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 چکیده

توجه به  با های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال بود.راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه هدف از پژوهش حاضر تدوین

بررسی اسناد صورت و ها با استفاده از مصاحبه گردآوری داده. شد استفاده کیفی پژوهش روش از موضوع اکتشافی ماهیت

های اصلی پس از تکمیل فرایند مقوله جامعۀ آماری تحقیق،با  افتهیساختارمهیمصاحبۀ عمیق و ن 21گرفت. پس از انجام 

ها طی نتایج تحلیل داده .ع نظری ادامه یافتحد اشبا برفی تاصورت هدفمند و گلولهگیری بهنمونه .دشکدگذاری استخراج 

در تواند می نشان 34که  بود آن از باز حاکی کدگذاری نتایج .دست آمدهکدگذاری باز، محوری و انتخابی ب ۀسه مرحل

 در های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال نقش داشته باشد. سپسراهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه تدوینزمینۀ 

هدفمند  گرایینیازسنجی، ارتباطات و مأموریتبرای راهبردهای مؤثر تحت عنوان مفهوم  4 در هانشان دگذاری محوری،ک

 شدند. بندیطبقه پذیری، همگانی و فراگیر شدن و پویایی توسعهمؤثر تحت عنوان جامعهپیامدهای  مفهوم برای 4و در 
ا های ورزشی بشده در جهت توسعۀ عملکرد مطلوب رسانهراهبردهای ارائهتوان با استفاده از توجه به نتایج تحقیق می با

 ی دست یافت.مؤثرهدف توسعۀ فوتبال، به پیامدهای 
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 مقدمه
 بیشتر انسان آگاهی کسب برای مفید یالهیوس و اطلاعاتی و ساختار ارتباطی زیربناهای ترینمهم از هارسانه

ی گروهی تلاش برای ایجاد همبستگی، هارسانه(. وظیفۀ 2) هستند دنیا در فرهنگی و علمی یهادهیپد از

دهی عقاید عمومی دربارۀ موضوعات های فرهنگی همراه با شکلتبادل عقاید و هیجانات و بهبود شاخص

سطح گستردۀ مخاطب نقش زیادی در مقایسه با دیگر دلیل (. تلویزیون به1مختلف اجتماعی است )

 عواملی به بلکه ،شودینم محدود آن نبودن یا بودن به ابزاری فقط رسانه (. قدرت4های گروهی دارد )رسانه

 به ترمهم همه از لکن دارد؛ آن بستگی انتشار شرایط و پیام انتشار شدت اطلاعات، انتقال چون سرعت

 از (.3) شودیم تفسیر یارابطهچنین  سایۀ در یارسانه ارتباطات و وابسته است جامعه و بین رسانه ارتباط

 افزایش راهنمایی، و پروری، هدایتاندیشه یادگیری، و یاددهی از است عبارت هارسانهوظایف  جمله

 شخصیت افراد رشد اموری مانند در هارسانه این زیرا مختلف، ابعاد اجتماعی در رشد و اجتماعی هایآگاهی

 پیرامون متغیر جهان با سازگاری فرایند در به افراد کمک جامعه، و افراد بین ارتباط ایجاد مختلف، ابعاد در

 ،هادگاهید به یدهجهت در آن نقش و افکار عمومی یریگشکل چگونگی بر هارسانه تأثیر (.2دارند ) دخالت

 مورد مباحث از جهان مردم سراسر ،ترعیوس یابازه در و کشور یک مردم اجتماعی یهاچالشو  هاخواسته

 طرح برای ابزار ترینقوی هارسانه(. 5است ) بوده اجتماعی علوم و رسانه عرصۀ محققان و اندیشمندان توجه

 یهارسانه (.1) شوندیممحسوب  جوامع به هانگرش و هافرهنگ نفوذ وسایل و کارامدترین هاشهیاند رواج و

 طبقۀ گرفتن در نظر بدون جامعه افراد همۀ و دارند وسیعی دامنۀ هاارزش عامل انتقال عنوانبه اجتماعی

 اجتماعی مختلف عوامل متأثر از مردم بر حاکم فرهنگ (.6) رندیگیمقرار  هارسانه تأثیر تحت اجتماعی

 میان این در قرار دهند. خود تأثیر تحت را عملکردها و هانگرش باورها، توانندعوامل می که این (7) است

 عامل بسیار و آموزشی ی،رساناطلاع اجتماعی، مسائل بررسی اساسی برای ابزارهای از گروهی یهارسانه

 (.8) ندیآیم شماربه اجتماعی یهاارزش یریگشکل در مؤثری

 شورکاست. ورزش  ۀبه توسع لیدر حال توسعه ن یکشورها هایهدغدغ نیترمهمدر حال حاضر از  

 نیکار گرفته است و به ابهورزش  ۀتوسع ریرا در مس ن راه گام نهاده و تمام تلاش خودیدر ا نیز رانیا

