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  مقدمه 
 تواننـد  يهـا مـ   برقراري ارتباط كه مبادله اطالعات را بـه همـراه دارد و در پرتـوي آن انسـان    

دست يابند نيازمند ابـزاري   يا تازه يها تيخود به همديگر، به واقع يها ضمن انتقال خواسته
نخستين وسيله ارتباطي بشر؛ يعني زبان كه در نهـاد بشـر بـه وديعـه نهـاده      . است به نام رسانه

هـا، جوابگـوي نيـاز بشـري نبـود؛ لـذا        شده، با وسعت محيط زندگي بشري و افزايش فاصله
هـاي نـوين و الكترونيكـي ماننـد سـينما، راديـو و        موجب شد تا انسان خالق، با ايجاد رسانه

عصر ماركني يا ارتباط الكتروني  1عقيده مك لوهاند و به وتلويزيون وارد عصر جديدي ش
  ).1395ر، پو يغفارو  صيفوريان ،ازمشا، پور يمهدويسيا، ( ديآغاز گرد

ي برقـراري ارتبـاط مـردم بـا ورزش     هـا  راه نيتـر  مهـم از مطبوعات و تلويزيون، راديو 
ي هـا  ورزش و رسـانه  واقـع بـين  در ). 1397 ،رضـايي صـوفي  و  نبـي، حسـيني   گـل ( باشد يم

نمادين اسـت كـه در آن ورزش    در صورتي رابطه اين .وجود دارد اي پيچيدهرابطه گروهي 
شـدن   جهـاني  توسعه فنـاوري،  ه لطفبتوان گفت كه  مي. كنندتبليغ  به نفع يكديگر رسانه و

 & Cooky, Messner(ورزش به دورتـرين نقـاط دنيـا راه پيـدا كنـد       ها باعث شده كه رسانه

Musto, 2015.(   
ي ارتبـاطي  فنـاور مورد بحث در اينجا در واقـع مجموعـه متمـايزي از     هاي نوين رسانه

هستند كه خصايص معيني را در كنار نو شدن، امكانات ديجيتال و در دسترس بـودن وسـيع   
توجه مابـه طـور مشـخص بـر     . براي استفاده شخصي به عنوان ابزارهاي ارتباطي، دارا هستند

ويـژه و   تمركز است كه تحت عنوان اينترنت مطـرح هسـتند، بـه   م ييها تياز فعال يا مجموعه
، اسـتفاده از  يبازرگـان  يهـا  يبيشتر در موارد استفاده همگاني آن، شامل اخبار آنالين، آگه

هـا و گفتگوهـا،    توليدي مانند دانلود موسيقي و مـوارد مشـابه، شـركت در بحـث     يها برنامه
نگاه . بالقوه و خاص ارتباطي يها و شكلاستفاده از شبكه جهاني وب، جستجوي اطالعات 

و ديگر خدمات خصوصي ارائه شده توسط اينترنـت   ها يما كمتر متوجه ايميل شخصي، باز
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   ).1395ويسيا و همكاران، ( و تلويزيون را يك كاسه كرده است لميراديو، ف ،اينترنت. است
و آثـار   هاامـد ي، پهـا  نـوآوري انـواع تحـوالت و    ري، ماننـد سـا  يمجـاز  يگسترش فضا

. كـرده اسـت   جـاد يا ييفضاها نيكاربران چن يرا بر جامعه و زندگ يمثبت و منف يگوناگون
. ارتبـاط و تبـادل اطالعـات دانسـت     يدر برقرار عيو تسر ليتوان تسه يرا م امديپ نيتر مثبت
خـانواده   يدگيپاشـ  افراد، انزوا و ازهم يخصوص ميبه حر ديتهدتواند  يم امدهايپ نيتر يمنف

اسـت كـه در    نيـ ا ،شـود  انيـ ب يمنف يامدهايپ نيوقوع ا يتوان برا يكه م ياصل ليدل. باشد
ارزيـابي  . از همدسـت داشـته باشـند    يو كـاف  حيتوانند شناخت صح يافراد نم يمجاز يفضا

، اطالعـات مهمـي را در   فـرد  آگاهي محض از نگرش ديگران نسبت بـه عملكـرد   ،عملكرد
، كمـك  اسـت تواند به باال بردن مـا از هـر سـطحي كـه در آن      د كه ميده قرار مي اواختيار 
هـاي سـنتي    درجه با ارزيابي 360هاي ارزيابي موجود، سيستم ارزيابي  اما از ميان روش. كند

عملكرد بسيار تفاوت دارد، از اين جهت كه در اين سيستم، بازخوردهـاي جـامعي از منـابع    
در اين سيستم، . شود آوري مي ها جمع يان و سرپرستمتعدد از قبيل مديران، همكاران، همتا

مـؤثرترين فراينـدهاي ارزيـابي     جهينت. شود عملكرد مديران نيز توسط كارمندان ارزيابي مي
هـا رفتارهـايي اسـت كـه كارمنـدان ديگـر        درجه، بازخوردهايي اسـت كـه اسـاس آن    360
اين ارزيابي آگـاهي  . شونده، خودش متوجه آن رفتارها نيست توانند ببينند و فرد ارزيابي مي

