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Introduction: In the fast-paced global process, media and communication 
technologies have progressed at an unimaginable speed and have brought all levels 
of human activities under their control. Based on this the aim of current research 
was identification of the roles of the media on development of sports with the meta 
synthesis method.  
Methods: In this study the researchers analyzed the results and findings of 
previous studies by applying the systematic and meta-senthesis method and 
performing the seven steps of the Sandusky and Rousseau method a conceptual 
model of the role of the media on the development of sports has been presented. 
The statistical population was all the studies conducted in the period from 2002 to 
2020; in this regard, 196 articles were evaluated in the desired field and finally 45 
articles were selected purposefully. 
Results: Using content analysis and based on three-stage coding, a total of 138 
codes, 28 concepts and 9 key categories were identified and their validity was 
confirmed through Kaufman's Kappa test. 

Conclusion: Data analysis showed that the categories of social belonging, 
interactivity, innovation and development, dynamic public relations, 
institutionalization of sports, highlighting of sports, development of information 
society, media information and education, and entertainment and advertising have 
roles on development of sports.  
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Extended Abstract 
 

Introduction 
Today is "the era of communication and the era of dominance 
of the media phenomenon" on human life. Medium, as a set 
of structures, texts, and practices, has grown in scope and 
importance in presenting the world to human subjects in 
various areas beyond physical and sensory experience. The 
influence of new medium is widespread and global. This is 
the effect that is referred to as globalization or the global 
village. Today, the medium is considered as one of the most 
powerful tools for shaping and directing the beliefs, attitudes 
and thoughts of society, as well as providing a platform for 
social and economic communication in the field of sports, 
which is increasingly used by sports organizations for 
communication with consumers. According to the above-
mentioned reasons, the current research sought to identify the 
roles of media on development of sports. Therefore, this 
study was based on the main question "What is the role of the 
media on development of sports?" 
 

Methods  
In this research, qualitative meta-synthesis method was used, 
which is a deliberate and consistent approach for analyzing 
data in qualitative studies. This method w a process that 
enables researchers to identify a specific research question 
and then search, select, evaluate, summarize and synthesize 
qualitative evidence to answer it. This process uses rigorous 
qualitative methods to combine existing qualitative studies to 
form a deeper understanding through an interpretive process. 
The purpose of this research was to identify the role of the 
media on development of sports in order to obtain a 
comprehensive composition of this subject based on the 
findings of foreign articles. Considering that the method of 
Sandelowski and Barroso is one of the most prominent and 
up-to-date methods for conducting meta synthesis research, 
therefore, this seven-step method has been used in this 
research. 
 
Results  
Every research is done with the aim of achieving results to 
increase awareness and help to make a decision about a 
specific issue, and the value of this research depends on the 
amount of help it gives to the researcher or the decision 
maker in this regard. According to the present research, the 
results obtained showed the effects of this research in the 
fields of modernization and development, institutionalization 
of sports, interactivity, social belonging, emphasizing sports, 
dynamic public relations, development of information 
society, informing and teaching media literacy and 
entertainment and advertising. 
marketing also affects customer behavior and the main 
hypothesis was confirmed. 
 
Conclusion  
The current study had also some limitations; among the 
limitations of this research was the analysis of information 

based on the study of a set of 45 articles that were 
purposefully selected, while there were other articles that 
were included in this study. Another limitation was that the 
results of this research were done only through the study of 
research related literature and may have limitations compared 
to combined studies. Among the most important limitations 
of the research is the lack of weighting to the categories and 
themes of this research. This means that these categories may 
not necessarily have the same importance for different sports 
strategies and activities. This research can provide a valuable 
background for conducting future research in this field, 
conducting multi-level studies to identify the effective roles 
of the media on the cultural, economic and scientific 
development of sports at different levels of analysis, 
conducting comparative studies on the impact of the role of 
the media. Traditional and modern in the sports industry and 
prioritizing the categories in the research using the Delphi 
method or hierarchical analysis and finally drawing a 
comprehensive evaluation map of media performance in the 
sports industry can be among the suggestions for future 
research. 
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 و تمام کرده رفتیشپ یرتصورناپذ یرعتبا س یارتباط هاييها و فناور، رسانهیدر روند پرشتاب جهانمقدمه: 
 نقش تحقیق شناسایی ن است. بر این مبنا، در ای خود قرار داده یطرةس را تحت بشري هايیتسطوح فعال

دنظر هدف پژوهش م عنوانفرا مطالعه به يهاروشک فراترکیب از انواع ها در توسعۀ ورزش با تکنیرسانه
 قرار گرفت.

یج و ه تحلیل نتارویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب، ب یريکارگپژوهش حاضر با به روش پژوهش:
نقش ومی ، مدل مفهروسو و ساندوسکیروش  ۀگانهفت يهاگامن قبلی پرداخته و با انجام امحقق هايیافته
تا  2002مانی زگرفته در بازة تحقیقات انجام جامعۀ آماري تمامیاست.  را  ارائه دادهزش ها بر توسعۀ وررسانه
صورت هدفمند قاله بهم 45ارزیابی و در نهایت  موردنظر زمینۀمقاله در  196بود که در این خصوص  2020

 .شدانتخاب 
 9مفهوم و  28کد،  138مجموع در  ايمرحلهبراساس کدگذاري سهبا استفاده از تحلیل محتوا و  :هایافته

 یید شد.تأمقولۀ کلیدي شناسایی و اعتبار آنها از طریق آزمون کاپاي کافمن 
ط عمومی گرایی، نوگرایی و توسعه، روابی، تعاملي تعلق اجتماعهامقولهها نشان داد که یلتحل  :گیرينتیجه
ي و اانهرسی و آموزش رساناطالععاتی، اطال جامعۀسازي ورزش، توسعۀ سازي ورزش، برجستهینهنهادپویا، 

 سرگرمی و تبلیغات در توسعۀ ورزش نقش دارند.
 

 

 .249-229، 14)3( ،یورزش یریتمد ۀینشر. بیفراترک کردیورزش با رو توسعۀرسانه در  يهانقش ییشناسا). 1401ذوالفقاري، ماریا ( : احمدي، مهرداد؛استناد
         DOI:http//doi.org/10.22059/JSM.2020.325272.2739 
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 مقدمه 

عصر ارتباطات و عصر سلطه «است،  دهیانسان تاکنون به خود د اتیاست که ح یه با انقالب بزرگهمواجدر  ،میکه در آن قرار دار يعصر
از نظر  هاوهیاز ساختارها، متون و ش ياعنوان مجموعهها، بهرسانه). 2013(خالدیان و همکاران،  هاستانسان یبر زندگ »هارسانه دهیپد

 ).2009، 1(روو اندحسی، رشد کرده وجسمی  ۀی در مناطق مختلف فراتر از تجربجهان به موضوعات انسان ۀدامنه و اهمیت در ارائ
عنوان ابزاري مهم و به )2017و همکاران،  2(کیم بسیار مشهورند يریپذهمچنین به دلیل فراگیر بودن، برابري، تعامل و قابلیت انعطاف

عنوان و جهانی است. این تأثیري است که از آن به ریگبه شکلی همهجدید  يهااند. قابلیت تأثیر رسانهبراي تعامل اجتماعی پدید آمده
ندگی نقش بسزایی در سراسر جهان دارند. زابعاد  ۀاجتماعی در هم يها. رسانه)1395(خادم،  شودیجهانی یاد م ةجهانی شدن یا دهکد

اجتماعی  يها، رسانهژهیو. بهکنندید خود استفاده ممنعالقه يهااجتماعی براي ارتباط با طرف يهاها از شبکههم افراد و هم سازمان
 يها. هدف اصلی رسانه)2015، 3(ونگ و ژو شوندیکنندگان استفاده مورزشی براي ارتباط با مصرف يهاتوسط سازمان ياندهیطور فزابه

ثیرگذار أورزش ت ۀن بعد و محور توسعدر چندی توانندیجمعی م يهارسانه جمعی ورزشی در کنار اهداف ملی توسعۀ ورزش است. عمدتاً
وگو با آنها هر سازمانی براي ایجاد، حفظ و تقویت روابط با مشتریان خود، به برقراري ارتباط و گفت .)2012و همکاران،  4(مرادي باشند

ظف به استفاده از بسترهاي وگو مشاغل موکه براي اطمینان از موفقیت و برقراري ارتباط و گفت ورزشی يهانیاز دارد، از جمله سازمان
 5(ابزا نداوگوي دوطرفهگفت ۀآل براي ادامسرعت در حال تبدیل شدن به ابزاري ایدهاجتماعی به يهاارتباطی مؤثرند. در این میان، رسانه

 ی و بالقوه استفاده کنندنفعان فعلاجتماعی براي ایجاد ارتباط با ذي يهااز شبکه توانندیورزشی م يها، زیرا سازمان)2013و همکاران، 
و امکان  ي ورزشیهاتیفعالاخبار و  ورزشی، سهولت پیگیري يهامحبوبیت محتواي رسانهجذابیت و . )2015، 6(همریک و سنسون

