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Abstract:

The research was conducted to accredit and identify factors affecting
media flow in sports by mixed methods. The statistical population includes
media experts with university teaching experience or activists in sports
and media, sports promotion experts in media, sports experts and officials,
sports media producers, policy makers and sports consultants of IRIB (16
people) for the qualitative part and media experts and students in the field
of physical education and viewers of sports programs (370 people) for the
quantitative part. The measurement tool in the qualitative stage was the
open interview and the analysis was done with Maxqda software. The
research tool in quantitative part, was the questionnaire extracted from
the qualitative part codes, and was analyzed with AMOS software. Based
on data analysis, 86 basic concepts, 19 Axis codes and 5 selective codes
of causal, contextual, intervening, and strategic factors and consequences
were identified. The results of the quantitative part confirmed items
and factors in the confirmatory factor analysis tests. Factors and factors
loads of items rate were higher than 0.4. Finally, the provided model has
been developed with the opinion of experts, and its implementation can
improve the current state of sports media in the community, which will
increase the acceptance of these media.
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چکیده

پژوهـش حاضـر بـه شناسـایی و اعتباریابـی عوامـل مؤثـر بـر جریانسـازی رسـانهای در ورزش
ی بـوده اسـت .جامعه
پرداختـه اسـت .روش پژوهش بـا توجه بـه هـدف ،آمیخته یـا بهعبارتـی ،ترکیب 
آمـاری نیز متشـکل از دو بخـش کیفی ،شـامل متخصصان رسـانه داراي سـابقه تدريس دانشـگاهي یا
فعـاالن حـوزه ورزش و رسـانه ،متخصصـان ترويـج ورزش در رسـانه ،صاحبنظـران و صاحبمنصبـان
ورزش ،برنامهسـازان ورزشـي ،سياسـتگذاران و مشـاوران ورزشـي سـازمان صداوسـيما (16نفـر)
و بخـش کمـی ،شـامل كارشناسـان حـوزه رسـانه و دانشـجويان رشـته تربیتبدنـی و بیننـدگان
برنامههـای ورزشـی ( 370نفـر) بـوده اسـت .ابـزار اندازهگیـری در مرحلـه کیفـی ،مصاحبه بـاز بوده
و تحلیـل بـا نرمافـزار  Maxqdaصـورت گرفتـه اسـت .در بخـش کمـی ،ابـزار پژوهـش پرسشـنامه
مسـتخرج از کدهـای بخـش کیفـی بـود کـه بـا نرمافـزار  AMOSتجزی هوتحلیـل شـد .بـر مبنـای
تحلیـل دادههـا  86مفهـوم اولیـه 19 ،کـد محـوری و  5کد گزینشـی عوامـل علـی ،عوامـل زمینهای،
عوامـل مداخلهگـر ،عوامـل راهبـردی و پیامدها شناسـایی شـدند .نتایج قسـمت کمـی بیانگـر تأیید
گویههـا و عوامـل در آزمونهـای تحلیـل عاملی تأییـدی بود بـه این معنـی بارهـای عاملـی گویهها و
عوامل باالتـر از  0/4بودنـد .در نهایـت میتوان گفـت که الگـوی ارائه شـده باتوجهبه نظر کارشناسـان
و افـراد صاحبنظـر تدوین شـده اسـت و اجـرای آن میتواند باعـث بهبـود وضعیت جریانسـازیهای
رسـانهای جامعه در خصوص رسـانههای ورزشـی شـود و در نهایت،میزان اسـتقبال از این رسـانهها را
در تمـام حوزههـا افزایـش دهـد.
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مقدمه

در ایـران ،رسـانه ابـزاری سیاسـی شـناخته میشـود و بـه دلیـل غلبـه نگاههای
جناحـی و سـوگیری ارزشـی ،مطالعـات کمی در مورد آن انجام شـده اسـت؛ وظایف
مهـم ایـن نهـاد اجتماعـی را بر مبنـای پژوهشهـای علمی صـورت گرفتـه در نقاط
مختلـف جهـان ،اینگونـه میتـوان برشـمرد :نخسـتین و بـه تعبیـری ،مهمتریـن
وظیفـه رسـانه ،در بعـد اطالعرسـانی و خبررسـانی دربـاره فعالیتهـای دولـت
اسـت .ازایـنرو ،رسـانههابهطورمعمول ،هـر خبـری را منتشـر نمیکننـد و تنهـا بـه
پخـش اخبـار واقعـی ،مهـم ،کوتـاه و تأثیرگـذار میپردازنـد .از سـوی دیگـر ،وظایف
آموزشـی رسـانهها نیـز از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت .در این زمینه ،رسـانهها
بـا بهکارگیـری ابـزار خاص خـود ،به آموزشهـای عملـی میپردازنـد و از این طریق،
بـه درونیسـازی هنجارهـای جمعـی و یکسـان در جامعـه کمـک میکننـد.
باتوجهبـه وظایـف رسـانهها ،وسـایل ارتباطجمعـی همسـو بـا وظایـف خبـری و
آموزشـی خـود ،اخبـار ،رویدادهـا و وقایـع ورزشـی را نیـز بـه اطالع مخاطبـان خود
میرسـانند و از طـرف دیگـر ،اطالعـات الزم را بـرای آمـوزش و فراگیری رشـتههای
مختلـف ورزشـی در اختیـار آنـان قـرار میدهنـد ،ضمن اینکـه دسـتاوردهای جدید
علمـی و قوانیـن و قواعـد جديـد ورزشـی را هـم بـه مخاطبـان میآموزنـد .وسـایل
ارتبـاط جمعـی در مقاطـع حساسـی کـه رقابتهـای مهـم ورزشـی در جریانانـد،
وظیفـه راهنمایـی و رهبـری را بر عهده دارنـد .بهگونهای که چگونگـی برخورد مردم
بـا یـک واقعـه ورزشـی یا پـس از آن ،بر عهـده آنهاسـت ،برای مثـال ،افـکار عمومی
ت و ناکامیهـای ورزشـی بینالمللـی ،بـا تحلیلهـای کارشناسـانه
را پـس از شکسـ 
و نقدهـای منصفانـه بـه آرامـش دعـوت میکننـد و یـا مـردم را بـرای حضـور در
ورزشـگاهها و تشـویق تیمهـای ملـی تحریک میکنند .برنامههای ورزشـیو وسـایل
ارتبـاط جمعـی نقـش مهمـی در سـرگرمی و تفریـح مخاطبـان دارند .طبـق یافتهها
هـدف بیشـتر مخاطبان از تماشـای برنامههای ورزشـی تلویزیون ،تفریح و سـرگرمی
بـوده اسـت (ناصـری طاهری و همـکاران .)1394 ،تبلیغـات از وظایف مهم رسـانهها
ازجملـه صداوسـیما ،درایجاد تغییـرات الزم در نگرشها و جهت گیریهای سیاسـی
و اجتماعـی اسـت .نگـرش را آلن بیرو «طرز تلقی سیاسـی و جهـت گیریهای منفی
و مثبـت در برابـر واقعیتهای سیاسـی» میدانـد .مخاطب پیامهـای گوناگونی را که
هـر کـدام نگـرش متفاوتـی دارنـد ،را از محیـط دریافـت و بعضـی را جـذب و بعضی
دیگـر را طـرد میکنـد .آن بخـش از پیامهـا کـه جذب میشـوند ،برنگرش سیاسـی
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مخاطـب تأثیـر میگذارنـد و سـبب پایـداری رفتـار او میشـوند .رسـانههای امـروز
نقـش مهمـی در واقعیتسـازی دارنـد .مـردم ،دنیـا را از منظـر رسـانهها مینگرند و
میفهمنـد .رسـانهها در تعریـف انسـانها از خـود و جامعـه خود نقش مهمـی دارند.
چنانکـه امـروز تبدیـل به یکـی از عناصـر مهم هویتسـازی و هویتجویی شـدهاند
(استون.)2018 ،1
در حقیقـت رسـانهها بـه ابـراز بسـیار مهمـی بـرای تأثیرگـذاری بـر حوزههـای
فرهنگـی اجتماعـی و ایجـاد تغییـرات آرام و کـم هزینه تبدیل شـدهاند .بـا تغییرات
حـوزه فرهنگـی اجتماعـی انتظـارات و ایدهآلهـای جامعـه تغییـر میکنـد؛ لـذا
دیگـر حوزههـا ازجملـه حوزههـای سیاسـی و امنیتـی نیز دسـتخوش ایـن تغییرات
میشـوند و حکومتهـا در راهبردهـای متکـی بـر اندیشـهها ،خـط مشـیهای نـو
طـرح میکننـد (مقـدس و همـکاران .)1396 ،امـروزه شـکلگیری ارتباطات جمعی
از طریـق ورزش در ابعـاد درون ملیتـی یـا فراملیتـی بـا ایجـاد جریانـات و هیجانات
ورزشـی و نمایشهای پرجاذبه به حدی توسـعه یافته اسـت که حتی در بخشهایی
از سـاختار ورزشـی ،انـواع ارتباطـات اقتصـادی ،سیاسـی یـا علمـی و فرهنگـی را
درنوردیـده و چـه بسـا کمـک شـایان توجهـی بـه سـازماندهی و اصولـی شـدن آن
کرده است.
در کشـور مـا در دو دهـه اخیـر ،رسـانههایگروهی و وسـایل ارتباطجمعـی در
کمی ،بسـیار
زمینـه پرداختـن بـه ورزش و بهویـژه مسـابقات قهرمانـی از نظر رشـد ّ
ورزشـی و چشـمگیری داشـتهاند .بعضـی ملتها و اقوام بشـری از طریق رسـانههای
نمایش سـیمای ورزشـی و ورزشـکاران آنها در دنیا شـناخته شـدهاند و زمینه بهتری
بـرای ارتباطـات و تفاهـم یافتهانـد .ایـن امـر باعـث میشـود کـه مـا نیز بـه ماهیت
ورزش بهعنـوان پدیـدهای کـه مایـل اسـت از مرزهـای خـود فراتـر بـرود ،بنگریـم
(قاسـمی و همـکاران .)1394 ،مهمتریـن هـدف جریانسـازی ،تغییـر در باورهـا،
جابهجـا کـردن و اسـتحاله مبانـی و جابهجـا کـردن جـای دوسـت و دشـمن اسـت.
بایسـتههای جریانسـازی در فضاهـای رسـانهای شـامل هماهنگـی و همافزایـی
در تولیـد و انتشـار پیـام در بخشهای مختلف حـول موضوع واحد و بـا طرح اجرایی
مشـخص،سـناریوپردازی و حرکـت پازلـی بـا هـدف تصویرسـازی قـوی ،جامـع و
مانـدگار ذهنـیو توجه به مزیتهای نسـبی یک موضوع اسـت (آذربخـش . )۱۳۹۲ ،
1. Ston