تحقـق  ها و رفتارهاي مطلوب در سازمان براي بـه انجـام رسـاندن مأموريـت،      درباره مهارت
اين ارزيابي ريشـه در رفتارهـايي   . برد ها را باال مي ياها و زندگي مطابق ارزشوبخشيدن به ر

  . ها از سطح انتظارات مشتري باالتر باشد رود سطح آن دارد كه انتظار مي
ها و آگاهي  درجه، شناساندن نقاط قوت و ضعف افراد به آن 360هدف ديگر ارزيابي 

 هاي پژوهش در. اي نياز دارد از كارشان است كه به پيشرفت حرفههايي  رساندن درباره جنبه
 اسـت، نتـايج   شـده  اشـاره  آن بـه  نيـز  پيشينه تحقيق در كه جوامع اكثر در شده انجام تجربي
ايـن   كـه  دارد ...هاي نوپديد بر توسـعه و عملكـرد ورزش و  رسانه تاثير قوي از نشان حاصله
 عملكـرد  هاي نوپديد، توسـعه و  هاي رسانه قابليت ياجزا افزايش با كه داردمي بيان موضوع

اسـت، امـا    شـده  تاييد مطالعه مورد جوامع اغلب در ثيرأت اين. است افزايش يافته ورزش نيز
هـاي نوپديـد    اي رسانه رساني و استقالل رسانه در هيچ يك تحقيقات گذشته، به نقش اطالع

محقـق   كه است تحقيق حاضر، اينترين داليل اهميت و ضرورت  از مهم .اشاره نشده است
هاي نوپديـد در رابطـه بـا ليـگ برتـر       اي رسانه رساني و استقالل رسانه به بررسي نقش اطالع
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اي  و اسـتقالل رسـانه   رسـاني  اطالع مباحث پردازد كه درجه مي 360فوتبال ايران با رويكرد 
 قـرار  اسـتفاده  مـورد  درجـه  360در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران بـا رويكـرد    تواند مي كه

 گيـري  انـدازه  و شـود  اهميـت و ضـرورت تحقيـق نمايـان مـي      بنـابراين . باشـد  همـراه  گيرد،
رساني و استقالل رسانه اي رسانه هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتـر فوتبـال ايـران بـا      اطالع

ترين مسئله و هدف تحقيق حاضر است كه نتايج حاصل از تحقيق  درجه، مهم 360رويكرد 
  .گيرد قرار ليك برتر فوتبال توجه مورد چشمگيري طور تواند به يم

  مباني و رويكردهاي نظري. 1

  رسانه. 1-1

اين واژه كه گاه بـه معنـاي   . شود در زبان فارسي واژه نسبتاً جديدي محسوب مي رسانه واژه
. اسـت  هـا  رسـانه  و نيـز  رود، معـادلي بـراي واژه رسـانه    مفرد و گاه به معناي جمع به كار مي

رسـاندن  : اسـت  رسـاندن  رسـانه،  تيـ هم مشخص اسـت، مأمور  رسانه  طور كه از واژه همان
اين واژه،  خچهيمستقل از تار. هاي من و شما به فرد يا افراد ديگر ها و ديدگاه ها و پيام حرف

استفاده قرار  هاي ما مورد در گفتگوها و مقاالت و نوشته رسانه  عنوان امروزه معموالً آنچه به
جمعـي نظيـر    ارتباط يها رسانه ).1393نصيري، ( اشاره دارد 1يارتباط يها رسانه گيرد، به مي

چاپ، خط، كتاب، مطبوعات، تلفـن، راديـو، تئـاتر، تلويزيـون، سـينما، اينترنـت و مـاهواره        
رو منبعث از جامعـه و متـأثر از آن هسـتند و بـر      ازاين. مولود و محصول انديشه انسان هستند

 ييهـا  دهياين وسايل برخالف انتظار، پد. گذارند يجاي مر شگرفي ب ريباطات تأثگردونه ارت
مظهر ارتقـاي  . و بر تمامي اركان جامعه مؤثرند آورند يخنثي نيستند، خود عصري نوپديد م

و در آسـتانه ورود   گذارنـد  يو بيشترين تـأثير فرهنگـي را بـر جامعـه مـ      تكنولوژيك انسانند
اين وسـايل  . اند دهيسوي آينده موجب گرد جامعه به هزاره سوم ميالدي، پرتاب جوامع را به

هـا و   وخـوي انسـان   در پيدايي عادات تازه، تكوين فرهنگ جهـاني، تغييـر در رفتـار و خلـق    
تر شدن كره زمين و همسايه شـدن ملـل مختلـف بـا يكـديگر در نقـش        باالخره در كوچك

دارند و به گفته مك لوهان در تبديل جهان بـه دهكـده جهـاني سـهمي شـگرف بـه       مؤثري 
  .)1390محمدزاده، ( عهده دارند

                                                                                                                                        
1. mommunication media 



  153    هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران اي رسانه رساني و استقالل رسانه نقش اطالع

 نوپديد يها رسانه. 2-1

ها و اطالعـات در سـطح جامعـه بـر      نگرش ،ارتباطات نقش مؤثري در انتقال دانش، مهارت
شـده   عمـومي تبـديل  هاي اخير تبليغات بـه بخشـي از پيكـره ارتباطـات      عهده دارد و در سال

با توجه به اثر ورزش در ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي و اهميـت توسـعه آن   . است
در سطح ملي و نقش واسطه رسانه در اين مهـم، شـناخت نقـش رسـانه در توسـعه ورزش و      

