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.0دانشجوی دکتری مديريت ورزشی ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسلامی،
نجفآباد ،ايران .0استاديار ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،نجفآباد،
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چکیده
هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال بود .با توجه به
ماهیت اکتشافی موضوع از روش پژوهش کیفی استفاده شد .گردآوری دادهها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت
گرفت .پس از انجام  21مصاحبۀ عمیق و نیمهساختاریافته با جامعۀ آماری تحقیق ،مقولههای اصلی پس از تکمیل فرایند
کدگذاری استخراج شد .نمونهگیری بهصورت هدفمند و گلولهبرفی تا حد اشباع نظری ادامه یافت .نتایج تحلیل دادهها طی
سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی بهدست آمد .نتایج کدگذاری باز حاکی از آن بود که  34نشان میتواند در
زمینۀ تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال نقش داشته باشد .سپس در
کدگذاری محوری ،نشانها در  4مفهوم برای راهبردهای مؤثر تحت عنوان نیازسنجی ،ارتباطات و مأموریتگرایی هدفمند
و در  4مفهوم برای پیامدهای مؤثر تحت عنوان جامعهپذیری ،همگانی و فراگیر شدن و پویایی توسعه طبقهبندی شدند.
با توجه به نتایج تحقیق میتوان با استفاده از راهبردهای ارائهشده در جهت توسعۀ عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با
هدف توسعۀ فوتبال ،به پیامدهای مؤثری دست یافت.