اعتبـاریابیوشنـاسایی
عوامل مؤثر بر جریانسازی
رسـانــهای در ورزش
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پیشینه پژوهش

میسـایی و همـکاران ( ،)1399پژوهشـی را بـا عنوان «هویتسـازی رسـانهای در
جریـان مذاکـرات هسـتهای» انجـام دادهاندکـه در آن ،یافتههـا بـا اسـتفاده از روش
تحلیـل محتـوا ،ضمن تأکید بر سـیالیت و برسـاخته بـودن هویت کشـورها در روابط
بینالملـل ،هویتهـای گروهـی اعضـای  5+1را در قالـب گروههـای «دوسـت» و
«دشـمن» نمایـش میدهد.
محمـدی و همـکاران ( ،)1398پژوهشـی را بـا عنـوان «مديريـت جريانسـازي
خبـري در روابـط عمومـي سـازمانهاي دولتـي» انجـام دادهانـد کهنتايج آن نشـان
ميدهـد بـا تغييـر و تحـوالت فناورانه ،تبديل شـدن روابـط عمومي به سـازمانهاي
رسـانهاي و نيـز اسـتفاده از قالبهـاي ژورناليسـتي ،روابط عموميهـا ميتوانند نقش
فعالتـري در جريانسـازي خبـري جامعـه و بهتبـع آن پيشـبرد اهـداف سـازماني
بهويـژه در سـازمانهاي دولتـي ايفـا کننـد.
صلواتیـان و همـکاران ( ،)1397در پژوهـش خـود بیـان کردهانـد کـه در
جریانسـازی خبـری ،مـوج تولیـد محتـوا در شـبکههای اجتماعـی ،رسـانههای
جمعـی را غافلگیـر میکنـد و سـایتهای خبری با پوشـش همهجانبـه خبری ،بیش
از اینکـه بـه فکـر جهتدهـی بـه افـکار عمومی باشـند ،به فکـر جذب یا نگهداشـتن
مخاطبـان خود هسـتند.
افقهـی ( )۱۳۹۴در بررسـی جریانسـازی رسـانهای از نظـر تـا عمـل ،نقـدی بر
درآمـدی بـر نقـش رسـانهها در جریانسـازی ،گـزارش کرد کـه جریانسـازی منفی
بیشـتر از جریانسـازی مثبـت کاربـرد دارد.
بانسیلیسـکو  )2020(1در پژوهشـی بـا عنـوان «ورزش و مطبوعـات» ،بـه ایـن
نتیجـه دسـت یافـت کـه مطبوعـات بـا اخبـار و گزارشهـای خـود ،هیجـان ورزش
را بـه مخاطبـان منتقـل کـردهاسـت .مطبوعـات ابـزاری فرهنگی اسـت کـه وظیفه
اطالعرسـانی دقیـق ،دفـاع از عقایـد و پیشـرفت رفتـار انسـانی را بـر عهـده دارد.
یونـگ 2و همـکاران ( )2018در مطالعه اثربخشـی کارکردهای مختلف رسـانهای
بـرای کاهـش هنجارهـای اجتماعی گزارش کردنـد که اختالف معناداری بین رسـانه
تلویزیـون نسـبت بـه رادیـو ،رسـانههای کشـورهای توسـعهیافته بـه توسـعهنیافته
وجـود دارد و نقـش دانشافزایـی مؤثرتریـن نقـش رسـانه به شـمار میرود.
تقیپـور و همـکاران ( )2018در بررسـی یک پلـت فرم برای نظـارت بر محتوای
خبرگزاریهـای فارسـی نشـان دادنـد کـه دو مقولـه مدیریـت جنجال و احساسـات
1. Bancilisko
2. Young

175
مخاطبـان ،بیشـترین میـزان اهمیـت را بـه خـود اختصـاص میدهنـد آنـان نشـان
دادنـد کـه مدیریت احساسـات و اختالفـات مخاطبـان ،لزوماً مثبت و منفی نیسـتند
و بـه وضعیـت آنتروپـی خبرگـزاری بسـتگی دارند .بهطور مشـخص مسـئله پژوهش
ایـن اسـت کـه جریانهـای خبـری ،اطالعاتـی و ارتباطـی در حـوزه ورزش کشـور
بهطـور عمـده دارای کارکردهـای مثبـت و سـازنده نیسـتند درحالیکه میتـوان این
جریانهـا را بهصـورت شـبکهای هدایـت کرد .براین اسـاس ،الگویی که بـر مبنای آن
بتـوان بـه مدیریـت چالشهای موجـود در جریانهـای رسـانه ورزش پرداخت ،هنوز
ارائه نشـده اسـت و این ابهام بزرگی برای مدیریت رسـانهای ورزش کشـورمحسـوب
میشـود .ازایـنرو ،پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت کـه بـا تحلیـل همـه دیدگاههای
مختلـف و باتوجهبـه ضـرورت ارزیابـی جریانسـازی رسـانهای در ورزش از دیـدگاه
سیسـتمی هماننـد دیـدگاه سـاختاری ـ کارکـردی ،چارچوبـی را طراحـی کنـد کـه
قـادر باشـد بهصـورت تخصصـی و بهطور مسـتمر ،جریانسـازی رسـانهای در ورزش
را ارزیابـی کنـد و راهبردهـای متناسـب با هر یک از ابعاد سیسـتم را تشـخیص دهد.
ازایـنرو ،پژوهـش حاضـر بـا بررسـی روایـی عاملهـای شناسـایی شـده ،قصـد دارد
بـه ایـن پرسـش پاسـخ دهـد کـه آیـا عوامـل جریانسـازی در ورزش از روایی سـازه
مناسـبی برخوردارهستند؟

چارچوب نظری پژوهش

رسـانههای جمعـی کـه بیتردیـد از پدیدههـای بارز جهـان معاصرنـد ،میتوانند
از طریـق کانالهـای ارتباطـی ماننـد فضـای مجـازی ،رادیـو و تلوزیـون و بهواسـطه
تبلیغـات سـازمانیافته در برقـراری ارتباطـی سـودمند بیـن ورزش و رسـانهها و بـا
پخـش اعالمیـه ،برنامههـای خبـری ،فیلمهـای مسـتند و برنامههـای سـرگرمی بـه
لحـاظ شـرایط خـاص خـود ماننـد سـهولت اسـتفاده اکثریـت جامعـه از آنهـا ،تأثیر
بسـزایی در فرهنگسـازی ورزشـی بهخصـوص ورزش بانـوان داشـته باشـند .در
ایـران نیـز رادیـو و تلویزیـون کـه بهعنـوان رسـانه ملـی ،هدایتکننده اصلی توسـعه
فرهنگـی و اجتماعـی کشـورند ،نقـش و مأموریت مهمـی در توسـعه ورزش همگانی
بـر عهـده دارنـد .ازایـنرو ،از مهمترین نقشهای رسـانهها در توسـعه ورزش همگانی
اطالعرسـانی ،آگاهیبخشـی و آمـوزش مـداوم در راه ایجـاد روحیـه مشـارکت و
همـکاری اجتماعـی در جامعه اسـت (صلواتیـان و همکاران .)1397 ،ورزش و رسـانه
پیونـدی گسـترده و چندجانبـه بـا هم دارنـد و در توسـعه یکدیگر نقـش متقابل ایفا
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میکنند .ورزش بسـتری برای رقابت رسـانهها و رسـانه بسـتری برای رقابت ورزشـی
اسـت .ازایـنرو ،جریانـی دوسـویه بیـن ورزش و رسـانه برقـرار اسـت کـه محوریـت
اصلـی آن هـواداران ورزشـی هسـتند (سـول 1و همـکاران .)2020 ،میـزان آرامش یا
آشـفتگی در جامعـه ورزش را خبرهـا تعییـن میکنند .منتشـرکنندگان خبر همواره
در تاریـخ ورزش جایـگاه ویـژهای در اذهـان عمومـی داشـتهاند .در عصـر معاصـر نیز
رسـانهها هدایـت فکـری جامعه ورزش را در دسـت دارند .پیشـرفتهای سرسـام آور
فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـه همراه وابسـته شـدن ابعـاد مختلـف ورزش در هر
نقطـه از جهـان سـبب شـده اسـت کـه اخبـار ورزشـی بـه صـورت لحظهبهلحظـه از
سـوی هـواداران دنبـال شـود .وجـود چنین شـرایطی خبررسـانی و جـذب مخاطب
از سـوی رسـانههای ورزشـی را بـه بـازاری عظیـم و بسـیار رقابتی در حاشـیه ورزش
تبدیـل کـرده اسـت (قاسـمی و همـکاران .)1394 ،در ایـن بـازار بـزرگ از سـطح
محلـی تـا جهانـی رسـانههایی کـه از عناصر سـرعت ،صداقـت ،دسترسـی و کیفیت
بیشـتری برخوردارند شـانس بیشـتری برای جـذب مخاطبان بهعنـوان اولین صفحه
انتخابـی از سـوی آنـان را دارند (فردریکسـون 2و همـکاران .)2015 ،شـناخت جامع
از سيسـتم رسـانه ورزشـی مسـتلزم شناسـايي همـه عوامـل اثرگـذار و تشـخیص
روابـط بین آنهاسـت .رسـانههای ورزشـی در اجـرای راهبردهای جریانسـاز نيازمند
شـناختی جامـع و چند سـطحی هسـتند؛ چراکه ازقـدرت و دامنه اثرگـذاری باالیی
برخوردارنـد (ویـل 3و همـکاران .)2016 ،بـه نظـر میرسـد کـه رسـانههای ورزشـی،
ابزارهـای کارآمـد اندكـي دارنـد تـا قابليـت عرضهکننـدگان بـراي تحويـل اطالعات
ارائـه شـده و ديگـر محتواهای رسـانهای آنـان را در مقايسـه با پارامترهاي ادعا شـده
در طـرح پيشـنهادي سـنجش کننـد .بهعلاوه ،نيازمنـد مبنايـي قابـل قبـول بـراي
مشـخص كـردن الزامـات و نیازمندیهـای قـراردادي هسـتند تـا فرايندهـاي كاري
فعـاالن رسـانههای ورزشـی بهبود يابد .مديريت رسـانهورزشـی نیاز بـه نوعی راهنما
دارد بنيادهـاي الزم بـراي جریانسـازی رسـانهای بـه چه شـيوههایي اسـتقرار دارند.
مديريت فضای رسـانهای ورزشـی روشهای اندکی براي سـنجش جریانسـازی دارد
و نيازمنـد روشـی قابل قبول براي شناسـايي مخاطراتی اسـت كه ضعـف فرايندها بر
توسـعه رسـانه ورزشی و دسـتيابي به اهداف فعالیت در بازار رسـانهای ورزش تحميل
میکنـد (رازاکـو 4و همـکاران.)2016 ،
در جهان به شـدت رقابتی امروز ،رسـانههای ورزشـی نیاز به بهرهگیری از دانش
تخصصـی مدیریـت رسـانه دارنـد .اجـرای یـک راهبـرد رسـانهای در ورزش ،نیازمند
3. Will
4. Razzaque