بـراي توسـعه و   ). 1386قاسمي، ( هاي مناسب براي آن ضرورت پيداكرده است ريزي برنامه
گسـترش و مشـاركت در توسـعه ورزش،    . ا به تبليغ و ترغيب نيـاز داريـم  گسترش ورزش م

هـاي صـحيح و    هـا بايـد انگيـزه    براي دستيابي به اين منظور رسانه. بدون انگيزه ممكن نيست
ها معموالً، اطالعات موردنيـاز خـود را از    مخاطبان رسانه. عقالني مخاطبان را شناسايي كنند

گيـران و مخاطبـان    يعنـي پيـام  . اعتقاداتشـان، همسـو اسـت    كـه بـا افكـار و    رنديگ يمنابعي م
، مگـر آنكـه آن را دوسـت داشـته باشـند      خواننـد  ينمـ  و مطلبي ر كنند ياي را تماشا م برنامه

در توسعه با انتشـار و گسـترش    تواند يجمعي م وسايل ارتباط). 1384فتحي نيا و همكاران، (
دهنـده   افكار عمومي، نقش مؤثر، آمـوزش  نو در بيداري وجدان عمومي و تنوير يها شهياند

  ). 1386كردي، (و رهبري كننده ايفا كنند 
همنـوع   گونـاگون بـه گسـترش ارتبـاط خـود بـا       يهـا  انسان از بدو پيـدايش بـه شـكل   

پيرامـونش، از تحـول ارتبـاط     يهـا  انديشيده است و حاصـل چـالش وي بـا محـيط و انسـان     
آثـار  . ه اسـت شـد جمعـي منجـر    محدود به ارتبـاط رودررو به ارتباط از راه دور و از ارتباط 

هـا و خطـوط نخسـتين،     هـا، زبـان   سنگي، در غارها و بر صـخره  جاي مانده از دوران پارينه به
 هاي اتصال ميان خويش و جهان پيرامون بـوده اسـت   بازگوكننده تمايل انسان به يافتن حلقه

)O'Sullivan, 2008(. نـوين و   يهـا  فنـاوري جمعي بر اسـاس   يها مربوط به رسانه يها هينظر
هـا   اين شاهد ورود نـوع جديـدي از رسـانه    از  پيش. ها مدام بازنگري شده است كاربري آن

اجتمـاعي بـراي ارتبـاط     يهـا  يايم كه طيف وسـيعي از امكانـات مربـوط بـه تكنولـوژ      بوده
 ،خواهـد داد حال پيشگويي كم و كيف آنچه رخ  اين با. اند غيير دادهت و همگاني را گسترش
پيشگويي احتماالت و آزمودن  ،و آنچه از اهميت برخوردار است رسد بسيار زود به نظر مي

 & ,Smith, Myrick(اسـت   آمـده  پديـد  تاكنون كه است فرهنگي و اجتماعي اساسي نتايج

Gantz, 2019(. 
ند و روز به روز اقتدار، نفوذشان به طـور محسـوس   هست همراه انسانها همه جا با  رسانه
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در تنظـيم سـاعت    ،يمجـاز  ديـ نوپد يهـا  رسـانه  انيـ م نيـ در ا .شـود  يمـ  شتريو نامحسوس ب
 نيـ توانند از طريق جلـو و عقـب بـردن ا    يجامعه بسيار تاثير گذارند و م كيافراد  ياجتماع

. يا عميقي بر جا گذارندساعت تا حد قابل توجهي بر سالمت روان مردم تاثيرات سطحي و 
 يبـا فضـا   80دارنـد و نسـل دهـه     يسـاز  در فرهنـگ  يها نقـش مهمـ   در جامعه امروز رسانه

متفـاوت   اريگذشته بسـ  يها آنها با نسل يها دگاهيرشد كرده و افكار و د تاليجيو د يمجاز
واقـع مجموعـه    بحـث در اينجـا در   مـورد  »نوپديـد  يهـا  رسانه« .)1: 1400نژاد،  زارع( است

هستند كه خصـايص معينـي را در كنـار نـو شـدن، امكانـات        متمايزي از تكنولوژي ارتباطي
عنـوان ابزارهـاي ارتبـاطي، دارا      ديجيتال و در دسترس بودن وسيع براي استفاده شخصي بـه 

متمركـز اسـت كـه تحـت      ييهـا  تيـ از فعال يا طور مشخص بر مجموعـه   توجه ما به. هستند
ويژه و بيشتر در موارد اسـتفاده همگـاني آن، شـامل اخبـار      مطرح هستند، به »اينترنت«عنوان 

توليدي ماننـد دانلـود موسـيقي و مـوارد      يها ، استفاده از برنامهيبازرگان يها يآنالين، آگه
ها و گفتگوها، استفاده از شبكه جهاني وب، جستجوي اطالعـات و   مشابه، شركت در بحث

و ديگـر   هـا  ينگاه ما كمتـر متوجـه ايميـل شخصـي، بـاز      بالقوه و خاص ارتباطي يها شكل
 ,Casero-Ripollés, Feenstra & Tormey( شده توسط اينترنت است  خدمات خصوصي ارائه

2016(.  