واژههای کلیدی
توسعۀ فوتبال ،راهبرد ،رسانههای ورزشی ،عملکرد مطلوب.
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مقدمه
رسانهها از مهمترین زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی و وسیلهای مفید برای کسب آگاهی بیشتر انسان
از پدیدههای علمی و فرهنگی در دنیا هستند ( .)2وظیفۀ رسانههای گروهی تلاش برای ایجاد همبستگی،
تبادل عقاید و هیجانات و بهبود شاخصهای فرهنگی همراه با شکلدهی عقاید عمومی دربارۀ موضوعات
مختلف اجتماعی است ( .)1تلویزیون بهدلیل سطح گستردۀ مخاطب نقش زیادی در مقایسه با دیگر
رسانههای گروهی دارد ( .)4قدرت رسانه فقط به ابزاری بودن یا نبودن آن محدود نمیشود ،بلکه به عواملی
چون سرعت انتقال اطلاعات ،شدت انتشار پیام و شرایط انتشار آن بستگی دارد؛ لکن از همه مهمتر به
ارتباط بین رسانه و جامعه وابسته است و ارتباطات رسانهای در سایۀ چنین رابطهای تفسیر میشود ( .)3از
جمله وظایف رسانهها عبارت است از یاددهی و یادگیری ،اندیشهپروری ،هدایت و راهنمایی ،افزایش
آگاهیهای اجتماعی و رشد اجتماعی در ابعاد مختلف ،زیرا این رسانهها در اموری مانند رشد شخصیت افراد
در ابعاد مختلف ،ایجاد ارتباط بین افراد و جامعه ،کمک به افراد در فرایند سازگاری با جهان متغیر پیرامون
دخالت دارند ( .)2تأثیر رسانهها بر چگونگی شکلگیری افکار عمومی و نقش آن در جهتدهی به دیدگاهها،
خواستهها و چالشهای اجتماعی مردم یک کشور و در بازهای وسیعتر ،مردم سراسر جهان از مباحث مورد
توجه اندیشمندان و محققان عرصۀ رسانه و علوم اجتماعی بوده است ( .)5رسانهها قویترین ابزار برای طرح
و رواج اندیشهها و کارامدترین وسایل نفوذ فرهنگها و نگرشها به جوامع محسوب میشوند ( .)1رسانههای
اجتماعی بهعنوان عامل انتقال ارزشها دامنۀ وسیعی دارند و همۀ افراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبقۀ
اجتماعی تحت تأثیر رسانهها قرار میگیرند ( .)6فرهنگ حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی
است ( )7که این عوامل میتوانند باورها ،نگرشها و عملکردها را تحت تأثیر خود قرار دهند .در این میان
رسانههای گروهی از ابزارهای اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی ،اطلاعرسانی ،آموزشی و عامل بسیار
مؤثری در شکلگیری ارزشهای اجتماعی بهشمار میآیند (.)8
در حال حاضر از مهمترین دغدغههای کشورهای در حال توسعه نیل به توسعۀ ورزش است .کشور
ایران نیز در این راه گام نهاده و تمام تلاش خود را در مسیر توسعۀ ورزش بهکار گرفته است و به این
منظور برنامههایی تدوین کرده و در حال اجرای آنهاست؛ برنامههای اول تا ششم توسعۀ کشور گواهی بر
این تلاش است ( .)6در میان ورزشهای گوناگون ،فوتبال بـیش از هـر ورزش دیگـری ،رشد چشمگیری
داشته است .فوتبال بهدلیل تأثیر در زندگی فردی و اجتماعی ،بازتابدهندۀ فراگردهای اجتماعی است.
این ورزش پرطرفدار ،بـهتـدریج بـهصورت یک صنعت ،تجارت ،علم و فرهنگ درآمـده و بـا الگوهـای
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مشخص در سراسر جهان پراکنده شده است ( .)9فوتبال در ایران بهعنوان پدیدهای مدرن بیشتر از چند
دهه است که به شکل رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است ،که در این مدت جایگاه ویژهای را در پر
کردن اوقات فراغت مردم یافته و توانسته بهتدریج بهعنوان ورزش اول کشور بین نوجوانان و جوانان رواج
پیدا کند تا تماشای فوتبال هم بین گروههای مختلف جامعه از جذابیت و اهمیت فراوان برخوردار شود.
در سالهای گذشته و پس از شکلگیری لیگ برتر ،طرفداران غیراستقلالی و غیرپرسپولیسی هم ایجاد
شدهاند ،تا فوتبال ایران از حالت دوقطبی خارج شود و پراکنش بیشتری را تجربه کند .عادات و رفتار
ورزشی افراد جامعه ،نگرشها و باورهای آنان در مسائل پیرامون فوتبال ،توسعه و حرفهای شدن این ورزش،
همگی تحت تأثیر متقابل گرایشهای جامعه و رسانهها قرار گرفته است که یکی از راههای حمایت از
توسعۀ حرفهای فوتبال و این باورها و نگرشها ،رویکرد و عملکرد رسانههای ورزشی است ( .)2میان فوتبال
و رسانههای ورزشی رابطۀ نزدیکی وجود دارد و بدون تردید رسانهها سهم مهمی در زمینۀ توسعه و
گسترش فوتبال در جهان امروز دارند ،در این زمینه آنکیت 1و همکاران ( )1212نیز در پژوهش خود نشان
دادند که رسانهها از طریق اطلاع رسانی و آموزش در بین افراد جامعه ،نقش مؤثری در جهت توسعه و
پیشرفت فوتبال دارند ( .)22هال 1و همکاران ( )1228نیز در نتایج تحقیق خود نشان دادند که رسانهها
از طریق آگاهیرسانی به افراد جامعه ،نقش مهمی در توسعه و پیشرفت باشگاههای ورزشی و ورزشکاران
دارند ( .)22اما این امر خود این پرسش را در پی دارد که رسانهها چگونه و چرا به فوتبال میپردازند و
روی دیگر سکه ،این پرسش است که توجه رسانهها به فوتبال آیا رابطهای یکسویه است یا جامعۀ فوتبال
نیز بر رسانهها تأثیر میگذارند .فوتبال برای رسانهها بهویژه رسانههای تصویری ،ویژگیهایی دارد که سبب
افزایش توجه رسانهها به این ورزش میشود .رسانهها از مهمترین زیربناهای ساختار ارتباطی و اطلاعاتی
و وسیلهای مفید برای کسب آگاهی بیشتر انسان از پدیدههای علمی و فرهنگی در دنیا هستند .قدرت
رسانه فقط به ابزاری بودن یا نبودن آن محدود نمیشود ،بلکه به عواملی چون سرعت انتقال اطلاعات،
شدت انتشار پیام و شرایط انتشار آن بستگی دارد؛ لکن از همه مهمتر به ارتباط بین رسانه و جامعه
بستگی دارد و ارتباطات رسانهای در سایۀ چنین رابطهای تفسیر میشود ( .)3تأثیر رسانهها بر چگونگی
شکلگیری افکار عمومی و نقش آن در جهتدهی به دیدگاهها ،خواستهها و چالشهای اجتماعی مردم
یک کشور و در بازهای وسیعتر ،مردم سراسر جهان از مباحث مورد توجه اندیشمندان و محققان عرصۀ
1 . Angkit
2. Hall
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رسانه و علوم اجتماعی بوده است ،در همین زمینه ویمر 2و همکاران ( )1212در پژوهشی بیان کردند که
رسانهها با بیان حقایق و مشکلات و همچنین ارائۀ راهکارهای مناسب ،میتوانند نقش راهبردی برای
توسعه و پیشرفت فوتبال داشته باشند ( .)21جو فوا )1225( 1بیان میدارد که استفاده از رسانههای
ورزشی سبب افزایش جذب هوادار در تیمهای فوتبال و توسعۀ این رشتۀ ورزشی میشود ( .)24سیگوانسیا

