس نظریه دادهاي اقدام شود. روند تجزیه و تحلیل حرفه
مند )رویکرد استراوس و كوربین( در سه بنیاد رهیافت نظامداده

گذاري اولیه، كدگذاري محوري و كدگذاري گزینشی مرحله كد
گانه كدگذاري، )انتخابی( انجام شده است. در انتهاي مراحل سه

تک و شماتیک ارائه هاي مدل نهایی تحقیق به صورت تکالیه
كردن این نهایت، مدل نهایی تحقیق با تركیب شده است. در

 ها ارائه شد.الیه
كد باز متمركز  536شود كه از مجموع ( مشاهده می0در جدول )

كد  51كد محوري استخراج گردیده است؛ در این میان  61شده، 
كد  هفتگر( و اي، مداخلهمربوط به شرایط اصلی )علی، زمینه

 .باشندیمربوط به راهبردها و پیامدها م

                                                                             

           

 فرآیند شاخص

 ییدأت و هشوپژاي كافی برن ماف زصر اعتبار
 همصاحبه توسط مصاحبه شوندي هاداده

 هش شركتوپژدر كه  اخذ نظرات خبرگانی پذیريانتقال
 شتنداند

ي هامحفظ تمامی گازي و مستندسا ییدپذیريأت
 هشویند پژآفرات در مستندو هش وپژ

قابلیت 
 اعتماد

و هش وپژت ضبط تمامی جزئیاو ثبت 
م نجال اطوم تماداري در برشتددایا

 هشوند پژو رومصاحبه 
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 ها )انتخابی(كدهاي باز، مفاهیم و مقوله  -2جدول 

کد محوری  مقوله

 )مفاهيم(

 کدهای باز متمرکز شده

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

شرایط 
 علی

 
 

 

رسانیآگاهی ها، آگاهیاشاعه ارزش  رداختن به متن ها، پسازي، بیان واقعیتاي ورزشی، شفافهبخشی، ارتقاء سطح آگاهی، تقویت پتانسیل
 فوتبال، ارتقاء دانش عمومی مردم، افزایش سطح دانش فوتبالی، افزایش شناخت، آگاهی اجتماعی

 
 آموزش

موزش هاي آموزشی، آهاي آموزشی توسعه، گسترش برنامههاي آموزشی جهت نگهداري امکانات، تجزیه و تحلیل برنامهبرنامه
ها و تصاویر یلمها و تصاویر آموزشی، ترویج فهاي آموزشی، یادگیري ورزش فوتبال از طریق آموزش، ارائه فیلموتبال، ارائه كلیپف

 آموزشی

 
 

 
 اطالع رسانی

اي هامهها، نپرداختن به حواشی، انعکاس برنها و كارگاهترین اخبار، پوشش خبري، ارائه اخبار صحیح، معرفی دورهارائه جدید
طرفانه اطالعات، یهاي پایه، انتقال سریع اطالعات، ارائه بفوتبالی، پوشش خبري بعد از مسابقه، بازنمایی، پوشش مسابقات لیگ

پوشش اخبار و وقایع، اطالع ات، پوشش هاي جنجالی، نمایش مسابقرسانی دقیق و سریع، ارائه نکردن اخبار كذب، نقل نکردن قول
وثق، پررنگ هاي پایه، نپرداختن به شایعات، اخبار مها، پوشش خبري، پوشش مسابقات ردهردن ایدهخبري مسابقات، تحمیل نک

طرفیهاي منفی، رعایت اصل بینکردن جنبه  

 
يبرجسته ساز  

-لیغاتی، تکرار قالبها و شعارهاي تبمیشنیها، پخش انسازي فواید، پوشش گسترده اخبار، استفاده از تصویرها و سمبلبرجسته

ائه تبلیغ فوتبالی، هاي پویانمایی، برگزاري مسابقات فوتبال، ارهاي ملی، تبلیغ، ساخت برنامههاي نمایشی، توجه به ظرفیت
 گرامیداشت ایام خاص

انعکاس و 
تحلیل 
 مشکالت

مسائل روز  ررسیگذاران، بیابی علل توسعه فوتبال، بررسی چرایی عدم حضور سرمایهیابی عدم حمایت مخاطبین، ریشهریشه
دیده وندالیسم، مصاحبه یابی فساد، انعکاس مشکالت، تحلیل مشکالت، توجه به پدنیاي فوتبال، بیان مشکالت فوتبال، ریشه