  درجه 360ارزيابي عملكرد با رويكرد . 3-1

ارزيـابي   يندهاييافته فرآ توسعه يها درجه از روش 360برنامه بازخوردند منبعي و بازخورد 
، )از مـديريت كيفيـت جـامع    يبخشـ ( سـازماني و بـازخورد مشـتري    يهـا  يكرد، بررسـ عمل

سـاختارهاي تيمـي و    درجـه بـه دليـل رواج    360بـازخورد   يهـا  ستميس. شده است استخراج
مـديريت عملكـرد    يهـا  سـتم يتر و همچنين در واكنش به مشكالتي كه با س سازماني مسطح

 Overeem, Wollersheim, Driessen, Lombarts, Van( يافته است سنتي وجود داشته، توسعه

De Ven & Grol, 2009( . طـوركلي   بـه . شـده اسـت    مختلفـي از ايـن فرآينـد ارائـه     يفتعـار
درجه يـا بازخوردنـد منبعـي، يـك رويكـرد ارزيـابي عملكـرد اسـت كـه بـر            360بازخورد 

كننـدگان   شده از سرپرستان، همكـاران، زيردسـتان، مشـتريان و عرضـه     آوري جمع يها داده
  ). (Mckarthy& Garvana, 2001 تكيه دارد
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  پيشينه پژوهش. 2

  خالصه پيشينه پژوهش. 1جدول 

  نتايج  نويسنده
نرمي و  عرب

  )1395(همكاران 
همگاني مناسب تلويزيون به ورزش ه محوري رويكرد نا، مقولها افتهيبر اساس 

دهي  اصلي بر مبناي مدل پارادايمي بر گرد آن سازمان يها شناسايي شد و مقوله
كنش  يها ي، استراتژيا نهيت شرايط علي، شرايط تأثيرگذار و زمالاين مقو( ديگرد

  .)كنند واكنش و پيامدها را بازگو مي
ويسيا و همكاران 

)1395(  
راديو، تلويزيون و (ورزشي  هاي رسانهنتايج اين تحقيق نشان داد بين وضع موجود 

با وضع مطلوب در هر پنج عامل توسعه فوتبال اختالف معناداري وجود ) مطبوعات
موجود و  شده در هر دو وضعيت تعييني ها تياولو، ها يآزمودناز ديدگاه . داشت

كردن، فرهنگي و آموزشي، نظارت بر ليگ برتر،  يا حرفهمطلوب به ترتيب 
در هر پنج عامل و . شد يمرا شامل سرگرمي مخاطبان و افزايش آگاهي بينندگان 

رسانه ورزشي در  ترين مهمعنوان  در هر دو وضعيت موجود و مطلوب، تلويزيون به
  . توسعه فوتبال شناخته شد

مداري  تلويزيوني كشور در اخالق يها ان، شبكهنتايج نشان داد كه ازنظر پاسخگوي  )1394(قاسمي 
مختلف ازنظر ايفاي اين نقش تفاوت ديده  يها در فوتبال نقش دارند و بين شبكه

ليگ برتر و دسته  يها ستيهمچنين بين سابقه ورزشي و ديدگاه فوتبال. شود يم
  .مداري در فوتبال ارتباط وجود دارد يك در خصوص نقش تلويزيون در اخالق

 1ه و ترسياوال

)2018(  
تواند منجر به افزايش مشاركت  ها نشان داد شبكه اجتماعي فيس بوك مي يافته

ها و  هواداران تيم هاي فوتبال و نيز استفاده از نظرات سازنده آنها در مديريت تيم
  . معرفي اقدامات و عملكرد مربيان به آنها باشد

 2تاتيانا و پدرو
)2018(  

ها رابطه قوي وجود دارد،  باشگاهان و انه و عملكرد ورزشكاربين رسنتايج نشان داد 
 دگاهيرا از د متقابل رابطه اين رگذاريتأث يسازوكارها محقق نتوانستاگرچه 

ها،  رسانه نيب ايمشاركت پو يبرا يراه طوالن كند، ولي فيورزشكاران توص
  .وجود دارد يصنعت مهم جهان كي جاديا يها، ورزشكاران برا باشگاه

 3منون و فيليپ
)2018(  

با  باشگاه فوتبال تنها در خصوص ياجتماع يها رسانه فعاليتكه  نتايج نشان داد
نشان دادن تمام رويدادها و اطالعات مربوط به بازيكنان و باشگاه به هدف 

                                                                                                                                        
1. Vale & Teresa 
2.  Tatiana & Pedro 
3. Menon & Philip 
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  نتايج  نويسنده
 با شتريب يكينه تنها هواداران قادر به احساس نزد قيطر نياز ا .طرفداران است

و  كنند يبرقرار م يتر يرابطه شخص زيها ن باشگاه كنانيبا بازها هستند بلكه  باشگاه
  .كند يرشد م يتصادفبه طور  زيحضور آنها در فوتبال ن

و  1الهادي
  )2018(همكاران 

 ،در توسعه فرهنگ ورزش دارند يينقش بسزا يورزش يها رسانه: نتايج نشان داد
 يرويپ يكيو الكترون يورزش يها روزنامه يها تيآموزان از وب سا دانش رايز

 قياز طر يورزش يدادهاياخبار، اطالعات و رو افتيسرعت در جهينت نيو ا كنند يم
و  يورزش يها تيد و ارائه وب سايتول يبرا. ورزش است يكيرسان الكترون اميپ

