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 چكيده

بر مبناي ديدگاه جمعي از » هاي ورزشي كشورنظام مديريت رسانه«هدف از تحقيق حاضر، شناسايي و ارائة وضعيت مطلوب 
اي مطلوب از ديدگاه متخصصان مذكور از روش كيو براي دسترسي به نظريه. اي و ورزشي كشور استنظران درجه اول رسانهصاحب

)Q (ارزشي طراحي و روايي آن توسط  سؤال و براساس طيف ليكرت هفت60ساخته شامل اي محققپرسشنامه. استفاده شد
 نفر 20ماري شامل صاحبنظران علوم ارتباطات و تربيت بدني و حجم نمونه جامعة آ. ها تأييد شدمتخصصان و استادان دانشگاه

-در اين پژوهش از آمار توصيفي براي توصيف وضعيت پاسخ. صورت غيرتصادفي و هدفمند انجام گرفتگيري بهنمونه. است
براساس . خگويان استفاده شدهاي پيرسون و تحليل عاملي براي همبستگي بين پاسدهندگان و در بخش آمار استنباطي از آزمون

هاي اين مقايسة ديدگاه. نفري تقسيم شد) ورزشي (8اي و  رسانه12ها، پاسخگويان به دو گروه آمده و مشابهت پاسخدستنتايج به
ق تواف( گويه موافق 50 گوية تحقيق با 60دهد كه دو گروه از مجموع نشان مي» z«هاي استاندارد دو گروه متخصص براساس نمره

ترين نظام عنوان مطلوبمحور بههاي نظام مديريت رسانة خدمتدر نهايت نتايج تحقيق نشان داد كه ديدگاه. بودند) مثبت و منفي
 .هاي ورزشي مورد پذيرش قرار گرفتمديريت رسانه
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 مقدمه

صورت بخشي از زندگي روزمرة هر فردي در روابط مختلف سياسي، فرهنگي، المللي بهورزش در سطح بين
در اين ). 19(اقتصادي، سازماني، اجتماعي و ميان فردي درآمده و قدرت ورزش فراتر از نقش نمادين آن است 

ها، دامنة عنوان عامل انتقال ارزشگروهي بههاي رسانه). 8(ها نقش مهمي در توسعة ورزش دارند راستا، رسانه
). 14(گيرند ها قرار ميوسيعي دارند و همة افراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبقة اجتماعي، تحت تأثير رسانه

كارشناسان . شوندترين ابزار دسترسي به اهداف تلقي ميها در عصر ارتباطات و اطالعات، يكي از مهمرسانه
با اين مفهوم، . رسددانند كه از طريق آنها پيامي به مخاطبان ميهاي ارتباطي را مسيرهايي ميارتباطات، رسانه

 ).6(ها عمل كند مقاومت براي پياممثابة گذرگاهي بيرسانه بايد تا حد مطلوب به

اصوالً نوع . هاي ورزشي كشور استبحث جديدي كه پرداختن به آن ضروري است، مديريت هريك از رسانه
گروه اول، : توان به سه گروه تقسيم كردها در جهان را ميديريت، اداره، وضعيت حقوقي و ماهيت رسانهم

كند و از لحاظ سياست كار، اند كه كل درآمد و اعتبارات آنها را دولت و حكومت پرداخت ميهاي دولتيسازمان
-ا و مقاصد آنها را دولت تأمين و سلسلههاند، خواستهها به حكومت و دولت وابستهمشي و محتواي برنامهخط

 .كندمراتب آنها را نيز حكومت مشخص مي

هاي خود را از هاي حكومتي و دولتي، هزينهاند كه ضمن دريافت كمكهاي عمومي يا مليگروه دوم، سازمان
به . ط داردكنند و دولت در حد نظارت، با آنها ارتباهاي عمومي و حق اشتراك مردمي تأمين ميمحل پرداخت

بيان ديگر، قوانين، مقررات و ضوابط آنها را نهادهاي مردمي و دموكراتيك و نه دستگاه و شخصي خاص وضع 
 .كند و رعايت نكردن اين قوانين پاسخگويي به نهادهاي ملي و مردمي را در پي داردمي

ت از مقررات عمومي، هستند كه ضمن تبعي» خصوصي و تجاري« تلويزيون –هاي راديو گروه سوم، سازمان
هاي آنها صرفاً از محل درآمدهاي اختصاصي همچون اشتراك كابلي و كارتي، حمايت تجاري و فروش هزينه

شود كه وضعيت حقوقي، آنها را تابع مقررات بازرگاني و هاي بازرگاني، تأمين و تدارك ميمحصوالت و آگهي
 ).4(سازد قوانين تجارتي مي
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 ترتيب در انحصار حكومت و دولت، مردم و اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي قرار مالكيت اين سه گروه به
ها، در شيوة اداره، ميزان پاسخگويي و كيفيت پاسخ دادن به مردم، نحوة انتخاب يا هر نوع از مالكيت. دارد

ها يت رسانهانتصاب مديران، چارچوب حاكم بر ضوابط و مقررات، شيوة نظارت و مسائلي از اين دست كه در مدير
ها با سطوح مختلفي از مديريت مواجه به اين لحاظ در رسانه). 13(اند كنندهتأثيرگذار و تعيين. شوندلحاظ مي