ر ب یتوسعۀ کشور گواهتا ششم  اول یهابرنامه ؛آنهاست یو در حال اجرا کرده نیتدو ییهامنظور برنامه

رشد چشمگیری ، یگـریاز هـر ورزش د شیگوناگون، فوتبال بـ یهاورزش انیدر م(. 6) تلاش است نیا

ت. اس یاجتماع یفراگردها ۀدهندبازتاب اجتماعی، و فردی زندگی در تأثیر دلیلبه داشته است. فوتبال

 یدرآمـده و بـا الگوهـافرهنگ صنعت، تجارت، علم و  کیصورت بـه جیتـدرورزش پرطرفدار، بـه نیا
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چند از  بیشترمدرن  یادهیعنوان پدبه رانیفوتبال در ا(. 9مشخص در سراسر جهان پراکنده شده است )

را در پر  یاژهیو گاهیمدت جا نیدر ا کهخود را آغاز کرده است،  تیفعال یاست که به شکل رسم دهه

 نوجوانان و جوانان رواج نیعنوان ورزش اول کشور ببه جیتدرو توانسته به افتهیکردن اوقات فراغت مردم 

فراوان برخوردار شود.  تیو اهم تیمختلف جامعه از جذاب یهاگروه نیفوتبال هم ب یکند تا تماشا دایپ

 جادیم اه یسیرپرسپولیو غ یراستقلالیبرتر، طرفداران غ گیل یریگگذشته و پس از شکل یهادر سال

 رفتار و عادات و پراکنش بیشتری را تجربه کند. خارج شود یاز حالت دوقطب رانیتا فوتبال ا ،اندشده

ی شدن این ورزش، احرفه و توسعه پیرامون فوتبال، مسائل آنان در باورهای وها نگرش جامعه، افراد ورزشی

 از های حمایتراه که یکی از گرفته است قرارها رسانه و جامعه یهاشیگرا متقابل تأثیر تحت همگی

 فوتبال انیم(. 2)است  ورزشی یهارسانه عملکرد و رویکرد ،هانگرش و این باورها و فوتبال یاحرفهتوسعۀ 

توسعه و  ۀنیدر زم یها سهم مهمرسانه دیبدون ترد و وجود دارد یکینزد ۀرابط ورزشی یهاو رسانه

( نیز در پژوهش خود نشان 1212) و همکاران 1آنکیتدر این زمینه گسترش فوتبال در جهان امروز دارند، 

رسانی و آموزش در بین افراد جامعه، نقش مؤثری در جهت توسعه و ها از طریق اطلاعدند که رسانهدا

ها رسانهنشان دادند که ( نیز در نتایج تحقیق خود 1228) و همکاران 1هال(. 22)پیشرفت فوتبال دارند 

 ورزشکاران و ی ورزشیهاباشگاه پیشرفت و توسعه در مهمی رسانی به افراد جامعه، نقشاز طریق آگاهی

پردازند و ها چگونه و چرا به فوتبال میدارد که رسانه در پیپرسش را  نیامر خود ا نیاما ا .(22دارند )

فوتبال  ۀجامع ایاست  هیسوکی یارابطه ایها به فوتبال آرسانه جهپرسش است که تو نیسکه، ا گرید یرو

 سببرد که دا ییهایژگیو ،یریتصو یهارسانه ژهیوها بهرسانه ی. فوتبال براگذارندیم ریها تأثبر رسانه زین

 یلاعاتطو ا یساختار ارتباط یربناهایز نیترها از مهمرسانه .شودیورزش م نیها به اتوجه رسانه شیافزا

رت هستند. قد ایدر دن یو فرهنگ یعلم یهادهیانسان از پد شتریب یکسب آگاه یبرا دیمف یالهیو وس

چون سرعت انتقال اطلاعات،  یشود، بلکه به عواملنبودن آن محدود نمی ایبودن  یرسانه فقط به ابزار

ه رسانه و جامع نیتر به ارتباط  بدارد؛ لکن از همه مهم یانتشار آن بستگ طیو شرا امیپشدت انتشار 

 یها بر چگونگرسانه ری(. تأث3) شودیم ریتفس یارابطه نیچن یۀدر سا یادارد و ارتباطات رسانه یبستگ

مردم  یاجتماع یهاچالش وها خواسته ،هادگاهیبه د یدهو نقش آن در جهت یافکار عموم یریگلشک

 ۀعرص ناو محقق شمندانیمردم سراسر جهان از مباحث مورد توجه اند ،ترعیوس یاکشور و در بازه کی

                                                           
1 . Angkit 

2. Hall  
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 که بیان کردند( در پژوهشی 1212و همکاران ) 2ویمر ، در همین زمینهبوده است یرسانه و علوم اجتماع

 یبرا ینقش راهبرد توانندیم ،مناسب یراهکارها ۀارائهمچنین و با بیان حقایق و مشکلات ها هرسان

ی هااستفاده از رسانهدارد که ( بیان می1225) 1جو فوا .(21) داشته باشندفوتبال  پیشرفتو  توسعه