 يبرا يورزش به پل راي، زرديصورت گ يشتريتالش ب ديآنها با يبهبود محتوا
، مشاركت مؤثر در حل مشكالت گريد رشياحترام و پذ، درك، يكيگفتگو، نزد

  .شده است ليتبد يو صلح جهان تيبشر
 2جيمز و پيان

)2010(  
، يك چارچوب نظري: نگرش به تبليغات از طريق ورزشپژوهش خود با عنوان،  در

سوي فهم بهتر نگرش آگاهي  عنوان يك مرحله اوليه به مدلي پيشنهاد كردند به
ها  ش بپردازد و دريافتند كه عرصه ورزش نسبت به ساير عرصهدادن در سراسر ورز

  .بهترين ميدان براي تبليغات است
  

   

                                                                                                                                        
1. Elhadi 
2. Jame & Pyun 
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  )2001كارتي و گاراوان،  مك(درجه  360منابع ارزيابي  .1شكل 

  االت پژوهشؤس. 3
 اي رسـاني و اسـتقالل رسـانه    هاي حاضر در ليگ برتـر فوتبـال، اطـالع    ديدگاه مربيان تيم. 1

 ، چگونه است؟هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه
 اي رسـاني و اسـتقالل رسـانه    ديدگاه مديران باشـگاه در ليـگ برتـر فوتبـال، اطـالع     . 2
  ، چگونه است؟هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه

 اي و اســتقالل رســانهرســاني  ديــدگاه داوران حاضــر در ليــگ برتــر فوتبــال، اطــالع. 3
 ، چگونه است؟هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه

 اي رسـاني و اسـتقالل رسـانه    ديدگاه بازيكنان حاضر در ليـگ برتـر فوتبـال، اطـالع    . 4
 ، چگونه است؟هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه

هـاي نوپديـد    رسـانه  ايرساني و استقالل رسانه ديدگاه كارشناسان ارتباطات، اطالع. 5
  ، چگونه است؟در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران

رسـاني و   هـاي حاضـر در ليـگ برتـر فوتبـال كشـور، اطـالع        ديدگاه طرفداران تـيم . 6
  ، چگونه است؟هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اي استقالل رسانه

هاي نوپديـد در   رسانه اي رساني و استقالل رسانه خبرنگاران ورزشي، اطالعديدگاه . 7
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  ، چگونه است؟رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران

  روش پژوهش. 4
پيمايشـي و ابـزار انـدازه گيـري آن      -ماهيت پژوهش حاضر، كاربردي، روش آن توصـيفي 

ران فوتبـال، بازيكنـان،   جامعه آماري شامل شـامل كليـه مربيـان فوتبـال، مـدي     . پرسشنامه بود
ي، همچنين مخاطبين ا رسانهي فوتبال و كارشناسان ارتباطات ها گيلداوران، خبرنگاران در 

توجه  با. دسترس نبود در افراد كل تعداد از دقيقي ليگ برتر فوتبال كشور بود كه اطالعات
بـا تأكيـد بـر    ( نفـر  384به اينكه آمار دقيقي از تعداد جامعه آماري در دسترس نبـود، تعـداد   

گيـري در   روش نمونـه . در نظر گرفته شـد ) كفايت نمونه فرمول تعيين حجم نمونه كوكران
بـا  . باشـد  سـاخته مـي   ابزار گـردآوري، پرسشـنامه محقـق   . ي بودا طبقهاين پژوهش، تصادفي 

 مديريت ورزشي حوزه درنظر  صاحب افراد ساير و حاضر پژوهشي تيم نظرات از مندي بهره
 جهـت  و انتخـاب  ي نوپديد در رابطه با ليـگ برتـر فوتبـال كشـور    ها رسانهعملكرد  ورزش،
 در پاسـخگويي  جهـت  حاصـل  پرسشـنامه  سـرانجام  و شـد  انتخاب اصليپرسشنامه  در درج
  .آورده شده است 2نتايج پايايي پرسشنامه در جدول  .گرفت قرار آمارينمونه  اختيار

  تركيبيمحاسبه آلفاي كرونباخ و پايايي  .2جدول 

  ضريب آلفاي كرونباخ   متغيرهاي مكنون
)0.7 > Alpha(  

  806/0  رساني  اطالع
  807/0 اي  استقالل رسانه

  949/0 كل پرسشنامه 

هاي جدول  تمامي معيارها در مـورد متغيرهـاي مكنـون مقـدار مناسـبي اتخـاذ        مطابق با يافته
همگراي پـژوهش حاضـر را تأييـد    توان مناسب بودن وضعيت پايايي و روايي  اند، مي هنمود
و » جـداول و نمودارهـاي توصـيفي   «هـا، شـامل آمـار توصـيفي      تجزيـه و تحليـل داده  . نمود

؛ )هـا  دادهبراي اطمينـان از توزيـع نرمـال بـودن     (اسميرنف -آزمون كولموگروف«استنباطي 
  .است) ي براي مقايسه وضعيت موجود و مطلوبا نمونه تك Tآزمون 
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  هاي پژوهش يافته.5

  هاي توصيفي يافته. 1-5

. درصـد زن بودنـد   1/27هـا مـرد و    يآزمـودن درصـد   9/72هاي توصيفي نشان داد كـه  يافته
درصـد و   6/45نفر معـادل   175سال به تعداد  40تا  30بيشترين فراواني مربوط به طبقه سني 
. بـود  درصـد  9/4نفر معادل  19سال به تعداد  50تا  40كمترين فراواني مربوط به طبقه سني 