1. Coll
2. Fredriksson
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تشـخیص جریانهـای رسـانهای اسـت (راونـال 1و همـکاران .)2016 ،جریانهـای
رسـانهای در ورزش از اجـزا و روابـط مختلفـی تشـکیل شـدهاند که در حـال کنش و
واکنـش بـا یکدیگر هسـتند .ازایـنرو ،مدیریـت در چنین سیسـتمی بسـیار پیچیده
و غیرقابـل درک خواهـد بـود .مدلهـا بـه ما کمـک میکنند کـه با سادهسـازی کل
سیسـتم بـه درک بهتری از تمامیت آن دسـت یابیم .مدلسـازی علمـی به مجموعه
فرایندهـای مربـوط بـه تنظیـم ،برگزینـی و اعتبارسـنجی مدلهـای مورد نیـاز برای
نمایـش اشـیا و پدیدههـا در علـوم مختلف اطالق میشـود .بـا آنکه به مـرور روشها،
تکنیکهـا و نظریههـای مختلفـی بـرای مدلسـازی در انـواع زمینههـای تخصصـی
علـوم گوناگـون بـه وجود آمـده اسـت ،نظریههـای کلیتـر پیرامون مدلسـازیهای
علمـی ،در قلمـرو فلسـفه علـوم ،نظریـه سیسـتمها و نمایش دانـش قـرار میگیرند.
اندیشـیدن نظاممنـد یعنی اندیشـیدن بر مبنای مـدل .مدلها به مـا کمک میکنند
کـه مسـائل را بهتـر طبقهبنـدی کنیـم و شـانس یافتـن پاسـخهای صحیـح را باالتر
میبرنـد .در واقـع مبانـی اصلـی دانـش در هـر حـوزهای بر پایـه مدلهای شناسـایی
شـده مناسـب و نـه یافتههای جزیـی و پراکنده قـرار دارد؛ زیرا دادههـا در قالب مدل
میتواننـد کشـف ،تبییـن و تفسـیر شـوند .مدلسـازي نمیتوانـد روابـط پدیدههای
محیطـی را بهطـور کامل توضیح دهد ،اما درك سـازوکارهای اساسـی آن را آسـانتر
میکنـد (نظرویسـی و همـکاران .)1399 ،رسـانهها سـعی دارنـد خبرهایـی را کـه از
نظـر آنهـا مهمانـد ،بـه اولویـت ذهنـی مخاطبانشـان تبدیـل کننـد و روایت خـود را
بـرای آنـان بیان کنند .در این رقابت رسـانهای ،بسـته به شـرایط جامعـه نوع عملکرد
رسـانههای خبـری از اولویـت ذهنـی مخاطبـان یـک یـا چنـد رسـانه فراتـر میرود
و بـه اولویـت ذهنـی مخاطبـان سـایر رسـانهها سـرایت میکنـد .در ایـن وضعیـت،
رسـانههایی که برجسـته شـدن یـک خبر ،مطابـق با سیاستگذاریهایشـان نیسـت،
دچـار چالـش میشـوند .آنهـا مجبورند که خبـر را پوشـش دهند ،تـا مخاطبان خود
را از دسـت ندهنـد .ایـن چالش ،با آمدن رسـانههای اجتماعی ،تشـدید شـده اسـت.
بـا فراگیـر شـدن شـبکههای اجتماعـی و نرمافزارهـای موبایلی و دسترسـی راحتتر
بـه اینترنـت ،خبرهـا بـه سـرعت تولیـد میشـود و بـه سـرعت بـه دسـت مخاطبان
میرسـند .بـه فاصلـه کمـی از یـک واقعـه ،کاربـران رسـانههای اجتماعـی بـه خبـر
واکنـش نشـان میدهنـد .بسـیاری از کاربـران نظـر و تحليـل خودشـان را از رخداد،
بیـان میکننـد و با سـایرین بـه اشـتراک میگذارند .اسـتادان دانشـگاه ،سـتارههای
ورزشـی و هنـری و حتـی سیاسـتمداران و خبرنـگاران برجسـته هـم میتوانند ،فارغ
1. Ravenel
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از سـا زوکارهای معمـول رسـانهای ،نظـر شـخصی خـود را با مـردم در میـان بگذارند
و از بازخـورد مسـتقيم آنـان مطلع شـوند .سـاعتی پـس از وقوع یک رخـداد خبری،
ممکـن اسـت حجم عظیمـی از نظرهـای موافق و مخالـف و تحلیل ها و تفسـیرهای
مختلـف دربـاره رخـداد خبـری ،در شـبکههای اجتماعـی انباشـته شـود (سـول و
همـکاران .)2020 ،دغدغـه اصلـي پژوهشـگران دانـش مدیریـت رسـانه ورزشـی
و مدیـران ایـن رسـانهها شناسـايي عواملـي اسـت كـه عملکـرد و موفقيـت جریـان
خبـری و ارتباطـی در گـرو آنهاسـت .در ایـن خصـوص ،پژوهـش در مدیریت رسـانه
ورزشـی از دهه گذشـته در كشـور آغاز شـده اسـت و در اين مسـير گامهاي مهمی
برداشـته شـده اما به نظر میرسـد شـناخت وضعيت اکوسیسـتمی محیط رسـانهای
ورزشـی هنـوز در ابتـدای راه اسـت .در این خصـوص ،نتایج پژوهشها کـه در بخش
پژوهشهـا گـزارش شـدهاند ،حاکـی از آن اسـت کـه بـه لحـاظ موضوعـی ،مطالعات
زیـادی در زمینـه جریانسـازی صـورت گرفتـه امـا در مقولههـای تخصصـی ماننـد
رسـانههای ورزشـی ،ایـن امـر تاکنـون مدنظـر قـرار نگرفتـه اسـت .بهعبارتدیگـر،
فضـای رسـانهای ورزش کشـور نیازمند یک رویکـرد عقالنی و راهبـردی ،برنامهریزی
قابـل اطمینـان و سـاختارهای پشـتیبانی جامع بـرای مدیریت جریانهای رسـانهای
منفـی و جریانسـازی مثبـت اسـت .بهاینترتیـب بـرای هدفمندسـازی اسـتفاده از
رسـانه در ورزش بهعنـوان یـک ابـزار راهبـردی و رقابتـی و نیز سـازماندهی فضاهای
رسـانهای ورزش کشـور ،تحلیلـی عمیـق و تخصصـی از جریانسـازی رسـانهای در
ورزش ،امـری ضـروری اسـت (یونگ و همـکاران.)2018 ،

روششناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر از نـوع ،پژوهشهـای کاربردی اسـت وبـه صورت میدانـی انجام
شـده اسـت .روش پژوهـش نیـز از نظـر روش گـرد آوری دادههـا آمیخته بـوده و که
بـه دو روش کیفـی و کمـی انجـام گرفتـه اسـت .کـه راهبـرد پژوهـش تحلیـل داده
بنیـاد روش اشـتراوس و کوربیـن بـوده اسـت ،بهصورتـی کـه در بخـش کیفـی ،بـا
صاحبنظـران مصاحبـه و در بخش کمی،کدهای اسـتخراج شـده بصورت پرسشـنامه
تنظیـم شـده اسـت  .پـس از تأییـد ،پرسشـنامهها در میـان جامعـه آمـاری پخش و
گـردآوری شـد .جامعـه آمـاري در بخـش کیفـی ،شـامل متخصصـان رسـانه داراي
سـابقه تدريـس دانشـگاهي یـا فعـاالن حـوزه ورزش و رسـانه ،متخصصـان ترويـج
ورزش در رسـانه و صاحبنظـران و صاحبمنصبـان ورزش ،برنامهسـازان ورزشـي و
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سياسـتگذاران و مشـاوران ورزشـي سـازمان صداوسيما بوده اسـت .روش نمونهگیری
بـه روش نمونهگيـري غيراحتمالـي ،1بـا انتخـاب هدفمنـد و بـا حداکثـر تنـوع یـا
ناهمگونـی انجـام شـده اسـت واندازه نمونه بر مبنای شـاخص اشـباع نظـری ،برابر با
 16نفـر بـوده ،کـه با هریک از ایـن افراد مصاحبـه انجام گرفته و تکتـک مصاحبهها
تجزی هوتحلیـل و کدهـای مرتبـط با پژوهش اسـتخراج شـدهاند .همچنیـن در بخش
کمـی ،كارشناسـان حـوزه رسـانه و دانشـجويان رشـته تربیتبدنـی و همچنيـن
بیننـدگان برنامههـای ورزشـی برابـر بـا  360نفـر بودهانـد کـه بـا توجـه بـه سـوابق
شـغلی ،تحصیلـی و پژوهشـی نمونههـای آمـاری ،از میان آنـان افرادی کـه در زمینه
پژوهـش حاضـر اطالعاتـی داشـتهاند ،بـا اسـتفاده از روش نمونهگیـری تصادفـی در
دسـترس بهعنـوان نمونه مشـخص شـدهاند .بـرای پخش پرسشـنامهها نیـز از روش
ارسـال پرسشـنامه بهصـورت حضـوری ،پسـت الکترونیـک و فضای مجازی اسـتفاده
شـده است.
ابـزار پژوهـش شـامل مصاحبههـای نیمـه سـاختارمند و پرسشـنامه محقـق
سـاختهای بـود کـه با توجـه به اهـداف و روش پژوهش به دو شـکل طراحـی گردید.
ازایـنرو ،باتوجهبـه عوامـل شناسـایی شـده در بخـش کیفـی ،پرسشـنامهای تنظیم
شـد کـه روایـی محتـوای آن را  10نفـر از اسـتادان مدیریـت ورزشـی تأییـد کردند،
ایـن افـراد خـارج از نمونههـای بخـش کیفـی بودنـد .سـپس بهمنظـور اعتباریابـی
مـدل ترسـیم شـده در قالـب روش معـادالت سـاختاری ،سـواالت بـه صـورت طیف
 5ارزشـی لیکـرت طراحـی شـدند و بـرای تجزی هوتحلیـل دادههـای پژوهـش حاضر،
روش آمیختـه (کیفـی ـ کمـی) بـه کار رفت .تجزی هوتحلیل قسـمت کیفـی ،با کمک
نرمافـزار  Maxqdaنسـخه  2020و تجزی هوتحلیـل قسـمت کمـی (اعتباریابـی) بـا
نرمافـزار مـدل معـادالت سـاختاری  AMOSانجـام گرفـت.