هواداران با كانون  

 
 توسعه مالی

هاي مههاي درآمدزایی، تدوین برناهاي تخصصی در جهت درآمدزایی، معرفی راهتوجه به مباحث مالی و درآمدزایی، برنامه
رونیک، هاي تجارت الکتچالشی در بحث درآمدزایی، بهبود فرهنگ حمایت مالی، جذب بخش خصوصی، معرفی زیرساخت

هاي برندسازيشناخت راه  

 تقویت اخالق
 عمومی

تگو، نقد و گف ها، اهمیت دادن به نظر و پیشنهاد دیگران، قبول پیشنهادات و انتقادهاي دیگران، فرهنگزیرپا نگذاشتن ارزش
اخالقیات هاي نقد و گفتگو، توسعهكردن زمینه فراهم  

 
 
 

 

شرایط 
ايزمینه  

نامه پخش زندگی مستندسازي ورزشی و آموزشی، مستندسازي درباره كاركردهاي مثبت، مستند ورزشی و آموزشی، مستند سازي
المللیبین ات، اعالم استانداردهايسازي فوتبال، معرفی و شناخت امکاننامه، مستندهاي مطرح، ساخت زندگیفوتبالیست  

ب از هاي فوتبالی، الگوسازي ورزشکاران مشهور، الگوسازي مناسمعرفی الگوهاي موفق هواداري، الگوسازي شخصیت الگوسازي
 قهرمانان، الگوسازي، الگوسازي قهرمانان ورزشی، معرفی ورزشکاران و قهرمانان

اي سانهاي، سواد ررسانه سازان، دانش فنی، سوادسازان، ارتقاء دانش برنامهه، دانش برنامهفنی، دانش اصحاب رسان دانش مدیریت دانش
 مدیران

منابع  تأمین
 انسانی

تخصص، اندیشه ساز متخصص، مدیران ممتبحر، استفاده از مجربان و گزارشگران خبره، استفاده برنامه بکارگیري گزارشگران
ن خبرهپذیري، استفاده كارشناسان متخصص، استفاده از افراد باتجربه، انعطاففوتبالی مدیران، استفاده از مدیرا  

دادیابی، هاي استعتخصصی، برنامههاي هاي تخصصی، برنامههاي تخصصی، برنامههاي تخصصی، پخش برنامهبرنامه تولید برنامه
لی و پژوهشی، تهیه هاي تحلیهاي تفسیري و تحلیلی، برنامههاي تحلیلی، برنامههاي تحلیلی و پژوهشی، پخش برنامهبرنامه

هاي با كیفیت، محتواي با كیفیتهاي جذاب و پركشش، تولید برنامهبرنامه  

 
 
 
 

 
شرایط 

 گرمداخله

 زاريبرگ ،برگزاري سمینارهاي علمی ،افزایش مطالعات و تحقیقات ،اندازي پژوهشکده مطالعاتیبرگزاري همایش، راه هم اندیشی
رسانه و  تحلیل رابطه ،میزگردهاي كارشناسی ،برگزاري میزگردهاي تخصصی ،ي پژوهشکده مطالعاتیاندازراه ،همایش

 ورزش
سازي تمانها، گفسازي حول نقش رسانهسازي حول محورهاي توسعه، گفتمانهاي تخصصی، گفتمانسازي در حوزهگفتمان گفتمان سازي

محورهاي فوتبالسازي حول محورهاي ورزش، گفتمان  

  هاي نوینگیري از فناوري، ایدهبهره نوگرایی

 
 نهادینه سازي

اء اشاره به گذراندن اوقات فراغت، ایجاد هیجانات و نشاط اجتماعی، طرح جذاب و پركشش ورزش، آگاهی اجتماعی، ارتق
 دانش و معلومات مردم

شخصیت 
 پردازي

وت از مربیان هاي برتر، استفاده از كارشناسان برتر، دعمصاحبه با مربیان و باشگاهها، هحضور افراد فرهیخته، دعوت از ستار
-یان تحصیلكارگیري كارشناسان خبره، دعوت از مربنظران، بهبردن از دیدگاه صاحبنظران، بهرهوگو با صاحببرتر، گفت
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 كرده
ها رغیب رسانهسازان، تها و برنامهمر، نظارت بر عملکرد برنامهمست هاي تجارت الکترونیک، پایشپیگیري، ارزیابی شاخص نظارت محیطی