اين سطوح متنوع، . دهندها با افراد، نهادها و مخاطبان را پوشش ميشويم كه هريك بخشي از ارتباطات رسانهمي
كارگيري بهينة ها عبارت است از بهطور كلي، مديريت رسانهبه. دكنها را روشن مياهميت فهم مديريت رسانه

-ها اعم از فيزيكي، تكنولوژيكي، هنري و انساني در راستاي توليد، بازتوليد و ترويج پيامها و ظرفيتكلية قابليت

-ت ميشده كه با هدف نهايي اثرگذاري مطلوب بر مخاطبان صورهاي هدفمند در چارچوب نظام ارزشي پذيرفته

 ).6(گيرد 

اي ها به سه دستة نظام رسانهها، با تقسيم نظام رسانه، محقق انگليسي عرصة رسانه)1998 (1جان كين
اي همچون مالكيت، مديريت، هاي رسانهمحور، ابعاد مختلف هريك از اين نظاممحور و خدمتبازارمحور، قدرت
 .بررسي كرده است... ع مالي، نحوة پخش برنامه و ها، نحوة تأمين منابهاي حاكم، محدوديتنظارت، سياست

ها در خدمت قدرت حاكم و محور، تنها به تمركز رسانهطور كلي مديريت رسانة قدرتاز ديدگاه وي، به
در اين ديدگاه، فقط به . پردازدها براي مشروعيت بخشيدن به حاكميت مطلق قدرت مياستفادة ابزاري از رسانه

ها حاكمان جامعه ها و سياستمشيانديشند، بنابراين همراه با خطهاي حكومت مي سياستها وپيشبرد برنامه
-ها، طبيعي جلوه ميدر اين ديدگاه، هرگونه اعمال محدوديت براي تحت فشار گذاشتن رسانه. كنندحركت مي

 .كند

هاي بزرگ تجاري و ها در اختيار صاحبان شركتديدگاه نظام مديريت رسانة بازارمحور، به تمركز رسانه
در اين ديدگاه، بخش خصوصي و صاحبان سرمايه، عنان رسانه را در اختيار . پردازدمنافع بازار آزاد سرمايه مي

در اين ديدگاه . شوددست آوردن سود و منفعت، به هدف اصلي اين نوع مديريت رسانه تبديل ميگيرند و بهمي
محور، اي خدمتدر نظام رسانه. ي و تجاري مخاطب جذب كنندهاي تبليغاتاند براي شركتها موظفرسانه
هاي اند و نه ابزاري براي سوء استفادة بخش خصوصي و صاحبان شركتها نه تحت سلطة قدرت حاكمرسانه

                                                           
1 - John Kean  
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دنبال توانمندسازي مجموعة زيادي از شهروندان از طريق در اين ديدگاه، نظام مديريت رسانه به. بزرگ تجاري
ها را بايد در اين ديدگاه، مديريت رسانه. هاي مرسوم جامعه همچون مذهب، خانواده و اجتماع استتقويت ارزش

چارچوبي كه در آن حداقل حفاظ محكمي در امور مربوط به ساختار مالكيت، . در چارچوبي قانوني قرار دارد
محور، ريت رسانة خدمتيددر الگوي م. گيري مشخص شودهاي تصميمها و روشگذاري، محتواي برنامهسرمايه

). 9(دانند ها نيز خود را در برابر مردم مسئول و به نوعي خود را در حكم متوليان اجتماع ميمالكيت رسانه
ترين و نظام مديريت رسانة بازارمحور محور را مطلوبدر تحقيقي، نظام مديريت رسانة خدمت) 1386(رشكياني 

براساس نتايج ). 5(ر عرصة نظام مديريت رسانة ملي ايران قلمداد كرد شده دترين الگوي پذيرفتهرا نامطلوب
، تفاوت معناداري ميان مديريت سازماني موجود و مديريت سازماني مطلوب در حوزة )1376(تحقيق محكي 

مطبوعات كشور وجود دارد، به اين صورت كه بين وضعيت موجود مديريت مطبوعات با وضعيت مطلوب فاصلة 
گرا، مسئوليت اجتماعي چهار نظام مطبوعاتي آمرانه، آزادي) 1375(بروجردي ). 12(شود اهده ميچشمگيري مش

ترين نظام نگاران ايران بررسي و در نهايت مسئوليت اجتماعي را مطلوبو كمونيستي را از ديدگاه روزنامه
بندي كلي، بازار يز در طبقهن) 2006 (1ترستروم). 2(نگاران ايران معرفي كرد مطبوعاتي از ديدگاه روزنامه

و بازار سياستمداران ) بينندگان، شنوندگان و خوانندگان(كنندگان اي را شامل بازار مصرفهاي رسانهسازمان
-برخي از عواملي كه سازمان) 2004 (2الوين و واكمن). 30(داند مي) كنندآنهايي كه قواعد بازي را تعيين مي(

سازد، مانند ماهيت محصول، نوع كاركنان، متغيرهاي سازماني ويژه ها متمايز مياناي را از ديگر سازمهاي رسانه
 ).28(شمارد اي در جامعه را برميهاي رسانهو نقش منحصر به فرد سازمان

