نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفهای ایران
از منظر کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه
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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی نقش رسانۀ ملی در توسعۀ فوتبال حرفهای ایران از منظر کارشناسان و مدیران حوزه
فوتبال و ر سانه ا ست .روش پژوهش ،تو صیفی – پیمای شی و ابزار اندازه گیری آن ،پر س شنامه محقق ساخته ا ست .جامعه
آماری شامل کلیه کار شنا سان و مدیران حوزه فوتبال و ر سانه بوده و بر ا ساس فرمول کوکران  217نفر به عنوان نمونه مورد
بررسیی به صیورن نمونه در دسیترس انت اد شیدند  .در ن ایت با اسیتفاده از نرم افزار  AMOSو  SPSSبه تجزیه و تحلیل
داده های جمع آوری شییده پرداخته شیید .یافتههای پژوهش نشییان داد که از نظر کارشییناسییان و مدیران حوزه فوتبال و رسییانه،
رابطۀ معناداری بین نقش رسییانه ملی در جذد جوانان به سییمت فوتبال حرفه ای و افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه
وجود دارد .یافتهها همچنین مؤید این اسییت که از نظر کارشییناسییان و مدیران حوزه فوتبال و رسییانه ،بین رسییانه ملی و جذد
سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای و میان رسانه ملی و اطالع رسانی دقیق از فوتبال هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.

واژگان کلیدی :رسانۀ ملی ،جذد جوانان ،سرمایه گذاری ،توسعۀ فوتبال حرفهای ،اطالعرسانی و محبوبیت
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مقدمه و بیان مسأله
فره نگ حاکم بر مردم ،متأثر از عوامل م تلف اجتماعی اسیییت .این عوامل  ،باورها ،ن رش ها و عملهردها را تحت
تأثیر قرار میدهند .در این بین ر سانههای گروهی یهی از ابزارهای ا سا سی برای برر سی م سائل اجتماعی ،اطالع ر سانی،
آموزش و عامل بسیییار مؤثری در شییهل گیری ارزش های اجتماعی به شییمار می آیند .به نظر میرسیید رسییانهها به عنوان
رکن چ ارم د موکرا سی ،می توانند نقش م می در رو شن ری مردم دا شته با شند .ر سانههای گروهی عامل ب سیار مؤثری
در شهل گیری ارزش های اجتماعی به شمار می روند که در ب ش ورزشی ،محتوای برنامه ها و مطالب درج شده در آن
میتواند تأثیر بسییزایی در پیشییرفت و ب بود وضییعیت کشییور داشییته باشییدیکردی1381 ،؛ به نقل از مرادی و همهاران ،
 .) 168 ،1390بدون شک اگر هر ملتی نقش و اهمیت ورزش را دریابد ،ب سیاری از م شهالن سالمت آن جامعه برطرف
خواهد شیید؛ چرا که ش ی ز ورزشییهار معمور سییی اری نیسییت ،به ت ذیه سییالم اهمیت میدهد ،از اعصییاد آرام تری
برخوردار ا ست ،انرژی خود را در ست م صرف میکند و کمتر اهل خ شونت و ع صبانیت ا ست .تجربه ن شان داده ا ست
یک ش ز سالم و تندر ست معمور از موقعیت و پی شرفت ب تری ن سبت به افراد چاق و کند برخوردار ا ست .ورزش از
ابتال به آلودگی های اجتماعی ،مثل سی ار کشیدن  ،مصرف مواد م درو ...جلوگیری میکند  ،ذهن را تقویت می نماید
و مسییلما فرد ورزشییهار میتواند با اندیشییه ای قوی بر مشییهالن فردی و اجتماعی فائق آیدیخانجان انی و همهاران ،
.)7 ، 1392
امروزه ورزش در سییراسییر ج ان جزئی جدا نشییدنی از فرهنگ ،آموزش و علم اسییت .پدیده ورزش به عنوان یک
واقعیت اجتماعی در ساختار م تلف جوامع ب شری وجود و حیان دارد و با شتاد هرچه بی شتر  ،در حال ر شد ،تو سعه و
تهامل ا ست .بر مبنای ال وی سل سله مراتبی ساختار ورزش به ترتیب از چ ار ا صل ورزش آموز شی ،ورزش هم انی و
تفریحی ،ورزش ق رمانی و ورزش حرفه ای تشهیل میشودی رضایی صوفی و شعبانی.)61 ،1393 ،
مش دیی )1387در تحقیقی اظ ار داشت که رسانههای گروهی نقش زیادی در فعالتر کردن ورزش هم انی ،تربیتی،
ق رمانی و حرفه ای ورزش بانوان دارند و با توجه به و ضعیت ضعیف حا ضر پی شن اد داد که ر سانههای گروهی ترتیبی
ات اذ کنند تا به هر یک از ورزش ها در برنامه های خود ،س م مناسبی ت صیز دهندی رضایی صوفی و شعبانی1393 ،
.)61،
امروزه فوتبال به گواه شییواهد موجود پرطرفدارترین و محبوبترین ورزش در عرصییه بینالمللی اسییت ،تا جایی که
بسییییاری از کشیییورها آن را در ردیف ورزش ملی خود محسیییود میکنند .لبریز بودن ورزشییی اهها و برخورداری از
تما شاگران چند صد میلیونی ،فوتبال را به مردمیترین ورزش ج ان تبدیل کرده ا ست یچ ستر  ،2002،به نقل از ترابی و
همهاران.)1393،
ایران نیز از جمله کشورهایی است که در آن فوتبال ،دلمش ولی بسیاری از مردم است و پیشرفت یا عدم پیشرفت در
عرصیه فوتبال با ررور ملی ،احسیاس رضیایت ،خشینودی و امیدواری آحاد مردم ارتباط نزدیهی دارد یم لصیی ،سیعید،
.)1392
از سوی دی ر ،صاحبنظران بر این باورند که هیچ برنامه تحول و توسعهای بدون فراهم آمدن زمینهها و بسترهای
مورد نیاز محقق ن واهد شد؛ لذا اجرای ت صمیمان و برنامههای راهبردی در فوتبال ایران نیازمند شرایط و محیطی ا ست
که باید م یا باشد تا بتوان در راستای تحقق اهداف و چشمانداز حرفهای شدن گام برداشت .یپیمان فر و دی ران.)1391 ،