4

و همکاران ( )1226نیز معتقدند که رسانهها پل ارتباطی بین مردم و باشگاههای ورزشی لهستان هستند
که سبب توسعه و جذب علاقهمندان به ورزش حرفهای میشود ( .)23برای توسعه و گسترش فوتبال
حرفهای به تبلیغ و ترغیب افراد جامعه نیاز است .همچنین گسترش و مشارکت در توسعۀ فوتبال ،بدون
انگیزه ممکن نیست ()25؛ برای دستیابی به این منظور رسانههای ورزشی باید انگیزههای صحیح و عقلانی
مخاطبان را شناسایی کنند .بیشتر مردم از طریق تلویزیون ،رادیو و مطبوعات با فوتبال ارتباط برقرار
میکنند و سهم این رسانهها در زندگی برخی از طبقات اجتماعی بسیار بالاست (.)26
در ایران و در حال حاضر هماهنگی لازم در میان رسانههای ورزشی ملی و سازمانها و نهادهای ورزشی
در راستای استفادۀ کامل از برخی نقشهای رسانه مشاهده نمیشود .در مواردی خود این نقشها برای
دستاندرکاران کاملا مشخص نیست .بهنظر میرسد در برخی از محورهای مهم از کارکردهای ورزش از
حداکثر ظرفیت رسانه متناسب با نیاز کشور استفاده نمیشود ( .)27حال با وجود طرح نظام جامع توسعۀ
ورزش کشور و وجود نهاد و ابزار مهم رسانههای ورزشی برای حصول به اهداف این طرح و تحقق
مأموریتهای آن ،بهنظر میرسد کاربرد مناسب و نقش مؤثر رسانههای ورزشی در راهبردهای این طرح
پیشبینی نشده است .آریامنش و همکاران ( )2497معتقدند که موقعیت برنامههای ورزشی سازمان
صداوسیمای ایران با توجه به مدل تعالی در منطقۀ رقابتی قرار دارد که برای توسعۀ این برنامهها
راهبردهایی نیز تدوین شده است ( .)28دولتها از یک سو برای کاهش هزینهها برنامهریزی میکنند و از
سوی دیگر انعکاس بردها و موفقیتها در ورزش قهرمانی است که علاوهبر ایجاد غرور ملی و شادابی جامعه،
تحرک افراد را در نقشپذیری و مسئولیتپذیری در بخشهای مختلف ورزش حرفهای بالا میبرد .با توجه
به فقدان راهبردهای مدون و عملیاتی مرتبط با برنامههای موجود از یک سو و تهدیدات سازمان
صداوسیمای کشور از سوی دیگر ،انتخاب راهبرد مناسب و مشخص در توسعۀ برنامههای ورزشی سازمان
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صداوسیما بهعنوان یکی از قدرتمندترین رسانههای کشور به چالش تبدیل شده است ( .)29ازاینرو تدوین
راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال با استفاده از متخصصان و
صاحبنظران ورزشی ،روانشناسی و جامعهشناسی که نگرش ورزشی داشته و نیازهای واقعی جوانان را
لمس میکنند ،ضروری است .در این زمینه ،رسانههای ورزشی نقش مؤثری میتوانند ایفا کنند (سند
راهبردی نظام جامع توسعۀ تربیت بدنی و ورزش .)2481 ،با توجه به اینکه مطالعات انجامگرفته در زمینۀ
عملکرد رسانههای ورزشی در توسعۀ فوتبال حرفهای بهویژه در داخل کشور محدود است .همچنین تحقیق
جامعی با هدف محوری عملکرد انواع رسانهها در توسعۀ فوتبال حرفهای در داخل کشور ،انجام نگرفته
است و با توجه به اهمیت توسعۀ فوتبال در سطح ملی و نقشهای رسانههای ورزشی در آن ،این موضوع
هم بهعنوان خلأ پژوهشی و هم بهعنوان فقدان راهکاری عملی و مناسب منطبق با شرایط موجود در عملکرد
رسانههای ورزشی و همچنین توسعۀ فوتبال ایران میتواند مطرح شود .براساس موارد مطرحشده هدف
اصلی این پژوهش تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال
است.
روششناسی