ها درايران و مندي در زمينة مديريت رسانهبررسي منابع تحقيق حاكي از آن است كه تحقيق گسترده و نظام
باتوجه به آزمون تاريخي الگوهاي مختلف و متنوع در . هاي ورزشي صورت نگرفته است رسانهبه تبع آن مديريت

ها و آثار و پيامدهاي هريك از الگوهاي مذكور، اين پژوهش با پيروي از ديدگاه هاي مديريت و ادارة رسانهنظام
عنوان مبناي  و بازارمحور بهمحورمحور، خدمتاي قدرتو انتخاب سه نظام رسانه(جان كين در مديريت رسانه 

» هاي ورزشينظام مديريت رسانه«دنبال شناسايي و فهم وضعيت مطلوب به) نظري و چارچوب اصلي اين تحقيق

                                                           
1 - Tjerstorm 
2 - Lavin and wacman 
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اي كشور است تا در نهايت بتواند  اندركاران تراز اول ورزشي و رسانهبراساس ديدگاه جمعي از متخصصان و دست
 .ها ارائه كنديدگاهها و دوضعيت مطلوبي برمبناي نظريه

 

 روش تحقيق

مطبوعات، راديو، (هاي ورزشي اي دربارة وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانهبراي دستيابي به نظريه
روش كيو كه . استفاده شد» كيو«اي و ورزشي كشور، از روش تحقيق ايران از ديدگاه متخصصان رسانه) تلويزيون

اين روش، شيوة مناسبي . رودشمار ميهاي تحقيق بهمعتبرترين روشآن را ابداع كرده از ) 1935 (1استفنسون
مانند مضمون، عبارت، (ها يا مفاهيم مورد بررسي در اين روش گويه. ها و تدوين نظريه استبراي آزمون فرضيه

كرت مقياس ليهاي مشترك با استفاده از مقياسي شبيهبه كمك پاسخگوياني با ويژگي...) جمله، عكس يا خبر و 
 ).3(شوند و همچنين تحليل عاملي بررسي مي

-محور و خدمتهاي مديريت رسانة بازارمحور، قدرتدر پژوهش حاضر پس از بررسي منابع، از هريك از نظام

 گوية تحقيقي از ميان 60 گويه و در مجموع 22، 21، 17ترتيب با به) عنوان چارچوب اصلي اين تحقيقبه(محور 
هاي ورزشي استخراج و ها براي بررسي و تشريح وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانهاين نظامبايدها و نبايدهاي 
روايي محتوايي و صوري پرسشنامه . ارزشي ليكرت تهيه شداي با استفاده از مقياس هفتساختهپرسشنامة محقق

 .ها تأييد كردندرا متخصصان و استادان دانشگاه

-بيت بدني و علوم ارتباطات بود كه باتوجه به خاص بودن تحقيق بهجامعة آماري شامل استادان حوزة تر

و علوم )  نفر10( نفر از استادان تربيت بدني 20اي با حجم گيري غيرتصادفي و هدفمند از نمونهوسيلة نمونه
 با اين فرض كه اين متخصصان با شناختي كه از وضعيت. كه همگي مرد بودند، استفاده شد)  نفر10(ارتباطات 

 .هاي ورزشي بيان كنندهاي خود را در مورد وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانهموجود دارند، قادرند ديدگاه

ها، متغيرهاي مستقل و ميزان مخالفت يا موافقت پاسخگو با محتواي هر شده در اين گويهمفاهيم مطرح
 .اندگويه، متغيرهاي وابستة اين تحقيق

                                                           
1 -  Stephenson 
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امل ميانگين، انحراف معيار، فراواني و درصد فراواني براي توصيف ويژگي در اين تحقيق از آمار توصيفي ش
در ضمن، از . دهندگان و در بخش آمار استنباطي از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل عاملي استفاده شدپاسخ
 .گيري استفاده شدها و آزمون براي وارد كردن داده16SPSSافزار نرم

 

 هاي تحقيقيافتهنتايج و 

 .شودهاي فردي پاسخگويان پرداخته ميت به بررسي توصيفي ويژگينخس

 .هاي توصيفي ميانگين، حداكثر، حداقل، انحراف معيار مربوط به سن ارائه شده است، آماره1در جدول 

 ايهاي توصيفي وضعيت سني متخصصان ورزشي و رسانه آماره– 1جدول 

 )سال(سن 
 آماره

  معيارانحراف حداقل حداكثر ميانگين

 N( 35/48 58 40 05/5= 10(متخصصان حوزة تربيت بدني 

 N( 83/54 67 45 82/7 = 10(متخصصان حوزة علوم ارتباطات 

 

و متخصصان علوم ارتباطات ) 35/48 ± 05/5(، ميانگين سن به سال در متخصصان تربيت بدني 1جدول 
 .دهدرا نشان مي) 83/54 ± 82/7(

  درجة علمي متخصصانهاي توصيفي آماره– 2جدول 

 درصد فراواني فراواني
 آماره

 استاد تمام دانشيار استاديار استاد تمام دانشيار استاديار

 _ %30 %70 _ 3 7 متخصصان تربيت بدني

 %20 %50 %30 2 5 3 متخصصان علوم ارتباطات
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 نفر 3استاديار و )  درصد70( نفر 7 متخصص حوزة تربيت بدني 10دهد، از  نشان مي2طور كه جدول همان
 3 متخصص حوزة علوم ارتباطات، 10دانشيار بودند و در ميان آنها استاد تمام وجود نداشت، ولي از )  درصد30(