سـال   10ها، بيشترين فراواني مربوط به سابقه كار كمتـر از   يآزمودندر خصوص سابقه كار 
سـال   15تا  10درصد و كمترين فراواني مربوط به سابقه كار  2/36نفر  معادل  139به تعداد 
كمترين فراواني مربوط به مـدرك تحصـيلي فـوق    . درصد بود 9/16نفر معادل  55به تعداد 
درصد و بيشترين فراواني مربوط به مدرك تحصيلي فـوق   2/4نفر معادل  16عداد ديپلم به ت

  .درصد بود 5/37نفر معادل  144ليسانس به تعداد 

  ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي پژوهش .3جدول 

  آماره
 تعداد  متغير

ميانگين 
و 

انحراف 
استاندارد

Test 
StatisticSig. حداكثر حداقل كشيدگي  چولگي  

 ± 63/0  384  رساني اطالع
89/3  

079/0  2/0  28/1-  12/2  27/1  5  

استقالل 
 ± 83/0  384    اي رسانه

67/3  
132/0  2/0  931/0- 836/0  13/1  5  

ي مربـوط بـه   ها داده حداقل و حداكثركه ميانگين متغيرها، انحراف معيار و  شود يممشاهده 
 5ي پرسشـنامه پـژوهش،   ها جواباز آنجا كه طيف . شود يمهر متغير به طور جداگانه ديده 

، در نتيجه ابعادي كـه  شود يمدر نظر گرفته  3، در نتيجه حد ميانه آن عدد باشد يماي  گزينه
، باشـد  يمـ  تر نييپا 3بيشتر است در حد مطلوب و آنهايي كه از عدد  3ميانگين آنها از عدد 

هـاي   در توصـيف مؤلفـه  . رديـ گ يمـ رار در حد ضعيفي در بين جامعه آماري مورد مشاهده ق
، در نتيجـه  باشـد  يم 89/3رساني داراي ميانگيني برابر با  شود كه اطالع پرسشنامه مشاهده مي

مشـاركت  . بيشتر از حد ميانه است، پس در حد مطلوبي در جامعه آماري ديـده شـده اسـت   
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حد ميانـه اسـت، پـس در    ، در نتيجه بيشتر از باشد يم 75/3اجتماعي داراي ميانگيني برابر با 
اي داراي ميـانگيني برابـر بـا     اسـتقالل رسـانه  . حد مطلوبي در جامعه آماري ديده شده اسـت 

، در نتيجه بيشتر از حد ميانه است، پس در حد مطلوبي در جامعه آماري ديده باشد يم 67/3
+ 2ا تـ  -2همچنين با توجه به اينكه دامنه چولگي و كشيدگي اعـداد نرمـال بـين    . شده است

انـد،   باشد و چولگي و كشيدگي نمرات متغيرهاي فوق بين اين دامنه اعداد گسترده شـده  مي
. باشـد  هاي مربوط به متغيرهاي پژوهش نرمـال مـي   توان گفت كه احتماالً توزيع داده لذا مي

  .همچنين، جامعه آماري داراي توزيع نرمال است

  هاي استنباطي يافته.2-5

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اي رساني و استقالل رسانه تحليل اطالع .4جدول 

  مربيان

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.   كران
  باال

كران 
  پايين

  05/4  67/3  86/3  0001/0  7/41  86/3 ± 49/0   رساني اطالع
  05/4  49/3  77/3  0001/0  6/27  77/3 ± 73/0   اي استقالل رسانه

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

هـاي بـاال و    كه اختالف ميـانگين و كـران  هاي نوپديد مشاهده شد، به طوري عملكرد رسانه
هـاي   از اين رو با توجه به ميانگين جامعه، از ديـدگاه مربيـان تـيم   . پايين همگي مثبت هستند

هاي نوپديد در رابطـه بـا    رسانه اي رساني و استقالل رسانه حاضر در ليگ برتر فوتبال، اطالع
  .باشد، باالتر از حد متوسط ميليگ برتر فوتبال ايران
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از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اي تحليل اطالع رساني و استقالل رسانه .5جدول 

  مديران باشگاه

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران   كران باال
  پايين

  32/4  17/3  74/3  0001/0  6/14  75/3 ± 81/0  رساني اطالع
  21/4  82/2  51/3  0001/0  4/11  51/3 ± 97/0  اي استقالل رسانه

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار      طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

هـاي بـاال و    نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف ميـانگين و كـران  هاي  عملكرد رسانه
از ايــن رو بــا توجــه بــه ميــانگين جامعــه، از ديــدگاه مــديران  . پــايين همگــي مثبــت هســتند

هاي نوپديـد   رسانه اي رساني و استقالل رسانه هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال، اطالع باشگاه
  .باشد باالتر از حد متوسط مي ،در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اي رساني و استقالل رسانهتحليل اطالع. 6جدول 

  داوران حاضر در ليگ برتر فوتبال

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران  كران باال
  پايين

  22/4  79/3  01/4  0001/0  06/38  01/4 ± 56/0  رساني اطالع
  98/3  43/3  71/3  0001/0  56/27  71/3 ± 71/0  اي استقالل رسانه