1. non probability
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یافتههای پژوهش
جدول .1یافتههای توصیفی پژوهش

Table 1. Descriptive research findings
فراوانی
گروهها
ویژگیهای جمعیتشناختی
بخش کیفی
پژوهش

جنسیت
سطح تحصیالت
جنسیت

بخش کمی
پژوهش

مرد
زن

دکترا

کارشناسی ارشد
مرد
زن

زیر  35سال

رده سنی

 45-36سال
 55-46سال

باالی  55سال

درصد

9

57.14

7

42.86

12

85.71

4

14.29

225

62.5

135

37.5

57

15.8

186

51.7

87

24.2

30

3.8

در بخـش کیفـی کدهـای اسـتخراج شـده و مؤلفههـاي مربـوط بـه هـر یـک از
آنهـا منجـر بـه شناسـایی عوامـل موثـر بـر جریانسـازی رسـانهای در ورزش شـد،
بـه گونـهاي کـه پـس از تجزی هوتجلیـل صـورت گرفته ایـن امـکان پدید آمـد که به
سـؤاالت اصلـی و فرعـی مطرح شـده پاسـخ داده شـود.
نخسـتین گام در سـاخت نظریـه زمینـهاي انجـام کدگـذاری باز اسـت (داناییفر
و همـکاران .)1398 ،کدبنـدی بـاز از نظـر واحـد تحلیـل بـه صـورت سطربهسـطر،
عبارتبهعبـارت ،یـا پاراگرافبهپاراگـراف یـا بـه صـورت صفحـه جداگانـه انجـام
میشـود .چنانچـه واحـد کدبنـدی ،سـطر باشـد ،به هـر یک از سـطرها یـا جملهها،
مفهـوم یـا کـدی الصاق میشـود .ایـن کدها یـا مفاهیم بایـد بتواننـد حداکثر فضای
مفهومی و معنای آن را اشـباع کنند (بهشـتی .)1395 ،در این مرحله تمام اطالعات
کدبنـدی میشـود .در کدبنـدی اولیـه ،پژوهشـگر بر اسـاس واحـد کدبنـدی ،به هر
واحـد مـورد نظـر یـک کـد (مفهـوم ،نـام و برچسـب) الصـاق میکنـد .مفاهیـم یـا
کدهـای بدسـت آمـده در ایـن مرحلـه ،سـنگبنای مقولههـای عمـده بعـدی و نیـز
اجـزای اصلـی نظریه زمینـهای در حال ظهور را شـکل میدهند (محمدپـور.)1392،
زمانـی کـه کلیـه دادههـا کدگذاری شـده و کدهـا یا مفاهیـم اولیه متعددی سـاخته
شـدند ،مرحلـه دوم کدگـذاری بـاز آغاز میشـود .پژوهشـگر در این مرحلـه ،با متون
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خـام کار نـدارد ،بلکـه سـروکار او بـا مفاهیمـی اسـت کـه تولیـد کـرده اسـت .هدف
ایـن مرحلـه از کدبنـدی باز کـه به کدگـذاری «متمرکز» نیز موسـوم اسـت ،تولید و
اسـتخراج مقولههـای عمده اسـت .در جـدول  ،3نحوه کدگذاری سـطح اول (اولیه) و
سـطح دوم (متمرکـز) بـا عنـوان درک معنای شناسـایی عوامل مؤثر بر جریانسـازی
رسـانهای در ورزش آمده اسـت.
جدول  .2عوامل شناسایی شده و معادالت اندازهگیری بارهای عاملی سؤاالت

Table 2. Identified factors and equations for measuring the factor loads of
the questions
سطح
واریانس
بار
سؤاالت
عوامل
عاملی تبیین شده معناداری
توجه به خطمشیهای تعیین شده برای رسانه
در جریان مورد نظراز سوی مدیران

عوامل
مدیریتی

0.49

0.24

0.001

0.59

0.35

0.001

کنترل و نظارت مدیران در جریانسازی ورزشی 0.69

0.47

0.001

0.68

0.46

0.001

0.65

0.43

0.001

0.58

0.34

0.001

0.65

0.43

0.001

سازماندهی بسترهای الزم جریانسازی ورزشی
مورد نظر از سوی مدیران
جریانسازی ورزشی از جانب مدیران همسو با
منافع سازمان

تقسیم کارهای مرتبط با جریانسازی با توجه به
تخصص در جریانسازی ورزشی مورد نظر از سوی
مدیران
نظارت از طرف سازمان مربوط بر جریانسازی
ورزشی

سازماندهی
جریانسازی

نشر و بازخورد مطالب جریانسازی ورزشی در
سازمان
تعیین اهداف جریانسازی ورزشی خبر در
سازمانهای ،ورزشی مانند ادارات ورزشی،
باشگاهها و ...

سازماندهی جریانسازی ورزشی خبر با توجه به
نیاز سازمانهای ورزشی

0.68

0.46

0.001

0.72

0.52

0.001
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ادامه جدول .2
عوامل

سؤاالت
تعیین عوامل بخشهای انسانی تولیدی
جریانسازی ورزشی

عوامل انسانی

سطح
واریانس
بار
عاملی تبیین شده معناداری
0.64

0.41

0.001

0.67

0.44

0.001

تحلیل خبرهای مرتبط با جریانسازی ورزشی
ی متخصص مانند 0.70
مورد نظر از طریق منابع انسان 
خبرنگاران

0.48

0.001

0.62

0.39

0.001

0.55

0.30

0.001

0.61

0.37

0.001

0.50

0.25

0.001

0.54

0.29

0.001

0.43

0.19

0.001

شناسایی کاربران جریانسازی ورزشی مانند
مربی یا ورزشکار

وجودمنبع اخبار و اطالعات منتشرشده در باره
جریانسازی در ورزش
تفکر در مورد جریانسازی ورزشی قبل از اقدام
به هر کاری
منتشر نکردن اخبار و اطالعات ورزشی قبل از
اطمینان از صحت آنها

زیرساختهای آموزش و ترویج سواد رسانهای با هدف تشخیص
اخبار و اطالعات درست از نادرست
علمی
توجه به نظریههای حاکم رسانهمحور
شناخت نظریههای مخاطبمحور

توجه به کمپینها و اجماعهای رسانهای در
خصوص موضوع مورد نظر

توجه به نظرهای مخالف در موضوع مورد نظر
جریانسازی
آگاهی از نحوه استفاده از انواع رسانههای
اجتماعی مخاطبان

بسترهای الزم
دسترسی به انواع رسانههای جمعی و اجتماعی و
درجریانسازی
اینترنت مخاطبان
رهبران افکار (ورزشکاران مشهور یا افرادی که
در حوزه ورزش صاحبنام هستند)
بررسی دیدگاهها و نظرهای موافق و مخالف

0.49

0.24

0.001

0.52

0.27

0.001

0.64

0.41

0.001

0.60

0.36

0.001

0.54

0.30

0.001

0.63

0.40

0.001
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ادامه جدول .2
عوامل

سؤاالت
وجودآژانسهای خبری در ورزش برای
جریانسازی ورزشی
وجود رسانههای نوپدید

بررسی و شناسایی ظرفیتهای رسانهای در
موضوع مورد نظر

امکانات و
تجهیزات فنی وجود وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و ...
وجود امکانات بهروز رسانهای

وجود خطوط اینترنت با کیفیت و سرعت
مناسب
وجود شبکههای مجازی برای مخاطبان

وجود بررسی سطح فرهنگ ،دانش و طبقه
اجتماعی هواداران ورزشی

میزان پذیرش مخاطبان ورزشی با توجه به
مسائل فرهنگی

عوامل
فرهنگی

وجودتعصبات قومی و قبیلهای در مورد خبر
جریانسازی شده
وضعیت پیشینه فرهنگی محیطی که خبر
جریانسازی میشود

وجودمیزان وفاداری مخاطبان خبر نسبت به
یک ورزشکار یا تیم خاص
اعتقادات مذهبی افراد درگیر با جریانسازی
ورزشی
بوروکراسیهای سازمانی در مورد خبر
جریانسازی شده

عوامل
درونسازمانی

نحوه نظارت و ارزیابی اخبار و اطالعات ورزشی
در درون سازمانهای مرتبط با ورزش
قوانین حقوقی که گاهی اوقات محدودیتها و
مالحظاتی را بر ای سازمانها ایجاد می کنند

آن دسته از منافع دیگر سازمانها که با ورزش
در ارتباط است
میزان دخل و تصرف دیگر سازمانها در مورد
خبر ورزشی که جریانسازی شده است

سطح
واریانس
بار
عاملی تبیین شده معناداری
0.51

0.26

0.001

0.55

0.30

0.001

0.49

0.24

0.001

0.61

0.37

0.001

0.67

0.45

0.001

0.65

0.42

0.001

0.56

0.31

0.001

0.63

0.39

0.001

0.64

0.41

0.001

0.62

0.36

0.001

0.62

0.27

0.001

0.57

0.33

0.001

0.58

0.34

0.001

0.53

0.28

0.001

0.71

0.50

0.001

0.68

0.46

0.001

0.69

0.48

0.001

0.68

0.41

0.001
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ادامه جدول .2
عوامل

سؤاالت
شرایط خاص دورههای زمانی و مکانی در زمان
جریانسازی ورزشی

عوامل
محیطی

میزان پذیرش محیط مربوط به جریانسازی
ورزشی
نبود شرایط موازی در محیط باجریانسازی
ورزشی مورد نظر