 4(. سیگوانسیا24شود )رشتۀ ورزشی میهای فوتبال و توسعۀ این جذب هوادار در تیم شیافزا ورزشی سبب

های ورزشی لهستان هستند ها پل ارتباطی بین مردم و باشگاه( نیز معتقدند که رسانه1226و همکاران )

فوتبال توسعه و گسترش  یبرا(. 23شود )ای میمندان به ورزش حرفهکه سبب توسعه و جذب علاقه

بدون  ،ۀ فوتبالگسترش و مشارکت در توسع است. همچنین ازینافراد جامعه  بیو ترغ غیبه تبل ایحرفه

 یلانو عق حیصح یهازهیانگ دیبا ی ورزشیهامنظور رسانه نیبه ا یابیدست یبرا (؛25) ستیممکن ن زهیانگ

رقرار ارتباط ب فوتبالو مطبوعات با  ویراد ،ونیزیتلو قیمردم از طر شتریکنند. ب ییمخاطبان را شناسا

 (.26بالاست ) اریبس یاز طبقات اجتماع یبرخ یها در زندگرسانه نیو سهم ا کنندیم

 ورزشی نهادهای و هاسازمان و ورزشی ملی یهارسانه میان در لازم هماهنگی حال حاضر در ایران و در

برای  هانقش این خود مواردی در .شودینممشاهده  رسانه یهانقش برخی از راستای استفادۀ کامل در

 از ورزش از کارکردهای مهم محورهای از برخی در رسدیمنظر به نیست. مشخص کاملا   اندرکاراندست

 جامع توسعۀ نظام طرح وجود با حال (.27شود )ینم کشور استفاده نیاز با متناسب رسانه ظرفیت حداکثر

 تحقق و این طرح اهداف به حصول برای ورزشی یهارسانهمهم  ابزار و نهاد وجود و کشور ورزش

 طرح این در راهبردهای ورزشی یهارسانه مؤثر نقش و مناسب کاربرد رسدیم نظربه آن، یهاتیمأمور

سازمان  یورزش یهابرنامه تیموقع( معتقدند که 2497آریامنش و همکاران ) .است نشده ینیبشیپ

 هااین برنامهتوسعۀ  یقرار دارد که برا یدر منطقۀ رقابتی ایران با توجه به مدل تعالی مایصداوس

 از و کنندیمی زیربرنامه هانهیهز کاهش برای سو یک از هادولت (.28ه است )شد نیتدونیز  ییراهبردها

 جامعه، شادابی و ملی غرور بر ایجادعلاوه که است قهرمانی ورزش در هاتیموفقو  بردها انعکاس دیگر سوی

با توجه  .بردیم بالا یاحرفه ورزش ی مختلفهابخش در پذیریمسئولیت و پذیرینقش را در افراد تحرک

سازمان  داتیسو و تهد کیاز  موجود یهامرتبط با برنامه یاتیمدون و عمل راهبردهای به فقدان

 سازمانی ورزش یهابرنامه ۀمناسب و مشخص در توسع راهبرد انتخاب، گرید یکشور از سو یمایصداوس

                                                           
1 . Wymer 

2. Joe.Phua 

3. Sigunassia 
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 تدوینرو ازاین (.29) ستهای کشور به چالش تبدیل شده اقدرتمندترین رسانهعنوان یکی از به مایصداوس

و  متخصصان از استفاده با های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبالراهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه

 را جوانان واقعی و نیازهای داشته ورزشی نگرش که شناسیشناسی و جامعهروان ورزشی، نظرانصاحب

 سندکنند ) ایفا توانندیم مؤثری نقش ورزشی یهارسانه این زمینه، در است. ضروری ،کنندیم لمس

 در زمینۀ گرفتهانجام (. با توجه به اینکه مطالعات2481ورزش،  و بدنی تربیت جامع توسعۀ نظام راهبردی

تحقیق کشور محدود است. همچنین  داخل در ویژهبه ایهای ورزشی در توسعۀ فوتبال حرفهعملکرد رسانه

در داخل کشور، انجام نگرفته  یاحرفه فوتبال ۀها در توسعانواع رسانه عملکردجامعی با هدف محوری 

 موضوع این در آن، یورزش هایهای رسانهدر سطح ملی و نقش فوتبالبا توجه به اهمیت توسعۀ و  است

در عملکرد  موجود شرایط مناسب منطبق با و عملی راهکاری فقدان عنوانبه هم و پژوهشی خلأ عنوانبه هم

 هدف شدهتواند مطرح شود. براساس موارد مطرحمی ایران فوتبال های ورزشی و همچنین توسعۀرسانه

 های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبالراهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه تدویناین پژوهش  اصلی

 .است

 

 شناسی روش

 ایپیچیده ندیفرا یفی. پژوهش کشودمحسوب می 2یفیک قیتحق کردیروکاربردی با  پژوهشی پژوهش، این