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

هـاي بـاال و    هاي نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف ميـانگين و كـران   عملكرد رسانه
در  از اين رو با توجه به ميانگين جامعه، از ديدگاه داوران حاضـر . پايين همگي مثبت هستند
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هاي نوپديد در رابطه با ليـگ برتـر    رسانه اي رساني و استقالل رسانه ليگ برتر فوتبال، اطالع
  .باشد ، باالتر از حد متوسط ميفوتبال ايران

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه ايرساني و استقالل رسانه تحليل اطالع .7جدول 

  يگ برتر فوتبالبازيكنان حاضر در ل

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران   كران باال
  پايين

  01/4  58/3  79/3  0001/0  3/36  79/3 ± 71/0  رساني اطالع
  83/3  36/3  59/3  0001/0  6/30  59/3 ± 79/0  اي استقالل رسانه

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

هـاي بـاال و    هاي نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف ميـانگين و كـران   عملكرد رسانه
با توجه به ميانگين جامعه، از ديـدگاه بازيكنـان حاضـر    از اين رو . پايين همگي مثبت هستند

هاي نوپديـد در رابطـه بـا ليـگ      رسانه اي رساني و استقالل رسانه در ليگ برتر فوتبال، اطالع
  .باشد ، باالتر از حد متوسط ميبرتر فوتبال ايران

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اي رساني و استقالل رسانهتحليل اطالع .8جدول 

  خبرنگاران ورزشي

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران  كران باال
  پايين

  36/4  39/3  13/4  0001/0  25/39  13/4 ± 33/0  رساني اطالع
  4/4  39/3  9/3  0001/0  64/17  9/3 ± 69/0  اي استقالل رسانه

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 
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هـاي بـاال و    و كـران هاي نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف ميـانگين   عملكرد رسانه
از ايـن رو بـا توجـه بـه ميـانگين جامعـه، از ديـدگاه خبرنگـاران         . پايين همگي مثبت هسـتند 

هاي نوپديد در رابطه بـا ليـگ برتـر فوتبـال      رسانه اي رساني و استقالل رسانه ورزشي، اطالع
  .باشد ، باالتر از حد متوسط ميايران

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه ايرساني و استقالل رسانهتحليل اطالع .9جدول 

  كارشناسان ارتباطات

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران  كران باال
  پايين

  33/4  75/3  04/4  0001/0  24/31  04/4 ± 43/0  رساني اطالع
  06/4  06/3  56/3  0001/0  89/15  56/3 ± 74/0  اي رسانهاستقالل 

بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

هـاي بـاال و    ميـانگين و كـران   هاي نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف عملكرد رسانه
از ايـن رو بـا توجـه بـه ميـانگين جامعـه، از ديـدگاه كارشناسـان         . پايين همگي مثبت هستند

هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتـر فوتبـال    رسانه اي رساني و استقالل رسانه ارتباطات، اطالع
  .باشد ، باالتر از حد متوسط ميايران

از ديدگاه  هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانه اياستقالل رسانهرساني و تحليل اطالع .10جدول 

  هاي حاضر در ليگ برتر فوتبالطرفداران تيم

  عناصر
ميانگين و 
انحراف 
  استاندارد

t اختالف   وابسته
  ميانگين

 95سطح اطمينان 
 درصد

t Sig.  كران   كران باال
  پايين

  98/3  82/3  89/3  0001/0  3/96  89/3 ± 64/0  رساني اطالع
  79/3  57/3  68/3  0001/0  7/66  68/3 ± 87/0  اي استقالل رسانه
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بـه دسـت آمـده و سـطح      tهاي حاصل از تحليل اين آزمـون، بـا توجـه بـه مقـدار       طبق يافته
هـاي   ، تفاوت معنـاداري در مؤلفـه  )است 05/0كه كمتر از ( 0001/0معناداري محاسبه شده 

نوپديد مشاهده شد، به طوري كه اختالف ميانگين و كـران هـاي بـاال و    هاي  عملكرد رسانه
هاي  از اين رو با توجه به ميانگين جامعه، از ديدگاه طرفداران تيم. پايين همگي مثبت هستند

هـاي نوپديـد در    رسـانه  اي رساني و استقالل رسانهحاضر در ليگ برتر فوتبال كشور، اطالع
  .باشد، باالتر از حد متوسط ميرانرابطه با ليگ برتر فوتبال اي

  گيري بحث و نتيجه. 6
هـاي نوپديـد در رابطـه بـا      رسـانه  اي رساني و استقالل رسـانه  اطالعنقش ، اين مقالههدف از 

نظريه كاشت گرينر و همكـاران   بر اساس. بود درجه 360برتر فوتبال ايران با رويكرد  ليگ
صـورت بـازوي فرهنـگ جامعـه آمريكـا درآمـده اسـت، دسـتگاه          تلويزيون به گويد يكه م

در ايـن  . گويـد  يهـا را مـ   تلويزيون عضو اصلي خانواده شده است كه بيشتر اوقـات داسـتان  
ها، هنجارهاي اخالقي و  اي شامل ارزش نامه اساس توانند يورزشي منوپديد  يها راستا رسانه