یهی از م مترین عوامل موثر بر توسییعه فوتبال حرفهای ،رسییانهها هسییتند  .نتایپ پژوهش ها و بررسیییهای م تلف ،نقش
رسانهها را در توسعه ورزش ق رمانی تأیید کردهاند یخالدیان و دی ران.)1392 ،
از میان انواع م تلف رسییانهها تمرکزاصییلی بر رسییانه ملی اسییت ،زیرا در مقایسییه با سییایر وسییایل ارتباط جمعی،
فراگیرترین رسانه و در تماس آنی یا مستمر با اکثریت افراد جامعه است.
نقش اساسی رسانه در توسعه فوتبال حرفهای ،اعطای اعتبار اجتماعی به این موضوع است .اگر رسانه ملی موضوع
توسعه فوتبال حرفهای را در برنامههای خود وارد کند ،اعتبار و پذیرش اجتماعی آن را نزد مردم بار میبرد.
شیواهد نشییان میدهد نمایش فوتبال حرفهای توانسییته اسییت در جذد بیشییتر م اطب به رسییانه ملی کمک کند .اما
اینهه آیا رسانه نیز به ررم پوشش گسترده و برنامه سازی درخصوص فوتبال  -در مقایسه با سایر ورزشها -توانسته است
به همان اندازه در ج ت اشاعه و توسعه فوتبال حرفهای در کشور ،عامل موثری باشد یا خیر ،مسئله این پژوهش است.
بر این ا ساس ،هدف ا صلی پژوهش حا ضر؛ برر سی نقشها و کارکردهای ر سانه ملی در تو سعه فوتبال حرفهای
کشور از دیدگاه کارشناسان رسانه و ورزش فوتبال است.
پرسش اصلی پژوهش
رسانه ملی به چه میزان در توسعه فوتبال حرفه ای ایران نقش دارد؟
پرسش های فرعی
 -1رسانه ملی به چه میزان در جذد جوانان به سمت فوتبال حرفه ای نقش دارد؟
 -2رسانه ملی به چه میزان در جذد سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای نقش دارد ؟
 -3رسانه ملی به چه میزان در افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه نقش دارد ؟
 -4رسانه ملی به چه میزان در اطالع رسانی دقیق در مورد فوتبال حرفه ای نقش دارد ؟
فرضیه اصلی پژوهش
رسانه ملی در توسعه فوتبال حرفه ای ایران نقش دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش
 -1رسانه ملی در جذد جوانان به سمت فوتبال حرفه ای نقش دارد.
 -2رسانه ملی در جذد سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای نقش دارد.
 -3رسانه ملی در افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه نقش دارد.
 -4رسانه ملی در اطالع رسانی دقیق در مورد فوتبال حرفه ای نقش دارد.
مبانی نظری پژوهش
3

ر سانههای هم انی عبارن اند از تمام ابزارهای ریر ش صی ارتباط که بدان و سیله ،پیام های دیداری و شنیداری،
م ستقیماً به م اطبان انتقال می یابندیگولد .)436 ،1376،ر سانه در فرهنگ جامعه ،نقش رالب را بازی میکند و این بازی
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را نه فقط با بازتاد دادن فرهنگ بلهه با شییرکت در فرهنگ سییازی به اجرا میگذارد .آن ا از یک سییو جزو فرایندهایی
هستند که فرهنگ از آن ا بیرون آمده و ساخته میشود و از سوی دی ر ،در صحنه هایی بازی میکنند که حیان اجتماعی
و فرهن ی در آن جریان دارد .رسیییانهها در سیییاختاربندی مسیییائل برای عموم هوشییییار ،نقش اصیییلی را به ع ده دارند
یرزار.)86 ،1389،
در دوره گذار از جامعه سنتی به جامعه جدید ،آنچه بیش از همه حائز اهمیت است چ ون ی رشد ر سانهها ا ست.
ویژگی ا صلی ر سانهها ،همه جا بودن آنها ست .ر سانهها امری فراگیرند؛ آن ا میتوانند یک کالس بیدیوار با میلیاردها
م ستمع ت شهیل دهند .ر سانهها وظیفه حرا ست از محیط را به ع ده دارند؛ آن ا باید همب ست ی کلی را بین اجزاء جامعه در
پاسیییه به نیازهای محیطی ایجاد کنند و مسیییئولیت انتقال میراا اجتماعی از نسیییلی به نسیییل دی ر را به ع ده دارند
یگیلوری.)20،1379،
«ا ستوارن هال» جامعه را به صورن مدار ب ستهای تعریف میکند که ر سانههای جمعی به عنوان شاهراه در فرآیند
هویت ب شییی در جامعه نقش پیدا میکنند .رسییانهها ،هم حرکت و پویائی و سییرزندگی را تقویت و تولید میکنند و هم
رخون و تنبلی و سییسییتی را یزنان .)60،1389،از یک سییو احسییاسهای عاطفی ،محبت و صییداقت را بر میان یزند و از
سوی دی ر اح ساس زشتی ،دشمنی ،بیاعتمادی ،دروغ و خ شونت را زنده میکنند یمحمدی .)75،1371،این کارکرد به
طور طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی -رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می شود .وظایف خبری و آموزشی نیز از
دی ر کارکردهای رسانههاست.
امروزه ورزش فوتبال به یک صیینعت درآمدزا تبدیل شییده اسییت که با توجه به عالقه فراوان مردم به آن همواره در
کانون توج ان رسانهها ،شرکت های تجاری و صاحبان دی ر صنایع قرار داشته است .باش اهها م مترین ب ش صنعت
فوتبال محسود می شوند که ادامه حیان این صنعت وابست ی بسیاری به پابرجا ماندن باش اه ها دارد .باش اههای فوتبال
زمانی قادر خواهند بود به حیان خود ادامه دهند که بتوانند هزینه های خود را تامین کرده و درآمدزا باشیییند .در هر
صییینعتی ،درآمد یهی از م مترین ارکان آن تلقی میگردد .صییینعت فوتبال با افزایش امهانان ارتباطی مانند ماهواره،
اینترنت ،موبایل و رادیو ،ورود حامیان مالی ،ت ص صی شدن فعالیت های ورز شی و جذابیت های فراوان آن برای مردم،
فضای مناسبی را ج ت فعالیت های اقتصادی فراهم نموده است .صنعت فوتبال طی دهههای اخیر ت ییران فراوانی کرده
اسییت و باشیی اه های آن مانند یک بن اه اقتصییادی قدرتمند به دنبال منابع و روشهای م تلف ج ت کسییب درآمد می
با شند .عالقه و ح ضور بی شمار مردم در م سابقان فوتبال باعث ورود بازاریاد های صنایع و بن اههای اقت صادی دی ر
برای تبلیغ و فروش بیشتر محصورن خود شده است .در این میان هزینه های اداره یک باش اه فوتبال به دلیل دستمزدهای
سن ین بازیهنان و مربیان ،هزینه ا سهان ،رفت و برگ شت تیم از م سابقان ،باعث شده تا مدیران با ش اه ها تالش فراوانی
برای جبران هزینه ها و رسیدن به نقطه سر به سری انجام میدهند .باش اههای فوتبال برای ادامه حیان خود و حضور در
مسابقان ،نیازمند کسب درآمد می باشند .باش اه های موفق همواره دارای منابع درآمدی و تراز مالی ب تری هستند.
بیننده های تلویزیونی مسییابقان فوتبال به طور روزافزون زیاد میشییوند و این موضییوع باعث شییده اسییت تا رقابتی
فشییرده بین شییبهههای معتبر تلویزیونی و ماهواره ای برسییر خرید حق انحصییاری پ ش مسییابقان فوتبال ایجاد شییود و با
اطمینان می توان اذعان نمود که در چنین رقابتی صنعت فوتبال بیشترین سود را عائد خود ساخته است یسر نرمن چستر،
 .)2002منافع فراوانی که شرکت های پ ش کننده مسابقان فوتبال از پ ش مسابقان دریافت می نمایند باعث میشود تا