این پژوهش ،پژوهشی کاربردی با رویکرد تحقیق کیفی 2محسوب میشود .پژوهش کیفی فرایند پیچیدهای
است که انجام آن مستلزم صرف وقت نسبتا طولانی است و دادهها بـه روش اسـتنباط اسـتقرایی تحلیـل
میشوند .جامعۀ آماری پژوهش شامل استادان مدیریت ورزشی ،جامعهشناسی ورزشی و مدیران اجرایی
صاحبنظر در این زمینه بود .این افراد به روش نمونهگیری زنجیرهای 1یا گلولهبرفی انتخاب شدند
(بدینصورت که شرکتکنندگان اگر افراد دیگری را میشناختند که در زمینۀ مورد بررسی دارای تجربیات
و دیدگاههایی هستند ،برای شرکت در مطالعه معرفی میکردند) و جمعآوری اطلاعات تا اشباع نظری
دادهها ادامه یافت .در این تحقیق ،دادهها بعد از انجام  21مصاحبه با جامعۀ آماری به مرحلۀ اشباع نظری
رسیدند ،اما برای افزایش ضریب اطمینان ،سه مصاحبۀ دیگر نیز انجام و تجزیهوتحلیل شد .شایان ذکر
است که اشباع نظری به این معناست که دیگر ،دادهها طبقات جدید و متفاوتی ایجاد نمیکنند یا به
ویژگیهای طبقات موجود نمیافزایند .در این حالت ،دادههای اضافی ،کمکی به تکمیل و مشخص کردن
1. Qualitative research
2. Chain Referral
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مقولۀ دیگری نمیکنند و نمونهها از آن پس ،مشابه بهنظر میرسند .در ادامه و پس از تکمیل مصاحبههای
عمیق و نیمهساختاریافته با  21نفر از جامعۀ آماری ،اطلاعات بهدستآمده مقولهبندی شد ،سپس دادهها
از طریق مرتبط کردن سیستماتیک مقولهها در یک مدل دیداری ،دوباره تحلیل شد.
پس از شناسایی نشانها از سه محقق آشنا به این حیطه خواسته شد تا مؤلفههای مختلف را طبقهبندی
کنند .در همین زمینه برای تحلیل مصاحبهها ،از روش استقرای منطقی استفاده شد ،به این صورت که پس
از اجرا و ویرایش مصاحبهها ،نظرهای مختلف در گروههای مفهومی یکسان کدگذاری و طبقهبندی و سپس
بهصورت کیفی تحلیل شدند .کدگذاری بهصورت باز و محوری انجام گرفت .در کدگذاری باز پژوهشگر با
مرور مجموعه دادههای گردآوریشده ،تلاش کرد که مفاهیم پنهانی آن را بازشناسد .این مرحله کدگذاری
باز نامیده میشود ،چراکه پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مقولهها میپردازد .به بیان دیگر،
پژوهشگر برای تعدد کدها و مقولهها محدودیتی قائل نمیشود .در کدگذاری محوری نیز هدف تعیین رابطۀ
بین مقولههای ایجادشده در مرحلۀ کدگذاری باز است.
نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و انتخابی بهدست آمد .بهمنظور تأیید روایی
و اطمینانپذیری دادهها یافتهها به تعدادی از مصاحبهشوندگان ارائه شد و نظرهایشان دریافت و دوباره
پرسیده شد .گوبا و لینکلن ) 2993( 2معتقدند برای تأیید روایی و دقت علمی در پژوهشهای کیفی با
استفاده از مفهوم قابلیت اعتماد و عناصر چندگانۀ آن ،راهبردهای متعددی مانند بازبینی در زمینۀ
کدگذاری ،تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنیها و تأیید همکاران پژوهشی وجود دارد .در پژوهش حاضر
نیز به کسب نظر استادان و متخصصان امر در خصوص روند پژوهش ،بهمنظور افزایش اعتبار پژوهش اقدام
شد .در این پژوهش نیز برای تأیید دقت علمی ،از بازبینی کدگذاریها (پایایی باز آزمون) و تأیید همکاران
پژوهشی بهره گرفته شد.
یافتهها
در ابتدا ویژگیهای عمومی نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق ارائه میشود ،جدول  2بیانگر این
ویژگیهاست.