ات موضوعسایر که در مقایسه با  کندیها تبدیل مرسانه پرطرفدار براي ، ورزش را به محتوايقید و شرطیگونه برقراري ارتباط بدون هیچ
، 7(لوویگ و اسکیرل باشدي ترمناسبو  مؤثراجتماعی گزینۀ  امنسجاو  هیهبراي ت تواندیم فرهنگی ، اقتصادي ویسیاسي هاحوزهدر 

بسیاري از تماشاگران در سراسر جهان را قادر  کهطوريبه ،باشد »زنده« صورتبه تواندیم ياتر از همه، نمایش رسانه. مهم)2013
اجتماعی  يهارسانه هاياز طرفی، امروزه پلتفرم ،)2009(روو،  را درك کنندرویدادهاي ورزشی بودن در  »حاضر«حس که  سازدیم

ي هابه کسب یا به اشتراك گذاشتن اطالعات ورزشی، رسانه طرفداران و مشاغل ورزشی صورت است که در صورت احساس نیازبدین
مندان به عالقه. بنابراین سازندیمفراهم  میان طرفداران ورزش محتواهاي ورزشی رااز  استفاده مکرر اجتماعی فراگیر و متنوع امکان

بسترهاي  این سرگرمی و همچنین براي توسعه و حفظ هواداران، از، ارتباطی، آموزشی، ورزش به دالیل مختلف، از جمله اهداف اطالعاتی
طور ها نقش مهمی در صنعت ورزشی فعلی دارند و بهرسانه نکهیاتوجه به کلی با  طور. به)2017(کیم و همکاران،  کنندیاستفاده مرسانه 

. )2020و همکاران،  8(لوپز و توجه بسیاري را به صنعت ورزش جلب کرده است )2015(ونگ و ژو،  در حال محبوب شدن است ياندهیفزا
ي سازفراهمو افکار جامعه و همچنین  هانگرشی باورها، دهجهتی و دهشکل يبرا هاابزار نیتريقو یکی از عنوانبه هارسانهاز  امروزه

میالدي،  1990 ۀعوامل مؤثر بر توسعۀ ورزش در ده نیتراز مهم. شودیمبستر ارتباطات اجتماعی و اقتصادي در عرصه ورزش یاد 
بدنی را تا دوران باستان دنبال  باستان، عملکرد فرهنگ يهاکیالمپ ژهیو. مورخان، به)2006، 9(سیافرون و ژانگ ها بوده استرسانه

حرکت از بازي فیزیکی و منظم )، 2009(روو،  ، محصول مدرنیته استمیشناسیعنوان ورزش مبه ویکمسدة بیست، اما آنچه ما در کنندیم
، شامل ترکیبی دشویعنوان ورزش شناخته م، به سمت آنچه امروزه بهشودیفصلی و مذهبی برگزار م يهاوالیمعمول در فستطور بهکه 

                                                 
1. Rowe 
2. Kim 
3. Wang & Zhou 
4. Moradi 
5. Abeza 
6. Hambrick & Svensson 
7. Ludwig & Schierl 
8. López-Carril 
9. Cianfrone & Zhang 
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استادیوم، تماشاگران و سایر اشکال  ۀدولتی، قوانین مدون، محوط يهاهی، ساختارها و رويابازیکنان حرفه از عناصر است؛ از سابقهیب
اي ها و رویداده، صنعتی شدن سازمانیالمللنیعملکرد و نتایج، رقابت سراسري و ب يریگدقیق و اندازه ۀمصرف مربوط به ورزش، محاسب

در فهم و توسعه و پذیرش این عناصر نقش کلیدي  هارسانهاست که بدون تردید  با صنایع جانبی مندنظامورزشی و توسعۀ روابط 
که برخی تحقیقات به نقش رسانه در طوريدر توسعۀ ورزش رویکردهاي متفاوتی وجود دارد، به هارسانهي نقش بندمیتقس. براي اندداشته

در ورزش  هارسانهو برخی نیز با توجه به کارکردهاي رسانه به تبیین نقش  اندپرداختهجتماعی و فرهنگی ورزش توسعۀ اقتصادي، ا
در ورزش  هارسانهکارکردهاي  نیترمهمي کرد. از بنددستهکارکردهاي رسانه را بدین طریق  توانیمکه بر این اساس  اندپرداخته
 ۀافراد جامعه بدون در نظر گرفتن طبق ۀوسیعی دارند و هم ۀها دامنوان عامل انتقال ارزشعنگروهی به يهارسانه .استي سازفرهنگ

 یمهم در توسعۀ فرهنگ يهااز مؤلفه یکی، جمعی يهارسانه ).2009و همکاران،  1(بالرد رندیگیم ها قراراجتماعی، تحت تأثیر رسانه
به توسعۀ ورزش کشور کمک  تی، آموزش و هدایرسانو اطالع یبخش یآگاه ینعیخود  يبا کارکردها توانندیسالم م يهاکشورند، رسانه

و ی است که توسط سازمان علم یمسائل نیتراز مهم یاهداف مجامع ورزش شبردیدر پ یارتباط لیکنندة وساکنند. نقش آموزنده و آگاه
لیل اصلی دیگر اهمیت ارتباطات و ورزش این استدالل . د)2013(خالدیان و همکاران،  است شده یبررس زی) ن2ونسکویملل متحد (ی تیترب

همچنین  .)2013، 3(بروس فرهنگ خود را درك کنند توانندیها نقش مهمی در تعیین مرزهایی دارند که مردم منظري است که رسانه
و تغییر نگرش مشاهده  ياغات رسانهبین تبلی يمعنادار هدر پژوهشی در استرالیا، رابط .کندیمرسانه نقش مهمی در تغییر نگرش مردم ایفا 

نفوذ  ۀاند. آنها به لحاظ دارا بودن دامنشده ساخته شیدارد که از پ يارسانه يهاامیدر پ شهی، رایاز نگرش ما به دن يازیرا بخش عمده شد،
 فایا ییجامعه نقش بسزا يهاو نگرش هایآگاه رییحال در تغ نیها در عجامعه دارند. رسانه يها و هنجارهابر ارزش یمی، اثر مستقعیوس
، جمعی يهارسانه، اگرچه استی رساناطالعدر ورزش نقش  هارسانهي مهم هانقشیکی دیگر از  .)2002و همکاران،  4(وولف کنندیم

ها در نقش رسانه اما ،داناز آنان داشته يریها و جامعه و الگوپذگروه انیقهرمانان در م ژهیوورزشکاران و به رشیدر پذ یهمواره نقش مهم
معنا که همچنان اطالعات است. بدان يارسانه يهانسبت به دیگر نقش یرسانتوسعۀ ورزش حاکی از اهمیت و اولویت اول نقش اطالع

اطالعات ورزشی از طرف  ۀبه اهمیت عامل جذابیت در ارائ )2015و همکاران ( 5فیلو کافی در اختیار افراد جامعه نیست. همچنین
 تواندیورزش م. استي انکارناپذیر رسانه در ورزش هانقشسرگرمی و تبلیغات از دیگر  دیتردیب. دندراجتماعی اشاره ک يهاانهرس

پکن است که بیشترین مخاطب تلویزیون  2008المپیک  يهايشده بازاخیر تخمین زده ۀمخاطبان زیاد و گاه تماشایی ایجاد کند (نمون
که با ماهیت هنگامی ژهیو، بهدهدیمختلف ارائه م يهانهی. ورزش بستر بازاریابی اغواکننده در زمبود)د بیننده میلیار 7/4جهانی را با 

 يهاابیاز طریق رویکرد بازاریابی رابطه، بازار ).2018و همکاران،  6(وستبرگ اجتماعی ترکیب شود يهاو همکاري رسانه يورغوطه
مشتریان را برطرف کنند و طرفداران خود را حفظ و ارتقا دهند، این امر با  يهاد، گوش دهند و خواستهارتباط برقرار کنن توانندیورزشی م

و روابط خود را با آنها رده با مخاطبان جهانی خود ارتباط برقرار ک ،کندیورزشی را ترغیب م يهاجدید که سازمان يهايتوسعۀ فناور
در  توانیمدر صنعت ورزش را  هارسانهي مهم هانقشدر نهایت از جمله  .)2013و همکاران، (ابزا  تر شده استحفظ و تقویت کنند، آسان

ي فکري و مادي به سمت هاهیسرماو جلب  طرفکي اجتماعی و فرهنگی از یهاتیفعالي جایگاه ورزش در سازبرجستهتوسعه و 
 يدو بعد کمیت و کیفیت قابل بررسی است. کمیت رویدادهاورزشی در  يهااهمیت رسانه ي ورزشی از طرف دیگر نام برد.وکارهاکسب

 يهاگرانبها پیش برده و استفاده از رسانه يارسانه يبهبود کیفیت و قراردادها يسوبا تماشاگران میلیونی، آن را به ياورزشی رسانه
زیرا )، 2017(کیم و همکاران،  است کردهل مندان به ورزش تبدیبه روشی برجسته براي ارتباط ورزش دوستان و سایر عالقهرا اجتماعی 
 تواندیمکه این اقدام  شوندیتسخیر هویت، افکار و اذهان عمومی محسوب م يبرا يوسایل ارتباط جمعی ابزار مؤثر و نیرومندرسانه و 

. در حقیقت، زشی معرفی کندي ورهاسازمانابزار ارتباطی راهبردي در جهت تحقق اهداف مادي و معنوي  نیمؤثرتر عنوانبهرا  هارسانه
                                                 