میان آن ا ج ت اخذ امتیاز پ ش ،رقابتی ف شرده پدید آید که در ن ایت باعث بار رفتن قیمت پ ش م سابقان میگردد و
این عامل باعث افزایش درآمد لیگ ها و باش اههای فوتبال می شود .در کنار رقابتی که رسانهها برای دریافت حق پ ش
دارند که باعث بار رفتن قیمت حق پ ش مسیابقان میشیود ،هر مسیابقه ای که بینندگان بیشیتری داشیته باشید اصیحاد
رسییانه مبلغ بیشییتری را بابت حق پ ش مسییابقان می پردازند .پع عواملی که منجر به حضییور بیننده بیشییتری میگردد،
برحق پ ش م سابقان تاثیرگذار ا ست .در مجموع تمامی عواملی که برای ح ضور تما شاگران در ا ستادیوم ها و تقا ضای
مشاهده مسابقان فوتبال مطرح میباشد در تقاضای مشاهده پ ش رسانه ای مسابقان هم تاثیرگذار است مانند کیفیت و
عدم قطعیت بازی .همچنین درآمد تیم هایی که مسیییابقان آن ا جذابیت های بیشیییتری برای هواداران دارد از حق پ ش
بی شتری برخوردار میبا شد .در واقع جذابیت م سابقه یهی دی ر از عوامل جذد تما شاگران میبا شد .با توجه به مطالب
بیان شده ،رقابت شبهههای م تلف ج ت گرفتن حق پ ش ر سانه ای لیگ ها و م سابقاتی که بینندگان بی شتری دارد از
م مترین عوامل اثرگذار برقیمت حق پ ش رسانه ای هستند.
پ ش مسییابقان ورزشییی و در صییدر آن ا فوتبال ،م مترین عامل حضییور حامیان مالی میباشیید .بینندگان فراوان،
رسیییانههای م تلف و همچنین عالقه آنها به ورزش باعث میشیییود که آرم حامی ،تاثیر فراوانی بر بینندگان گذاشیییته و
حامیان مالی این نوع از تبلیغ و سییرمایه گذاری را به حالت های دی ر در ج ت فروش بیشییتر ترجی میدهند .بین کمیت
و کیفیت پ ش تلویزیونی مسابقان ورزشی در سط ملی و بین المللی و میزان جذد حامیان مالی رابطه کامالً مستقیمی
وجود دارد و چنین رابطه ای هن امی شییدن بیشییتری می یابد که حامیان مالی ،همزمان بازارهای هدف داخلی و خارجی
را مد نظر داشته باشند یاسترالیز و بنادی.)2002 ،
درمیان اهداف شرکتها از حمایت مالی ورز شی ،پ ش م ستقیم تلویزیونی م مترین هدف حامیان مالی میبا شد.
پ ش رسانه ای اهمیت فراوانی برای جذد حمایتهای مالی شرکت ها که هدف آن ا بازارهای داخلی و خارجی است،
دارد یتوماسینی.)2004،
پ ش م سابقان فوتبال درآمدهای زیادی را برای صنعت فوتبال به همراه دا شته ا ست ،بدی ی ا ست هر چه پو شش
رسییانهای مسییابقان فوتبال بیشییتر شییود تمایل حامیان مالی برای صیینعت فوتبال افزایش می یابد زیرا با پوشییش رسییانه ای
م سابقان برای افراد بی شتر ،آرم و مارك شرکت حمایت کننده نیز بی شتر در معرض دید عموم قرار میگیرد یتوایتع و
کروترس.)1999 ،
چارچوب نظری
4

از نظر مگ گوایری )1986م مترین تأثیران مطلود رسیییانهها شیییامل :تأثیر بر ال وهای مصیییرف ،رفتار رنی دادن،
افزایش آگاهی های عمومی و ب بود رفتار عمومی ،ت ییر و ب بود سیییبک زندگی ،تلقین ایدئولوژی و تعلیم آموزه های
م تلف سیاسی و اجتماعی است.
م م ترین نقش هایی که برای رسانههای گروهی مطرح می شود عبارتند از :اطالع رسانی و آگاهی ،حمایت از قانون
و نظارن بر اجرای در ست قوانین ،ایجاد حیطه منا سب برای برخورد عقاید گوناگون ،فراهم کردن زمینه آموزش مداوم،
کمک به رشیید فرهن ی و فهری جامعه ،فراهم کردن سییرگرمی های آموزنده ،ایجاد روحیه مشییارکت و همهاری برای
-Mc Guive