شرایط حاکم بر جامعه در زمانجریانسازی
ورزشی

استفاده از ظرفیتهای اجرایی و بازخوردها در
جریانسازی ورزشی
تخصصگرایی

استفاده از نظریه برجستهسازی رسانهای در
جریانسازی ورزشی
استفاده از افراد در جریانسازی که توانایی
دروازهبانی خبر را داشته باشند

استفاده از خبرنگاران ورزشی در جریانسازی
ورزش
استفاده از تخصصگرایی با توجه به سواد
رسانهای مخاطبان
آموزش افراد درگیر در جریان رسانهای

تولید محتوای رسانهای بهمنظور آموزش
جریانسازی رسانهای

عوامل
آموزشی مؤثر

استفاده از فیلم ،انیمیشن یا موشنگرافی در
محتوای تولید شده برای آموزش
آموزش مبتنی بر هدف برای جریانسازی
ورزشی

نیازسنجی و آموزش برای جریانسازی ورزشی
آموزش ساختارمند جریانسازی رسانهای

سطح
واریانس
بار
عاملی تبیین شده معناداری
0.68

0.46

0.001

0.76

0.58

0.001

0.71

0.50

0.001

0.49

0.24

0.001

0.47

0.22

0.001

0.54

0.29

0.001

0.72

0.52

0.001

0.65

0.42

0.001

0.57

0.32

0.001

0.60

0.36

0.001

0.69

0.48

0.001

0.72

0.52

0.001

0.78

0.61

0.001

0.53

0.28

0.001

0.78

0.61

0.001
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ادامه جدول .2
عوامل

سؤاالت
انتخاب راهبرد مناسب در برابر بازتاب خبر مورد
نظر

جنبه های
خبر

بررسی عکسالعمل مخاطبان نسبت به
جریانسازی خبر
نشر خبر در اخبار پرمخاطب

استفاده از تبلیغات مدرن در نشر خبر
جریانسازی شده

توجه به ویژگیهای جعمیتشناختی مخاطبان
خبر
تعیین
اولویتهای
مهم در جریان
سازی ورزشی

همافزایی رسانهای در جریانسازی
توجه به نیاز مخاطبان

توجه به مسائل مهم روز ،در مورد خبر
جریانسازی شده

بررسی بدنه تفکر انتقادی خبر مورد نظر

نشان دادن قابلیت باالی ورزش در جامعه
رسانهای

میزان توجه اقشار مختلف جامعه به ورزش
(نوجوان ،جوان ،میانسال و بزرگسال)

نهادینه کردن
ورزش
تأثیر جریانسازی ورزشی در دیپلماسی ورزشی
در جامعه

بیان خبر
کامل در
جریان سازی
در حوزه
ورزش
بررسی خبر
مورد نظر در
حوزه ورزش

نمایان شدن ویژگیهای اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ورزش
برجسته کردن خبر حوزه ورزش

سطح
واریانس
بار
عاملی تبیین شده معناداری
0.56

0.31

0.001

0.41

0.18

0.001

0.54

0.29

0.001

0.54

0.30

0.001

0.59

0.35

0.001

0.65

0.43

0.001

0.66

0.44

0.001

0.67

0.44

0.001

0.69

0.48

0.001

0.69

0.46

0.001

0.68

0.45

0.001

0.67

0.45

0.001

0.60

0.36

0.001

0.62

0.39

0.001

0.66

0.43

0.001

خودداری از جهتدهی به خبر حوزه ورزش

0.63

0.40

0.001

بیان کردن تمام زوایای خبر حوزه ورزش

0.69

0.47

0.001

تفکر در خبرحوزه ورزش

0.62

0.39

0.001

0.66

0.43

0.001

0.49

0.24

0.001

نشان دادن ماهیت توده خبر حوزه ورزش

ارزش خبر در حوزه ورزش

باال بردن سطوح مختلف خبر حوزه ورزش
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ادامه جدول .2
عوامل

سؤاالت

توسعه و
تحریک آگاهی
نسبت به
خبر در حوزه
ورزش

تغییر دیدگاه مخاطبان حوزه ورزش

توانمندسازی
در مصرف
رسانه در حوزه
جریانسازی
ورزشی

سطح
واریانس
بار
عاملی تبیین شده معناداری
0.75

0.56

0.001

تغییر نگرش نسبت به خبر حوزه ورزش

0.59

0.39

0.001

تغییر رفتار در قبال خبر حوزه ورزش

0.54

0.30

0.001

تبدیل رابطه انفعالی به یک رابطه فعال حوزه
ورزش

0.56

0.27

0.001

0.52

0.42

0.001

0.53

0.31

0.001

0.59

0.41

0.001

آشنایی نسبی در مورد نحوه تولید محتوای
رسانهای حوزه ورزش

ی (خبرهای
تعیین میزان و نحوه مصرف غذا 
مورد نیاز ورودی و خروجی) رسانهای از منابع
رسانهای حوزه ورزش

آگاهی بیشترافراد نسبت به انتخابهای حوزه
ورزش

مـدل نظـری پژوهـش در قسـمت کیفـی ،برگفتـه از مصاحبههـای انجـام شـده
اسـت .مقولههـای اصلـی آن نیـز که عوامـل (علی ،زمینـهای ،مداخلهگـر ،راهبردها و
پیامدهـا) را تشـکیل میدهنـد ،به شـرح زیر اسـت:
شکل  .1مدل جریان سازی در رسانههای ورزشی

Figure 1. Flow generation model in sports media

ﺷﮑﻞ  .1ﻣﺪل ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎزي در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ
Figure 1. Flow generation model in sports media
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در ادامـه ،در بخـش کمـی تحلیـل عاملـی تأییـدی مرتبـه اول رابطـه عامـل یـا
عاملهـا (متغیرهـای پنهـان) بـا گویههـا (متغیرهـای مشـاهدهپذیر) مورد سـنجش
قـرار میگیـرد .در ایـن روش رابطـه بیـن متغیرهـای پنهـان بررسـی نمیشـود .این
مـدل صرفـاً بـرای اطمینـان از آن اسـت کـه متغیرهـای پنهـان درسـت اندازهگیری
شـده باشـند .در تحلیـل عاملـی تأییدی مرتبـه اول میتوان رابطه یـک عامل با چند
گویـه یـا چندعامـل بـا چند گویـه را مـورد بررسـی قـرار داد .بهمنظور تأییـد عوامل
اسـتخراج شـده از پرسشـنامههای پژوهـش ،از روش تحلیـل عاملـی تأییـدی (مرتبه
اول) بـر پایـه نرمافـزار آمـوس اسـتفاده شـد .یکـی از روشهـای ارزیابـی متغیرهای
پنهـان در مـدل اندازهگیـری سـازنده یـا ترکیبی اسـتفاده از تحلیل آماری در سـطح
متغیرهـای مشـاهدهپذیر اسـت (اسـکینر 1و همـکاران .)2014 ،حـال سـؤالی کـه
مطـرح میشـود ،ایـن اسـت که آیـا هـر کـدام از مشـاهدهپذیرها ،سـهمی در متغیر
پنهـان تشـکیل شـده دارنـد و معنای مفهوم مـورد نظـر را منتقل میکننـد؟ در این
روش دو رابطـه وجـود دارد:
معنـاداری وزنهـا :در اینجـا هـدف بررسـی ایـن مورد اسـت کـه آیا ایـن متغیر
مشـاهدهپذیر میتوانـد بـرای ایجاد متغیر پنهان تشـکیل شـونده مرتبط یـا نا مرتبط
باشـد؟ بـرای پاسـخ به این سـؤال ،معنـاداری معرفهای تشـکیلدهنده مـورد توجه
قـرار میگیرد (هنسـلر 2و همـکاران.)2009 ،

1. Skinner
2. Henseler

اعتبـاریابیوشنـاسایی
عوامل مؤثر بر جریانسازی
رسـانــهای در ورزش

ﻣﺸﺎﻫﺪهﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ )اﺳﮑﯿﻨﺮ  1و ﻫﻤﮑﺎران .(2014 ،ﺣﺎل ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺮ ﮐـﺪام از ﻣﺸـﺎﻫﺪه-
ﭘﺬﯾﺮﻫﺎ ،ﺳﻬﻤﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه دارﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؟ در اﯾـﻦ روش دو راﺑﻄـﻪ
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وﺟﻮد دارد:
ﻣﻌﻨﺎداري وزنﻫﺎ :در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪهﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﭘﻨﻬـﺎن
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار
هایدﻫﻨﺪه
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﻌﺮفﻫﺎي
ﻣﻌﻨﺎداري
تأییدی ﺳﺆال،
عاملﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ
تحلیلﺑﺮاي ﭘﺎ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﯾﺎ
ورزشی
رسانه
سازی در
جریان
شکل.2ﻧﺎمدل

Figure 2. Confirmatory factor analysis model of flow generation
in sports
media
ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﻫﻤﮑﺎران.(2009 ،
)ﻫﻨﺴﻠﺮ  2و

ﺷﮑﻞ .2ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﯾﯿﺪي ﺟﺮﯾﺎنﺳﺎزي در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ

نقطـه
بنابـر نتایـج بهدسـت آمـده ،مقـدار بارهـای عاملـی متغیرهـای آشـکار از
Figure 2. Confirmatory factor analysis model of flow generation in sports media
بـرش  0/4و مقـدار آمـاره تی آنها نیز از نقطـه برش  2/567بزرگتر بـود ()P>0/01
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه ،ﻣﻘﺪار ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي آﺷﮑﺎر از ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮش  0/4و ﻣﻘﺪار آﻣـﺎره ﺗـﯽ آﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺰ از ﻧﻘﻄـﻪ
امـری کـه نشـان از اطمینـان به سـازه مورد نظـر دارد.

ﺑﺮش  2/567ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد ) (P<0/01اﻣﺮي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارد.