 در تداوم ایفاي وظایف

 
 

 

 راهبردها
 
 

ورهاي هاي كشهاي مطرح، همکاري با خبرنگاران مطرح، بررسی برنامههاي خارجی، همکاري با رسانهبررسی كاركرد رسانه الگوبرداري
 پیشرفته

قات نیازسنجی، پرداختن به انتظارات مخاطبانها، تحقیشناخت انگیزه نیازسنجی  

مشاركت هاي مؤثر ارتباطی، مبادله، تقویت روابط عمومی، افزایشتقویت ارتباطات، روش ارتباطات  

 
 یگرای مأموریت

 هدفمند

-امهو هماهنگ، برن منسجمریزي، سیاست و راهبردهاي هدفمند، برنامه گراییها و راهبردهاي منسجم، مأموریتسیاست

یفی، اي، مقبولیت، تعریف استانداردهاي كریزي، تعریف اركان توسعه، تعریف مبانی توسعه، عمل به وظایف حرفه
 استانداردهاي كیفی، طراحی الگوي عملکرد بهینه، نگاه ملی، احساس مسئولیت

 
 
 

 پیامدها
 

نجام فوتبال ، فرهنگ اداوطلبانهل، افزایش انگیزه كار ورزشکاران، جذب افراد به فوتبا ورزش فوتبال، پذیرش شدن درونی جامعه پذیري
فوتبال، حس مشترک و مثبت در جوامع فرهنگ هاي فوتبال، توسعهنزد جامعه، ارزش  

همگانی و 
 فراگیر شدن

مشاركت، ترغیب و تشویق همگانی همگانی نمودن، فراگیر شدن، افزایش  

عهپویایی توس وسعه فوتبال همگانی اي، توسعه فوتبال قهرمانی، تحرفه فوتبال ي شدن فوتبال، توسعهاتوسعه و گسترش فوتبال پایه، حرفه 
صنعت چرخ اي شدن فوتبال، پویاییو تفریحی، پرداختن به فوتبال پرورشی و تربیتی، حرفه  

 
 

در این تحقیق براي نمایش كدهاي انتخابی و قابل فهم بودن 
اي ارائه کیک شدههاي تف( الیه0آنها بر اساس نتایج جدول )

شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق ارائه گردید. نشانگرهاي 
رسانی، تقویت اطالع شرایط علی در این تحقیق شامل مفاهیم

سازي، اخالق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکالت، برجسته
رسانی، آموزش، و توسعه مالی؛ نشانگرهاي شرایط آگاهی
الگوسازي، مدیریت  مستندسازي، اي شامل مفاهیمزمینه

و تولید برنامه؛ نشانگرهاي شرایط  منابع انسانی تأمیندانش، 
سازي، نظارت اندیشی، گفتمانهم اي شامل مفاهیممداخله

 پردازي؛ سازي، و شخصیتمحیطی، نوگرایی، نهادینه

گرایی نیازسنجی، مأموریت نشانگرهاي راهبردها شامل مفاهیم
گرهاي پیامدها نیز شامل مفاهیم هدفمند و ارتباطات؛ و نشان

باشند. پذیري، همگانی، فراگیر شدن، و پویایی توسعه میجامعه
هاي ارائه شده، مدل نهایی براساس تركیب الیه لذا نهایتاً

 ( نمایش داده شده است.5تحقیق در شکل )

 

 
 مدل نهایی پژوهش -6شکل 
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 گيریهبحث و نتيج

رشد  ریاخ يهاكه در سال یاجتماع يهادهیاز پد یکی
 ،داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده است يریچشمگ
ترین دغدغه مهماز امروزه  ، طوري كهباشدیم ورزش

از طرفی  است.ورزش به توسعه  لیدر حال توسعه ن يكشورها
 وتبالاي، فیکی از نمادهاي اصلی ورزش به ویژه ورزش حرفه

 شودیباعث ماي فوتبال حرفه ها در توسعهيزیربرنامه است.
مختلف تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار  يها و ابزارهاكه روش

توان به عنوان را می ي ورزشیهارسانه انیم نیدر ا ند، كهریگ
 ابزارهاي از ورزشی يها. رسانهنام بردترین آنها از مهم یکی