1

برنامه های توسعه یراندال)1382 ،و عمده ترین نقشی که بر ع ده دارند عبارتند از :فرهنگ سازی ،آموزش ،اطالع رسانی
و ایجاد مشیییارکت اجتماعییدادگران .)1387 ،در مجموع ،م م ترین هدف رسیییانههای گروهی ورزشیییی ،در راسیییتای
اهداف ملی در هر کشییور ،میتواند "توسییعه ورزش" باشیید که ابعاد و محورهای م تلفی دارد و رسییانههای گروهی در
بیشتر موارد می توانند مؤثر باشندیقاسمی و همهاران 1387 ،به نقل از مرادی و همهاران .)1390 ،
دیدگاه ها و نظریه های م تلفی تاکنون در حوزه تأثیر رسانه طرح شده است ،نظریه مک لوهان ،که از آن تحت عنوان
"نظریه جبرگرایی رسانهای" 5یاد میشود یهی از اثرگذارترین نظریههای رسانه است .مک لوهان با بیان جمله کوتاه و
موجز "رسانه پیام است" رویهردی نوین به رسانهها عرضه داشت .به باور او هر یک از رسانهها بر کارکرد یک یا چند
حع از حواس ما تأثیر میگذارند .او ،تلویزیون را رسانهای دیداری ،شنیداری و بساوایی یرمسهای) میداند و معتقد است
تلویزیون زندگی ما را دوباره به صورن قبیلهای در خواهد آورد .ما بر اثر تلویزیون از دولت– ملتهای مجزا دور شده و
یک دههده ج انی خواهیم داشت یسوربن و تانهارد .)394 ،1381به عقیده مک لوهان هر رسانه تأثیر منحصر به فرد خود
را دارد و تأثیران رسانههای گوناگون ،یهسان ن واهد بود .او ظرفیتی بار برای تلویزیون قائل است .در ایران نیز تلویزیون
جای اه ویژه ای نزد م اطبان دارد .تلویزیون رسانه ای فراگیر است که بدون ارراق به عنوان یهی از اعضای اصلی خانواده
در جمع افرا د حضور دارد .شناخت ظرفیت باری این رسانه و ب ره گیری از فراگیری آن ،میتواند آن را به یهی از م م
ترین ابزارها ج ت معرفی ،آگاهی دهی ،ایجاد شناخت و ترریب م اطبان و ش روندان به سوی ورزش هم انی ،تبدیل
کند.
فر ضیه برج سته سازی بر این باور ا ست که ر سانههای خبری با ارائه و انت شار اخبار و اطالعان دل واه خود ،اندی شه
مردم پیرامون موضییوعان معین را شییهل میدهند .به تعبیر روشیینتر ،فرضیییه برجسییتهسییازی اذعان میدارد که :توجه
رسانههای جمعی به موضوعان معین موجب میشود تا اهمیت آن موضوعان از نظر مردم افزایش یابد؛ رسانههای جمعی
با پوشش زیاد خبری خود نحوه اولویتبندی مشهالن عمومی توسط مردم را تعیین میکنند .آن ا اولویتهای توده مردم
را شهل میدهند؛ ر سانههای جمعی در برخی شرایط با پو شش خبری و محتوای خود ،ج تگیری ذهنی سیا ستمداران،
مدیران و رهبران کشور را تعیین میکنند یرابینسون .)2003 6،
مف وم برج سته سازی به شهلی دقیق در بیان لنگ7و لنگ انعهاس یافته ا ست .آنان معتقدند :ر سانههای جمعی توجه
خود را به موضوعان خاص معطوف میدارند یسوربن و تانهارد.)328 ،1992 ،
لیپمن8ی )1965با اذعان به این واقعیت که «رسییانههای جمعی تصییاویر اذهان ما را شییهل میدهند» محققان را برای
 )1972با بررسیییی تأثیران
کنهاش در ابعاد و الزامان برجسیییتهسیییازی رسیییانهای بران ی ته اسیییت .مک کامبز9و شیییاوی10
رسییانهها بر انت ابان  1986امریها ،در زمره اولین کسییانی قرار میگیرند که به صییورن نظاممند تأثیران برجسییتهسییازی
رسانهای را مطالعه کردهاند.
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11دی ران ی )1990برجسیییتهسیییازی در تلویزیون و تأثیران آن را بر م اطبان مورد
محققانی دی ر همچون این رام و
مطالعه قرار دادهاند .آنان نشیییان داده اند که تلویزیون با تحت پوشیییش قرار دادن برخی موضیییوعان و نادیده گرفتن
موضوعان دی ر ،میتواند بر اذهان و رفتار م اطبان تأثیر ب ذارد.
یهی دی ر از م م ترین نظریههای مربوط به تأثیران رسانهها "نظریه کاشت" است .فرمولبندی این نظریه حاصل
تحقی قان گسیییتردهای اسییییت که گرینر و دی ران ی )1980پیرامون تأثیران تلویزیون ان جام داد ند .به باور گرینر و
همهارانش ،تلویزیون با نفوذ فراگیر در بین خانوادهها مبادرن به کاشیییت ج انبینی ،نقشها و ارزشهای رایپ در ذهن
آنان میکند .به زرم بانیان و حامیان نظریه کا شت ،تلویزیون بیش از هر ر سانه دی ری اندی شهها ،سبک زندگی و روابط
درون و برون فردی افراد جامعه را شیییهل میدهد .چون ،این رسیییانه بیش از رسیییانههای دی ر در زندگی روزمره مردم
حضور داردیسورین و تانهارد.)1381 ،
نتایپ بررسیییی های م تلف ،نقش تلویزیون در توسیییعه برخی از مؤلفه های ورزشیییی به ویژه ورزش ق رمانی و
ورزش حرفه ای را تأیید کرده اند و برخی از تحقیقان نیز یهی از م م ترین دریل فقدان توسییعه رزم در برخی از مؤلفه
ها ،مثل ورزش هم انی-تفریحی و تربیتی را بی توج ی رسانهها از جمله تلویزیون دانسته اندیانورال ولی .)1381 ،قاسمی
و همهارانی )1387نقش ر سانهها ،م صو صا تلویزیون را در تو سعه ورزش ق رمانی تو صیف کردند و عنوان کردند که
توجه به تمامی مؤلفه های ورزش در تلویزیون اهمیت دارد و پیشن اد کردند با توجه به نظر های دست اندرکاران ورزشی
و رسانهها ،برنامه سازی های تلویزیون بر اساس اولویت ها و پوشش تمامی مؤلفه های ورزشی صورن گیرد و با تبلی ان
منا سب تلویزیونی ،زمینه منا سب برای جذد ب ش خ صو صی به منظور سرمایه گذاری در ورزش فراهم شود .ر سانهها
باعث جلب توجه افراد به سمت ورزش می شوند .بر ا ساس نتایپ یک تحقیق  39/5در صد افراد از طریق ر سانه تلویزیون
به انجام فعالیت های حرکتی و ورزشی ترریب می شوندیقا سمی .)1387 ،نقش اسپان سر های مالی ،تبلی ان ،پوشش های
ر سانه ای ،ارتباط جمعی و ریره را برای هماهنگ سازی در ر شته های پایه م م میداند و اعتقاد بر این ا ست که فرهنگ
سازی برای ورزش های پایه به صورن یک فرهنگ ملی ،باعث ارتقاء در رشد جامعه و ورزش به موازان هم خواهد شد
یرضایی و شعبانی.)61 ،1393 ،
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رجبی ی ،)1392به بررسیی نقش رسیانههای جمعی در توسیعه ورزش کشیور از منظر اسیاتید ارتباطان پرداخت .نتایپ
بدست آمده از این تحقیق بیان ر این امر است که ارتباط مستقیم و معناداری بین نقش چ ارگانه یاطالعرسانی ،مشارکت
اجتماعی ،آموزشی و فرهنگسازی) رسانههای ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش هم انی وجود دارد.
ک ش ر ی ،)1392به برر سی میزان وفاداری هواداران فوتبال و نقش تلویزیون در تقویت آن پرداختند .یافتههای تحقیق
ن شان دادند که بین نقش تلویزیون با تقویت و ایجاد وفاداری در هواداران رابطه معنی دار م ستقیم وجود دارد ،و همچنین
برر سی رابطه بین ویژگی فردی و میزان تع د ،ن شان داد که افراد مجرد بیش از سایر گروهها ن سبت به تیم محبود خود
وفادار هستند.
مرادی چال شتری و همهاران ی ،)1392به بررسی موانع اقتصادی اثرگذار بر جذد سرمایه گذاری خارجی در صنعت
فوتبال جم وری اسییالمی ایران پرداختند .یافتهها نشییان داد بین عامل اقتصییادی و جذد سییرمایهگذاریهای خارجی در
صنعت فوتبال ایران رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و در بین عوامل اثرگذار بر ب بود وضعیت موجود ،برحسب مقدار
بار عاملی بهدستآمده خصوصی سازی و حضور در بازار بورس بیشترین بارعاملی را بهدست آوردند .براساس یافتههای
تحقیق ،موانع اقتصییادی اثرگذار بر جذد سییرمایهگذاری خارجی را به سییه دسییتۀ کلی میتوان تقسیییم کرد :دسییتۀ اول
موانعیاند که ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارند؛ دستۀ دوم موانعی که ریشه در ساختار صنعت ورزش کشور دارند؛
دستۀ سوم موانعی که ریشه در ساختار ن ادهای فوتبال از جمله رسانهها و روابط عمومی دارند.
رجبی و همهاران ی ،)1391به بررسی نقش ر سانهها و تماشاگران ورزشی در جذد سرمایهگذاری ب ش خصو صی
در ورزش ق رمانی پرداختند .تایپ تحقیق ن شان داد مدیران شرکتهای خ صو صی ،ر سانهها و تما شاگران ورز شی را دو
عامل بسیییار م م در جذد ب شهای خصییوصییی برای سییرمایهگذاری در ورزش ق رمانی میدانند .در این میان ،نقش
رسییانهها با میان ین  2.54بسیییار م م اسییت .همچنین ،نقش تماشییاگران ورزشییی با میان ین  2.44در جذد شییرکتهای
خصوصی تأثیرگذار است.
بی ی ی ،)1390به بررسی تاثیر رسانه بر محبوبیت فوتبال در بین هواداران تیمهای استقالل و پرسپولیع پرداخت .طبق
نتایپ این تحقیق بین تماشییای فوتبال در تلویزیون و محبوبیت فوتبال در بین هواداران دو تیم اسییتقالل و پرسییپولیع و نیز
بین تماشای فوتبال در تلویزیون و تماشای مسابقه تیم مورد عالقه رابطه معنیداری وجود دارد .همچنین بین میزان استفاده
از رسانهها و کسب اطالعان در مورد برنامه مسابقان رابطه معنیداری وجود دارد .اما تماشای برنامههای ماهوارهای و نیز
مطالعه مطبوعان و سیییایتهای اینترنتی ورزشیییی نقشیییی در محبوبیت فوتبال در بین هواداران این دو تیم ندارد .همچنین
عالوه بر اینهه تماشییای برنامه  90نقشییی در عالقهمندی افراد به فوتبال ندارد ،ثابت شییده اسییت که تحصیییالن هواداران
نق شی در رفتن آن ا به ورز ش اه ندا شته ا ست .در انت ا نیز نتایپ تحقیق ن شان میدهند که بین میزان ا ستفاده از ر سانهها و
محبوبیت فوتبال در بین هواداران این دو تیم رابطه معنیداری وجود ندارد.
آزادان ی )1389به برر سی و تعیین موانع جذد ا سپان سرها در فوتبال حرفهای ایران رداخت .یافتههای تحقیق ن شان داد
که هفت عامل یم شهالن ساختاری -مدیریتی ،عدم توفیق ا سپان سرها در فرآیند ا سپان سر شیپ ،عدم ا ستفاده از ا صول
بازاریابی ،سط پایین حرفهای فوتبال ایران ،م شهالن حقوقی و ر سانهای ،فقدان جنبههای تهنیهی در با ش اهها و فقدان
بسترهای جذد اسپانسرهای بینالمللی) در عدم جذد اسپانسرها نقش اساسی دارند.