 .استاد تمام بودند)  درصد20( نفر 2دانشيار و )  درصد50( نفر 5استاديار، )  درصد30(نفر 

اي و  متخصص رسانه20هاي  بين پاسخ همبستگي،بعد از توصيف پاسخگويان، با كمك آمار استنباطي
هاي پاسخگويان ميزان همبستگي ميان ديدگاه) P = 047/0 ≥ 05/0(ورزشي بررسي شد كه در سطح معناداري 

 .هاي پاسخگويان اين تحقيق است بود كه بيانگر وجود همبستگي بين ديدگاهr = 74/0تحقيق 

 نفر در گروه دوم قرار 8 نفر در گروه اول و 12ها، ههاي نمونآمده و مشابهت پاسخدستبراساس نتايج به
دهد كه دو گروه متخصص با مضمون هاي استاندارد نشان ميمقايسة نظرهاي اين دو گروه، براساس نمره. گرفتند

براساس تفاوت . نظر فاحشي با يكديگر ندارند گوية ديگر تحقيق، اختالف50نظر دارند، ولي در  گويه اختالف10
 گوية مابقي 10و ) -1و + 1( گوية تحقيق اختالفي بين دامنة 60 گويه از 50هاي استاندارد، ن نمرهميانگي

 گويه با يكديگر توافق 50دهد كه دو گروه در دارند كه اين نتايج نشان مي) -1و + 1(اختالفي خارج از دامنه 
هاي مورد توافق دو گروه متخصص گويهدهد  نشان مي3جدول . نظر دارند گويه با يكديگر اختالف10نظر و در 

تا ) موافق(هاي استاندارد از مقادير مثبت هاي مورد توافق را باتوجه به نمرهاين جدول، گويه.  مورد است50
 .دهدرا نشان مي) مخالف(مقادير منفي 

  مطلوب مديريت اي و ورزشي دربارة نظامهاي مورد توافق دو گروه متخصصان رسانه ارائة نزولي گويه– 3جدول 
 هاي ورزشي ايرانرسانه

يف
رد

 

 هاگويه
ميانگين 

 Zنمرة 
گذاري، محتواي هاي مختلف مربوط به مالكيت، مديريت، سرمايههاي ورزشي در بخشهاي رسانهفعاليت 1

 .گيري بايد در چارچوب قانوني قرار گيردهاي تصميمها و رويهبرنامه
65/1 

 62/1 .ي بايد به افزايش آگاهي ورزشي افراد جامعه بينجامدهاي ورزشهاي رسانهبرنامه 2
 58/1 .بر نيازهاي واقعي ورزشي كشور و جامعه باشدهاي ورزشي بايد مبتنيهاي رسانهمحتواي پيام 3
 50/1 .هاي ورزشي بايد حامل پيام شهروندان گوناگون كشورمان باشند و نه اقليت خاصيرسانه 4
 47/1 .هاي متنوع، ارزشمند و مكمل يكديگر حمايت كننديد از توليد و پخش برنامههاي ورزشي بارسانه 5
سازي مخاطبان تر از صرفاً سرگرمهايي بسيار رفيعهاي ورزشي بايد آرمانسازان رسانهگردانندگان و برنامه 6

 .را مورد توجه قرار دهند
42/1 
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 38/1 . عاليق بيشتر مخاطبان همخواني داشته باشندهايي پخش كند كه باهاي ورزشي بايد برنامهرسانه 7
 35/1 .هاي مختلف فعاليت خود، در قبال مردم پاسخگو باشندهاي ورزشي بايد در زمينهرسانه 8
 32/1 .ها و نهادهاي ورزشي را آزادانه به چالش بكشانندهاي ورزشي بايد عملكرد سازمانرسانه 9
هاي ورزشي ممنوع باشد، مگر آنجا كه به امنيت نظام خدشه وارد رسانهسانسور و خودسانسوري بايد در  10

 .سازد
23/1 

 18/1 .هاي مرسوم جامعه همچون نقش خانواده در ورزشكارسازي را تقويت كنندهاي ورزشي بايد ارزشرسانه 11
 مورد پذيرش واقع هاي ورزشيهاي اخالقي و كاربرد انساني، بايد از سوي نظام مديريت رسانهدستورالعمل 12

 .شود
15/1 

 01/1 .هاي ورزشي بايد براي استفادة عمومي در اختيار تمام شهروندان جامعه قرار گيرندرسانه 13
هاي بايد از رسانه...) اعم از خبر، آموزش، ورزش نونهاالن و (ها در محدودة هر ژانري دامنة كاملي از برنامه 14

 .ورزشي پخش شود
95/0 

 87/0 .هاي ورزشي ممنوع باشدتجاوز به حريم خصوصي افراد بايد در رسانهتخطي و  15
 81/0 .هاي ورزشي قرار گيرندهاي ورزشي بايد براي تحصيل منافع و مقاصد ورزشي در اختيار سازمانرسانه 16
انه تهيه هاي مختلف در اين رسهايي در مورد رشتههاي ورزشي بايد متعهد شود كه برنامهمديريت رسانه 17