 از بسیاري تحقق در كه هستند تبالي فواحرفه توسعه مهم
و همکاران،  5اثرگذارند )هیل ي آناحرفه توسعه اهداف
در  ي ورزشیهارسانهانکارناپذیر  نقش به توجه با حال(. 6451

ی دهجهتو  یدهشکل رسانی و همچنینسازي، اطالعآگاه
اي فوتبال حرفه به توسعه مربوط يهاطرح در جامعه افکار

هایی در جهت بروز عملکرد رسد كاستییكشور؛ به نظر م
تواند ها میهاي ورزشی وجود دارد كه این كاستیبهینه رسانه

لذا تحقیق حاضر بر  ساز ضعف در این حوزه شده باشد.زمینه
هاي ورزشی با بتواند الگوي عملکرد بهینه رسانه آن بود تا

 اي را تدوین نماید.رویکرد توسعه فوتبال حرفه

هاي پژوهش، نشانگرهاي برخاسته از داده براساس مدل
رسانی، هاي اطالعشرایط علی در این تحقیق شامل مقوله

-تقویت اخالق عمومی، انعکاس و تحلیل مشکالت، برجسته

 رسانی، آموزش و توسعه مالی است. نقشسازي، آگاهی
 جریان رسانی و انتشاراطالع ارتباطی، وسایل اساسی

 دهدمی انسان امکان به امر همین و است اجتماعی رویدادهاي
 فردي احتیاجات آن، به توجه با و بشناسد بهتر را زندگی محیط

 رسم و راه دیگران برابر در سازد، مرتفع را خود اجتماعی یا
 و آورده به دست خوبهاي اندیشه گرفته، پیش شایسته
 عنوان به كلی طور به و دهد نشان درست هايقضاوت
 هايمسئولیت و حقوق به آگاهی با عهجام اعضاي از عضوي
 و مرادي .دهد ادامه زندگی به آسایش و آزادي با و خویش

، جعفري و (6456) همکاران و پور ، ایرج(6455) همکاران
(، جعفري و 6451(، شهبازي و همکاران )6451همکاران )
تر در ، نیز پیش(5364) 6بانسیلیسکو ( و6453همکاران )

                                                                          

              

رسانی و ورزشی، اطالع هايرسانه عمده هايبررسی نقش
 هايرسانه دیگر رسانی را شناسایی كرده بودند. نقشآگاهی

 طریق از ورزش، به مشکالت مربوط بیان ورزش در گروهی
 هايبخش بهآنها  و انعکاس مشکالت این تحلیل و نقد

 براي اساسی، برخی راهکارهاي ارائه و اجرائی، مردم مختلف
 و عمومی تواند حساسیتمی كه است موجود معضالت حل

ببرد. شهبازي و همکاران  باال ورزش توسعه براي را انگیزه
ها با دارند كه رسانه( در نتایج پژوهش خود بیان می6451)

شوند كه زمینه الزم براي باعث می مؤثرارائه راهکارهاي 
 آید. نقش فراهمدسترسی راحت و بهتر دانشجویان به ورزش 

 هايرسانه كه توجه داردمی ها اذعاننهسازي رسابرجسته

 آن اهمیت تا شودمی موجب معین موضوعات به جمعی

 هارسانه دیگر، عبارت به یابد. مردم افزایش نظر از موضوعات

 پوشش گذارند؛ بامی تأثیر موضوعات اهمیت از عموم درک بر

 توسط عمومی مشکالت بندياولویت نحوه خود، خبري زیاد

شکل می را مردم توده هاينمایند؛ اولویتمی نرا تعیی مردم
 خود، محتواي و خبري پوشش با شرایط برخی دهند؛ در

 را كشور رهبران و مداران، مدیرانسیاست ذهنی گیريجهت

 (. سرانجام وسایل6443، 1وتانکارد نمایند )سورینمی تعیین
 فرهنگی و علمی گوناگون خبرهاي انتشار و تهیه با ارتباطی

 افراد اختیار در را تازه اكتشافات و جدید معلومات وانندتمی
 و دهند گسترش راآنها  دید و با آگاه ساختن افراد افق بگذارند،