مرادی ی ،)1389به بررسی نقش چ ارگانه ر سانههای ورزشی در تو سعه فرهنگ ورزش هم انی و ق رمانی پرداخت.
یافتهها و نتیجهگیری تحقیق حاکی از آن است که ارتباط مستقیم و معناداری بین نقش چ ارگانه یاطالعرسانی ،مشارکت
اجتماعی ،آموزشی و فرهنگسازی) رسانههای ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش هم انی و ق رمانی وجود دارد.
نادرینژاد ی )1389به بررسییی نقش رسییانههای ارتباط جمعی ینشییریان ،رادیو و نلویزیون) در اشییاعه فرهنگ ورزش
هم انی پرداخت .یافتهها و نتیجهگیری تحقیق حاکی از اثر معنادار اما ضییعیف وسییایل ارتباط جمعی در اشییاعه فرهنگ
ورزش هم انی است .بدین معنا که وسایل ارتباط جمعی در تشویق افراد به ورزش موفق بودهاند ولی میتوان با تمرکز و
برنامهریزی بیشتر میزان اثرگذاری را افزایش داد.
ال ی و همهاران ی ،)1388به برر سی موانع موجود در تو سعه جذد درآمد حا صل از حمایت مالی در صنعت فوتبال
جم وری اسیالمی ایران پرداختند .نتایپ نشیان داد م م ترین موانع موجود در توسیعه درآمدزایی حاصیل از حمایت مالی
صرفاً در ساختار مدیریت صنعت فوتبال قرار نداشته و موانع محیطی نیز در عدم توسعه درآمدزایی حاصل از حمایت مالی
نقش م می دارند .م م ترین موانع شناسایی شده ریشه در ساختار اقتصادی کشور ،برخی مشهالن حقوقی و رسانهای،
مالهیت دولتی باشیی اه ها ،سییاختار و نیروی انسییانی صیینعت فوتبال ،مدیریت بازاریابی ،برنامه ریزی مسییابقان فوتبال،
امهانان و تس یالن صنعت فوتبال و  ...دارند.
فاضلی ی ،)1385به بررسی رسانه ای شدن فوتبال در ایران پرداخت .این بررسی بازنمای اجتماعی فوتبال در رسانههای
دولتی ایران بهخصوص تلویزیون بود .نتایپ نشان داد که؛ رسانهها به نحو گسترده و تودهگیری مسابقان فوتبال را منعهع
و بازنما می سازند .این بازنمایی منجر به تبدیل فوتبال به نوعی صور نمادین می شود .صور نمادین فوتبال در ر سانهها از
فوتبال “ ارزش نمادین” و “ کاری نمادین” میسیییازد .این “ ارزشسیییازی” باعث پیوند فوتبال با نظام معنایی جامعه به
صورن کلی میگردد و در نتیجه با اشهال نظامهای معنایی سیاسی ،دینی ،فهری ،هنری و فرهن ی درمیآمیزد.
برخی پژوهش های انجام شده در خارج از کشور
سایت دلویت ی )2011به برر سی درآمدهای با ش اه ها از طریق حق پ ش پرداخت .درآمد حق پ ش ر سانه شامل
فروش پ ش مسییابقان تیم به تلویزیون های داخلی و خارجی و کلیه رسییانههای دی ر از جمله اینترنت میباشیید .در این
ب ش از درآمد ،با ش اه های ایتالیایی و ا سپانیایی برخالف درآمد روز م سابقه ثروتمند ترین لیگ ها را دارند .این مطلب
نشان دهنده آن است که برای اصحاد رسانه لیگ های ایتالیا و اسپانیا از اهمیت بیشتری برخوردار هستند .درآمد باش اه
هایی که در لیگ ایتالیا حضییور دارند وابسییت ی بیشییتری به درآمد حق پ ش رسییانه ای دارد 2.باشیی اه رئال مادرید و
بارسلونا ،باش اه هایی بسیار خاص هستند و اختالف میان این دو باش اه با دی ر باش اه های اسپانیایی بسیار زیاد میباشد
زیرا هیچ باش اه دی ری در اسپانیا نتوانسته است که به جمع ده باش اه پر درآمد راه پیدا کند.
لیسی و همهاران ی ،)2009به بررسی اثرب شی نقش حمایت رسانه ای رویدادها در شناخت فوتبال حرفه ای پرداخت.
نتایپ تحقیق نشیییان داد که؛ حمایت رسیییانه ای از رویدادهای ورزشیییی بزر
تماشاگران و حضار از مسابقان شده و باعث وفاداری بیشتر طرفداران میگردد.

و بینالمللی موجب افزایش شیییناخت

کاهل و رایلی ی ،)2005به بررسی رابطۀ بین هواداری و اطالع رسانی پرداختند .نتایپ تحقیق نشان داد که هواداران
تمایل دارند که به عنوان هوادار نقش م می در اطالع رسانی داشته باشند و کارهایی از قبیل اطالع رسانی در مورد تیم و
بازیهنان ،برنامه ریزی و هماهنگ ساز فعالیت ها و  ....داشته باشند.
راو ی ،)2004به برر سی رابطۀ بین ر سانه و ورزش فوتبال پرداخته ا ست .نتایپ تحقیق وی ن شان داد که؛ فوتبال برای
رسییانهها م اطب جذد میکند زیرا م مترین نیاز رسییانه م اطب اسییت و هرچه م اطب بیشییتر باشیید رسییانه قویتر و
موفقتر خواهد بود.

جفرس و همهاران ی ،)2002به برر سی نحوه ا ستفاده مردم از ر سانهها برای م صرف ورزش پرداختند .نتایپ تحقیق
نشان داد که؛ بین استفاده از رسانهها ،تماشای ورزش از تلوزیون و عالقه به شرکت در میدان مسابقه به عنوان هوادار رابطۀ
معنی داری وجود دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر ،از نوع کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است.
مت یر مسییتقل پژوهش حاضییر؛ رسییانۀ ملی ،و مت یر وابسییته شییامل؛ جذد جوانان به سییمت فوتبال حرفه ای ،جذد
سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای ،افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه و اطالع رسانی دقیق در مورد فوتبال
حرفه ای است.
جامعه آماری پژوهش یحدود  500نفر) شامل کارشناسان و مدیران حوزه فوتبال و رسانه هستند .برای تعیین حجم
نمونه در پژوهش حاضیییر از فرمول کوکران اسیییتفاده شیییده که تعداد نمونه مورد نظر 217 ،نفر به دسیییت آمد .روش
نمونهگیری  ،ریرتصادفی و از نوع در دسترس است.