1. Guba & Lincoln
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جدول  .0توصیف ويژگیهای نمونۀ آماری پژوهش
سمت

تعداد

تحصیلات

نوع فعالیت

مديرعامل باشگاه لیگ برتری

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

راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال
پس از مصاحبه با صاحبنظران و شناسایی نشانهای مؤثر به کدگذاری محوری پرداخته شد که طی
آن نشانهای نامتناسب و غیرمرتبط حذف شد .نتایج محور راهبرد در جدول 1

ارائه شده است.

همانطورکه در جدول  1مشاهده میشود ،نشانها در سه مؤلفۀ کلی شامل نیازسنجی ،ارتباطات و
مأموریتگرایی هدفمند طبقهبندی شدهاند که در این میان ،مؤلفۀ نیازسنجی دربرگیرندۀ سه مقولۀ
شناخت انگیزهها ،تحقیقات نیازسنجی و پرداختن به انتظارات مخاطبان ،مؤلفۀ ارتباطات دربرگیرندۀ پنج
مقولۀ تقویت ارتباطات ،روشهای مؤثر ارتباطی ،مبادله ،تقویت روابط عمومی و افزایش مشارکت است.
همچنین سیاستها و راهبردهای منسجم ،مأموریتگرایی هدفمند ،برنامهریزی ،سیاست و راهبردهای
منسجم و هماهنگ ،برنامهریزی ،تعریف ارکان توسعه ،تعریف مبانی توسعه ،عمل به وظایف حرفهای،
مقبولیت از مقولات مؤلفۀ مأموریتگرایی هدفمند بودند.
جدول  .2نشانهای حاصل از کدگذاری محوری راهبردها
ردیف

کد باز

کد متمرکزشده

2

شناخت انگیزههای مخاطبان

شناخت انگیزهها

1

انجام تحقیقات نیازسنجی

تحقیقات نیازسنجی

4

پرداختن به انتظارات و
خواستههای مخاطبان

پرداختن به انتظارات
مخاطبان

3

تقویت ارتباطات بینالملل

تقویت ارتباطات

5

استفاده از روشهای مؤثر
ارتباطی

روشهای مؤثر ارتباطی

کد محوری
نیازسنجی

ارتباطات

6

مبادله دیدارهای رقابتآمیز

مبادله

7

تقویت روابط عمومی

تقویت روابط عمومی

8

افزایش مشارکت افراد به فوتبال

افزایش مشارکت
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ادامۀ جدول  .0نشانهای حاصل از کدگذاری محوری راهبردها
ردیف

کد باز

کد متمرکزشده

9

تدوین سیاستها و راهبردهای
منسجم و هماهنگ

سیاستها و راهبردهای
منسجم

22

مأموریتگرایی هدفمند رسانه

مأموریتگرایی هدفمند

22

برنامهریزی متناسب با توسعۀ
ورزش

برنامهریزی

21

سیاست و راهبردهای مسنجم و
هماهنگ

سیاست و راهبردهای
مسنجم و هماهنگ

24

برنامهریزی

برنامهریزی

23

تعریف ارکان توسعه

تعریف ارکان توسعه

25

تعریف مبانی توسعه

تعریف مبانی توسعه

26

عمل به وظایف حرفهای

عمل به وظایف حرفهای

27

مقبولیت رسانه

مقبولیت

28

استانداردهای کیفی برای
تهیهکنندگان

تعریف استانداردهای کیفی

29

وجود استانداردهای کیفی

استانداردهای کیفی

12

طراحی الگوی بهینۀ عملکرد
رسانههای ورزشی

طراحی الگوی بهینۀ عملکرد

12

نگاه ملی رسانهها

نگاه ملی

11

احساس مسئولیت در قبال
رویدادهای خرد و کلان

احساس مسئولیت

کد محوری

مأموریت گرایی
هدفمند
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تدوين راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ فوتبال

پیامدهای مؤثر بر عملکرد بهینۀ رسانههای ورزشی با رويکرد توسعۀ فوتبال حرفه ای
براساس نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه با مدیران مشارکتکنندگان در پژوهش ،آنها به پیامدهای
متعددی در صورت اجرای مطلوب راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف توسعۀ
فوتبال اشاره داشتند و در سه دسته طبقهبندی شد که عبارتاند از :مقولههای جامعهپذیری ،همگانی و
فراگیر شدن و پویایی توسعه که در جدول  ،4به این پیامدها اشاره شده است.