 وظیفه اهمیت. نمایند تسریع و تسهیل را آنان نیازهاي تأمین

 كه است حدي به معاصر جوامع در ارتباطی آموزشی وسایل
 و تلویزیون ،ادیور ،مطبوعات براي شناسانجامعه از بعضی
. هستند قائل دائمی آموزش یا موازي نقش آموزش سینما
 و اطالعات پخش با ارتباطی وسایل كه معتقدند شناسانجامعه

به موازات كوشش معلمان و استادان، وظیفه  جدید معلومات
هاي علمی و فرهنگی و دهند و دانستنیآموزشی انجام می

كنند )كردي، را تکمیل میآموزان و دانشجویان اجتماعی دانش
( نیز در نتایج پژوهش خود بیان 6451(. جاوید و اسدي )6443

ها بیشترین نقش را در آموزش افراد جامعه دارند كه رسانهمی
 در ورزشی هايرسانه نقش از شرایط علی، دیگر دارند. یکی

مفهوم توسعه مالی است. توسعه و افزایش منابع مالی در 
گیرد و این هاي ورزشی شکل میامل با رسانهفوتبال بر اثر تع
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شود )رضایی صوفی و افزایش باعث رشد و توسعه فوتبال می
 (6450شعبانی، 

هاي تحقیق نشانگرهاي براساس مدل برخاسته از داده
هاي الگوسازي، اي در این تحقیق مشمول مقولهشرایط زمینه

لید منابع انسانی، مستندسازي، مدیریت دانش، و تو تأمین
 هستند كه واقعیت از كاریکاتوري باشد. الگوها بیشتربرنامه می

به  را واقعی سیماي هايویژگی برخی شوند، ترسیم خوب اگر
 درک به و كمک سادگی بر الگو عالوه. كشندمی تصویر
 نیز الزمهاي بینیپیش و اجرا از قبل تصمیم اتخاذ در تر،آسان
 فضاهاي ( ایجاد6451) ینرمدر این زمینه عرب كند.می كمک

در آن  الگو و هاي محبوبشخصیت و قهرمانان كه نمادین
به  را دهند،به نوعی ورزش را بازتاب می و وجود دارند

طور كه در كند. امروزه همانمی هاي ورزشی توصیهرسانه
( نیز به آن اشاره 6451نتایج پژوهش رضوي و طالب پور )

توسعه ورزش، توسعه و هاي مهم شده است، یکی از زمینه
اي از این منابع را منابع انسانی است كه بخش عمده تأمین

 گروهی هايدهند؛ لذا رسانهنیروهاي داوطلب شکل می
-رسانه باشند. مؤثر بسیار انگیزه این نیروها ایجاد توانند درمی

 متخصص مدیران حفظ و انتخاب همچنین در گروهی هاي
نیز ( 6444)بررسی داودي  ، نتایجباشند اثرگذار توانندمی نیز

دارد  وجود مخاطبان از بسیاري در باور این كه دهدمی نشان
 تأثیر تحت كشور بازیکنان ورزشی و مربیان مسئوالن، كه

 .اندشده تعویض و جاجابه هاي ورزشیرسانه هايفضاسازي
. استها اي مستندسازي رسانهیکی دیگر از شرایط زمینه

 بر باالیی تأثیرگذاري از هفتم هنر در زيمستندسا و مستند
 هاياست. برنامه برخوردار جهان از اينقطه هر در مردم اقشار

 هاواقعیت بیان چگونگی به توجه با تلویزیونی مستند
 هايشیوه از توصیفی، و گزارشی شوند. مستندمی بنديقالب

 كه آنجایی از. باشندمی تلویزیون در واقعیت بیان گوناگون
 محسوب كشور در مستندسازي بستر ترینمهم لویزیونت

 باید شودمی پخش پرمخاطب رسانه این از كه اثري و شودمی
 هايدهد، بنابراین برنامه ارتقاء مخاطبین را اطالعات نظر از

 جذابیت نیازمند تلویزیونی هايبرنامه سایر همانند مستند
 با دبای روند،می پیش موضوع برحسب فقط چون و هستند
كمک  مستندها بیشتر جذابیت به تحقیق و پژوهش از استفاده

اي، مدیریت دانش است كه كرد. مورد دیگر از شرایط زمینه
 اي،و فناورانـه یافتهنظام طـور به موفق ايرسانه هايسازمان