جدول  .3شاخصهای ارزیابی کلیت مدل جریانسازی در رسانههای ورزشی

. Skinner
Henseler

Table 3 . Evaluation indicators of the
20 general flow model in sports media
اختصار مدل نهایی برازش قابل قبول
نام شاخص
شاخصها
شاخصهای
برازش

نیکویی برازش

نیکویی برازش اصالح شده
برازش هنجار شده

شاخصهای
برازش مطلق

برازش تطبیقی
برازش نسبی

برازش افزایشی

GFI

0.949

AGFI

0.917

بزرگتر از 0.90

NFI

0.920

بزرگتر از 0.90

CFI

0.964

بزرگتر از 0.90

RFI

0.904

بزرگتر از 0.90

IFI

0.965

بزرگتر از 0.90

0.045

کمتر از 0.10

PNFI
برازش مقتصد هنجار شده
شاخصهای ریشه میانگین مربعات خطای برآورد RMSEA
برازش مقتصد نسبت کایاسکوئر به درجه آزادی CMIN/df

0.637
1.714

بزرگتر از 0.90

بزرگتر از 0.50

مقدار بین  1تا 3

1
2
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شـاخصهاي ارزيابـي کليـت مـدل معادله سـاختاري بـا توجه به دامنـه مطلوب
ايـن شـاخصها در مجمـوع بيانگـر ايـن اسـت کـه مـدل مفـروض تدويـن شـده از
طریـق دادههـاي پژوهـش حمايـت ميشـود ،بهعبارتديگر ،بـرازش دادههـا به مدل
برقـرار اسـت و همـه شـاخصها جـز شـاخص نسـبت کایاسـکوئر بـه درجـه آزادی
داللـت بـر مطلوبيـت مـدل جریانسـازی در رسـانههای ورزشـی دارند.
جدول  .4مقادير بارهاي عاملي مولفههای مدل جریان سازی در رسانههای ورزشی
Table 4. The values of operating loads of the components of the flow
model in sports media
واریانس
سطح معناداري
T.value
ضریب مسیر
مؤلفهها
متغیر
تبیین شده
عوامل علی
عوامل
زمینهای

جریانسازی
در
عوامل
رسانههای
مداخلهای
ورزشی
راهبرها
پیامدها

0.69

5.89

0.86

10.013

0.79

8.730

0.47
0.74
0.63

0.001
0.001
0.001

0.92

11.741

0.84

0.001

0.89

10.748

0.78

0.001

بـه دلیـل اینکـه مقـدار  t.valueهـا خـارج از بـازه  1/96تـا  -1/96اسـت ،بـه
احتمـال  99درصـد میتـوان گفـت کـه بارهـای عاملـی مربوط بـه همـه مولفههای
«عوامـل علی ،عوامـل زمینهای ،عوامـل مداخلهگر ،راهبردهـا و پیامدها» در وضعیت
مطلوبـی قـرار دارند.

بحث و نتيجه گيری

هـدف از ایـن پژوهـش ،ارائـه اعتباریابی پرسشـنامه عوامل مؤثر بر جریانسـازی
رسـانهای در ورزش بـود .بهمنظـور ارائـه یک مـدل نظاممند و شـماتیک از یافتههای
برخاسـته از دادههـای کدگـذاری شـده ،از رویکـرد نظاممنـد نظریـه دادهبنیـاد ،
ارائـه شـده از سـوی اشـتراوس و کوربیـن ( ،)1998اسـتفاده شـد .مـدل نظاممنـد
از الیههـای تفکیـک شـدهای حاصـل شـده اسـت کـه بـر اسـاس قـرار گرفتـن آنها
در کنـار هـم ،مـدل نهایـی پژوهـش ارائـه میشـود .در ادامه ایـن الیهها بـه تفکیک
کدهـای حاصـل شـده بررسـی و تحلیل میشـود .منظور از شـرایط علـی ،مقولههای

اعتبـاریابیوشنـاسایی
عوامل مؤثر بر جریانسازی
رسـانــهای در ورزش

190
پژوهشهای ارتباطی،
بیـستونــــهـم،
ســال 
شمـاره ( 1پياپي ،)109
بهـــــــــــار1401