 ـلیحلت ییبـه روش اسـتنباط اسـتقرا هادادهو  است یاست که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتا  طولان

اجرایی شناسی ورزشی و مدیران ، جامعهورزشی مدیریت تاداناسپژوهش شامل  آماری جامعۀ شوند.می

ی انتخاب شدند برفگلوله ای 1یارهیزنج یریگنمونه بود. این افراد به روشدر این زمینه  نظرصاحب

 اتیجربتی دارای بررسۀ مورد نیزمدر  که شناختندیمی را گریدکنندگان اگر افراد صورت که شرکت)بدین

 نظری اشباع تا آوری اطلاعاتجمع کردند( وی میمعرفدر مطالعه  شرکتی برایی هستند، هادگاهیدو 

اشباع نظری  به مرحلۀ جامعۀ آماریمصاحبه با  21بعد از انجام ها ، دادهاین تحقیقدر  .یافت ادامه هاداده

ذکر  شایان وتحلیل شد.اما برای افزایش ضریب اطمینان، سه مصاحبۀ دیگر نیز انجام و تجزیه رسیدند،

ه کنند یا بطبقات جدید و متفاوتی ایجاد نمی هابه این معناست که دیگر، داده یشباع نظراست که ا

ن کرد اضافی، کمکی به تکمیل و مشخص یهاافزایند. در این حالت، دادهطبقات موجود نمی یهایژگیو

                                                           
1. Qualitative research 

2. Chain Referral 
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های همصاحب تکمیل از پس و ادامه در .رسندنظر میاز آن پس، مشابه به هاکنند و نمونهنمی یگرید ۀمقول

 هاداده سپس ،دش بندیمقوله آمدهدستبه اطلاعات ،آماری نفر از جامعۀ 21با  افتهیساختارمهیعمیق و ن

 شد.  تحلیلدوباره  دیداری، مدل یک در هامقوله سیستماتیک کردن مرتبط طریق از

بندی طبقه را مختلف یهامؤلفه تا شد خواسته این حیطه به آشنا محقق سه از هانشان شناسایی از پس

 پس که صورت این شد، به استفاده منطقی روش استقرای از ،هامصاحبه تحلیل برای زمینه همین در کنند.

 سپس و بندیطبقه و کدگذاری یکسان ی مفهومیهاگروه در مختلف نظرهای ،هامصاحبه ویرایش و از اجرا

 با پژوهشگر باز کدگذاری در گرفت. انجام محوری باز و صورتبه کدگذاری شدند. تحلیل صورت کیفیبه

 کدگذاری مرحله این بازشناسد. را آن مفاهیم پنهانی که کرد تلاش شده،گردآوری یهاداده مرور مجموعه

 دیگر، بیان به پردازد.می هامقوله به نامگذاری محدودیتی هیچ بدون پژوهشگر چراکه شود،نامیده می باز

 رابطۀ تعیین هدف نیز محوری در کدگذاری شود.نمی قائل محدودیتی هامقوله و کدها برای تعدد پژوهشگر

  است. باز کدگذاری مرحلۀ در ی ایجادشدههامقوله بین

ایی منظور تأیید روبه .آمد دستبهکدگذاری باز، محوری و انتخابی  ۀطی سه مرحل هادادهنتایج تحلیل 

شوندگان ارائه شد و نظرهایشان دریافت و دوباره احبهبه تعدادی از مص هاافتهی هادادهپذیری و اطمینان

های کیفی با ( معتقدند برای تأیید روایی و دقت علمی در پژوهش2993) 2پرسیده شد. گوبا و لینکلن

ی متعددی مانند بازبینی در زمینۀ راهبردهااستفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چندگانۀ آن، 

ها و تأیید همکاران پژوهشی وجود دارد. در پژوهش حاضر مراجعه به آزمودنیکدگذاری، تأیید نتایج با 

منظور افزایش اعتبار پژوهش اقدام نیز به کسب نظر استادان و متخصصان امر در خصوص روند پژوهش، به

ان رها )پایایی باز آزمون( و تأیید همکاشد. در این پژوهش نیز برای تأیید دقت علمی، از بازبینی کدگذاری

 پژوهشی بهره گرفته شد. 

 

 هاافتهی

بیانگر این  2شود، جدول ی مورد مطالعه در این تحقیق ارائه میهانمونهی عمومی هایژگیودر ابتدا 

 هاست.ویژگی

  

                                                           
1. Guba & Lincoln 
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 ی نمونۀ آماری پژوهشهایژگيو. توصیف 0جدول 

 سمت تعداد تحصیلات نوع فعالیت

 برتریمديرعامل باشگاه لیگ  4 دکتری تخصصی اجرايی

 مدير حراست و رئیس کانون هواداران باشگاه 2 دکتری تخصصی اجرایی

 کارشناس فوتبال 2 کارشناس ارشد اجرایی

 هیأت علمی دانشگاه، آشنا به حوزة فوتبال 22 دکتری تخصصی پژوهشی

 

 