1. Ballard 
2. UNESCO 
3. Bruce 
4. Wolfe 
5. Filo 
6. Westberg 
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 يهايو ظهور فناور ياورنبه صنعت جهانی دارند، با پیشرفت ف يارحرفهیدر تبدیل ورزش از یک فعالیت غ کنندهنییها نقشی تعرسانه
امعه اکشن و ایجاد احساس ج يهاکنندگان در ورزشاجتماعی و دیجیتال نقش مهمی در پیشرفت مداوم در میان شرکت يهاجدید رسانه

به اشتراك گذاشتن اطالعات در آن سوي مرزها و  سببمحلی، ملی و جهانی دارد و  يهانهیمندان و مخاطبان در زمدر میان عالقه
ها در ورزش، از بسیاري رسانه ۀ. با گسترش دامن)2017، 1شوند (تروپمیمحلی در داخل و در جوامع ورزشی فعال تسهیل ارتباطات بین
 يها. رسانه)2006، 2(بویل کندیکامالً ورزشی پخش مة أثیر گذاشت و اطالعات مربوط به ورزش را فراتر از حوزجهات مهم بر آن ت

 ینیآفرورزش نقش يسازبراي توسعه و فرهنگ یخوببه توانندیرا بیان کرده و از اصول اخالقی پیروي کنند. آنها م هاتیورزشی باید واقع
تهیه  ییهابرنامه یالمللنیذهنی در مسابقات ملی و ب ةبراي یافتن استعدادهاي ورزشی و ایجاد انگیز ندتوانیورزشی م يهاکنند، رسانه
. در )2012(مرادي و همکاران،  براي توسعۀ ورزش تعامل داشته باشندبا بازاریابان ورزشی  توانندیورزشی م يهابر این، رسانهکنند. عالوه

رشد ابزارها و ، نداقابل قبول از ابزارهاي دیجیتالی يادر حال تبدیل شدن به مجموعه ياندهیر فزاطواجتماعی به يهاحال حاضر رسانه
جدید براي استفاده و برقراري  یدنبال روشکه طرفداران به دهدیدر رابطه با ورزش، نشان م ژهیودیجیتال و استفاده از آنها، به يهارسانه

ي مختلفی صورت گرفته است که به بررسی هاپژوهشدر ورزش  هارسانهدر زمینۀ نقش  .)2014، 3ارو(پگار اندارتباط در مورد ورزش بوده
) در 1396که در ادامه به بخشی از این تحقیقات اشاره خواهد شد. کالته سیفري و فریدونی ( اندپرداختهنقش رسانه در توسعۀ ورزش 
ي جمعی بر گرایش شهروندان به ورزش همگانی در شهر تهران پرداختند و هاهرساني هاتیفعالابعاد  ریتأثتحقیق خود به بررسی مدل 

دارند. در  ریتأثي اجتماعی بر گرایش مردم به ورزش همگانی هارسانهي آموزشی و هارسانهي جمعی، هارسانهي سازفرهنگنشان دادند 
دریافتند که بین رسانه ملی و » بر توسعۀ ورزش همگانی رسانه ملی ریتأث«) در پژوهشی با عنوان 1391تحقیقی دیگر ظریفی و داودي (

و همکاران  هنري ي وجود دارد. همچنینداریمعني ورزشی، منابع و منابع انسانی تفاوت هامؤلفهتوسعۀ ورزش همگانی در هر سه عامل 
به این نتیجه » زش قهرمانیي ورزشی در توسعۀ فرهنگ ورهارسانهي چهارگانه هانقشبررسی «) در تحقیق خود با عنوان 1390(

ي ورزشی با توسعۀ فرهنگ ورزش قهرمانی هارسانهي سازفرهنگی، آموزش، مشارکت اجتماعی و رساناطالعي هانقشرسیدند که بین 
 به این تحقیقات اشاره کرد که توانیمیی که در خارج از کشور انجام شده است، هاپژوهشي وجود دارد. همچنین در معنادارارتباط 
) با تمرکز بر رابطه مشارکت ورزشی و روابط اجتماعی 2013( 4، براي مثال ساندر و لیمپروساستدر ورزش  هارسانهو نقش  ریتأثبیانگر 

ي دارند. همچنین کیم و داریمعنمحور ارتباط ي اجتماعی ورزشهاشبکهکه مشارکت ورزشی با میزان استفاده از  رسدیمبه این نتیجه 
بر حفظ و توسعۀ تعامالت اجتماعی در ي اجتماعی عالوههارسانه) در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که 1720(  5همکاران

ي اجتماعی هارسانهي تجاري جمعی در مورد رویدادهاي ورزشی استفاده شوند و حتی گذاراشتراكبراي  توانندیمرویدادهاي ورزشی 
اي با ) در مقاله2013( 6لبستگی و عضویت دانشجویان به دانشگاه را افزایش دهند. وازکوئزاحساس د توانندیم هادانشگاهمحور ورزش
ي هاسازمانبراي  هارسانهي ورزشی در پر کردن اوقات فراغت و درآمدزایی این هارسانهبه نقش » ورزش و حق پخش تلویزیونی«عنوان 

ي اجتماعی میزان دسترسی و ارتباط عموم را با هارسانه) نشان داد که 2015در تحقیقی ( 7بر این، اولیوورزشی اشاره کرده است. عالوه
ي هارسانهکه  داردیم) در نتیجۀ تحقیق خود بیان 2011نیز ( 8. هاتچینسانددادهي ورزشی را افزایش هاسازمانو  هامیتورزشکاران، 

و در انتهاي پژوهش خود بر تعامل بین  کنندیمکمک ي جدید ورزشی هاداستانقابل توجهی به نمایش و روایت  طوربهاجتماعی 
) در پژوهش خود به این نتیجه 2011( 9. واترز و جمالکندیم دیتأکي دیجیتال هارسانهو طرفداران با  نگارانروزنامهي ورزشی، هاسازمان

 .کنندیمنفعان در ورزش استفاده بر ذي ریتأث و توییتر براي برقراري ارتباط و بوكسیفي اجتماعی نظیر هاشبکهاز  هاسازمانرسیدند که 

                                                 
1. Thorpe 
2. Boyle 
3. Pegoraro 
4. Sander & limperos 
5. Kim et al 
6. Vazquez 
7. Olive 
8. Hutchins 
9. Waters, Jamal 
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ا رویکردي بپژوهش را  حقق را بر آن داشت تا اینمدو انتقاد اساسی را مطرح کرد که  توانیمگرفتۀ مذکور ي انجامهاپژوهشبا بررسی 
گرفته از ي انجامهاپژوهشلب که اغطوريفراترکیب انجام دهد. مورد اول فقدان تحقیقات سیستماتیک در حوزه مورد تحقیق است، به

ارد. مورد دازد، وجود دي گذشته بپرهاپژوهشامع ي سیستماتیک که به بررسی جهاپژوهش خألرو ، ازایناندنبردهي بهره مندنظامرویکرد 
عاد آنها در یرها و ابتغمبه بررسی رابطۀ  صرفاًي گذشته هاپژوهشي که بیشتر اگونهبه، استدوم تعداد خیلی کم تحقیقات کیفی اکتشافی 

. با توجه اندردهکمی توجه ئۀ مدل مفهورسانه در حوزة ورزش و ارا رگذاریتأثي هامقولهحوزة رسانه و ورزش پرداخته و کمتر به شناسایی 
صلی ا لسؤارو این مطالعه بر اساس . ازایناستش در توسعۀ ورز هارسانهي هانقشدنبال شناسایی به موارد مذکور پژوهش حاضر به

 آن است که سی و انگلیسی) حاکی ازي علمی (فارهاگاهیپاوجو در شکل گرفته است. جست» در توسعۀ ورزش چیست هارسانهنقش «
ه از کرائه شده است ادر توسعۀ ورزش  هارسانهي هانقشي، تحلیل و تفسیر مقوالت در خصوص بنددستهشناسایی،  منظوربهاین پژوهش 

ر هشی جامع دطورکه اشاره شد با توجه به ضعف پژو. همانشودیمي این تحقیق در نوع خود نوآوري محسوب دستاوردهااین نظر 
دي ن با رویکرسایر پژوهشگرا از تحقیقات کپارچۀی مطالعۀ تواندیمي این پژوهش هاافتهدر توسعۀ ورزش، ی هارسانهخصوص نقش 

رسانه در  وران ورزشی ندارد، بلکه براي سیاستگذا براي پژوهشگران کاربردي صرفاًرو نتایج این تحقیق تفسیري ارائه دهد، ازاین
 ي دولتی و خصوصی نیز ثمربخش خواهد بود.هابخش

 
 روش پژوهش

و منسجم  يتعمد کردیرو کی یفیک بیبه اهداف موردنظر استفاده شد. فراترک یابیمنظور دستبه یفیک بیپژوهش از روش فراترک نیدر ا
 یسؤال خاص پژوهش کیتا  سازدیاست که محققان را قادر م يروش، فرایند نیاست. ا یفیها در مطالعات کداده لیوتحلهیتجز منظوربه

فرایند از  نیبپردازند. ا یفیشواهد ک بیو ترک صی، تلخیابی، ارزنشیوجو، گزبه آن، به جست ییپاسخگو يکنند و سپس برا ییرا شناسا
را شکل  يترقی، مفهوم عميریروند تفس کی یتا ط کندیموجود استفاده م یفیکردن مطالعات ک بیترک يبرا یفیک قیدق يهاروش
دست آوردن ترکیب جامعی از این ها بر توسعۀ ورزش براي به. هدف این پژوهش شناسایی نقش رسانه)2011و همکاران،  1(اروین دهد

ها روش نیروزتربهو  نیتریکی از برجسته 2و روسو یه روش ساندوسکمقاالت خارجی است. با توجه به اینک يهاافتهی ۀموضوع بر پای
استفاده  يامرحلهاز این روش هفت قیدر این تحق بنابراین ،)Sandelowski & Barroso, 2006(فراترکیب است پژوهش براي انجام 
 شده است.