 و تحلیل ذخیره، خلـق، كسب، مراحل طریـق از را دانش
-می هدایت دانش ريكارگی به و نشـر و انتقـال كاوي،داده

 ماننـد رسمی مجاري وسیله بهتوان می را دانش .كنند
 طریـق از نیز و مجالت ها،روزنامه ها، اینترنت،كنفرانس

و  هافـیلم اجتمـاعی، هايتجمع ماننـد غیررسمی هايلكانـا
 ( نیز معتقد است مدیریت6456آورد؛ صالحی ) به دسـت غیره

آخرین جزء از  .است اينهرسا سازمان تپنده قلب دانش،
اي كه شناسایی شد مبحث تولید هاي شرایط زمینهشاخص

 مطالب و هابرنامه ( محتواي6443) كردي نظر برنامه است. به
 بهبود و پیشرفت در بسزایی تأثیرتواند می هارسانه در شدهدرج

 هاياولویت برخالف باشد، كه داشته كشور ورزش وضعیت
سیما،  ورزشی سازبرنامه هايگروه در پخش و تأمین تولید،

 اي،رسانه هايورزش به پرداختن عمل، در تلویزیون اولویت
 پرطرفدار و هاي محدودرشته با مرتبط حواشی و هااختالف

است )قاسمی و  پربیننده ساعات در مخاطب توجه جلب براي
 (.6451همکاران، 

 هاي تحقیق نشانگرهايبراساس مدل برخاسته از داده
-هاي هماي در این تحقیق مشمول مقولهشرایط مداخله

-سازي، نظارت محیطی، نوگرایی، نهادینهاندیشی، گفتمان

ترین اندیشی از مهمباشد. همپردازي میسازي و شخصیت
 براي ابزاري اندیشیاي است. همنشانگرهاي شرایط مداخله

 مدت رد افراد، از گروه یک عقاید از بیشتري تعداد به دستیابی
. (6446 ،گروه مترجمان میثاق مدیراناست ) كوتاه زمانی

 هاییفرصت شناسایی براي فراوانی ارزش تواندمی اندیشیهم
 یا سازمانی مشکالت و مسایل با مقابله بازار، توسعه همچون

 به موضوع، این درک .باشد داشته مسئله حل كلی طور به
 مدیران ژهوی به ها،انسان همه براي اساسی ابزاري عنوان
دیگر نشانگر شرایط  .ادراكی است ضروریات از جامعه، كالن

گذاري تأثیر، آنهدف اصلی سازي است كه گر گفتمانمداخله
سازي اجتماعی، اصالت سازي، جریانبر افکار عمومی، فرهنگ

هاي رسانه كه استهاي مورد نظر دادن به موضوعات و ارزش
هاي اطالعاتی و پل ارتباطی تأثیرگذار جمعی به مثابه بزرگراه

سازي و فراگیر بر افکار عمومی، نقش مهمی در فرایند گفتمان
نگفتما(. 6450آن بر عهده دارند )خالدیان و همکاران،  كردن

جمله ورزش و همبستگی اجتماعی،  سازي حول محورهایی از
و سالمت، ورزش و صلح جهانی، نقش ورزش در ورزش 

بخشی و تواند به تعمیقمی غیره گسترش ارتباطات اجتماعی و
ات ورزش و همگانی و فراگیر تأثیراصالت یافتن كاركردها و 

(. نظارت 6456عباسی و اكبري، ) دآن كمک نمای كردن

 از اطمینان براي كسب مؤثر اقدامات از محیطی، یکی
 در هاي ورزشی،جاري رسانه هايفعالیت و ماتاقدا قرارگرفتن

http://ensani.ir/fa/article/author/87768
http://ensani.ir/fa/article/author/87768
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 ریزياقدامات برنامه با منطبق و شده بینیپیش اهداف جهت
تحقق اهدافی  جهت سازمان هر كهیآنجای . ازاست شده،

و  موازین تابع در آن افراد رفتار و یابدمی موجودیت مشخص
ویژه به است؛ ضروري نظارت و كنترل اعمال است، مقرراتی

شود می دنبال آن در متعددي اهداف هاي ورزشی كهسانهدر ر
 دیگري رسانه هر از بیش آن در هاارائه برنامه در پیچیدگی و

( 6455خورد. بر این اساس سلیمی و همکاران )می چشم به
نیز در تحقیقی به این نتیجه رسیدند كه فقدان نظام جامع 