 های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال بر عملکرد مطلوب رسانه مؤثرراهبردهای 

ی مؤثر به کدگذاری محوری پرداخته شد که طی هانظران و شناسایی نشانصاحبپس از مصاحبه با 

 .ارائه شده است 1د. نتایج محور راهبرد در جدول شی نامتناسب و غیرمرتبط حذف هاآن نشان

 و ارتباطات ،نیازسنجی کلی شامل ۀمؤلف سهدر  هاشود، نشانمشاهده می 1طورکه در جدول همان

 ۀسه مقول ۀدربرگیرند نیازسنجی ۀمیان، مؤلف این اند که دربندی شدهطبقه هدفمند گراییمأموریت

 پنج ۀددربرگیرن ارتباطات ۀمؤلف پرداختن به انتظارات مخاطبان،و  تحقیقات نیازسنجی ،هاشناخت انگیزه

مشارکت است.  افزایشو  تقویت روابط عمومی، مبادله ،ی مؤثر ارتباطیهاروش ،تقویت ارتباطات ۀمقول

سیاست و راهبردهای  ،یزیربرنامه ،هدفمند گراییمأموریت ،و راهبردهای منسجم هااستیسهمچنین 

 ،یاحرفهعمل به وظایف ، تعریف مبانی توسعه، تعریف ارکان توسعه، یزیربرنامه ،منسجم و هماهنگ

 بودند. هدفمند گراییمأموریت ۀمؤلفاز مقولات مقبولیت 

 ی حاصل از کدگذاری محوری راهبردهاهانشان .2جدول 

 کد محوری کد متمرکزشده کد باز ردیف

ی مخاطبانهازهیانگشناخت  2 هازهیانگشناخت     

 تحقیقات نیازسنجی انجام تحقیقات نیازسنجی 1 نیازسنجی

پرداختن به انتظارات و  4

ی مخاطبانهاخواسته  

پرداختن به انتظارات 

 مخاطبان

المللنیبتقویت ارتباطات  3   تقویت ارتباطات 

 

 ارتباطات
ی مؤثر هاروشاستفاده از  5

 ارتباطی

ی مؤثر ارتباطیهاروش  

زیآمرقابتمبادله دیدارهای  6  مبادله 

 تقویت روابط عمومی تقویت روابط عمومی 7

افراد به فوتبال مشارکت افزایش 8 مشارکت افزایش   
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 کدگذاری محوری راهبردهای حاصل از هانشان .0جدول ادامۀ 

 کد محوری کد متمرکزشده کد باز ردیف

و راهبردهای  هااستیستدوین  9

 منسجم و هماهنگ

و راهبردهای  هااستیس

 منسجم

 

 

 

 

 

 

 

 گرایی مأموریت

 هدفمند

هدفمند رسانه گراییمأموریت 22 هدفمند گراییمأموریت   

ی متناسب با توسعۀ زیربرنامه 22

 ورزش

یزیربرنامه  

سیاست و راهبردهای مسنجم و  21

 هماهنگ

سیاست و راهبردهای 

 مسنجم و هماهنگ

یزیربرنامه 24 یزیربرنامه   

 تعریف ارکان توسعه تعریف ارکان توسعه 23

 تعریف مبانی توسعه تعریف مبانی توسعه 25

یاحرفهعمل به وظایف  26 یاحرفهعمل به وظایف    

رسانه مقبولیت 27  مقبولیت 

استانداردهای کیفی برای  28

کنندگانهیته  

 تعریف استانداردهای کیفی

 استانداردهای کیفی وجود استانداردهای کیفی 29

طراحی الگوی بهینۀ عملکرد  12

ی ورزشیهارسانه  

 طراحی الگوی بهینۀ عملکرد

هارسانهنگاه ملی  12  نگاه ملی 

احساس مسئولیت در قبال  11

 رویدادهای خرد و کلان

 احساس مسئولیت

 

 

 های ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال. راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه0شکل 
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 های ورزشی با رويکرد توسعۀ فوتبال حرفه ایپیامدهای مؤثر بر عملکرد بهینۀ رسانه

 یپیامدها به آنها پژوهش، در کنندگانمشارکت مدیران با مصاحبه تحلیل از حاصل نتایج براساس

های ورزشی با هدف توسعۀ بر عملکرد مطلوب رسانه مؤثرراهبردهای  مطلوباجرای  صورت در متعددی

ی، همگانی و ریپذجامعهی هامقوله :از نداعبارت که شد بندیطبقه دسته سه در و داشتند اشارهفوتبال 

 .است شده اشاره پیامدها این به ،4 جدول در که فراگیر شدن و پویایی توسعه

 