به منظور بررسی نقش رسانه ملی در توسعه فوتبال حرفه ای ایران از منظر کارشناسان ومدیران حوزه فوتبال و رسانه،
از پر س شنامه محقق ساخته در این زمینه ا ستفاده شد .به منظور برر سی روایی پر س شنامه ،از روش روایی صوری ا ستفاده
شد .به این معنا که پر س شنامه طراحی شده ،به همراه اهداف ،سوال ا و فر ضیه های پژوهش به تعدادی از صاحب نظران
حوزه ارتباطان و کار شنا سان فوتبال و ر سانه  ،داده شد .گویه هایی که تمام صاحب نظران روی آن توافق دا شتند ،ن ه
داشیته شید و گویه هایی که نیاز به اصیالح داشیتند ،بازن ری شیدند .پرسیشینامه پع از انجام اصیالحان ،مجددا به تایید
صاحب نظران رسید.
به منظور برر سی پایایی پر س شنامه از فرمول آلفای کرونباخ ا ستفاده شد ،که با توجه به آلفای بد ست آمدهی،)0/81
پرسشنامه دارای اعتبار کافی است.
یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
جنسیت پاسخگویان
جدول شماره  -1فراوانی گروههای جنسیتی
جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مرد

136

63

زن

81

37

جمع کل

217

100

از میان پاسهدهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت 63 ،درصد مرد و  37درصد زن بودهاند.
سن پاسخگویان
از میان پاسهدهندگان به پرسشنامه از لحاظ سن %12 ،کمتر از  30سال %47 ،بین  31تا  40سال %31 ،بین  41تا 50
سال %10 ،باری  51سال بودهاند.
جدول شماره  -2فراوانی گروههای سنی
سن

فراوانی

درصد فراوانی

کمتر از  30سال

27

12

بین  31تا  40سال

101

47

بین  41تا  50سال

68

31

 51سال به بار

21

10

جمع کل

217

100

سطح تحصیالت
جدول شماره  -3فراوانی گروههای سط تحصیالن
سط تحصیالن

فراوانی

درصد فراوانی

کارشناسی

94

43

کارشناسی ارشد

77

35

دکتری و بارتر

46

21

جمع کل

217

100

از میان پاسهدهندگان  %43 ،دارای تحصیالن لیسانع %36 ،کارشناسی ارشد و  %21دکتری و بارتر هستند.
سابقۀ کاری مرتبط با ورزش فوتبال
از میان پا سهدهندگان به پر س شنامه از لحاظ سابقۀ کاری مرتبط با ورزش فوتبال  %10 ،زیر  5سال ا ست که در این
زمینه فعالیت دارند %25 ،بین  5تا  10سیییال در زمینه فوتبال فعالیت دارند %39 ،بین  10تا  20سیییال و  %26باری  20سیییال
است که در زمینه ورزش فوتبال کار میکنند.
جدول شماره  -4فراوانی گروههای سابقه کار
سط تحصیالن

فراوانی

درصد فراوانی

زیر 5

21

10

5-10

54

25

10-20

86

40

باری 20

56

26

جمع کل

217

100

یافتههای استنباطی
بررسی فرضیه فرعی اول پژوهش
رسانه ملی با جذد جوانان به سمت فوتبال حرفه ای رابطه دارد.
جدول شماره  - 5ماتریع همبست ی
مت یرهای پژوهش
رسانه ملی

جذد جوانان

آماره پیرسون

0/589

معنی داری=P

0/001

تعداد

217

با توجه به یافتههای مندرج در جدول فوق ،در سط خطای  ،0/05با توجه به مقدار  pکه عدد  0/001شده و کمتر از
 0/05است بنابراین فرضیه مبتنی بر ارتباط دو مت یر پذیرفته می شود .بنابراین رسانه ملی در جذد جوانان به سمت فوتبال
حرفه ای نقش دارد .میزان این ارتباط  0/589و مثبت است.
بررسی فرضیه فرعی دوم پژوهش
 بین رسانه ملی و جذد سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای رابطه وجود دارد.جدول شماره  _6ماتریع همبست ی
مت یرهای پژوهش
رسانه ملی

جذد سرمایه گذاران به سمت فوتبال حرفه ای

آماره پیرسون

0/07

معنی داری=P

0/301

تعداد

217

با توجه به یافتههای مندرج در جدول فوق ،در سط خطای  ،0/05با توجه به مقدار  pکه عدد  0/301شده و بیشتر از
 0/05ا ست بنابراین فر ضیه مبتنی بر ارتباط دو مت یر رد شده و بنابراین بین ر سانه ملی و جذد سرمایه گذاران به سمت
فوتبال حرفه ای هیچ ارتباط معنی داری وجود ندارد.
بررسی فرضیه فرعی سوم پژوهش
بین رسانه ملی و افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه رابطه وجود دارد.
جدول شماره  -7ماتریع همبست ی
مت یرهای پژوهش
رسانه ملی

افزایش محبوبیت ورزش فوتبال

آماره پیرسون

0/556

معنی داری=P

0/001

تعداد

217

با توجه به جدول بار در سییط خطای  ،0/05با توجه به مقدار  pکه عدد  0/001شییده و کمتر از  0/05اسییت بنابراین
فرضییییه مبتنی بر ارتباط دو مت یر پذیرفته میشیییود بنابراین بین نقش رسیییانه ملی و افزایش محبوبیت ورزش فوتبال رابطۀ
معناداری وجود دارد .میزان این ارتباط  0/556و مثبت است.
بررسی فرضیه فرعی چهارم پژوهش

 بین رسانه ملی و اطالع رسانی دقیق از فوتبال رابطه وجود دارد.جدول شماره  -8ماتریع همبست ی
مت یرهای پژوهش
رسانه ملی

اطالع رسانی فوتبال

آماره پیرسون

0/12

معنی داری=P

0/058

تعداد

217

با توجه به یافتههای مندرج درجدول فوق ،در سط خطای  ،0/05با توجه به مقدار  pکه عدد 0/058شده و بی شتر از
 0/05است بنابراین فرضیه مبتنی بر ارتباط میان دو مت یر رد می شود بنابراین میان نقش رسانه ملی و اطالع رسانی دقیق از
فوتبال هیچ رابطه ای وجود ندارد.
بررسی مدل نظری تحقیق
برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و محا سبه ضرایب تأثیر از روش مدلیابی معادرن ساختاری بوسیله نرم افزار
 Amosاستفاده شده است .مدلیابی معادرن ساختاری یک تهنیک تحلیل چند مت یری بسیار کلی و نیرومند از خانواده
اسییت که به پژوهشیی ر امهان میدهد مجموعهای از
رگرسیییون چند مت یری و به بیان دقیقتر بسییط "مدل خطی کلی"12
معادرن رگرسیییون را ب ونه همزمان مورد آزمون قرار دهد .مدلیابی معادله سییاختاری یک رویهرد جامع برای آزمون
فر ضیههایی درباره روابط مت یرهای م شاهده شده و پن ان ا ست .در میان تمامی شیوه های تحلیل چند مت یره ،تن ا روش
معادرن ساختاری ا ست که همزمان هم از تحلیل رگر سیون چندگانه و هم از تحلیل عاملی ا ستفاده میکند .آنچه باعث
می شود روش معادرن ساختاری رو شی قدرتمند و مورد ا ستفاده در میان محققان با شد ،این ا ست که عالوه بر ظاهری
گرافیهی آن که تفسیر را آسان میکند ،این روش میتواند مجموعهای از روابط میان مت یرها را بصورن همزمان محاسبه
کند .همانطور که هیر معتقد اسییت "هیچهدام از روشهای پیشییین نمیتوانسییتند همزمان هم مدل اندازهگیری را بررسییی
کنند و هم روابط علی مدل را محاسبه کنند .بطور کلی روش معادرن ساختاری از طریق مجموعهای از معادرن شبیه به
رگرسیون چندگانه ساختار روابط درونی مت یرها را آشهار میکند .لذا برای پاسه به پرسش اصلی این تحقیق ،از روش
معادرن ساختاری با استفاده از نرم افزار  AMOS 23استفاده شده است.
آزمون فرضیات تحقیق
در این ق سمت به برر سی آزمون فر ضیان تحقیق با روش معادرن ساختاری می پردازیم .ابتدا شاخز های برازش
مدل بررسی شد.
شهل شماره  - 1شاخز های برازش مدل