 
 )2006( و روسو یساندوسکي امرحله. فرایند هفت1شکل 

پژوهش و دوم  دستاوردهاي دییتأ، نخست با استفاده از نظر خبرگان در دگیریماعتبار سنجی مطالعات فراترکیب به دو صورت انجام 
. در این پژوهش از روش شودیمقبلی که با استفاده از مطالعات جدید اثبات  يهاپژوهشمبانی نظري و ۀ جامع از مطالع ياجهینت ۀبا ارائ

ت، بر محقق که به کدگذاري اولیه اقدام کرده اسدستاوردهاي پژوهش استفاده شد. براي ارزیابی پایایی پژوهش عالوه دییتأنخست براي 
کدهاي این دو محقق به  کهیدرصورتاطالعات از کدهاي او و جداگانه کدگذاري کرده است. که  عنوانبهمحقق دیگري همان متن را 

                                                 
1. Erwin 
2. Sandelowski M, Barroso J 
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که براي سنجش میزان توافق از آزمون کاپاي  استپایایی  ةکنندکه بیان دهدیمتوافق باال بین دو کدگذار را نشان  ،باشند ترکینزدهم 
 . شودیمکافمن استفاده 

  پژوهش گام اول: سؤال
 ورزش با توجه به مطالعات گذشته چیست؟ توسعۀدر  هارسانهنقش 

 متون  مندنظامگام دوم: بررسی 
انتخاب شدند. در این  2002 تا 2020 يهاسال بینمقاالت منتشرشده در مجالت مختلف  اصلی مرتبط با موضوع در يهادواژهیکل تمامی

است. در این  شدهجوي مختلفی جهت دریافت مقاالت و انگلیسی و فارسی بررسی و، نشریات و موتورهاي جستاهداده، پایگاه پژوهش
 sport media, sport communicationه است: ( شداستفاده  به شرح زیر وجوجستکلیدي متنوعی براي  يهاواژهاز  مندنظامبررسی 

social media, communication in sport, sport and media, athletic relationship in social media, social media in 
sport  ( يهاناممعتبر علمی پژوهشی به  يهاتیساکه از  )springer.com, onlinelibrary.wiley.com, Taylor & Francis, 

google scholar, science direct, sage (حاصل شدمقاله  191مد، که در مجموع آ به دست. 

 وجو و انتخاب منابع مناسبگام سوم: جست

هایی که با پرسش و هدف وجو پارامترهاي مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و جزئیات مقاله در نظر گرفته شده و مقالهدر فرایند جست
مانند عنوان، چکیده، مختلفی  يها. فرایند بازبینی به این صورت انجام گرفت که محقق شاخصندشدپژوهش تناسبی ندارند، حذف 

و  شدمقاالت مرور  ؛ ابتدا عنوانکردبه شرح زیر را دنبال  ياهی) را در نظر گرفته و رو…محتوا، جزییات مقاله (نام نویسنده، سال و
بررسی  ،قبل باقی مانده بود ۀبعد، چکیده مقاالتی که از مرحل ۀ. در مرحلشدحذف  ،مقاالتی که با سؤال و هدف تحقیق تناسبی نداشتند

و مقاالتی  بررسی شدعبارتی کل متن مقاله و در این مرحله نیز مقاالت نامربوط حذف شدند. پس از آن مقاالت بر اساس محتوا و به شد
. ارزیابی حیاتی، عنصر کلیدي در شوندیمدر نهایت تعداد مقاالت باقیمانده وارد گام بعدي روش فراترکیب  .در این مرحله رد شدند زنی

 خاص مشخص کند.  موضوع کیتا بهترین مقاالت را در  پردازدیمکه به ارزیابی تحقیقات  است مندنظاممرور 
 

 طور اجمالی به شرح زیر است:مذکور به يهافرایند پاالیش و بازبینی با توجه به مالك .3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

191شده تعداد کل منابع یافت  
 

110تعداد مقاالت پس از بررسی اول   
 

87تعداد مقاالت پس از بررسی دوم    
 

45کل مقاالت نهایی   
 

81دلیل عنوان حذف مقاله به  
 

23دلیل چکیده حذف مقاالت به  
 

42دلیل محتوا ت بهحذف مقاال  
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 گام چهارم: استخراج اطالعات منابع

مقاالت  مندنظامنهایت براساس الگوریتم انتخاب در . مقاالتی که شوندیم يبنددستهدر قالب جدولی  هاپژوهشاطالعات در این مرحله 
است، که اطالعات مقاالت به این  4نمونه آماري پژوهش به شرح جدول  جامعۀ .احصا و تدوین مدل براساس آنها انجام خواهد شد

بیان  کدهابع، ستون چهارم ا، ستون سوم عنوان منو سال نشر سندگانینود منبع، ستون دوم شده است: ستون اول ک يبنددستهصورت 
 .شده است

 آماري پژوهش ۀجامعۀ نمون .4جدول 

 کد
محققان و 
 سال نشر

مقاله عنوان  کدها 

1 (Rowe, 
2009) 

Media and Sport: The Cultural 
Dynamics of Global Games 

، کیدئولوژیقدرت ا ،مردان ۀسلط نژاد ،یمل تیهو شینما تیقوم ،تیقوم فیبازتعر
مطابق با  يسازفرهنگ ،توسعه دادن ختن،یبرانگ مجدد، دیبا تول يدئولوژیا تیتقو

 توسعۀ، یورزش یالمللنیب يدادهایبا پخش رو المللنیبروابط  توسعۀ ی،فرهنگ مل
 یجنس التیتما، ییگراتیتوجه به جنسی، ورزش یتجارت جهان

2 
(Kennar
d et al., 
2018) 

Sports Media Representations of 
Concussions in the National Rugby 

League 
 یابزار اصل عنوانبهبدن ، مد با جذب مخاطبآدر شیو افزا جادیا

3 (Corriga
n, 2011) 

Sports media: Transformation, 
integration, consumption 

 به مخاطبان، یفراهم کردن فرصت سامانده ،ساختار ورزش مصرف ت،یهو ورزش،
و احساسات طرفداران، شکل دادن به  تیاهرفتار، م شناخت، ،هاتیهوجوامع و 

 يسازفرهنگ ،و رفتار طرفداران جاناتیه

4 (Gong, 
2017) 

Media Reflexivity and Taste: 
Chinese Slash Fans' Queering of 

European Football 
 یالمللنیب يدر بازارها غیتبل، تینسج يهنجارها ،تیانتقال حس واقع

5 
(Westbe
rg et al., 
2018) 

An examination of how alcohol 
brands use sport to engage 
consumers on social media 

برند با  يسازبرجسته ی،ورزش يبرندها یابیبازار ،امیانتقال پ ییسرعت و کارا شیافزا
 کنندهمصرفبه  یتعامل و دسترس يبرا یاجتماع ۀرسان جیترو ،زنان

6 

(Anagno
stopoulo
s et al., 
2017) 

Stakeholder Communication in 140 
Characters or Less: A Study of 
Community Sport Foundations 

 شیافزای، اجتماع يهاشبکهجامعه با تعامل با  یورزش يادهایارزش بن شیافزا
 اطالعات

7 
(Sherwo
od et al., 

2018) 

Women working in sport media and 
public relations: no advantage in a 

male-dominated world 
 مثبت با حضور زنان در رسانه شرفتیپ

8 
(Skogva

ng, 
2009) 

The sport/media complex in 
Norwegian football فوتبال زنان تیمحبوب، در ورزش يفرد يگذارهیسرماو جذب  يسازيتجار 

9 
(Stauro
wsky, 
2012) 

Sexual Prejudice and Sport Media 
Coverage  در ورزش یتیجنس يهاتیاقلبه  یتوجهیبمقابله با 

10 

(Van 
Sterkenb

urg & 
Knopper
s, 2012) 

Sport as a contested racial/ethnic 
discourse: Processes of racialization 

in Dutch sport media and sport policy 
 ک قوم و نژادیبه  لیتما، تیدر مورد نژاد و قوم دهیانتقال ا

11 
(Kim et 

al., 
2018) 

Symbiotic Relationship Between 
Sport Media Consumption and 

Spectatorship: The Role of Flow 
Experience and Hedonic Need 

Fulfillment 

 کنندهمصرفتعامل و ارتباط با طرفداران و 

12 (Oates, 
2012) 

Representing the Audience: The 
gendered politics of sport media  هارسانهتبعیض جنسیتی 