 .كند
73/0 

 67/0 .هاي ورزشي بايد از طريق نهادهاي مختلف جامعه تأمين شودسرماية الزم براي ادارة رسانه 18
 52/0 .هاي ورزشي نظارت داشته باشندعموم افراد جامعه بايد بر عملكرد رسانه 19
 42/0 .هاي ورزشي بايد در چارچوب سياست حاكم فعاليت كنندرسانه 20
 37/0 .هاي ورزشي كشور استفاده كنندها و سياستهاي ورزشي بايد از همة توان خود براي پيشبرد برنامهسانهر 21
هاي ورزشي بايد به بخش خصوصي سپرده  تلويزيوني رسانه–هاي راديو تجهيزات و تأسيسات پخش برنامه  22

 .شود
22/0 

 17/0 .طور كامل بپذيرد و رعايت كنندهاي سياسي حاكم را بههاي ورزشي بايد ارزشرسانه 23
هاي هاي ملي در عرصههاي ورزشي بايد به تقويت و تثبيت اقتدار تيمشده از سوي رسانههاي ارائهبرنامه 24

 .المللي بينجامدبين
13/0 

 07/0 .هاي ورزشي، نظارت و كنترل كامل داشته باشدحكومت بايد بر عملكرد رسانه 25
-ها، دريجام جهاني، جام ملت(هايي با موضوعات حساس ن، طرفداران و شهروندان در برنامهحضور هوادارا 26

 .هاي ورزشي ملموس باشدبايد در رسانه...) ها و 
0/0 

 -02/0 .اره شونددهاي دولتي اگذاريهاي ورزشي بايد تنها از محل اعتبارات و سرمايهرسانه 27
هاي ورزشي بايد به نرخ جاري بازار، قابل فروش، اجاره و يوني رسانه تلويز–تجهيزات و تأسيسات راديو  28

 .مزايده باشد
15/0- 

 -22/0 .هاي ورزشي بايد خود را در حكم متوليان ورزشي كشور بدانندسازان رسانهبرنامه 29
 -35/0 .هاي ورزشي بايد فقط در اختيار حكومت باشدمالكيت رسانه 30
 -39/0 . مطابق با ايدئولوژي نظام حاكم جلو بروندهاي ورزشي بايدرسانه 31
هاي آنها هاي ورزش كشور و برنامهدنبال سازگار كردن افرادجامعه با سياستهاي ورزشي بايد بهرسانه 32

 .باشد
43/0- 

 -49/0 .هاي ورزشي بايد به چند رشتة ورزشي خاص بپردازند و روي آنها مانور دهندرسانه 33
 -67/0 .هاي ورزشي باشدهاي حكومتي براي كنترل رسانهه، گرفتن ماليات و لغو مجوز بايد از جمله اهرمدادن ياران 34
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مانند تفريح، (هاي زودگذر سازي مردم و ارضاي خواستههاي ورزشي بايد بيشتر ابزاري براي سرگرمرسانه 35
 .آنها باشند) فراغت و سرگرمي

76/0- 

 -82/0 .هاي ورزشي بايد بيشتر وسيلة اقناع ورزشي مردم باشند تا انتشار افكار عموميرسانه 36
 -92/0 .هاي ورزشي با عنوان حفظ اقتدار حاكميتي، بايد امري پذيرفته شده باشداعمال محدوديت عليه رسانه 37
 -99/0 .ادهاي ورزشي كشور را ندارندها و نهوجو و تفحص در امور مربوط به سازمانهاي ورزشي حق جسترسانه 38
دهي فكري ها، موجب جهتها و باشگاههاي ورزشي بايد با ترويج تبليغات ورزشي براي فدراسيونرسانه 39

 .خاص به مخاطبان شوند
02/1- 

 -05/1 .هاي ورزشي بايد به مجتمع و مؤسسة بزرگ اقتصادي و سودآور تبديل شوندرسانه 40
 -07/1 .هاي ورزشي باشدهاي رسانهترين عامل تعيين فعاليت تبليغات، بايد مهمدرآمد حاصل از 41
 -11/1 .هاي موافق و طرفدار وضع موجود بپردازندهاي ورزشي بايد به جاي بيان واقعيت، به انتشار پيامرسانه 42
 -14/1 .هاي تبليغاتي اقدام كنندهاي ورزشي بايد به ايجاد مخاطب براي شركترسانه 43
 -17/1 .هاي ورزشي داشته باشندصاحبان سرمايه بايد نقش مهمي در تعيين محتواي رسانه 44
 -19/1 .هاي ورزشي بايد موجه تلقي شودسانسور و خودسانسوري در رسانه 45
گرايي در هاي اقتصادي و تبليغات تجاري، عالوه بر تشويق مصرفهاي ورزشي بايد با پخش پيامرسانه 46

 .كنند، نوع محصوالت مصرفي جامعه را نيز تعيين جامعه
24/1- 

هاي داراي قدرت و سرمايه طور غيرمستقيم افكار و عقايد را به سمت باشگاههاي ورزشي بايد بهرسانه 47
 .ببرند

28/1- 

تجاري كنندگاني كه تحت تأثير بازار هاي ورزشي بايد مخاطبان خود را به مثابة مصرفسياستگذاران رسانه 48
 .كاالها قرار دارند، تلقي كنند