اي در حرفه نظارت بر عملکرد یکی از موانع مهم توسعه اخالق
. نوگرایی یکی دیگر از نشانگرهاي استهاي ورزشی رسانه

هاي گیري از فناوريكه به منزله بهره استگر شرایط مداخله
هاي نوین در اطالعاتی و ارتباطی و همچنین انتشار ایده

 دلیل به هاها براي توسعه ورزش است. همچنین رسانهرسانه
 مخاطبـان دارند، رفتـار و نگرش به دهیشکل در كه تأثیري

 سـطح در ورزش كردن نهادینه در مهم ابزاري توانندمی
 است آن شدن نهادینه صورت در فقط كه باشـند؛ چرا جامعـه

 5و بنیادي بود. اسکات ايریشـه تغییـرات شـاهدتوان می كه
ها و آوردن زمینه فراهم( نیز نهادینه كردن را عبارت از 6441)

شدن  فراهمكه موجب ثبات و پایداري و داند شرایطی می
رفتارهاي مطلوب شود. الزم به ذكر است از طریق فراگرد 

ناپذیري جاي خود را به بینینهادینه شدن، رفتار نامنظم و پیش
دهد. آخرین نشانگر مورد پذیر میبینیرفتار منظم و پیش

پردازي است. یکی از اي شخصیتبررسی در شرایط مداخله
پردازي مطرح شده است، كه در قالب آن شخصیت یایهنظریه

. این نظریه كه تا اندازه زیادي است فرهنگینظریه مطالعات 
هایی كنند، با توجه به روششناسی تکیه میبر نشانه یا مفهوم

شوند، به مفهوم فرهنگی ها تفسیر میكه محتواي رسانه
لب و مند هستند كه هم تفاسیر قاهاي عالقمحصوالت رسانه

شوند. مطالعات فرهنگی، جامعه را به هم متضاد را شامل می
بیند. عنوان زمینه عقاید رقیب در برخورد با بیان معانی می

-مطالعات فرهنگی روش مشهور و مفیدي است كه بر فرهنگ

ها تأكید دارد )خالدیان و پردازي توسط رسانهسازي و شخصیت
 (.6450همکاران، 

هاي تحقیق نشانگرهاي از دادهبراساس مدل برخاسته 
هاي نیازسنجی، راهبردها در این تحقیق مشمول مقوله

نیازسنجی، به باشد. گرایی هدفمند و ارتباطات میمأموریت

                                                                          

              

اي از نیازهاي فرآیندي اشاره دارد كه نتیجه آن شامل مجموعه
هاي بهبود در افراد است كه براساس اولویت آموزشی و فرصت

اي دستیابی به از طرفی نیازسنجی رسانهاند؛ تنظیم شده
وظایف اصلی و عملی الزم براي ایفاي نقش  اطالعاتی درباره

هاي ضروري براي انجام آن اي، دانش، مهارت و نگرشرسانه
(. بنابراین نیازسنجی 6450زاده و كیا، باشد )تقیوظایف می

 هايها و عملکرد گروهتواند براي كمک به بهبود شایستگیمی
وري و حل مسأله، نیاز به آمادگی و شغلی، موضوعات بهره

 گویی به تغییرات آینده در وظایف شغلی به كار برده شود.پاسخ
 هايفعالیت براي راهیشاه تعریف مثابه گرایی بهماموریت

هاي در به ویژه براي رسانه اقدام هاي ورزشی است. اینرسانه
 چراكه است، ضروري حال توسعه و نوپا از جمله شبکه ورزش

 كنند،می حركت دانش مرزهاي در عمدتاً یافته توسعه مراكز
 داشته محوري موریتأم حتما باید توسعه درحال مراكز ولی

 منظور از ارتباطات نیز در تحقیق حاضر، ارتقاء .باشند
هاي ورزشی است تا از این طریق با رسانه ورزشی دیپلماسی

یافته در این زمینه آشنایی تجربه و اندیشه كشورهاي توسعه
مشابه با آنها را براي حركت به سمت  عملکرديپیدا كنند و 

توسعه اتخاذ نمایند. در همین راستا بخشی چناري و همکاران 
بازبینی و بازنگري ( در تحقیقی نشان دادند 6453)