13 (Grace Gender bias in sport media: a critical یتیمردان و بخش مبهم جنس یارتباط يمحتوا ،ارتباط با طرفداران و زنان يبرقرار 
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& 
Mueller, 

2019) 

analysis of Twitter content and the 
National Football League’s Carolina 

Panthers 

14 
(Lewis 
et al., 
2017) 

Social Media Becomes Traditional: 
Sport Media Consumption and the 
Blending of Modern Information 

Pathways 

رسانه و  نیمشترك ب يگذارهیسرما توسعۀی، تعامالت اجتماع دانش، شیافزا
 یابیباز، ارتباط با مخاطبان و طرفداران تیریو مد يگذارهیسرمای، طرفداران ورزش

جذب ی، ورزش ۀلذت بردن از رسانی، آگاهی، ایجاد ورزش يهارسانه ریاخبار در سا
 یفروش محصوالت ورزش يمخاطب برا

15 

(Ludwig 
& 

Schierl, 
2013) 

Sport, media and migration: use of 
sports media by Turkish migrants 

and its potential for integration 

 شیبا افزا یکپارچگی توسعۀ، ورزشکاران و هموطنان يفرامرز يهاتیفعالبازتاب 
بازتاب  قیطراز  یفرهنگ ۀعلق جادیمهاجران و ا يهاتیفعالبازتاب  ،رسانه تیمحبوب

 ورزش ةرسانه در حوز تیبازتاب اهم ی،ورزش يهاتیفعال

16 

(Sealy 
& 

Wickens
, 2008) 

The Potential Impact of Mega Sport 
Media on the Travel 

Decision‐Making Pro cess and 
Destination Choice—The Case of 

Portugal and Euro 2004 

بزرگ  يدادهایمشارکت در رو منظوربهجذب مخاطب ی، ورزش گردشگرجذب 
 یورزش

17 

(Organis
ta & 

Mazur, 
2020) 

“I’ve never really thought about it”: 
the process of news construction and 
perception of underrepresentation of 
women’s sport media coverage by 

editors-in-chief in mainstream Polish 
media 

 یورزش غاتیانجام تبل، عالقه به برجسته کردن زنان، هیجذب سرما، مردان ۀسلط

18 (Özsoy, 
2011) 

Use of New Media by Turkish Fans 
in Sport Communication: Facebook 

and Twitter 
 ابزار نیترعیشا ترییو تو بوكسیف

19 
(Wang 

& Zhou, 
2015) 

How Do Sports Organizations Use 
Social Media to Build Relationships? 
A Content Analysis of NBA Clubs’ 

Twitter Use 

و ساخت  نفعانذيکنترل  يتالش برا ،نفعانذيکنترل بر ، کنندگانمصرفارتباط با 
تحت خدمت و ارزش  جامعۀرسانه، ساخت  قیخود از طر موردنظر یورزش ۀجامع

 خود

20 

(Naraine 
& 

Parent, 
2017) 

This Is How We Do It: A Qualitative 
Approach to National Sport 
Organizations’ Social-Media 

Implementation 

، و انتقادات هانظر انیدر ب يریپذانعطاف شیافزا، يرینقدپذانعطاف و  شیافزا
 شدن کیمشاوره، شر ،یرساناطالع

21 
(Abeza 
et al., 
2017) 

Social media as a relationship 
marketing tool in professional sport: 

A netnographical exploration 

 يو فروش برا یابیبازاری، بانیو پشت یخدمات ارتباط، رابطه و ارتباطات یابیبازار
 یورزش مؤسساتو  هاباشگاه

22 

(Gibbs 
& 

Haynes, 
2013) 

A Phenomenological Investigation 
into How Twitter Has Changed the 
Nature of Sport Media Relations 

ارتباط با  تیریمد ،بوكسیف تر،ییتو وب،یوتی قیاز طر یورزش يمحتوا عیتوز
 به رسانه میمستق یدسترس، مخاطبان و طرفداران

23 

(Clavio 
& 

Walsh, 
2014) 

Dimensions of Social Media 
Utilization Among College Sport 

Fans 
 یو بازخورد عموم یاهداف روابط عمومی، ورزش غاتیانجام تبل

24 (Pegorar
o, 2014) 

Twitter as Disruptive Innovation in 
Sport Communication  ی ورزش جامعۀتعامالت با  توسعۀو  جادیا يبرا یارتباط نینو يهايفناوراستفاده از 

25 

(Naraine 
& 

Parent, 
2016) 

Birds of a Feather”: An Institutional 
Approach to Canadian National Sport 

Organizations’ Social-Media Use 
 سازي، مشارکتییگراتعامل

26 

(Hambri
ck & 

Svensso
n, 2015) 

Gain line Africa: A case study of 
sport-for-development organizations 

and the role of organizational 
relationship building via social media 

ارتباط با ، تسهیل تیمل، جنسیت و تیها از لحاظ نژاد، قومرسانه دنیکش ریتصو
 نفعانذيآموزش  ،یورزش يدادهایرو جیترو انتشار اخبار،و بین طرفداران،  طرفداران

 توسعۀ اهداف يبرا

27 (CreedoWomen, Social Media, and Sport: المللنیب ،یفرهنگنیب ،یشخصنیزنان ب یپوشش ورزشی، غاتیتبل فرهنگ 
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n, 2014) Global Digital Communication 
Weaves a Web 

28 
(Hambri

ck, 
2017) 

Sport communication research: A 
social network analysis 

 قیاز طر یورزش یو خدمات يدیتول يهاشرکتو  مؤسسات يمد براآدر جادیا
 یو باشگاه یسازمان ،یانعکاس ارتباطات شخص ،یدهسیسروی، ابیو بازار غاتیتبل

29 (Thorpe, 
2017) 

Action Sports, Social Media, and 
New Technologies: Towards a 

Research Agenda 
 یاجتماع يهارسانهبا  یاسیمقاصد س

30 (Wanta, 
2013) 

Reflections on Communication and 
Sport: On Reporting and Journalists پوشش ورزش زنان تیفیو ک زانیم، تعامل با طرفداران شیافزا  

31 
(Abeza 
et al., 
2014) 

Sport Communication: A 
Multidimensional Assessment of the 

Field’s Development 
 پوشش ورزش زنان تیفیو ک زانیم

32 (Bruce, 
2013) 

Reflections on Communication and 
Sport: On Women and Femininities 

ی جنسیتی، ناتوان ،یجنس التیتما ت،یمانند جنس تیهو، برالیل یستینیتمرکز فم
 يسازفرهنگ، و نژاد تیمانند قوم تیهو

33 (Boyle, 
2013) 

Reflections on Communication and 
Sport: On Journalism and Digital 

Culture 
 ي بصر يسازفرهنگی، کیدئولوژیا يهاشینما جادیا

34 (Lenskyj
, 2013) 

Reflections on Communication and 
Sport: On Heteronormativity and 

Gender Identities 
 ییگراتیتوجه به جنسجنسیتی،  يهاتیاقلرفتار عادالنه با 

35 
(Siguenc
ia et al., 
2017) 

The Role of Social Media in Sports 
Communication Management: An 

Analysis of Polish Top League 
Teams’ Strategy 

 یمحصوالت ورزش غیدر تبل یکیالکترون یابیبازار يریکارگبه

36 

(López-
Carril et 

al., 
2020) 

Social media in sport management 
education: Introducing LinkedIn  در ورزش ياحرفه توسعۀو  يو نوآور ینیکارآفر ی،ورزش يارسانهآموزش سواد 

37 (Smith, 
2020) 

Organizing participation of a lifestyle 
sport: The constitutive power of new 

media discourse 
 يارسانهو تداوم مشارکت با گفتمان  یسازمانده

38 
(Kim et 

al., 
2017) 

Beyond touchdown: College 
students’ sports participation, social 
media use, college attachment, and 

psychological well-being 

ي، و برابر يریپذتعامل، شدن یاجتماع - یتعامل اجتماع، هاچهره یشناخت و معرف
، يارسانه يهايفناور شیبودن با افزا روزبه، يارسانه يفناور شیتعامل با افزا

 یاطالعات ورزش يگذاراشتراكطرفداران،  گریارتباط طرفداران با د

39 
(Nisar et 

al., 
2018) 

Sports clubs’ use of social media to 
increase spectator interest تعامل از طریق رسانهغیدر تبل یکیالکترون یابیبازار يریکارگبه ، 

40 
(Ross & 
Rivers, 
2020) 

Sport in the new media landscape: 
Community, participation and 

discourse 

 شیافزای، ورزش يگردشگر غیتبل، رسانه و ورزش نیب ي ارتباطیفناور شیافزا
 یروابط عموم نقش شیارتباطات، افزا

41 
(Moradi 

et al., 
2012) 

The Association Between Informing, 
Social Participation, Educational, and 

Culture Making Roles of Sport 
Media with Development of 

Championship Sport 

و  یمل يدادهایورزشکاران در رو یذهن ةزیانگ جادیو ا یورزش یابیاستعداد
آموزش،  ،یرساناطالع، ورزش توسعۀ يبرا یورزش ابانیتعامل با بازار ،یالمللنیب

 یملبا توجه به نظام  یفرهنگ ورزش قهرمان، در ورزش یمشکالت اجتماع یبررس
 یورزش و اصول اخالق