39/1- 

 -42/1 .هاي ورزشي، پذيرفته شده نيستها و نهادهاي ورزشي توسط رسانهانتقاد از سازمان 49
هاي پخش شده از آن ترجيح داده هاي ورزشي بايد به كيفيت برنامهپخش تبليغات و كسب منفعت در رسانه 50

 .شود
57/1- 

 

 گوية مورد توافق در اين 50، از مجموع )3جدول (دو گروه متخصصان ) Z(هاي هبراساس ميانگين نمر
اي كه  گويه25گفتني است از مجموع . اند گويه توافق منفي داشته25 گويه توافق مثبت و با 25پژوهش، با 

ه به نظام  گوي5محور،  گويه به نظام مديريت رسانة خدمت18اند، متخصصان مذكور بر روي آنها توافق داشته
اي كه  گويه25همچنين از .  گويه نيز به نظام مديريت رسانة بازارمحور تعلق دارد2محور و مديريت رسانة قدرت

 گويه به نظام 10 گويه به نظام مديريت رسانة بازارمحور، 14اند، متخصصان در مخالفت بر روي آنها توافق داشته
-خالصة اين تقسيم(محور تعلق دارد نظام مديريت رسانه خدمتمحور و تنها يك گويه به مديريت رسانة قدرت

 ). آورده شده است4بندي در جدول 
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 ايهاي مورد توافق در سه دسته نظام رسانه توزيع گويه– 4جدول 

 درصد فراواني فراواني
 آماره

 بازارمحور قدرت محور خدمت محور بازارمحور قدرت محور خدمت محور

 %8 %20 %72 ٢ 5 18 ق مثبتهاي داراي تواف گويه

 %56 %40 %4 14 10 1 هاي داراي توافق منفي يهگو

 

هاي مورد توافق كه در اين دو گروه متخصصان، گويه) Z(هاي  ميانگين نمره3همچنين براساس جدول 
به نظام  گويه 12اند كه از بين آنها  گويه12اند، شامل را كسب كرده+) 1(بيشتر از ) Z(پژوهش نمرة ميانگين 
 .محور و يك گويه نيز متعلق به نظام مديريت رسانة بازارمحور استمديريت رسانة خدمت

هاي مورد توافقي كه در اين پژوهش دو گروه متخصصان، آن دسته از گويه) Z(هاي براساس ميانگين نمره
فت با آنها، كامالً به توافق به عبارتي متخصصان بر سر مخال(اند را كسب كرده) -1(بيشتر از ) Z(نمرة ميانگين 

 گويه به نظام 4 گويه به نظام مديريت رسانة بازارمحور و 8اند كه از اين تعداد،  گويه12؛ شامل )اندرسيده
 .محور تعلق داردمديريت رسانة قدرت

يا شود كه درجة اختالف آنها بين دو گروه پاسخگو، بيشتر هايي گفته ميهاي مورد اختالف، به گويهگويه
 گوية تحقيق، در 60متخصصان از مجموع )  نفره8 و 12(در اين تحقيق ميان دو گروه . است) -1و + 1(خارج از 

هاي نظام  گويه از گويه4گفتني است كه متخصصان مذكور، در مورد . نظر وجود دارد گويه اختالف10مورد 
هاي نظام  گويه از گويه2محور و  قدرتهاي نظام مديريت رسانة گويه از گويه4مديريت رسانة بازارمحور، 

 8 و 12(هاي مورد اختالف بين دو گروه  گويه5جدول . نظر دارندمحور با يكديگر اختالفمديريت رسانة قدرت
 .دهدمتخصصان كشور را نشان مي) نفره
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م مطلوب مديريت اي و ورزشي دربارة نظاهاي مورد اختالف بين دو گروه متخصصان رسانه اراية گويه– 5جدول 

 هاي ورزشي ايرانرسانه

درجة  گروه دوم گروه اول هاگويه رديف
 اختالف

اي اتخاذ شود كه بيشترين هاي رسانة ورزشي بايد به گونهسياست 1
 686/1 -251/1 435/0 .عمل آيدهاي ورزشي بهاستفاده از تبليغات بازرگاني در رسانه

 468/1 -283/0 -282/1 .سياسي حاكم، ضروري استهاي ورزشي توسط نظام انحصار رسانه 2

ها و هايي كه با ارزشهاي ورزشي بايد از پخش و ارائة برنامهرسانه 3
 407/1 -937/0 531/0 .هنجارهاي مطلوب نظام سياسي حاكم تعارض دارد، پرهيز كنند

 158/1 -874/0 284/0 .هاي ورزشي بايد در اختيار بخش خصوصي باشدمالكيت رسانه 4

هاي ورزشي بايد مجموعة متنوعي از عقايد ورزشي را به جامعه ارائه رسانه 5
 103/1 525/0 628/1 .و عرضه كنند

هاي ورزشي بايد از آن حكومت باشد يا زير نظر آن فعاليت مالكيت رسانه 6
 -001/1 -103/0 -527/0 .كنند

 068/1 271/1 203/0 .اشندي بئبر ديدگاه ورزشكارگراهاي ورزشي بايد مبتنيرسانه 7

ها و هايي كه با ارزشهاي ورزشي بايد از ارائه و پخش برنامهرسانه 8
 -153/1 280/1 127/0 .هنجارهاي جامعه همخواني ندارد، بپرهيزند