هاي اجرایی نهادهاي ورزشی )وزارت ورزش، كمیته نامهآئین
برگزاري جلسات هماهنگی بین وزارت (، غیره ملی المپیک و

ورزش و وزارت خارجه به عنوان متولیان اصلی دیپلماسی 
ورزشی كشور با اصول اولیه  -ورزشی، آموزش مدیران سیاسی

المللی در سطح جهانی، تدوین و اجراي یک تعامالت بین
دیپلماسی  ءبرنامه جامع و علمی در جهت گسترش و ارتقا

مفهوم دیپلماسی ورزشی به  تعریف و تببین و ورزشی،
ها و نهادهاي دولتی فعال در حوزه دیپلماسی عمومی، دستگاه

راهکارهاي مهم در توانمندسازي و تقویت دیپلماسی ورزشی 
 ن است. در سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایرا

هاي تحقیق در نهایت براساس مدل برخاسته از داده
-هاي جامعهل مقولهنشانگرهاي پیامدها در این تحقیق مشمو

-. جامعهاستپذیري، همگانی و فراگیر شدن و پویایی توسعه 

ها، پذیري عبارت است از فرآیندي كه طی آن مخاطبان رسانه
-ها و الزامات آن را فرا میشوند، نقشدرگیر ورزش فوتبال می

(؛ 6451دهند )شهبازي راد و همکاران، گیرند و آن را ادامه می
شود. فوتبال و جامعه در جامعه فراگیر می و در واقع فوتبال

« پیکربندي رفتاري»داراي الگوهاي ارزشی و به اصطالح 
مشترک هستند. تحول و دگرگونی فوتبال خارج از جامعه 
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شود، بلکه توسعه آن در پیوند نزدیک با محیط انجام نمی
شود؛ در یابد كه كنش درون آن انجام میاجتماعی تحقق می

 5دهنده روابط اجتماعی جامعه است. بیامونبازتابواقع فوتبال 
-است كه نقش و اهمیت عوامل جامعه كرده( اذعان 6454)

تر از دیگر عوامل از جمله پویایی اهمیتپذیري، باالتر و با
توسعه است. همگانی و فراگیر شدن، از جمله پیامدهایی است 

شود. قاسمی كارگیري راهبردها حاصل میكه در صورت به
ها زیر سلطه ( معتقد است در دنیاي امروز كه انسان6441)

افزون به استراحت، سرگرمی، اند، نیاز روزتکنولوژي قرار گرفته
هاي ناشی از زندگی دشوار و كاهش اضطراب و نگرانی

ها به عنوان یکی از ابزارهاي ماشینی دارند، در این میان رسانه
هاي رنامهتوانند با پخش بمهم تفریحی و سرگرمی می

كننده و آموزشی بر اوقات فراغت افراد تأثیرات سرگرم
هاي ها به واسطه نقشاي داشته باشند. رسانهكنندهتعیین

سیاسی، اقتصادي، تجاري، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی خود 
روند و از ابزارهاي مهم توسعه به خصوص فوتبال به شمار می

د. پویایی توسعه از نمایننقش مهمی در این زمینه ایفاء می
 دیگر پیامدها است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

              

نحوه گردد كه مشاهده میهاي مختلف بررسی نظامدر 
ست و میزان ابدنی متفاوت درک نسبت به ورزش و فعالیت

توجه مردم و حکومت هر كشور بر هریک از ابعاد مشاركتی یا 
دهاي دهنده نظام واقعی ورزش و رویکرشکل ،قهرمانی ورزش

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 

تمامی ابعاد ورزش به شکل مناسبی توجه گردد. رسانه و در  به
بلیت و رأس آن تلویزیون یکی از عوامل مهمی است كه از قا

توان می .برخوردار است ورزشقدرت تأثیرگذاري بر تمام ابعاد 
بهره ورزش فوتبال عنوان ابزاري براي توسعه ها بهاز رسانه

یافته با تمام توان خود از  گرفت، همانگونه كه جوامع توسعه
سازي، ایجاد و در جهت نهادینه كردهبرداري ها بهرهرسانه

هاي ي، ایجاد و عرضه اولویتگذارمشاركت، تشویق سرمایه
توسعه و ارائه راهبردهاي اجرایی به مسئولین و مردم در جهت 

استفاده  به خصوص ورزش فوتبال مختلف مقوالتتوسعه 
 .اندكرده
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