42 
(Filo et 

al., 
2015) 

Sport and social media research: A 
review 

 راهبرديارتباطات  تیتقو، در ورزش تالیجید يابزارهاو کنترل از راه دور  طاتارتبا
 یاتیمنابع مال صیو تخص یواقع يمشتر ارتباط، اضافه کردن ارزش تعامل،ی، ورزش

43 
(Wei et 

al., 
2020) 

Development of Communication and 
Sport in China Based on Mapping of 

Knowledge Information 
Visualization 

 نیرسانه نو قیاز طر یارتباطات ورزش توسعۀی، ارتباطات ورزش يسازيتجار

44 (BellamReflections on Communication and  ورزش یتجارت جهان، راهبرديارتباطات 
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y, 2013) Sport: On Institutions and Strategies 

45 
(Zion et 

al., 
2011) 

Sport Media and Journalism: An 
Introduction 

 
 ، محبوبیت ورزشورزش يسازیجهان

 
 

 هاافتهیو ترکیب  لیوتحلهیگام پنجم: تجز
 يهاحالتمفاهیم، الگوها و نتایج در پاالیش  يسازشفاف يبرا. این روش است هاافتهیهدف متاترکیب ایجاد تفسیر یکپارچه و جدید از 

بررسی « عنوانبه) به این مورد 2006سکی و روسو (ودانس پذیرفته شده است. هايتئورعملیاتی و  يهامدلموجود دانش و ظهور 
سپس با در  ،میریگیمکد در نظر  عنوانبهشده از مطالعات را استخراج يهامؤلفه. در پژوهش حاضر، ابتدا تمام کندیماشاره » موضوعی

و  ردیگیمه این ترتیب مفاهیم تحقیق شکل . بمیکنیم يبنددستهمفهوم مشابه  کیاز این کدها، آنها را در  کینظر گرفتن مفهوم هر 
 شده است. اشاره 5طورکه در جدول همان. شوندیم يبنددسته مقولهبه نام  تریکل ۀطبق کینیز در  مفاهیم مرتبط

 
 نهایی يهاکدهاي مستخرج از مقاله .5جدول 

 مقوله مفهوم کد
در مورد نژاد و  دهیانتقال ا )،1(نژاد  ،تیقوم، )1( تیقوم فیبازتعر، )3ساختار ورزش ( مصرف ت،یهو ورزش،
انتقال ، )10به تک قوم و نژاد ( لیتما، )26( تیها از لحاظ، نژاد، قومرسانه دنیکش ریتصو، )10( تیقوم

 )4( تیحس واقع
 ییگراتیقوم

 تعلق اجتماعی
جوامع  به مخاطبان، ی)، فراهم کردن فرصت سامانده32و نژاد ( تیمانند قوم تی، هو)1ی (مل تیهو شینما

 )26( تیرسانه از لحاظ مل دنیکش ری)، تصو3( هاتیو هو
 ییگراتیمل

)، مقابله با 34( یتیجنس يهاتی)، رفتار عادالنه با اقل4( تیجنس يهنجارها ،)9ی (تیترا جنس ضاتیتبع
 )9در ورزش ( یتیجنس يهاتیبه اقل یتوجهیب

 ي جنسیهاتیاقلتوجه به 

 تبعیض زدایی جنسیتی )17-1مردان ( ۀ)، سلط13( یتیمردان و بخش مبهم جنس یارتباط يمحتوا
 يبرا یورزش ابانی)، تعامل با بازار42اشتراك ( جادیا ،يهمکار ،يریپذ)، تعامل38( يو برابر يریپذتعامل

تعامل  )،42( یاتیمنابع مال صیو تخص یواقع يارتباط، اضافه کردن ارزش مشتر )، تعامل،41توسعۀ ورزش (
 )25، مشارکت سازي ( )31( یگسترش و قدردان کردن، یعلن ،یروزرسانبه قیاز طر

 تعامل کارکردي ورزشی

 ییگراتعامل
)، تعامل و ارتباط با طرفداران و 30تعامل با طرفداران ( شیافزا )،23-19(تعامل با مردم و طرفداران 

، )14( یتعامالت اجتماع دانش، شی)، افزا38( شدن یاجتماع - ی)، تعامل اجتماع26-19-11کننده (مصرف
 ) 25یی (گراتعامل

 تعامل اجتماعی

)، 22به رسانه ( میمستق ی)، دسترس5کننده (به مصرف یتعامل و دسترس يبرا یاجتماع ۀرسان جیترو
 يدهاایارزش بن شی)، افزا39رسانه ( قی)، تعامل از طر37( ياو تداوم مشارکت با گفتمان رسانه یسازمانده

 )6( یاجتماع يهاجامعه با تعامل با شبکه یورزش
 يارسانهتعامل 

)، 5( یورزش يبرندها یابی)، بازار43( یارتباطات ورزش يسازي)، تجار16( یورزش گردشگرجذب 
)، جذب 8( یورزش يدادهایرو ي)، جذب اسپانسر برا8در ورزش ( يفرد يگذارهیو جذب سرما يسازيتجار

و  يو نوآور ینی)، کارآفر14( یرسانه و طرفداران ورزش نیمشترك ب يگذارهیسعۀ سرما)، تو17( هیسرما
از  یورزش یو خدمات يدیتول يهامؤسسات و شرکت يمد براآدر جادی)، ا36در ورزش ( ياتوسعۀ حرفه

 )28( یابیو بازار غاتیتبل قیطر

 ورزشی وکارکسبتوسعۀ 

 ی و توسعهینوگرا
پوشش ورزش زنان  )،32(زنان  يا)، پوشش رسانه8فوتبال زنان ( تی)، محبوب5ن (برند با زنا يسازبرجسته

 یالمللنیب ،یفرهنگ نیب ،یشخص نیزنان ب ی)، پوشش ورزش30پوشش ورزش زنان ( تیفیو ک زانی)، م27(
)27( 

 بازنمایی جنسیت

 یابی)، استعداد38ا (هچهره ی)، شناخت و معرف15ورزشکاران و هموطنان ( يفرامرز يهاتیبازتاب فعال
 شیبا افزا یکپارچگی)، توسعۀ 41( یالمللنیو ب یمل يدادهایورزشکاران در رو یذهن ةزیانگ جادیو ا یورزش

 يهاتیبازتاب فعال قیطراز  یفرهنگ ۀعلق جادیمهاجران و اي هاتی)، بازتاب فعال15رسانه ( تیمحبوب
)، 36( یورزش يا)، آموزش سواد رسانه20( هاانتقاد و هانظر انیدر ب يریپذانعطاف شی)، افزا15( یورزش

 )15رسانه در حوزه ورزش ( تیبازتاب اهم

 توسعۀ سرمایۀ اجتماعی
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)، 26طرفداران ( نیارتباط ب لیتسه )،19( کنندگان)، ارتباط با مصرف13ارتباط با طرفداران و زنان ( يبرقرار
)، 22-14ارتباط با مخاطبان و طرفداران ( تیریو مد يذارگهی)، سرما38طرفداران ( گریارتباط طرفداران با د

 )21رابطه و ارتباطات ( یابی)، بازار14پرورش جوامع ( روابط، جادیا
 يسازشبکه

 روابط عمومی الکترونیکی )24در ارتباطات ( تریی)، استفاده از تو43( نیرسانۀ نو قیاز طر یتوسعۀ ارتباطات ورزش روابط عمومی پویا
)، 3و رفتار طرفداران ( جاناتی)، شکل دادن به ه3و احساسات طرفداران ( تیرفتار، ماه شناخت،

)، اهداف روابط 40( یروابط عموم شیارتباطات، افزا شی)، افزا20شدن ( کیمشاوره، شر ،یرساناطالع
 (23) یو بازخورد عموم یعموم

 مدیریت ارتباطات هواداران

 يهاشینما جادی)، ا1توسعه دادن ( ختن،یبرانگ مجدد، دیبا تول يوژدئولیا تی)، تقو1( کیدئولوژیقدرت ا
 )33( یکیدئولوژیا

 تقویت نگرش ایدئولوژیک

 ي ورزشسازنهینهاد

 تفکر راهبردي ارتباطی )19نفعان ()، کنترل بر ذي42( یارتباطات راهبردي ورزش تی)، تقو31( یورزش راهبرديارتباطات 
مطابق با فرهنگ  يساز)، فرهنگ41( یورزش و اصول اخالق یبه نظام مل با توجه یفرهنگ ورزش قهرمان

فرهنگ  )،33ي(بصر يساز)، فرهنگ15( یالمللنیب يسازفرهنگ )،43-32-3ي(ساز)، فرهنگ1( یمل
 )15( یفرهنگ نی)، توسعۀ درك متقابل ب27( یغاتیتبل

 ي ورزشیسازفرهنگ

موردنظر  یورزش ۀنفعان و ساخت جامعکنترل ذي يالش برا)، ت29( یاجتماع يهابا رسانه یاسیمقاصد س
 )43( یارتباطات ورزش يسازي)، تجار19رسانه ( قیخود از طر

 ارتباطات سیاسی

 )،1ی(ورزش ی)، توسعۀ تجارت جهان1( یورزش یالمللنیب يدادهایبا پخش رو المللنیتوسعۀ روابط ب
 )45ورزش ( يسازیجهان