مربـوط بـه شـرایطی اسـت که بـر مقولـه محوری کـه همان جریانسـازی رسـانهای
در ورزش اسـت ،تأثیـر میگـذارد (داناییفـرد و همکاران.)1398 ،نتایـج عوامل علی
بهدسـت آمـده نشـان داد کـه بارهـای عاملـی سـؤاالت بزرگتـر از  ،0/4مـدل کمـی
عوامـل علـی ،برخـوردار از بـرازش مناسـب بـود .یکی از عوامل علی شناسـایی شـده
عوامـل مدیریتـی بـود .عوامل مدیریتـی همواره در کارهـای سـازمانی ،از عوامل مهم
و تأثیرگذارنـد .رسـانهها نیـز از همیـن قاعـده پیـروی میکننـد و عوامـل مدیریتـی
بیتردیـد در برنامهریـزی بـرای جریانسـازی بهویـژه در ورزش کـه یـک موضـوع
اجتماعـی اسـت تاثیرگـذار اسـت .توجـه بـه خطمشـیها یکـی از عواملی اسـت که
از سـوی مدیـران و مسـئوالن مـورد توجـه قـرار میگیـرد و تعییـن خطمشـیها
همـواره وجـود دارد کـه در قالـب عوامـل علـی جـای دارد .در ایـن رابطـه مدیـران
سـازماندهی بسـترهای الزم را فراهـم میکننـد تـا جریانسـازیهای مـورد نظـر از
سـوی مدیـران صـورت گیـرد (فیلـو 1و همـکاران .)2015 ،در خصوص سـازماندهی
میتـوان گفـت کـه سـازماندهیها همسـو بـا منافـع سـازمان و یـا حتـی منافـع
شـخصی اسـت .تقسـیمکارهای مرتبـط بـا جریانسـازی بـا توجـه بـه تخصـص در
جریانسـازی ورزشـی مـورد نظـر ،یکـی از فعالیتهایـی اسـت کـه از سـوی مدیران
صـورت میگیـرد تـا جریانسـازی بـا توجـه بـه تخصصگرایـی باشـد .سـازماندهی
جریانسـازی یکـی دیگـر از عوامـل علـی شناسـایی شـده میباشـد .در ایـن زمینـه
میتـوان بـه نظـارت از طـرف سـازمان و بخشـی کـه جریانسـازی مرتبـط اسـت
اشـاره کـرد .در رسـانههای ورزشـی ،جریانسـازی همواره بـه دلیل جذابیـت ورزش
اسـت ،چـون پدیـده ورزش مخاطبـان بسـیار زیـادی دارد و در تمـام ردههای سـنی
نیـز از طرفـداران خـود برخـوردار اسـت؛ بهاینترتیـب بـا جریانسـازی در رسـانهها
میتـوان مطالـب مـورد نظـر را مطابـق با خواسـت مسـئوالن نشـر داد و بـا توجه به
اهـداف آنـان ،مطالـب را تنظیـم کـرد .بهعبارتدیگـر ،سـازمان یـا افـراد میخواهند
بـا توجـه بـه نیازهـا و اهدافـی کـه دارنـد ،جریانسـازی کننـد و همسـو با ایـن کار
اهـداف مـورد نظـر را بـرآورده سـازند .عوامـل انسـانی آخریـن مـوردی بـود کـه در
ارتبـاط بـا عوامـل علی شناسـایی شـد .عوامل انسـانی یکـی از مهمتریـن بخشهای
اثرگـذار در مباحث رسـانهای اسـت ،همچنانکـه در ورزش نیز مهمترین اسـت چون
ورزش بـرای فعالیتهـای بدنـی انسـان ،پدید آمـده و منابع انسـانی نقـش اول را در
آن ایفـا میکنـد ،تمـام فعـل و انفعـاالت در حیطـه منابـع انسـانی صـورت میگیرد،
ازایـنرو ،منابـع انسـانی جزیـی اساسـی در ایـن بخش اسـت .در این زمینـه ،یکی از
1. Filo
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مهمتریـن اعمالـی کـه مسـئوالن امـر انجـام میدهنـد مشـخص کـردن بخشهـای
انسـانی در جریانسـازی ورزشـی اسـت .اگـر در ایـن مـورد اشـتباهی صـورت گیرد،
مخاطبـان جریانسـازی بـا شکسـت روبـهرو خواهنـد شـد ،چراکـه خطـای انسـانی
بسـیار سـخت قابـل جبـران خواهد شـد و مخاطبیـن اعتماد الزم را نداشـته باشـند،
جریانسـازی هـم اثـر مورد انتظـار را نخواهـد داشـت .در خصوص منابع انسـانی ،به
اولیـن مـوردی کـه باید توجـه کنند ،مخاطبان و شناسـایی آنهاسـت .در ایـن زمینه
میتـوان بـه ورزشـکار ،مربی و یا هوادار اشـاره کرد کـه مهمترین عنصرهای انسـانی
بـرای جریانسـازی در حـوزه ورزشاند .با شناسـایی کاربـران میتـوان ضمن تعیین
اهدافـی کـه در جریانسـازی ورزشـی وجـود دارد ،بـرای اجرایی کردن و رسـیدن به
ایـن اهـداف برنامهریـزی کرد؛ درواقـع وجود اهداف و منابع انسـانی ،عامـل به وجود
آمـدن جریانسـازی در ورزش از طریـق خبرسـازیهای رسـانهای اسـت.
منظور از شـرایط زمینهای ،شـرایط خاصی اسـت که بر راهبردها تأثیر میگذارد
(داناییفـرد و همـکاران .)1398 ،نتایـج عوامـل زمینـهای بهدسـت آمـده نشـان داد
کـه بارهـای عاملـی سـؤاالت ،بزرگتـر از  0/4و بهاینترتیـب ،مـدل کمـی عوامـل
زمینـهای ،برخـوردار از برازش مناسـب بود .اسـتفاده از ظرفیتهای موجود رسـانهای
یکـی از مـوارد زمینـهای اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد .امـرزه رسـانهها
نفـوذ بسـیار زیـادی در جامعـه دارنـد و هـر کـدام از بخشهـای جامعـه ،به شـکلی
بـا آنهـا مرتبـط هسـتند .ازایـنرو میتـوان گفت که رسـانهها بـه دلیـل ظرفیتهای
بسـیار بـاال ،در اکثـر پدیدههـا ماننـد ورزش از اهمیـت بسـیار زیـادی برخوردارنـد
(کیـم 1و پـارک .)2018 ،2زیرسـاختهای علمـی یکـی از عوامل زمینـهای اثرگذار بر
جریانسـازی ورزشـی اسـت کـه باید مـورد توجه قـرار گیـرد و بسـترهای الزم برای
آن فراهـم شـود .در خصـوص ایـن مورد ،بـه زیربناهای علمی معتبـر و مختلفی برای
موضـوع جریانسـازی شـده نیاز اسـت .یکـی از این منابـع نظریهها هسـتند که باید
بهصـورت کامـل مطالعـه شـود و طبـق چهارچوب نظری موجود گام برداشـته شـود.
بعـد از شـناخت و مطالعـه نظریات ،اخبار و اطالعات را میتوان تنظیم و منتشـر کرد
تـا باتوجـه به هدفی کـه وجود دارد ،جریانسـازی صـورتگیرد .یکـی از عواملی که
میتواند در جریانسـازی تأثیرگذار باشـد ،تفکر در مورد جریانسـازی ورزشـی قبل
از اقـدام بـه هـر کاری اسـت .بـا توجـه بـه ایـن مطلب میتـوان گفـت که ابتـدا باید
تمـام جوانـب خبـر مورد ارزیابی قـرار گیرد و بعـد از اینکه جنبههـای مثبت و منفی
آن مشـخص شـد ،جریانسـازی صـورت گیـرد و به مرحله اجـرا در بیایـد .همچنین
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قبـل از اعلان خبـر حتمـاً بایـد از صحـت آن مطمئن شـد تـا باعث سـلب اطمینان
مخاطبـان نشـود .در مـورد خبـر جریانسـازی شـده بهطورقطـع اخبـار گوناگونـی
وجـود دارد ،ازایـنرو نیـز اخبار منتشـر شـده رو باید بررسـی کرد و اجمـاع نظری را
در خصـوص خبـر مـورد نظر در نظرگرفت تا از آن بهنفع جریانسـازی خبر اسـتفاده
شـود .بسـترهای الزم در جریانسـازی یکـی دیگـر از عوامـل زمینـهای تأثیرگـذار بر
جریانسـازی خبـر در حـوزه ورزشانـد .دسترسـی جامعـه مخاطـب فنـاوری ماننـد
اینترنـت و رسـانههای اجتماعـی در بحـث جریانسـازی بسـیار مهـم ،اسـت چراکـه
اگـر مخاطبان به این موارد دسترسـی نداشـته باشـند ،اثـرات مورد انتظـار و نتایجی
کـه بایـد بـه دسـت آیـد ،محقـق نمیشـود .ازایـنرو ،باید بـه این مـورد توجـه کرد
و خبرهـای منتشـر شـده را فضـای قـرار دارد کـه افـراد مخاطـب دسترسـی کافـی
بـه زیرسـاختهای علمـی و فنـاوری هـای الزم داشـته باشـد .یکـی دیگـر از عوامل
مهمـی کـه تأثیرگـذار ،دیدگاههـای مخالفـان خبـر اسـت کـه انتقادهـای متعـددی
دارنـد و نادیـده گرفتـن آنهـا بیتردیـد میتوانـد در جریانسـازی خبر اثرات بسـیار
منفـی داشـته باشـد ،ازایـنرو ،در جریانسـازی خبر باید بـه منتقدان توجـه ویژهای
داشـت زیـرا نکاتـی کـه منتقـدان بـه آن اشـاره دارنـد ،همـواره مـورد تأییـد جامعه
نیـز هسـت و مانـور بسـیاری در رسـانههای خبـری بـر روی آن نـکات وجـود دارد.
آخریـن مـورد مرتبط با عوامـل زمینهای امکانـات و تجهیزات فنی میباشـد .وجود و
تشـکیل شـبکههای مجـازی ازجمله مواردی اسـت کـه در جریانسـازی خبری یکی
از پایگاههـای اصلـی اطالعرسـانی و خبـر محسـوب میشـود و در عیـن حـال ،مورد
تأییـد و در دسـترس مخاطبـان اسـت؛ ضمـن اینکه افـراد زیادی در ایـن فضا حضور
دارنـد .بهاینترتیـب ،یکـی از بسـترهای جریانسـازی ،وجـود شـبکههای مجـازی
اسـت .در کنـار شـبکههای مجـازی دیگـر رسـانهها ماننـد تلویزیـون جـزء عوامـل
اساسـی بـرای پخـش خبر جریانسـازی شـده هسـتند .وجـود اینترنت بـا کیفیت و
سـرعت مناسـب در تسـریع روند انتشـار خبر جریانسـازی شـده باعث میگردد که
حجم بیشـتری از افراد به این اخبار دسترسـی داشـته باشـند .در کل باید از حداکثر
امکانـات و فرصتهـای بهوجـود آمـده بهـره گرفـت و از رسـانهها نوظهـور و نوپدیـد
اسـتفاده کـرد تـا بتوان اخبار را با سـرعت مناسـب نشـر داد.
منظـور از شـرایط مداخلهگـر ،شـرایطی اسـت که بـر راهبردهـا تأثیـر میگذارد
(داناییفـرد و همـکاران .)1398 ،نتایـج عوامـل مداخلهگـر بهدسـت آمده نشـان داد
کـه بارهـای عاملـی سـؤاالت بزرگتـر از  0/4بـود و بهاینترتیـب ،مدل کمـی عوامل
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مداخلهگـر ،برخـوردار از بـرازش بـود .رسـانهها نقـش بیبدیلـی در جهانـی شـدن و
گسـترش پدیدههـای مختلـف ازجملـه ورزش دارنـد .تا زمانـی که نقش رسـانهها در
رویدادهـای ورزشـی چندان مشـخص نبـود ،برگزارکنندگان مسـابقات نیـز از توفيق
چندانـی برخـوردار نبودنـد .اهمیـت روزافـزون حضـور رسـانهها در انتشـار اخبـار
ورزشـی ،تـا جایـی پیـش رفـت کـه در شـرایط کنونـی ،بیتوجهـی رسـانهای مانند
تلویزیـون بـه یـک رشـته ورزشـی ،در عمـل بهمثابه مرگ تدریجی آن رشـته اسـت.
رسـانههای جمعـی ماننـد رادیـو و تلویزیـون در تغییـرات اجتماعی ،رشـد اقتصادی
و فرهنگسـازی ورزشـی ،عامـل مهمی تلقی میشـوند .مهندسـی اخبـار و اطالعات
از جملـه مـواردی اسـت کـه از طریق رسـانهها صورت میگیـرد .جریان هـای حاکم
ن طـور کـه میخواهنـد تنظیـم میکننـد و نشـر
بـر رسـانههای ورزشـی خبـر را آ 
میدهنـد (چینـگ 1و همـکاران .)2016 ،عوامـل فرهنگـی زیرمجموعـه مداخلهگرها
محسـوب میشـوند؛ در ایـن مـورد میتـوان بـه تعصبـات قومـی اشـاره کـرد کـه
هنگامیکـه قـراره خبـری در دایـره خبرسـازی قرار گیـرد باید به تعصبـات مرتبط با
آن توجـه داشـت چـون ایـن تعصبات بـرای بسـیاری از افراد خـط قرمزنـد .ازاینرو،
الزم اسـت کـه پیشـینه فرهنگـی جامعـه مورد نظـر باید بررسـی و محیط بـه اندازه
کافـی شـناخته شـود .یکـی از ایـن تعصبـات کـه همـواره اثرگـذار اسـت اعتقـادات
مذهبـی اسـت بیتردیـد بایـد به نحوی عمـل کرد که اخباری که جریانسـازی شـد
در مقابـل اعتقـادات مذهبـی آن محیـط و جامعه قـرار نگیرد .دیگر عامـل مداخلهگر
عوامل درونسـازمانی اسـت که در جریانسـازی رسـانههای ورزشـی تأثیرگذار است.
نحـوه نظـارت و ارزیابـی اخبـار و اطالعـات ورزشـی در درون سـازمانهای مرتبـط با
ورزش ازجملـه مـواردی اسـت کـه بایـد از سـوی مسـئوالن رسـانهها مـورد توجه و
نظـارت قـرار گیـرد تـا اخبـار و اطالعـات بهصورت درسـت منتشـر شـود ،همچنین
میـزان دخـل و تصـرف دیگـر سـازمانها در خبر جریان سـازی شـده بررسـی شـود
تـا انتشـار ،شـکایتی از خبـر جریانسـازی شـده نداشـته باشـند.در نهایـت میـزان
دخـل و تصـرف در خبـر جریانسـازی شـده مناسـب باشـد و از حالـت اولیـه خارج
نشـود عوامـل محیطـی آخرین عامل مداخلهگری اسـت کـه مورد بحث قـرار خواهد
گرفـت .شـرایط حاکـم بایـد بهنحـوی باشـد در محیـط که آمادگـی پذیـرش خبر را
داشـته باشـد ،نـه اینکه مورد قبول جامعه نباشـد و یـا آنقدر غیرمنتظـره که باورش
بـرای افـراد سـخت باشـد .همچنیـن بایـد توجه داشـت در محیـط یا جامعـهای که
خبـر جریانسـازی میشـود ،خبـر دیگری ماننـد آن بهصـورت موازی وجود نداشـته
1. Ching
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باشـد چرا در این حالت خبر منتشـر شـده از جذابیت الزم برخوردار نیسـت و ارزش
آن را نـدارد کـه روی آن سـرمایهگذاری شـود.
منظـور از راهبردهـا ،کنشهـا یـا برهمکنشهـای خاصـی اسـت کـه از پدیـده
محـوری منتـج میشـود (داناییفـرد و همـکاران .)1398 ،نتایـج بهدسـت آمـده
از راهبرهـای پژوهـش نشـان داد کـه بارهـای عاملـی سـؤاالت بزرگتـر از  0/4و
بهاینترتیـب ،مـدل کمـی راهبردهـا برخـوردار از بـرازش بـود .تخصصگرایـی کـه
یکـی از راهبردهای جریانسـازی در رسـانههای ورزشـی شناسـایی شـد ،بـه عوامل
متعـددی بسـتگی دارد .عوامل انسـانی از عوامـل تاثیرگذار در تخصصگرایی اسـت.
ازایـنرو ،بایـد از افـرادی کـه از تخصـص کامـل برخوردارنـد در این حیطه اسـتفاده
کـرد .خبرنگاران ورزشـی را میتوان برجسـتهترین عامل انسـانی دانسـت .چون این
خبرنـگاران هسـتند کـهاخبـار را گـردآوری میکننـد و پـس از تدویـن ،در اختیـار
رسـانهها قـرار میدهنـد ،پـس میتوان گفـت که الزم اسـت خبرنـگاران از تخصص
و تجربـه الزم برخـوردار باشـند تا بتوانند اخبار مناسـب را جمعآوری کـرده و بتوان
اخبـار را جریانسـازی کرده و منتشـرکنند .در مـورد تخصصگرایی نیـز میتوان به
دروازهبانـی خبـر اشـاره کـرد که مدیران اگـر این توانایی را داشـته باشـند میتوانند
اخبـار و اطالعـات را بهصورت مناسـب جریانسـازی کننـد .البته بـرای نتیجه بهتر،
عوامل انسـانی باید از سـواد رسـانهای الزم برخوردار باشـند تا بتوانند شرایط را بهتر
درک کـرده و جریانسـازی بهصـورت مطلـوب و مناسـب صـورت گیـرد .یکی دیگر
از راهبردهـای مؤثـر ،عوامـل آموزشـی اسـت که بایـد حتمـاً باید به آن توجه شـود
و افـراد درگیـر در رسـانه همـواره باید در معرض آمـوزش قرار گیرند .بـرای آموزش
میتـوان دورههـای توانمندسـازی هدفمنـدی را طراحی کرد و از اسـتادان مجرب و
کاربلـدی بهـره بـرد .بـرای هدفمندبـودن ،آموزشها بایـد بهصورت سـاختارمند در
حـوزه جریانسـازی رسـانهای باشـد .در مـورد عوامل آموزشـی نیز باید نیازسـنجی
صـورت گیـرد تـا روشـن شـود که در کدام قسـمتها بیشـتر بـه آموزش نیاز اسـت
و کـدام قسـمت از ایـن نظـر در اولویـت اسـت.اسـتفاده از انیمیشـن ،فیلـم و  ...در
آمـوزش دادن عوامـل انسـانی متخصـص بیتردیـد میتوانـد اثـرات بسـیار مثبتـی
داشـته باشـد .جنبههـای خبـر و بررسـی ایـن جنبههـا یکـی دیگـر از راهبردهـای
شناسـایی شـده بـود (کیمکو .)2001 ،1در نشـر خبـر یکی از جنبههـای خبر توجه
بـه ویژگیهای جمعیتشـناختی اسـت زمانـی که قرار اسـت جریان سـازی صورت
گیـرد ،بایـد توجـه شـود کـه خبـر منتشـر شـده بـرای چه سـنینی مناسـب اسـت
1. KlimKo
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آیـا ایـن خبـر در اولویـت سـنی افـراد اسـت و آیـا جذابیـت الزم را بـرای آنهـا دارد
یـا خیـر .همچنیـن جنسـیت هـم از مواردی اسـت کـه در جریانسـازی بایـد مورد
توجـه قـرار گیرد چراکـه بعضی از مـوارد بهخصوص در ورزش ،بیشـتر بـرای آقایان
مهـم اسـت و خانمهـا هیچ عالقـ ه به خبر جریانسـازی شـده ندارند .ازایـنرو ،برای
جریانسـازی خبـر بایـد راهبردهـای مناسـبی مشـخص کـرد تـا خبـر از جذابیـت
الزم بـرای مخاطبـان برخـوردار باشـد .در رابطـه بـا انتشـار اخبـار نیـز اسـتفاده از
تبلیغـات مناسـب و مـورد پسـند جامعـه بیتردیـد تأثیرگـذار خواهـد بـود .ازاینرو
اسـتفاده از تبلیغـات نویـن و بـهروز در نشـر خبرهای جریانسـازی شـده اثـرات به
مراتـب بیشـتری خواهـد داشـت .تعییـن اولویتهای مهم در جریانسـازی ورزشـی
آخریـن راهبـردی بود که در پژوهش حاضر شناسـایی شـد .برای جریانسـازی باید
اخبـار یـا اطالعاتی جریانسـازی شـوند کـه در جامعـه و محیط از اولویت مناسـبی
برخوردارنـد و بـرای مخاطبـان مهـم و قابل پذیرش هسـتند .در این زمینـه باید نیاز
مخاطبـان نیـز مـورد بررسـی قرار گیـرد .توجه به مسـائل مهم روز یکـی از نیازهای
مخاطبـان اسـت کـه همـواره بایـد در کانـون توجـه قـرار گیـرد .در حـوزه ورزش
نیـز همـواره مسـائل مهـم و بـهروزی در تمـام جهـات مطـرح اسـت کـه مخاطبان
خـاص خـود را دارد .تفکـر انتقـادی یکـی دیگـر از موارد شناسـایی شـده در مبحث
راهبردهاسـت .از طریـق رشـد بدنـه تفکـر انتقـادی میتوان میزان درسـتی تفسـیر
خـود را از دانـش کسـب شـده تعییـن کـرد و اگر الزم اسـت پرسـش اولیـه خود را
مـورد بازنگـری قـرار داد ،در ایـن حالت اسـت که خبر جریانسـازی شـده در حوزه
ورزش میتوانـد از انتقادهـا بهـره الزم را بگیـرد و اهـداف را بـا بهـرهوری الزمتولید
کنـد .منظـور از نیازسـنجی ایـن اسـت که بـر نیازهـای مخاطبـان در همه سـطوح
تمرکز شـو د (سـلطانی و همـکاران.)1398 ،
منظـور از پیامدهـا ،خروجـی حاصـل از اسـتخدام راهبردهاسـت (داناییفـرد و
همـکاران .)1398 ،نتایـج حاصـل از پیامدهـای بهدسـت آمـده از پژوهش نشـان داد
کـه بارهـای عاملـی سـؤاالت بزرگتـر از  0/4و بهاینترتیـب ،مـدل کمـی پیامدهـا
از بـرازش مناسـب برخـوردار بـود .بـه توانایـی ادراک و دریافت ارزشهـای نهفته در
پیامهـا اشـاره دارد .پیامدهای جریانسـازی رسـانههای ورزشـی بسـتگی بـه اجرای
راهبردهای شناسـایی شـده دارد کـه در نهایت میتواند به رضایـت مخاطبان منتهی
میشـود (یونـگ و همـکاران .)2018 ،در ایـن زمینـه یکـی از پیامدهـای شناسـایی
شـده ،ایجـاد رضایـت و اعتمـاد مخاطبان اسـت .رضایـت مخاطبـان میتواند موجب
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عالقـه و انگیـزه نسـبت بـه ورزش و برنامههای ورزشـی شـود .به وجود آمـدن انگیزه
بـرای ورزش باعـث خواهـد شـد کـه افـراد در جامعه بـه ورزش گرایش پیـدا کنند و
ایـن عامـل در بهبـود سلامت جامعـه اثر مثبت داشـته باشـد و نشـاط اجتماعی هم
باالتـر خواهـد رفـت .همچنین اعتماد عمومی نسـبت به رسـانهها باالتـر خواهد رفت
و سـطح آگاهـی (اطالعـات ودانـش) مخاطبـان ورزشـی در جامعـه افزایـش خواهـد
یافـت .توسـعه ورزش دیگـر پیامـد حاصـل از اعتمـاد به رسـانههای ورزشـی اسـت،
چراکـه ارتباطـی دوسـویه بین رسـانه و ورزش وجـود دارد و این ارتبـاط در نهایت به
سـود جامعـه و گرایـش افـراد جامعـه بهسـوی ورزش خواهد بـود .توانمندسـازی در
مصرف رسـانه در حوزه جریان سـازی ورزشـی یکی دیگر از پیامدهای جریانسـازی
در رسـانههای ورزشـی اسـت .در ایـن زمینـه آگاهـی بیشـتری در حـوزه رسـانه و
انتخـاب رسـانهها بـه وجـود میآیـد .همچنیـن آگاهـی جامعـه نسـبت بـه تولیـد
محتـوای برنامههـای تولیـدی در رسـانه بیشـتر میشـود .بـرای اینکـه آگاهـی الزم
بیـن مخاطبـان نسـبت بـه رسـانههای ورزشـی بهوجـود آیـد ،الزم اسـت افـراد از
تخصـص الزم را داشـته باشـند و از توانمنـدی مناسـبی برخـوردار باشـند .در ایـن
صـورت میتـوان گفت یکـی از پیامدها توانمندسـازی در سـاخت برنامههای مختص
حـوزه ورزش اسـت کـه در نهایـت باعـث میشـود تخصـص در تولیـد برنامههـای
ورزشـی بیشـتر شود.