جدول  .3نشانهای حاصل از کدگذاری محوری پیامدها
رديف

کد باز

کد متمرکزشده

1

درونی شدن و نقش بستن زودهنگام
مفهوم ورزش فوتبال

درونی شدن ورزش فوتبال

2

پذیرش ورزشکاران و بهویژه قهرمانان
فوتبال در میان گروهها و جامعه

پذیرش ورزشکاران

3

جذب افراد به سمت فوتبال

جذب افراد به فوتبال

4

افزایش انگیزۀ کار داوطلبانه در فوتبال

افزایش انگیزۀ کار داوطلبانه

5

فرهنگ انجام فوتبال نزد جامعه

فرهنگ انجام فوتبال نزد جامعه

6

افزایش ارزشهای فوتبال

ارزشهای فوتبال

7

توسعۀ فرهنگ فوتبال

توسعۀ فرهنگ فوتبال

8

ایجاد حس مشترک و مثبت در جوامع

حس مشترک و مثبت در جوامع

9

همگانی ساختن ورزش فوتبال

همگانی ساختن

11

همگانی و فراگیر شدن فوتبال

همگانی و فراگیر شدن

11

فراگیر شدن ورزش فوتبال

فراگیر شدن

12

افزایش مشارکت افراد به فوتبال

افزایش مشارکت

13

ترغیب و تشویق همگانی به شرکت

ترغیب و تشویق همگانی

14
15
16
17
18

توسعۀ فوتبال پایه
حرفهای شدن فوتبال
پرداختن به توسعۀ فوتبال حرفهای
پرداختن به توسعۀ فوتبال قهرمانی
پرداختن به توسعۀ فوتبال همگانی و تفریحی

19

پرداختن به فوتبال پرورشی و تربیتی

21

حرفهای شدن فوتبال

توسعه و گسترش فوتبال پایه
حرفهای شدن فوتبال
توسعۀ فوتبال حرفهای
توسعۀ فوتبال قهرمانی
توسعۀ فوتبال همگانی و تفریحی
پرداختن به فوتبال پرورشی و
تربیتی
حرفهای شدن فوتبال

21

پویایی چرخ صنعت فوتبال

پویایی چرخ صنعت

کد محوری

جامعهپذیری

همگانی و
فراگیر شدن

پویایی توسعه
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شکل .0پیامدهای مؤثر بر عملکرد بهینۀ رسانههای ورزشی با رويکرد توسعۀ فوتبال حرفهای

بحث و نتیجهگیری
یکی از پدیدههای اجتماعی که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار
داده ،ورزش است ،بهطوریکه امروزه از مهمترین دغدغههای کشورهای در حال توسعه نیل به توسعۀ
ورزش است .از طرفی یکی از نمادهای اصلی ورزش بهویژه ورزش حرفهای ،فوتبال است .برنامهریزیها در
توسعۀ فوتبال حرفهای سبب میشود که روشها و ابزارهای مختلف تأثیرگذار بر آن مورد توجه قرار گیرند،
که در این میان رسانههای ورزشی را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین آنها نام برد .رسانههای ورزشی از
ابزارهای مهم توسعۀ حرفهای فوتبال هستند که در تحقق بسیاری از اهداف توسعۀ حرفهای آن اثرگذارند
( .)12در همین زمینه نتایج تحقیق کاروالو )1228( 2نشان میدهد که رسانههای ورزشی از طریق
اطلاع رسانی ،افزایش آگاهی و همچنین آموزش در بین افراد جامعه ،نقش کلیدی در توسعۀ فوتبال دارند
( .)12حال با توجه به نقش انکارناپذیر رسانههای ورزشی بهنظر میرسد کاستیهایی در جهت بروز عملکرد
بهینۀ رسانههای ورزشی وجود دارد که این کاستیها میتواند زمینهساز ضعف در این حوزه شده باشد.
ازاینرو تحقیق حاضر بر آن بود تا با تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با هدف
توسعۀ فوتبال گامی در جهت رفع کاستیهای حوزۀ رسانهها باشد.
براساس یافتههای تحقیق نشانگرهای راهبردها در این تحقیق مشمول مقولههای نیازسنجی،
مأموریتگرایی هدفمند و ارتباطات است .نیازسنجی ،به فرایندی اشاره دارد که نتیجۀ آن شامل مجموعهای
از نیازهای آموزشی و فرصتهای بهبود در افراد میشود که براساس اولویت تنظیم شدهاند .نیازسنجی