 پیامدهای حاصل از کدگذاری محوری هانشان .3جدول 

 کد محوری کد متمرکزشده کد باز رديف

1 
 زودهنگام بستن و نقش شدن یدرون

 ورزش فوتبال مفهوم
 ورزش فوتبال شدن یدرون

 یریپذجامعه

2 
 قهرمانان ژهیوبه وورزشکاران  رشیپذ

 جامعه وها گروه انیم فوتبال در
 ورزشکاران رشیپذ

 جذب افراد به فوتبال جذب افراد به سمت فوتبال 3

 داوطلبانهافزایش انگیزۀ کار  الدر فوتب داوطلبانهافزایش انگیزۀ کار  4

 فرهنگ انجام فوتبال نزد جامعه فرهنگ انجام فوتبال نزد جامعه 5

 ی فوتبالهاارزش ی فوتبالهاارزشافزایش  6

 فوتبال فرهنگ توسعۀ فوتبال فرهنگ توسعۀ 7

 حس مشترک و مثبت در جوامع ایجاد حس مشترک و مثبت در جوامع 8

 همگانی ساختن همگانی ساختن ورزش فوتبال 9

همگانی و 

 فراگیر شدن

 همگانی و فراگیر شدن همگانی و فراگیر شدن فوتبال 11

 فراگیر شدن فراگیر شدن ورزش فوتبال 11

 مشارکت افزایش افراد به فوتبال مشارکت افزایش 12

 ترغیب و تشویق همگانی ترغیب و تشویق همگانی به شرکت 13

 توسعه و گسترش فوتبال پایه توسعۀ فوتبال پایه 14

 پویایی توسعه

 ی شدن فوتبالاحرفه ی شدن فوتبالاحرفه 15

 یاحرفه فوتبال توسعۀ یاحرفه فوتبال توسعۀ به پرداختن 16

 توسعۀ فوتبال قهرمانی پرداختن به توسعۀ فوتبال قهرمانی 17

 توسعۀ فوتبال همگانی و تفریحی پرداختن به توسعۀ فوتبال همگانی و تفریحی 18

 پرداختن به فوتبال پرورشی و تربیتی 19
پرداختن به فوتبال پرورشی و 

 تربیتی

 ی شدن فوتبالاحرفه ی شدن فوتبالاحرفه 21

  صنعت چرخ پویایی فوتبال صنعت چرخ پویایی 21
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 یاحرفههای ورزشی با رويکرد توسعۀ فوتبال . پیامدهای مؤثر بر عملکرد بهینۀ رسانه0شکل

 

 گیریبحث و نتیجه

 قرار ریداشته و آحاد مردم را تحت تأث یریرشد چشمگ ریاخ یهاکه در سال یاجتماع یهادهیاز پد یکی

به توسعۀ  لیدر حال توسعه ن یکشورها هایدغدغه نیترمهماز امروزه  کهطوریاست، به ورزش ،داده

 ها دریزیربرنامه است. ای، فوتبالویژه ورزش حرفهاز طرفی یکی از نمادهای اصلی ورزش به است.ورزش 

ند، ریگگذار بر آن مورد توجه قرار ریمختلف تأث یها و ابزارهاکه روش شودیم سبب ایفوتبال حرفه توسعۀ

 زا ورزشی یها. رسانهنام بردآنها  نیتراز مهم یکعنوان یتوان بهرا می ی ورزشیهارسانه انیم نیدر ا که

د اثرگذارن ی آناحرفه توسعۀ اهداف از بسیاری تحقق در که هستند ی فوتبالاحرفه توسعۀ مهم ابزارهای

های ورزشی از طریق دهد که رسانه( نشان می1228) 2. در همین زمینه نتایج تحقیق کاروالو(12)

رسانی، افزایش آگاهی و همچنین آموزش در بین افراد جامعه، نقش کلیدی در توسعۀ فوتبال دارند اطلاع

هایی در جهت بروز عملکرد رسد کاستینظر میبه ی ورزشیهارسانهانکارناپذیر  نقش به توجه با حال(. 12)

ساز ضعف در این حوزه شده باشد. تواند زمینهها میشی وجود دارد که این کاستیهای ورزبهینۀ رسانه

های ورزشی با هدف راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانه تدوینرو تحقیق حاضر بر آن بود تا با ازاین

 ها باشد.های حوزۀ رسانهگامی در جهت رفع کاستی توسعۀ فوتبال

ی نیازسنجی، هامقولههای تحقیق نشانگرهای راهبردها در این تحقیق مشمول براساس یافته

ی اوعهمجمیی هدفمند و ارتباطات است. نیازسنجی، به فرایندی اشاره دارد که نتیجۀ آن شامل گراتیمأمور

 . نیازسنجینداشدهشود که براساس اولویت تنظیم ی بهبود در افراد میهافرصتاز نیازهای آموزشی و 

                                                           
1 . Carvalho 
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هارت ی، دانش، مارسانهی، دستیابی به اطلاعاتی دربارۀ وظایف اصلی و عملی لازم برای ایفای نقش ارسانه

برای  تواندیم(. بنابراین 11ای است )ویژه فوتبال حرفههای ضروری برای تحقق توسعۀ ورزش بهو نگرش