پیشنهادها

پیشـنهاد میشـود کـه بـرای جریانسـازی در حـوزه ورزش از افـرادی اسـتفاده
شـود کـه در ایـن زمینـه از تخصـص الزم برخوردارنـد و میتواننـد جریانسـازی را
بـه نحـو احسـن انجام دهنـد .همچنین پیشـنهاد میشـود کـه اولویتهـای مهم در
جریانسـازی ورزشـی بـا توجـه به موضوعـات مطرح ،شناسـایی و طبـق اولویتهای
موجود جریانسـازی شـود.

محدودیتهای پژوهش

ازجملـه محدودیتهـای پژوهـش حاضـر میتـوان بـه تعمیـم دادن نتایج اشـاره
کـرد ،کـه در حـوزه ورزش انجـام شـده اسـت و نمیتـوان آن را بـه دیگـر حوزههـا
تعمیـم داد ،ازایـنرو ،پیشـنهاد میشـود ،در دیگـر حوزههـا ماننـد حـوزه موسـیقی،
ی و  ...نیـز الگـوی جریانسـازی خبـری مـورد بررسـی قـرار گیرد.
فرهنگـ 
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الزم بـه ذکر اسـت مقاله حاضـر برگرفته از رسـاله مقطع دکترا اسـت.
متأسـفانه چنـدی پیـش در حیـن پذیـرش مقاله ،جنـاب دکتر اسـفندیار
خسـرویزاده اسـتاد راهنمایی رسـاله بر اثر عارضه قلبـی دارفانی را وداع
گفتنـد .ضمن تسـلیت به خانـواده آن مغفـور ،برخود الزم میدانم تشـکر
ویـژهای از زحمات و راهنمایی این اسـتاد بزرگوار داشـته باشـم.
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