هاي ورزشي بايد از افكار يك گروه متخصص ورزشي ويژه، در تهية رسانه 9
 -427/1 480/1 053/0 .ها استفاده كنندبرنامه

هاي ورزشي بايد ميزان تمايل هاي رسانهشاخص اصلي كيفيت برنامه 10
 -974/1 724/0 -250/1 .ها باشدمخاطبان به آن برنامه

 

 گيريبحث و نتيجه

كند، به اين معني هاي مورد توافق دو گروه متخصص نكات مهم و بديعي را بازگو ميمروري بر جدول گويه
ها، وظايف و كنندة حقوق، آزادياي كه مشخصهاي رسانهايدهاي اساسي در فعاليتكه آنها از يك طرف بر سر ب

-طور كلي، به اصول رويكرد خدمتنظر دارند و بههاي ورزشي است اتفاقاي مديريت رسانههاي حرفهرسالت

 محدودكنندة هاي ورزشي معتقدند و از سوي ديگر، بر مخالفت با عواملها در عرصة رسانهمحوري مديريت رسانه
حاكم بر اين عرصه و همچنين » نبايدهاي«عبارتي هاي ورزشي و بهاي مديريت رسانههاي حرفهحقوق و آزادي
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كنند، همچنين به منافع و هاي ورزشي نيز تأكيد ميطلبي مديريت رسانهمخالفت با رويكرد سوداگري و منفعت
توان سايه كند كه ميهايي را عرضه مير واقع شاخص، د3جدول . دهندمصالح ورزشي كشور نيز توجه نشان مي

الي آنها ديد و خطوط آن را هاي ورزشي متخصصان را از البههاي وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانهروشن
هاي ورزشي، توان نتيجه گرفت كه متخصصان در بررسي وضعيت مطلوب مديريت رسانهبنابراين مي. ترسيم كرد

محور نگاهي هاي نظام مديريت رسانة قدرتكنند، آنها به ديدگاه بازارمحور را رد ميديدگاه مديريت رسانة
ها، آنجا كه به منافع ملي ورزش دهد كه اين گويههاي اين نظام نشان مينگاهي به مضامين گويه. بينابيني دارند

اي هاي حرفهر ديدگاهشود، مورد موافقت و آنجا كه به ايجاد محدوديت و اعمال سليقه دكشور مربوط مي
نظران در در واقع صاحب. شودشود، مورد مخالفت متخصصان واقع ميهاي ورزشي منتهي ميمديريت رسانه

محور تبيين هاي ورزشي به آنچه توسط نظام مديريت رسانة خدمتبررسي وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانه
 .پذيرندطور كامل ميدهند و آن را بهشود، رأي ميمي

پرسش . هاي اين تحقيق پاسخ دادتوان به پرسشبا پايان يافتن كار بررسي يافته و مطالعة جداول مربوط، مي
اي و هاي ورزشي از ديدگاه متخصصان رسانهاصلي اين تحقيق اين بود كه وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانه

توان به اين پاسخ رسيد و از ديدگاه مينظران هايي دارد؟ با بررسي نظر صاحبورزشي كشور چيست و چه ويژگي
اين نتيجه با . دانندهاي ورزشي ميترين نظام براي مديريت رسانهمحور مطلوبآنها، نظام مديريت رسانة خدمت

محور بود، نظام خدمت ترين نظام مديريت رسانة ملي كه هماندر مورد مطلوب) 1386(نتيجة تحقيق رشكياني 
 .همخواني دارد

شده در عرصة نظام ترين الگوي پذيرفتهنظران، نظام مديريت رسانة بازارمحور، ضعيفه صاحباز ديدگا
گرايي اقتصادي را هاي ورزشي است، يعني متخصصان، نظام مديريت رسانة بازارمحور و منفعتمديريت رسانه

طور  آن نيست كه آنها بهالبته اين ديدگاه به معني. دانندهاي ورزشي مناسب نميبراي اداره و مديريت رسانه
كلي با مفاهيم ديدگاه بازارمحور و اقتصادمحور مخالف باشند، بلكه آنها ضمن پذيرش و موافقت با ضمائم اقتصاد 

هاي ورزشي محور رسانههاي ورزشي با رويكرد سوداگرايانه و منفعتهاي رسانهو بازار، براي چرخش فعاليت
ترين نظام مديريت رسانة ملي كه همان نظام در مورد ضعيف) 1386(ني اند كه با نتيجة تحقيق رشكيامخالف

 .بازارمحور بود، همخواني دارد
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هاي ورزشي، شباهت اي و ورزشي دربارة وضعيت مطلوب نظام مديريت رسانهبين نظرهاي متخصصان رسانه
هاي ظام مديريت رسانهها و معيارهاي وضعيت مطلوب نمعناداري وجود دارد، يعني متخصصان در مورد ويژگي

 :هاي ورزشي ايران نظامي است كه در آنبنابراين نظام مديريت رسانه. ورزشي با يكديگر توافق نظر دارند

 هاي ورزشي به آگاهي ورزشي افراد جامعه بيفزايد؛هاي رسانه برنامه-

 هاي ورزشي حامل پيام شهروندان گوناگون يك كشور باشد و نه اقليت خاصي؛ رسانه-

 هاي مختلف فعاليت، در قبال مردم پاسخگو باشند؛هاي ورزشي در زمينه رسانه-

 هايي پخش كنند كه با عاليق بيشتر مخاطبان همخواني داشته باشد؛هاي ورزشي، برنامه رسانه-