1 . Carvalho
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رسانهای ،دستیابی به اطلاعاتی دربارۀ وظایف اصلی و عملی لازم برای ایفای نقش رسانهای ،دانش ،مهارت
و نگرشهای ضروری برای تحقق توسعۀ ورزش بهویژه فوتبال حرفهای است ( .)11بنابراین میتواند برای
کمک به بهبود شایستگیها و عملکرد گروههای شغلی ،موضوعات بهرهوری و حل مسئله ،نیاز به آمادگی
و پاسخگویی به تغییرات آینده در وظایف شغلی بهکار برده شود ،در نهایت تعیین نیازها اولین گام
برنامهریزی و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخشی کارکرد سازمان است ،که اگر بهدرستی
انجام گیرد ،مبنای عینیتری برای برنامهریزی خواهد شد و در نهایت اثربخشی سازمان افزایش خواهد
یافت .مفهوم مأموریتگرایی شامل تعیین مأموریت سازمان و مشخص کردن هدفها و پدید آوردن
برنامههاست .مدیران سازمان ،فرایند برنامهریزی را با ایجاد اصلاح یا تأیید دوبارۀ مأموریت ،که بالاترین
هدف و غایتِ سازمان را تشریح میکند ،آغاز میکنند و سپس از مأموریت سازمان برای پدید آوردن
هدفهای سازمانی بهره میگیرند ،برنامههای لازم را برای تحقق این هدفها ،طرحریزی میکنند.
مأموریتگرایی بهمثابۀ تعریف شاهراهی برای فعالیتهای رسانههای ورزشی است .این اقدام بهویژه برای
رسانههای در حال توسعه و نوپا از جمله شبکۀ ورزش ضروری است ،چراکه مراکز توسعهیافته اغلب در
مرزهای دانش حرکت میکنند ،ولی مراکز در حال توسعه حتما باید مأموریت محوری داشته باشند .در
همین زمینه ناراین )1229( 2در پژوهشی نشان داد که مأموریتگرایی بهمثابۀ شاهراهی برای فعالیتهای
رسانههای ورزشی ،در جهت توسعۀ ورزش است ( .)14منظور از ارتباطات در این تحقیق ارتقای دیپلماسی
ورزشی رسانهها ی ورزشی است تا از این طریق با تجربه و اندیشۀ کشورهای توسعهیافته در این زمینه
آشنایی پیدا کنند و عملکردی مشابه با آن ها را برای حرکت به سمت توسعه اتخاذ کنند .در همین زمینه
بخشی چناری و همکاران ( )2498در تحقیقی با هدف ارائۀ راهکارهایی برای توانمندسازی و ارتقای
دیپلماسی ورزشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نشان دادند بازبینی و بازنگری آییننامههای
اجرایی نهادهای ورزشی (وزارت ورزش ،کمیتۀ ملی المپیک و غیره) ،برگزاری جلسات هماهنگی بین
وزارت ورزش و وزارت خارجه بهعنوان متولیان اصلی دیپلماسی ورزشی ،آموزش مدیران سیاسی -ورزشی
کشور با اصول اولیۀ تعاملات بینالمللی در سطح جهانی ،تدوین و اجرای برنامۀ جامع و علمی در جهت
گسترش و ارتقای دیپلماسی ورزشی ،تعریف و تبیین مفهوم دیپلماسی ورزشی به دستگاهها و نهادهای
دولتی فعال در حوزۀ دیپلماسی عمومی ،راهکارهای مهم در توانمندسازی و تقویت دیپلماسی ورزشی در