ی و حل مسئله، نیاز به آمادگی وربهرهعات ی شغلی، موضوهاگروهو عملکرد  هایستگیشاکمک به بهبود 

اولین گام  نیازها تعیینکار برده شود، در نهایت و پاسخگویی به تغییرات آینده در وظایف شغلی به

درستی که اگر به ،است سازماناثربخشی کارکرد  ریزی و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمینبرنامه

افزایش خواهد سازمان  اثربخشی خواهد شد و در نهایت ریزیبرنامهتری برای مبنای عینی، دگیرانجام 

 آوردن پدید وها هدف کردن مشخص و سازمان مأموریت تعیین گرایی شاملمفهوم مأموریت .یافت

 ترینبالا که مأموریت، دوبارۀ تأیید یا اصلاح ایجاد با را ریزیبرنامه فرایند سازمان، مدیران. ستهابرنامه

 پدید آوردن برای سازمان مأموریت از سپس و کنندمی آغاز کند،می تشریح را سازمان غایتِ و هدف

. کنندمی ریزیطرح ،هاهدف این تحقق برای را لازم یهابرنامه گیرند،می بهره سازمانی یهاهدف

رای ویژه ببه اقدام ی ورزشی است. اینهارسانه هایفعالیت برای شاهراهی تعریف مثابۀبه گراییمأموریت

 در اغلب یافتهتوسعه مراکز چراکه است، ی در حال توسعه و نوپا از جمله شبکۀ ورزش ضروریهارسانه

باشند. در  داشته محوری مأموریت باید حتما  توسعه در حال مراکز ولی ،کنندیم حرکت دانش مرزهای

 هایمثابۀ شاهراهی برای فعالیتبه گرایی( در پژوهشی نشان داد که مأموریت1229) 2ناراینهمین زمینه 

 دیپلماسی (. منظور از ارتباطات در این تحقیق ارتقای14های ورزشی، در جهت توسعۀ ورزش است )رسانه

یافته در این زمینه ی ورزشی است تا از این طریق با تجربه و اندیشۀ کشورهای توسعههارسانه ورزشی

ها را برای حرکت به سمت توسعه اتخاذ کنند. در همین زمینه آشنایی پیدا کنند و عملکردی مشابه با آن

 ارتقای و توانمندسازی برای راهکارهایی ( در تحقیقی با هدف ارائۀ2498بخشی چناری و همکاران )

های نامهینیبازبینی و بازنگری آایران نشان دادند  اسلامی جمهوری خارجی سیاست در ورزشی دیپلماسی

(، برگزاری جلسات هماهنگی بین غیره ملی المپیک و ۀ)وزارت ورزش، کمیت اجرایی نهادهای ورزشی

ورزشی  -عنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی، آموزش مدیران سیاسیوزارت ورزش و وزارت خارجه به

جامع و علمی در جهت  ۀالمللی در سطح جهانی، تدوین و اجرای برنامتعاملات بین ۀکشور با اصول اولی

هادهای ها و نین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاهیگسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی، تعریف و تب

دیپلماسی عمومی، راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در  ۀدولتی فعال در حوز

                                                           
1 . Naraine 
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 (. 13ن است )سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایرا

انی ی، همگریپذجامعهی هامقولهای تحقیق نشانگرهای پیامدها در این تحقیق مشمول هبراساس یافته

که در آن شخص در طول حیات ی، عبارت است از روندی ریپذجامعهو فراگیر شدن و پویایی توسعه است. 

آماده شدن فرد توسط جامعه ، عبارتیگیرد. بهخویش را یاد می ۀجامع هایارزش و هاعرف ،هنجارها خویش

پذیری ، در خصوص توسعۀ فوتبال، با پیامد جامعهگویندمی پذیریجامعه ها راعهده گرفتن نقش برای بر

و آن را ادامه  رندیگیمو الزامات آن را فرا  هانقش، شوندیمدرگیر ورزش فوتبال  هارسانهمخاطبان 

 اند. تحولمشترک« پیکربندی رفتاری»(. ورزش و جامعه دارای الگوهای ارزشی و به اصطلاح 15) دهندیم

گیرد، بلکه توسعۀ آن در پیوند نزدیک با محیط اجتماعی و دگرگونی ورزش خارج از جامعه انجام نمی

عی جامعه است. ۀ روابط اجتمادهندبازتابگیرد، در واقع ورزش که کنش درون آن انجام می ابدییمتحقق 

از دیگر  ترتیبااهمی، بالاتر و ریپذجامعه( اذعان کرده است که نقش و اهمیت عوامل 1222) 2بیامون

عوامل از جمله پویایی توسعه است. همگانی و فراگیر شدن، از جمله پیامدهای است که در صورت 

ها زیر نیای امروز که انسان( معتقد است در د2491(. قاسمی )16) شودیمکارگیری راهبردها حاصل به

ی از ی ناشهاینگراناند، نیاز روزافزون به استراحت، سرگرمی، کاهش اضطراب و سلطۀ فناوری قرار گرفته