 ي ورزشسازیجهان

 ي ورزشسازبرجسته

 ری)، تصو12( تیدر مورد جنس تی)، ساخت درك محبوب34-26-1( یجنس التای، تمییگرا تیتوجه به جنس
 ،یجنس التیتما ت،یمانند جنس تی)، هو2( یعنوان ابزار اصل)، بدن به26( تیها از لحاظ جنسرسانه دنیکش

 )32( یناتوان
 جنسیت گرایی

مثبت  شرفتی)، پ17)، عالقه به برجسته کردن زنان (32( برالیل یتسینی، تمرکز فم)1( زنان یجنس تیجذاب
 )7با حضور زنان در رسانه (

 نابرابري جنسیتی

)، 19)، ساخت جامعۀ تحت خدمت و ارزش خود (19( یبه جامعۀ ورزش وستنیپ يطرفداران برا قیتشو
، ایجاد محبوبیت ورزشی )26ف (توسعۀ اهدا ينفعان براآموزش ذي ،یورزش يدادهایرو جیترو انتشار اخبار،

)45( 
 پویایی اجتماعی

 در ورزش نینو يهايفناور–دیجد يهارسانه جی)، استقبال و ترو38( يارسانه يفناور شیتعامل با افزا
)، توسعۀ 24( یو توسعۀ تعامالت با جامعۀ ورزش جادیا يبرا یارتباط نینو يهاي)، استفاده از فناور14(

 )43( نیرسانه نو قیطراز  یارتباطات ورزش

ي فناوري ارتباطات ریکارگبه
 و رسانه

)، 18ابزار ( نیترعیشا ترییو تو بوكسی)، ف22( بوكسیف تر،ییتو وب،یوتی قیاز طر یورزش يمحتوا عیتوز جامعۀ اطالعاتی توسعۀ
سرعت  شی)، افزا40رسانه و ورزش ( نیب يفناور شی)، افزا38( يارسانه يهايفناور شیروز بودن با افزابه

 يابزارهاو کنترل از راه دور  طات)، سرعت دادن به ارتباطات با توجه به ارتبا5( امیانتقال پ ییو کارا
 )28-21( یدهسیسرو -یبانیو پشت ی)، خدمات ارتباط42-20در ورزش ( تالیجید

 ی نوینرساناطالع

)، 38( یاطالعات ورزش يگذار)، اشتراك14( یورزش يهارسانه ریاخبار در سا یابی)، باز6اطالعات ( شیافزا
در  یمشکالت اجتماع یآموزش، بررس ،یرسان)، اطالع28( یو باشگاه یسازمان ،یانعکاس ارتباطات شخص

 )41ورزش (
 یرساناطالع

ی و آموزش رساناطالع
 يارسانه

)، 19وگو (گفت جی)، ترو15رسانه در حوزه ورزش ( تی)، بازتاب اهم36( یورزش ياآموزش سواد رسانه
 )14( یآگاه جادیا )،20( يریانعطاف و نقدپذ شیافزا

 يارسانهآموزش سواد 

 سرگرمی )38( یورزش ۀبا رسان ی)، سرگرم14( یورزش ۀلذت بردن از رسان

 سرگرمی و تبلیغات

 غیتبلدر  یکیالکترون یابیبازار يریکارگ)، به21( یها و مؤسسات ورزشباشگاه يو فروش برا یابیبازار
 غی)، تبل23-17( یورزش غاتی)، انجام تبل4( یالمللنیب يدر بازارها غی)، تبل39-35( یمحصوالت ورزش

 )40( یورزش يگردشگر
 بازاریابی و تبلیغات

)، جذب مخاطب 5( یرورزشی)، جذب مخاطب با محصوالت غ2درامد با جذب مخاطب ( شیو افزا جادیا
 )16( یبزرگ ورزش يدادهایمشارکت در رو منظوربهمخاطب  )، جذب14( یفروش محصوالت ورزش يبرا

 جذب و توسعۀ مخاطب
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 گام ششم: کنترل کیفیت
معیارهاي شمول و مرتبط بودن، ارزیابی مطالعات براي داشتن معیارهاي کیفیتی باشد.  برداشتناز ارزیابی مطالعات براي در  ترمهمشاید 

. شود حاصلتا از انجام صحیح آنها اطمینان  گرددیبازمقبل  يهاگامخود، به  ۀیت در مطالعاطمینان از حفظ کیف منظوربهدر این گام 
اتخاذشده را  يهاگامتا با فراهم کردن توضیحات و توصیفات روشن، مستدل و مستند  اندکردهمحققان در سرتاسر این تحقیق، تالش 

ورزشی و  يهاسازماندانشگاهی و سه نفر از افراد کلیدي در  نظرانصاحباز اعتبار، با دو نفر  دییتأپس از حصول نتایج براي  بردارند.
دانشگاه چاپ مقاالت معتبر  براي استادانو  موردنظر. مبناي انتخاب در دسترس بودن خبرگان گرفتانجام  ییهامصاحبه رسانه مؤسسات

طورکه در بخش روش تحقیق توضیح وده است. همانمدیریتی بۀ تحقیق و در خصوص مدیران داشتن بیش از سه سال تجرب زمینۀدر 
بود که  73/0 داده شد، براي ارزیابی پایایی پژوهش از ضریب کاپاي کافمن استفاده شده است که در این پژوهش شاخص کاپا

 يهامهارتبا عنوان  يراز ابزا یینها يهامقاله تیفیک کنترل منظوربهتوافق باال بین دو مرورگر و پایایی قابل قبول است.  ةدهندنشان
، قیتحقدر مورد اهداف پژوهش، منطق روش، طرح  که استپرسش 10بر  یابزار مبتن نیااستفاده شد.   )CASP(1یاتیح یابیارز

. روش اندشده طرحو ارزش پژوهش  هاافتهی، هاداده لیوتحلهیتجز، ی، مالحظات اخالقيریپذانعکاس، هاداده يآورجمع، يبردارنمونه
 نیا. به کندیم هیتهرا  یسپس فرم ،دهدیم یکم ازیامت کیاز سؤاالت  کیهرپژوهشگر به  کهصورت است  نیاابزار به  نیاستفاده از ا

 يهامقالهپژوهش  نیا . درکندمالحظه را  هامقاله یابیارز جینتااجمال ده و بهکرهر مقاله را محاسبه  يازهایامتمجموع  تواندیماو  بیترت
 تیفیک یابیابزار به ارز نیا عالوهبهشد. حاصل  نانیاطمآنها  تیفیکاز  جهینتآوردند؛ در  به دستشده را در نظر گرفته ازیامت کثرداح یینها

تا  شد یابیارزمشابه  قاتیشده در تحقارائه يهاآمده و مدلدستبه جیبا نتا سهیمقا قیاز طر یینها ۀجینت پردازدیها متک مقالهتک
 .)2017(تالفی،  حاصل شود نانیاطم زین هاافتهی بیترک تیفیکاز  لهیوسنیبد

 هاافتهیگام هفتم : ارائه 
شده از سوي پژوهشگر در مدت زمان انتخاب مقالۀ 45. شوندیحاصل از مراحل قبل ارائه م يهاافتهیدر این مرحله از روش فراترکیب، 

شناسایی  ،ۀ ورزش استرسانه در توسع يهادف اصلی این مقاله که شناسایی نقشو اطالعات مورد نیاز بر اساس ه شدماه بررسی  چهار
اختصار به 6 شکلشاخص که در زیر طبق  138مفهوم و  28و  مقوله 9نظر خبرة این امر در پس از بررسی و اعمال هاافتهیشد. ترکیب 

 آمده است.

 
 6 شکل

 

                                                 
1. Critical Appraisal Skills Program 
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 ترتیب بهبین منابع بیشترین اشاره را داشته است. سپس در منابع به توسعۀشده از روش، نوگرایی و استخراج يهامقولهاز بین  
 یرساناطالعاطالعاتی،  جامعۀ توسعۀورزش، روابط عمومی پویا،  يسازبرجسته، تعلق اجتماعی، ییگراتعاملورزش،  يسازنهینهادموضوع 

ورزشی،  وکارکسب توسعۀاهیم مشخص شد که به ترتیب و آموزش رسانه و سرگرمی و تبلیغات توجه شده است. همچنین با بررسی مف
چنین برداشت کرد که از دید محقق  توانیم. اندقرارگرفتهورزشی بیشتر از سایر مفاهیم مورد توجه  يسازفرهنگنوین و  یرساناطالع
نقش بیشتري  هوشمند يهارسانهه از با استفاد یرساناطالعو  يسازفرهنگاجتماعی،  سرمایۀ ورزشی و يوکارهاکسب توسعۀدر  هارسانه

 . اندکردهرا ایفا 
 

  يریگجهینت
و  ردیگیمخاص صورت  يامسئلهدر مورد  يریگمیتصمبه  کمکو با  یآگاه شیافزا منظوربه یجیبه نتا یابیهدف دست با یقیهر تحق
به . مطابق با تحقیق حاضر نتایج دارد ی، بستگکندیم رندهیگمیتصم ایبه پژوهشگر  زمینه نیکه در ا یکمک زانیبه م قیتحق نیارزش ا