2

.General Linear Model

1

جدول شماره  - 9شاخز های برازش مدل اول یفرضیه اول پژوهش)
مقدار

مقدار

مطلود

مشاهده شده
2/428

ردیف

شاخز برازش مدل

نماد

1

-

CMIN/DF

<5

2

یشاخز برازندگی)

GFI

>0/9

0/775

>0/9

0/945

<0/1

0/081

>0/9

0/336

3
4
5

یشاخز برازش
تطبیقی)
یخطای ریشۀ میان ین
مجذوران تقریب)
یشاخز نرم شدۀ
برازندگی)

CFI
RMSEA
NFI

نتیجه
برازش مطلود
مدل
برازش
نامطلود مدل
برازش مطلود
مدل
برازش مطلود
مدل
برازش مطلود
مدل

با توجه به این که تمام شاخز های نیهویی برازش مدل به جز  GFIدر رنپ مطلود هستند ،بنابراین می توان نتیجه
گرفت مدل به خوبی برازش داده شده است .لذا می توانیم در مورد فرضیه اصلی اظ ار نظر کنیم و ادعا کنیم که احتمار
برخی از عامل ای جذد جوانان ،جذد سیییرمایه گذار ،محبوبیت و اطالع رسیییانی جز مولفه های اثر ب ش رسیییانه ملی
هستند.
در مرحله بعد ،برای بررسی فرضیه های فرعی از تحلیل رگرسیون استفاده میشود .همانطور که در شهل فوق مش ز
ا ست ،ضریب م سیر بین مت یر پن ان تاثیر ر سانه ملی و جذد جوانان مقدار  ،0/66و محبوبیت در بین جوانان  0/56شده
است .این ضریب مسیر در سط اطمینان  95درصد یو حتی  99درصد) معنادار است ی.)P-value=0/000
بنابراین رسییانه ملی بر توسییعه فوتبال تاثیر دارد اما باید بررسییی کرد در کدام ب ش توسییعه فوتبال که شییامل جذد
جوانان ،جذد سرمایه گذار ،محیوبیت و اطالع رسانی است اثر دارد.
جدول شماره  - 10شاخز نتایپ حاصل از ارزیابی برازش مدل ساختاری پژوهش
از مت یر

به مت یر

عدد معنی

مقایسه با 0.05

داری

ضریب
مسیری)β

جذد جوانان

6/99

0.001

0/66

رسانه

جذد سرمایهگذاران

1/23

0.21

0/14

ملی

محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه

4/86

0.001

0/56

اطالع رسانی

1/49

0.17

1

رابطه بین تاثیر رسانه ملی و اثرب شی مورد تایید است .چون سط معنی داری به دست آمده از برازش مدل ساختاری
برای این مسیییر برابر  0/001میباشیید که از  0.05کوچهتر اسییت .از طرف دی ر عدد معنی داری به دسییت آمده از این
ضریب نیز برابر  6/99میباشد که از  1.96بزرگتر است .بنابراین در سط خطای  0.05یا سط اطمینان  0.95رسانه ملی
بر جذد جوانان اثر گذار است و میزان تاثیرگذاری مستقیم آن برابر  0/66میباشد .یتحلیل معادرن ساختاری)
رابطه بین تاثیر ر سانه ملی و جذد سرمایه گذار مورد تایید نی ست .چون سط معنی داری به د ست آمده از برازش
مدل ساختاری برای این م سیر برابر  0/21میبا شد که از  0.05بی شتر ا ست .از طرف دی ر عدد معنی داری به د ست آمده
از این ضریب نیز برابر  1/23میباشد که از  1.96کمتر است
رابطه بین تاثیر رسانه ملی و محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه مورد تایید است .چون سط معنی داری به دست آمده
از برازش مدل ساختاری برای این م سیر برابر  0.001میبا شد که از  0.05کوچهتر ا ست .از طرف دی ر عدد معنی داری
به دسییت آمده از این ضییریب نیز برابر  4/86میباش ید که از  1.96بزرگتر اسییت .بنابراین در سییط خطای  0.05یا سییط
اطمینان  0.95تاثیر رسیییانه ملی بر محبوبیت ورزش فوتبال تاثیر گذار اسیییت و میزان تاثیرگذاری مسیییتقیم آن برابر
0.56میباشد یتحلیل معادرن ساختاری).
به همین ترتیب رسانه ملی در اطالع رسانی دقیق از فوتبال نقش ندارد.

بحث و نتیجه گیری
شیهی نیسیت که رسیانه نقش بسیزایی در ایجاد فرهنگ در بین مردم دارد .به نظر میرسید رسیانه به عنوان یهی از
عوامل دموکراسیییی میتواند نقش م می در روشییین ری مردم به ویژه نوجوانان و جوانان برای گرایش به ورزش های
هم انی ،ورزش حرفه ای و همچنین ورزش ق رمانی دا شته با شد و در صورن عملهرد صحی  ،مانع سوگیری آن ا به
سوی تفریحان ناسالم شوند .رسانههای گروهی عامل بسیار مؤثری در شهل گیری و ج ت دادن به ارزش های اجتماعی
به شیییمار می روندییزدانی )1 ،1392 ،رسیییانه ها از م م ترین ابزارها در انتقال ارزش ها ،باورها ،هنجارها و مؤلفه های
فرهن ی از ن سلی به ن سل دی ر و همچنین جاری شدن این ارزش ها و باورها در سط یک ک شور ا ست .ر سانهها می
توانند با آگاهی دادن به مردم ،آن ا را به سمت م شارکت در امور م تلف سوق دهند .ر سانهها در تمامی دوران زندگی،
به ویژه زمانی که آموزش های رسییمی مدرسییه و آموزش عالی  ،در حال انجام اسییت یا به پایان رسیییده  ،همچنان نقش
آموزشی خود را ایفا میکند .به ویژه برای بزرگسارنی که آموزش مستقیم نظام آموزشی را دی ر تجربه نمیکنند ،رسانه
نقش جدی تری پیدا میکند .در حیطه ورزش فوتبال که در میان مردم از جای اه و ارزش واریی برخوردار اسیییت،
تلویزیون باید هم در حوزه اطالع ر سانی از وقایع و رخدادهای این حوزه ،هم در خ صوص جذد جوانان به این ورزش
پر شور ،هم در حوزه جذد سرمایه و هم در حوزه افزایش محبوبیت این ورزش در میان هم ان ،وارد شده و عملهرد و
فعالیت های جدی و مؤثری را از خود نشان دهد.
نتایپ پژوهش حاضر نشان داد که از میان پاسهدهندگان به پرسشنامه از لحاظ جنسیت 63 ،درصد مرد و  37درصد
زن بودهاند .از میان پا سهدهندگان به پر س شنامه از لحاظ سن %12 ،کمتر از  30سال %47 ،بین  31تا  40سال %31 ،بین
 41تا  50سال %10 ،باری  51سال بودهاند .از میان پاسهدهندگان  %43 ،دارای تحصیالن لیسانع %36 ،کارشناسی ارشد
و  %21دکتری و بارتر هستند .از میان پاسهدهندگان به پرسشنامه از لحاظ سابقۀ کاری مرتبط با ورزش فوتبال  %10 ،زیر
 5سال است که در این زمینه فعالیت دارند %25 ،بین  5تا  10سال در زمینه فوتبال فعالیت دارند %39 ،بین  10تا  20سال و
 26%باری  20سال است که در زمینه ورزش فوتبال کار میکنند.
نتایپ و یافتهها همچنین مؤید این است که ؛ بر اساس داده های بدست آمده از پرسشنامه محقق ساخته ،اثرگذاری رسانه
ملی و جذد جوانان به سمت فوتبال حرفه ای مورد تأیید است.
همچنین نتایپ تحقیق حاضییر همسییو با مطالعان کشی ر ی ،)1392مرادی ی ،)1389فاضییلی ی ،)1385لیسییی و همهاران
ی ،)2009راو ی )2004و جفرس و همهاران ی )2002بود .به بیان دی ر؛ یهی از راه های توسیییعۀ ورزش فوتبال حرفهای
توجه به فوتبال پایه ب صییوص دایر نمودن اکادمیهای فوتبال برای جذد جوانان و نوجوانان اسییت که با افزایش فعالیت
رسانۀ ملی باعث رشد فوتبال پایه میگردد .درك رابطۀ رسانه و سرمایه گذاری در زمینۀ فوتبال بییییست ی بییییه رویهرد
سرمایهگذاران به ر سانهها دارد که با افزایش اعتبار ر سانه در زمینه جذد م اطب بی شتر ،سرمایه گذاری بی شتری را در
راستای توسعۀ فوتبال حرفه ای شاهد خواهیم بود .درك رابطۀ رسانه و جذد جوانان به سمت فوتبال حرفه ای بییییست ی
بیه رویهرد نظری جوانان به رسانهها از یک سو و به اوقان فرارت ،سرگرمی و ورزش از سوی دی ر دارد.
نتایپ تحقیق حاضردر خصوص فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد؛ اثرگذاری رسانه ملی روی جذد سرمایه گذاران
به سمت فوتبال حرفه ای از دیدگاه پاسه دهندگان ،مورد تایید قرار ن رفت.