عنوان یکی از ابزارهای مهم تفریحی و سرگرمی به هارسانهزندگی دشوار ماشینی دارند، در این میان 

ی داشته اکنندهنییتعو آموزشی بر اوقات فراغت افراد تأثیرات  کنندهسرگرمی هابرنامهتوانند با پخش می

ی سیاسی، اقتصادی و تجاری اجتماعی فرهنگی و ورزشی خود از هانقشواسطۀ به هارسانه(. 1باشند )

 و نقش مهمی روندیمشمار خصوص فوتبال بهابزارهای مهم برای فراگیر شدن و همگانی ساختن ورزش به

های مختلفی نیاز دارد که رند. البته فراگیر شدن فوتبال در جامعه، به ایجاد زیرساختدر این زمینه دا

( 2494ها نقش مهم و کلیدی را دارند. خالدیان )های ورزشی برای فراهم آوردن این زیرساخترسانه

 ،ی، آموزش، مشارکت اجتماعیساز، گفتمانیرساناطلاع ندیدر فرانقش مهمی  هارسانهمعتقد است که 

و  ی، جلب مشارکت اجتماعورزش یمتول ینهادها یسازوگو، شفافنقد و گفت ۀنیزم ساختنفراهم 

(. 8) دن آن بر عهده دارندکر ریورزش کشور و توسعه و فراگ یدر جامعه و اعتلا یورزش یسازفرهنگ

 قدرتمند شدن و وسعت دادن، بهترهایی که در جهت پویایی توسعه به مفهوم مجموعه اقدامات و تلاش

تلقی و  ۀنحو ۀدهندمختلف ورزش در ملل مختلف نشان یهابررسی نظام ،گیردورزش انجام میشدن 

                                                           
1. Beamon 
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است و میزان توجه مردم و حکومت هر کشور بر هریک از  یبدن درک متفاوت نسبت به ورزش و فعالیت

نظام واقعی ورزش و رویکردهای توسعۀ ورزش در آن جامعه  ۀدهندابعاد مشارکتی یا قهرمانی ورزش شکل

جوامع، توسعۀ ورزش بخش مهمی از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است  ۀاست؛ اما مسلم است که در هم

انه و د. رسشوتمامی ابعاد ورزش به شکل مناسبی توجه  و برای توسعۀ مناسب ورزش در هر کشور باید به

ژه ویبهل مهمی است که از قابلیت و قدرت تأثیرگذاری بر تمام ابعاد ورزش در رأس آن تلویزیون از عوام

عنوان ابزاری بههای دیداری، خصوص رسانهها بهاز رسانه توانیمبه همین دلیل برخوردار است، فوتبال 

توان یافته با تمام که جوامع توسعهگونههمان (.17) بهره گرفتورزش فوتبال  و پیشرفت برای توسعهمهم 

گذاری، ایجاد ، ایجاد مشارکت، تشویق سرمایهیسازنهیده و در جهت نهادکربرداری ها بهرهخود از رسانه

 مختلف مقولاتن و مردم در جهت توسعۀ اراهبردهای اجرایی به مسئول ۀتوسعه و ارائ یهاتیاولو ۀو عرض

 های ورزشی باعملکرد مطلوب رسانه. تدوین راهبردهای مؤثر بر دارندیقدم برم خصوص ورزش فوتبالبه

های ورزشی و همچنین سند تحول بنیادین هدف توسعۀ فوتبال، ما را در تدوین اسناد راهبردی رسانه

اذ های آگاهانه و اتخگیریکنند، آن هم از طریق تصمیمای کمک میورزش، مرتبط با توسعۀ فوتبال حرفه

و بسترهای مطلوب، در  هاطیمحفراهم آوردن  و تعیین ساختارهای مناسب و همچنین هااستیس

انی، پذیری، همگی شناسایی و اجرایی شوند، که این امر به پیامدهای جامعهاحرفهی توسعۀ فوتبال هانهیزم

 شود.ای منجر میفراگیر شدن و پویایی توسعه در فوتبال حرفه
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Abstract 
The purpose of the present study was to formulate strategies that affect the 

optimal performance of sports media with the aim of developing football. 
According to the exploratory nature of the subject, the qualitative research 

method was used. The data were collected using interviews and document 

reviews. After completing 12 in-depth and semi-structured interviews with the 

statistical population of the research, the main categories were extracted after 

completing the coding process. Purposive sampling and snowballing 

continued until theoretical saturation. The results of data analysis were 

obtained through three stages of open, axial and selective coding. The results 

of the open coding indicated that 43 signs could influence the strategies that 

affect the optimal performance of sports media with the aim of developing 

football. Then, in axial coding, the signs were classified into 3 concepts of 

need assessment, communication, and purposive mission orientation, and for 

effective consequences, 3 concepts of socialization, generalization, and 

development dynamics were classified. According to the results of the 

research, effective strategies can be achieved through presented strategies to 

develop the optimum performance of sports media with the aim of developing 

football. 
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