 .شرح زیر است

 نوگرایی و توسعه ۀمقول

از طریق  هارسانهکه  استورزشی  يوکارهاکسب توسعۀورزش، فراهم کردن بستر  توسعۀموضوعات در  نیتريدیکلشاید یکی از 
و رویدادهاي ورزشی  هاتیفعالبه سمت  گذارانهیماسرورزشی و اسپانسرهاي ورزشی و  يهاستیتورورزش، جلب نظر  يسازيتجار

 کنندیمورزشی زنان و قهرمانان ملی تالش ي هاتیفعال، از طرف دیگر با بازتاب کنندیمایفا  ینیکارآفرنقش مهمی را در ایجاد اشتغال و 
 اجتماعی بپردازند. يهاهیسرما توسعۀبه بازنمایی جنسیت و 

 ورزش  يسازنهینهاد ۀمقول

 توسعۀورزشی از طریق  يسازفرهنگ ،کنندیمدنبال  هارسانهاساسی که سیاستگذاران ورزشی از طریق  يمحورهاد یکی از شای
محور ایدئولوژیک از ورزش و ارتباطات سیاسی ورزش يهاشینماکه در کنار  است یالمللنیبفرهنگ قهرمانی و پهلوانی در سطح ملی و 

 .ابندییمپایدار در مدیریت ورزش دست  توسعۀیکی از محورهاي  عنوانبهورزش  يسازنهینهادجهانی آنها به  ۀدر عرص

 گراییتعامل ۀمقول

که این نقش امروزه در عرصه  شودیمیکی از ابزارهاي ایجاد تعامل و مشارکت در جوامع دموکراتیک یاد  عنوانبه هارسانههمیشه از 
، استانکارناپذیر  هارسانهي اصلی هاتیمزیکی از  عنوانبهدر عرصه ورزش  نفعانذي ورزش از طریق فراهم کردن امکان تعامل در بین

در فضاي  ن ورزشی راو مسئوال هواداراني ورزشی، هاابیبازارکه این ابزارهاي تعاملی امکان ارتباط دوجانبۀ ورزشکاران، طوريبه
 .سازندیمو واقعی فراهم  يارسانه

 تعلق اجتماعی ۀمقول

به دلیل  معموالًکه  استانسجام اجتماعی  يارتقا ،دارند به عهدهمحوري که رسانه در فضاي اجتماعی کشورها  يهانقش یکی از
 هاتیمل، هاتیقومورزشی  يهاتیفعالاز طریق بازتاب  هارسانه شودیم، قومیت و نژاد گاهی دستخوش مخاطرات جدي هادگاهیدتفاوت 

 نمایش دهند. یخوببهخود  رسانۀاین نقش را در بازتاب عملکرد  نندکیمگوناگون تالش  يهاتیجنسو 

 ورزش يسازبرجسته مقولۀ

سهم  توانیم ،داندیممتفاوت  يهارسانه يوسازیسنارو  هابرنامهبا توجه به اینکه صنعت ورزش جهانی شدن خود را مرهون تولید 
دانست که گاهی از طریق مقابله با  يارسانهو محتواهاي  هابرنامهد تولی ۀمالی در صنعت ورزش را در نتیج يهاتراکنشزیادي از 
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ورزشی، ورزش را  يهابرنامهایجاد پویایی و شادابی اجتماعی از طریق پخش  یو گاهجنسیتی و جنسیت گرایی در ورزش  يهاينابرابر
 .اندساختهبرجسته  تلویزیونی يهاشینما نیترنندهیپربیکی از  عنوانبه

 وابط عمومی پویار مقولۀ

، روابط عمومی يسازبکهش ورزشی با يهاسازمانهوشمند، مدیران روابط عمومی در  يهارسانه توسعۀدر عصر دیجیتال با 
 يهاو باشگاهشکاران شی با ورزاران ورزفرصت مناسبی را براي ایجاد روابط پایدار بین هواد نظام مدیریت ارتباط با هواداران الکترونیک و

 حساساتو ابا شناخت رفتارها  اندشدهورزشی موفق  يهاسازمانکه امروز مدیران روابط عمومی  ياگونهبه، اندساختهرا فراهم ورزشی 
 ند.شی بپردازاي ورزطرفداران از طریق فضاي مجازي به مدیریت هواداران خود در قالب ارتباطی پویا طی برگزاري رویداده

 اطالعاتی  جامعۀ توسعۀ مقولۀ

جدید در عرصه  يهاسانهر توسعۀو  يریکارگبه، شوندیماطالعاتی شناخته  جامعۀیکی از ارکان  عنوانبهخود  هارسانهاینکه  توجهبا 
یوب، مانند یوت يارسانهتفاوت مارتباطات ورزشی، انتقال و توزیع محتواهاي ورزشی بر بسترهاي  توسعۀ، یرساناطالعورزش براي 

 اطالعاتی ورزشی را بیش از پیش محقق ساخته است. جامعۀن تحقق یک امکا و توییتر بوكسیف

  يارسانهو آموزش سواد  یرساناطالع مقولۀ

از طریق  ، در ورزش نیز رسانهشودیمام برده نبنیادین و ماهیتی رسانه در جامعه  يهانقشیکی از  عنوانبه یرساناطالعهمیشه از 
و از طرفی با  سازندیمفکار عمومی را تنویر ورزشی و ورزشکاران اذهان ا يهاسازمان يهاتیفعالو  هااستیس مردم نسبت به يسازآگاه

ي ریق ارتقاورزشی، از ط يهاعرصهضمن ارتقاي میزان مشارکت مخاطبان در  کنندیمآموزش سواد و دانش ورزشی مخاطبان تالش 
 ا سازند.اجتماعی ورزش محور آشن هارسانه مخاطبان ورزشی را با شیوه تعامل و فعالیت در يارسانهسواد 

 سرگرمی و تبلیغات مقولۀ

 يهايبازولید توسعه و ت ت، با توجه بهسرگرمی و تبلیغات بوده اس هارسانهکارکردهاي  نیترمهمهفتاد میالدي یکی از  ۀشاید از ده
 عنوانبهرا  هایسرگرمتولید این  توانیماوت، متف يارسانهورزش و پخش مسابقات ورزشی از طریق بسترهاي  زمینۀکامپیوتري در 

ایش نین با افزورزشی دانست، همچ يهاباشگاهمدیران رسانه بر درآمدزایی براي سازمان خود و برخی  يهابرنامهبخش مهمی از 
ناخته حصوالت ورزشی شو م هاتیفعال مؤثرابزارها براي تبلیغ  نیمؤثرتریکی از  عنوانبه، وسایل ارتباط جمعی هارسانهمخاطبان 

 . شوندیم

و  یرامی)، ب1387( يمشهد انی)، مهدو1386( ی، روشندل اربطانقاتیتحق جینتا احاضر از گذشته تاکنون ب قیتحق جینتا یکل طوربه
 ۀدر توسع یگروه يهارسانهنقش  دیی) در تأ2020) و لوپز و همکاران (1920و همکاران ( 2گریس)، 1996( 1وود نی)، گر1394همکاران (

 دارد. یورزش همخوان

 ۀاطالعات بر اساس مطالع لیوتحلهیتجزاین تحقیق  يهاتیمحدوداز جمله  ؛بوده است برخوردارنیز  ییهاتیمحدودتحقیق فوق از 
وهش مقاالت دیگري نیز وجود داشته است که در این پژ کهیدرحال، اندشدههدفمند انتخاب  طوربهکه  استمقاله  45از  يامجموعه
ادبیات پژوهش مربوط به تحقیق انجام شده  ۀاز طریق مطالع صرفاًمحدودیت دیگر این بود که نتایج این پژوهش  است، نشدهاستفاده 

عدم  تواندیمتحقیق  يهاتیمحدود نیترمهمبرخوردار باشد. از جمله  ییهاتیمحدوداست و ممکن است نسبت به مطالعات ترکیبی از 
متفاوت ورزشی  يهاتیفعال و هاراهبردلزوم در مورد  طوربهمعنا که این مقوالت بدین ،استو مضامین این پژوهش دهی به مقوالت وزن

ي آتی در این زمینه هاپژوهشپیشینۀ ارزشمندي را جهت انجام  تواندیمنباشد. این تحقیق  برخوردارممکن است از اهمیت یکسانی 
                                                 
1. Greenwood  
2. Grace 
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فرهنگی، اقتصادي و علمی ورزش در سطوح  توسعۀبر  هارسانه مؤثر يهانقشت شناسایی مطالعات چند سطحی جه ، انجامکندفراهم 
موجود در  يهامقوله يبندتیاولوسنتی و نوین در صنعت ورزش و  يهارسانهنقش  ریتأث زمینۀتحلیل متفاوت، انجام مطالعات تطبیقی در 

از  تواندیمترسیم نقشه ارزیابی جامع عملکرد رسانه در صنعت ورزش  تهایندر مراتبی و هلتحقیق با استفاده از روش دلفی یا تحلیل سلس
 براي تحقیقات آتی باشد. هاشنهادیپجمله 

 
 تقدیر و تشکر

 .شودیمنظرهاي ساختاري و علمی سپاسگزاري  ارائهاز داوران محترم نشریۀ مدیریت ورزشی بابت 
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