همچنین نتایپ تحقیق حا ضر هم سو با تحقیقان مرادی چال شتری و همهاران ی ،)1392رجبی ی ،)1392بی ی ی،)1390
آزادان ی )1389بود که با مطالعان رجبی و همهاران ی )1391و گزارش وبسایت دلویت ی )2011همسو نبود .به بیان دی ر؛
یهی از راههای جذد سییرمایهگذار تبلی ان و اسییتفاده ازظرفیتهای رسییانۀ ملی میباشیید اما توان مالی ،به صییرفه بودن
سرمایهگذاری و حفظ سرمایهگذاران سابق در ورزش فوتبال حرفه ای نقش پررنگتری را داشته و به همین ج ت از نظر
پاس ی

ویان؛ رابطه چندان معناداری بین جذد سییرمایهگذار در ورزش فوتبال حرفه ای و نقش رسییانۀ ملی وجود ندارد.

درك رابطۀ رسانه و سرمایه گذاری در زمینۀ فوتبال بییییست ی بییییه رویهرد سرمایهگذاران به رسانهها دارد که با افزایش
اعتبار ر سانه در زمینه جذد م اطب بی شتر ،سرمایه گذاری بی شتری را در را ستای تو سعۀ فوتبال حرفه ای شاهد خواهیم
بود.
نتایپ پژوهش در خصوص فرضیه سوم؛ وجود تاثیر رسانه ملی را بر افزایش محبوبیت ورزش فوتبال در جامعه نشان
داد.
نتایپ تحقیق حاضییر همسییو با مطالعان رجبی ی ،)1392کشیی ر ی ،)1392مرادی ی ،)1389فاضییلی ی ،)1385لیسییی و
همهاران ی ،)2009راو ی )2004و جفرس و همهاران ی )2002بود .به بیان دی ر ،رسانۀ ملی به دلیل در دسترس بودن نقش
ال
م می در جذد هوادار برای تیم های فوتبال دارد که از سیییوی دی ر با افزایش هواداران ،م اطبین رسیییانۀ ملی متقاب ً
افزایش خوا هد یا فت .از این منظر میتوان گ فت به تعبیر پیر بوردیو «ورزش های به اصیییطالح مردمی ،نظیر دوچر خه
سواری ،فوتبال ،یا راگبی به عنییوان نمییایش عمییومی عمل میکنند ...میتوانیم ب وییم ورزش به شهل نمایشی که برای
مردم تولید میشود ،به آن یا بیاز میگردد».
یافتهها ی پژوهش در خصوص فرضیه چ ارم نشان داد که از دیدگاه پاسه دهندگان ،رسانه ملی بر اطالع رسانی
دقیق در مورد فوتبال حرفه ای نقشی ندارد.
نتایپ تحقیق حاضیییر همسیییو با مطالعان رجبی ی )1392و کاهل و رایلی ی )2005بود و با مطالعان بی ی ی،)1390
مرادی ی ،)1389نادرینژاد ی ،)1389لیسی و همهاران ی ،)2009راو ی ،)2004جفرس و همهاران ی )2002مطابقت نداشت.
به بیان دی ر ،در ورزش فوتبال حرفهای و با گسیییترش سیییایت های اینترنتی و دی ر کانال های ارتباطی نقش اصیییلی
اطالعر سانی دقیق بر ع دۀ هواداران میبا شد .تبیین رابطۀ فوتبال و ر سانهها برا ساس م اطب ،به تن ایی کفایت نمیکند،
زیرا اورً تعداد و جییییذد بیشتر م اطب تن ا یهی از وجوه این رابطه است ،ثانیاً در نظامهای رسانهای دولتی که رسانهها
تحت کنترل دولت هستند و دولت عمدۀ بودجۀ آن ا را تأمین میکند ،میییسئلۀ جیییذد بییییشتر م اطیییب لزومیییاً سیاست
محوری رسانهها نیست ،ثالثاً فوتبال قابلیتها و جذابیتهاییدارد ،که رجرم رسانهها را به خود معطوف مینماید .پ ییییش
بیازی فوتبال از طریق تلویزیون در مسیر تأمین تمامی کارکردها از قبیل اطالع رسانی و افزایش م اطب است.
پیشنهادها
در راستای فرضیۀ اول تحقیق به مدیران پیشن اد می شود؛ بین باش اههای ورزشی فوتبال و رسانۀ ملی رابطۀ دوسویه و
هدفمندی در راستای جذد جوانان برقرار کنند.
در راستای فرضیۀ دوم تحقیق به مسئولین باش اهها پیشن اد میشود؛ توجه ویژهای نسبت به عملهرد مالی تیم در ج ت
جذد سرمایه گذاران داشته باشند.

در راستای فرضیۀ سوم تحقیق به مدیران رسانۀ ملی توصیه میشود؛ با ارائۀ برنامه های تحلیل محور و چالشی م اطبان
را بیش از پیش نسبت به تیم مورد عالقه شان وفادارتر سازند.
همچنین دربارۀ فرضیییۀ چ ارم تحقیق به مدیران رسییانۀ ملی توصیییه میگردد؛ ضییمن تقویت عملهرد خود در حوزه
خبری و اطالع رسانی  ،از دی ر ابزارهای ارتباطی محبود در جامعه ج ت اطالع رسانی مباحث فوتبال حرفه ای استفاده
نمایند.
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