1 . Naraine
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سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است (.)13
براساس یافتههای تحقیق نشانگرهای پیامدها در این تحقیق مشمول مقولههای جامعهپذیری ،همگانی
و فراگیر شدن و پویایی توسعه است .جامعهپذیری ،عبارت است از روندی که در آن شخص در طول حیات
خویش هنجارها ،عرفها و ارزشهای جامعۀ خویش را یاد میگیرد .بهعبارتی ،آماده شدن فرد توسط جامعه
برای بر عهده گرفتن نقشها را جامعهپذیری میگویند ،در خصوص توسعۀ فوتبال ،با پیامد جامعهپذیری
مخاطبان رسانهها درگیر ورزش فوتبال میشوند ،نقشها و الزامات آن را فرا میگیرند و آن را ادامه
میدهند ( .)15ورزش و جامعه دارای الگوهای ارزشی و به اصطلاح «پیکربندی رفتاری» مشترکاند .تحول
و دگرگونی ورزش خارج از جامعه انجام نمیگیرد ،بلکه توسعۀ آن در پیوند نزدیک با محیط اجتماعی
تحقق مییابد که کنش درون آن انجام میگیرد ،در واقع ورزش بازتابدهندۀ روابط اجتماعی جامعه است.
بیامون )1222( 2اذعان کرده است که نقش و اهمیت عوامل جامعهپذیری ،بالاتر و بااهمیتتر از دیگر
عوامل از جمله پویایی توسعه است .همگانی و فراگیر شدن ،از جمله پیامدهای است که در صورت
بهکارگیری راهبردها حاصل میشود ( .)16قاسمی ( )2491معتقد است در دنیای امروز که انسانها زیر
سلطۀ فناوری قرار گرفته اند ،نیاز روزافزون به استراحت ،سرگرمی ،کاهش اضطراب و نگرانیهای ناشی از
زندگی دشوار ماشینی دارند ،در این میان رسانهها بهعنوان یکی از ابزارهای مهم تفریحی و سرگرمی
میتوانند با پخش برنامههای سرگرمکننده و آموزشی بر اوقات فراغت افراد تأثیرات تعیینکنندهای داشته
باشند ( .)1رسانهها بهواسطۀ نقشها ی سیاسی ،اقتصادی و تجاری اجتماعی فرهنگی و ورزشی خود از
ابزارهای مهم برای فراگیر شدن و همگانی ساختن ورزش بهخصوص فوتبال بهشمار میروند و نقش مهمی
در این زمینه دارند .البته فراگیر شدن فوتبال در جامعه ،به ایجاد زیرساختهای مختلفی نیاز دارد که
رسانههای ورزشی برای فراهم آوردن این زیرساختها نقش مهم و کلیدی را دارند .خالدیان ()2494
معتقد است که رسانهها نقش مهمی در فرایند اطلاعرسانی ،گفتمانسازی ،آموزش ،مشارکت اجتماعی،
فراهم ساختن زمینۀ نقد و گفتوگو ،شفافسازی نهادهای متولی ورزش ،جلب مشارکت اجتماعی و
فرهنگسازی ورزشی در جامعه و اعتلای ورزش کشور و توسعه و فراگیر کردن آن بر عهده دارند (.)8
پویایی توسعه به مفهوم مجموعه اقدامات و تلاشهایی که در جهت وسعت دادن ،بهتر شدن و قدرتمند
شدن ورزش انجام میگیرد ،بررسی نظامهای مختلف ورزش در ملل مختلف نشاندهندۀ نحوۀ تلقی و
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درک متفاوت نسبت به ورزش و فعالیت بدنی است و میزان توجه مردم و حکومت هر کشور بر هریک از
ابعاد مشارکتی یا قهرمانی ورزش شکلدهندۀ نظام واقعی ورزش و رویکردهای توسعۀ ورزش در آن جامعه
است؛ اما مسلم است که در همۀ جوامع ،توسعۀ ورزش بخش مهمی از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی است
و برای توسعۀ مناسب ورزش در هر کشور باید به تمامی ابعاد ورزش به شکل مناسبی توجه شود .رسانه و
در رأس آن تلویزیون از عوام ل مهمی است که از قابلیت و قدرت تأثیرگذاری بر تمام ابعاد ورزش بهویژه
فوتبال برخوردار است ،به همین دلیل میتوان از رسانهها بهخصوص رسانههای دیداری ،بهعنوان ابزاری
مهم برای توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال بهره گرفت ( .)17همانگونهکه جوامع توسعهیافته با تمام توان
خود از رسانهها بهرهبرداری کرده و در جهت نهادینهسازی ،ایجاد مشارکت ،تشویق سرمایهگذاری ،ایجاد
و عرضۀ اولویتهای توسعه و ارائۀ راهبردهای اجرایی به مسئولان و مردم در جهت توسعۀ مقولات مختلف
بهخصوص ورزش فوتبال قدم برمیدارند .تدوین راهبردهای مؤثر بر عملکرد مطلوب رسانههای ورزشی با
هدف توسعۀ فوتبال ،ما را در تدوین اسناد راهبردی رسانههای ورزشی و همچنین سند تحول بنیادین
ورزش ،مرتبط با توسعۀ فوتبال حرفهای کمک میکنند ،آن هم از طریق تصمیمگیریهای آگاهانه و اتخاذ
سیاستها و تعیین ساختارهای مناسب و همچنین فراهم آوردن محیطها و بسترهای مطلوب ،در
زمینههای توسعۀ فوتبال حرفهای شناسایی و اجرایی شوند ،که این امر به پیامدهای جامعهپذیری ،همگانی،
فراگیر شدن و پویایی توسعه در فوتبال حرفهای منجر میشود.
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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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