 هاي ورزشي بپردازند؛وجو، تفحص و انتقاد از عملكرد نهادها و سازمانهاي ورزشي آزادانه به جست رسانه-

 هاي ورزشي ممنوع باشد مگر آنجا كه به امنيت نظام خدشه وارد شود؛ سانسور و خودسانسوري در رسانه-

هاي ورزشي مورد پذيرش واقع هاي اخالقي و كاربرد انساني رسانه از سوي نظام مديريت رسانه دستورالعمل-
 شود؛

هاي از رسانه... وزش، ورزش نونهاالن و ها در محدودة هر ژانري اعم از خبر، آم دامنة كاملي از برنامه-
 ورزشي پخش شود؛

 هاي ورزشي براي استفادة عمومي در اختيار تمام شهروندان جامعه قرار گيرد؛ رسانه-

 هاي ورزشي مختلف جامعه نيز به برنامه تهيه كنند؛هاي ورزشي در مورد رشته رسانه-

جام جهاني، جام (هايي با موضوعات حساس ر برنامههاي ورزشي حضور هواداران و شهروندان د در رسانه-
 ملموس باشد؛...) ها و ملت

 هاي ورزشي ممنوع باشد؛ تخطي و تجاوز به حريم خصوصي افراد، در رسانه-

 ها و هنجارهاي جامعه همخواني ندارد، بپرهيزند؛هايي كه با ارزشهاي ورزشي از ارائه و پخش برنامه رسانه-

 ي بايد مجموعة متنوعي از عقايد ورزشي را به جامعه ارائه و عرضه كنند؛هاي ورزش رسانه-
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شده هاي ورزشي نبايد در اين رسانه امري پذيرفتهسازماني عليه رسانههاي مختلف برون اعمال محدوديت-
 تلقي شود؛

 هاي ورزشي نبايد به مجتمع و مؤسسة بزرگ اقتصادي و سودآور تبديل شوند؛ رسانه-

 دهي فكري خاص به مخاطبان باشند؛دنبال جهتهاي ورزشي نبايد به رسانه-

 هاي تبليغاتي باشند؛دنبال ايجاد مخاطب براي شركتهاي ورزشي نبايد به رسانه-

  ؛هاي موافق و طرفدار وضع موجودها باشند تا انتشار پيامهاي ورزشي بايد بيشتر در بيان واقعيت رسانه-

گرايي در جامعه دامن بزنند و د با پخش تبليغات تجاري، به تشويق مصرفهاي ورزشي نباي رسانه-
 محصوالت مصرفي جامعه را تعيين كنند؛

هاي ورزشي هاي رسانههاي ورزشي نبايد در تعيين محتواي پيام صاحبان سرمايه و حاميان تجاري رسانه-
 دخالت داشته باشند؛

كنندگان بازار تجاري كاالها، تلقي مثابة مصرفان خود را بههاي ورزشي، نبايد مخاطب سياستگذاران رسانه-
 كنند؛

هاي ورزشي بر پخش تبليغات و كسب منفعت عالي ترجيح داده شده از رسانههاي پخش كيفيت برنامه-
 .شود

 

 پيشنهادها

 :توان پيشنهادهاي زير را ارائه دادها آمد، ميباتوجه به آنچه در بخش بررسي يافته

هاي ورزشي لحاظ شود، هاي رسانهسازي و سياستگذارييق و تمايالت بيشتر مخاطبان در برنامهعاليق، سال
التري نسبت به پخش تبليغات و كسب منفعت تجاري قرار اشده در اولويت بهاي پخشهمچنين كيفيت برنامه

جه به قانون تعيين و هاي ورزشي و محدودة سانسور و خودسانسوري بايد باتوهاي رسانهآزادي فعاليت. گيرد
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ها در سازي در ژانرهاي مختلف و ارائة دامنة كاملي از برنامهتوجه به نيازهاي واقعي مردم و برنامه. تعريف شود
 .هاي ورزشي گوناگون بدون در نظر گرفتن ترجيحاترشته

ن چارچوب و هاي اجرايي ورزش كشور و همچنين تعريف و تعييترويج و تقويت نقادي و انتقاد از دستگاه
هاي ورزشي، تهية هاي رسانهحيطة حريم خصوصي و پرهيز از تخطي و تجاوز به حريم خصوصي افراد در برنامه

هاي هاي مرسوم جامعه در برنامههاي ورزشي و توجه به ارزشها و هنجارهاي اخالقي در رسانهاساسنامة ارزش
 .اين رسانه

گذاري، هاي مختلف مربوط به مالكيت، مديريت، سرمايه در بخشهاارائة چارچوب دقيق قانوني براي فعاليت
هاي ها و برنامهگيري و پرهيز از تجاري، كااليي و بازارمحور شدن فعاليتهاي تصميمها و رويهمحتواي برنامه

هاي متنوع، ارزشمند و باكيفيت و همچنين پاسخگويي به هاي ورزشي و حمايت از توليد و پخش برنامهرسانه
 .هاي مختلفمردم در زمينه
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