بدون در نظـر   توانند يها م آن. ها تهيه كنند اين رسانه ياه مرسوم جامعه در برنامه يها ارزش
سازي در ژانرهـاي مختلـف و ارائـه طيـف      گفتن ترجيحات، به نيازهاي واقعي مردم و برنامه

ورزشي گوناگون بپردازند و روح نقادي و انتقـاد سـازنده از    يها ها در رشته كاملي از برنامه
 يهـا  و تقويـت كننـد و همچنـين در برنامـه    اجرايـي ورزش كشـور را تـرويج     يهـا  دسـتگاه 

ورزشي خود چارچوب معيني را براي پرهيز از تخطي و تجـاوز بـه حـريم خصوصـي افـراد      
 و فدراسـيون  هـا  نهايت ضرورت تعامل و ارتباط هرچه بيشتر مديران باشـگاه  در. تعيين كنند

ــال ــانه  فوتب ــا رس ــا ب ــد  يه ــازم   نوپدي ــانه در س ــه رس ــكيل كميت ــق تش ــي از طري ان و ورزش
ها و اقـدامات   منظور گزارش فعاليت به يا هاي دورهمربوط، برگزاري نشست هاي يونفدراس
 ليگ برتر فوتبـال زمينه راهكارهاي توسعه  در يا نظر با كارشناسان رسانه گرفته و تبادل انجام

  .كمك شاياني كند گونه مسابقات اينباشد و به توسعه  ركارگ تواند يم
ــان داد  ــق نش ــايج تحقي ــان،     نت ــگاه، داوران، بازيكن ــديران باش ــان، م ــدگاه مربي ــه دي ك

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبـال،  كارشناسان ارتباطات، طرفداران و خبرنگاران ورزشي تيم
، بـاالتر از حـد متوسـط    هاي نوپديد در رابطه با ليگ برتـر فوتبـال ايـران    رسانهرساني  اطالع
. ي نوپديـد توضـيحاتي ارائـه شـود    ها رسانهرساني  الزم است در ارتباط با نقش اطالع. است
سـازي،   دارند، عبـارت اسـت از فرهنـگ     جمعي بر عهده نقشي كه وسايل ارتباط ينتر عمده
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 نوپديـد  يهـا  رسـانه  ).1388دادگـران،  ( رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي آموزشي، اطالع
رساني، آموزشي و عامل بسيار  كي از ابزارهاي اساسي براي بررسي مسائل اجتماعي، اطالعي

هـا   رسـانه  رسـد  يبـه نظـر مـ   . آينـد  يار مـ شـم اجتماعي به  يها گيري ارزش مؤثري در شكل
ويژه نوجوانـان   نقش مهمي در روشنگري مردم به توانند يعنوان ركن چهارم دموكراسي م به

سوي تفريحات  ها به و در صورت عملكرد صحيح مانع سوء گيري آن ايندنمو جوانان ايفاء 
ايـن عوامـل   . اجتمـاعي اسـت   مختلـف فرهنگ حاكم بر مردم متأثر از عوامـل  . شوند لمناسا
 ,Tatiana, Fazenda( تأثير خود قرار دهنـد  تحتها و عملكردها را  باورها، نگرش توانند يم

and Pedro G. Carvalho, 2018( .اخيـر رشـد    يهـا  اجتماعي كه در سـال  هاي يدهيكي از پد
ي فوتبال ليگ ها رقابت حت تأثير قرار داده است،تچشمگيري داشته و آحاد مردم را تقريباً 

عالقـه بيننـدگان    يادگيري اطالعات ورزشي از موضـوعات مهـم و مـورد   . است برتر كشور
ورزشــي و  يهــا هورزشــي بــوده كــه بســياري از توليدكننــدگان محتــواي برنامــ يهــا برنامــه

بـا  . كننـد  يعنوان ابزار ارتباطي جهت افزايش آگاهي و تبليغات استفاده م بازاريابان از آن به
كنندگان بر اسـاس مكـان، شـيوه زنـدگي و      شروع گرايش بينندگان به سمت اينترنت، تبليغ

 ,Bellman, Murphy, Treleaven(نحوه دريافت اطالعات، نقطه هدف تبليـغ را تغييـر دهنـد    

O’Farrell, Qiu & Varan, 2013 .( صـورت خودآگـاه و    ورزشـي بـه   عامل كسب اطالعـات
، در اين تحقيق ناخودآگاه كه در اين تحقيق با عنوان خودآگاهي ورزشي ناميده شده است

همخـواني   )2010( 3و نسـبيت و كينـگ  ) 2013( 2، جـو و سـانگ  )2013( 1چـا  با نتايج مشابه
يت در خصوص اخبار ليگ برتـر فوتبـال و   واقعتوانند با انعكاس  يمي نوپديد ها رسانه .دارد

روزترين اخبار ليگ برتر و نيز ارائه بازخوردهاي سازنده به مـديران   تالش در جهت ارائه به
، گـامي مهمـي در   هـا  باشـگاه گري نقاط قوت و ضعف  ي فوتبال با روشنها باشگاهو مربيان 

  .فوتبال ليگ برتر كشور بردارندرساني صحيح اخبار مرتبط با  جهت اطالع
ــان،      ــگاه، داوران، بازيكن ــديران باش ــان، م ــدگاه مربي ــه دي ــان داد ك ــق نش ــايج تحقي نت

هاي حاضر در ليگ برتر فوتبـال،   كارشناسان ارتباطات، طرفداران و خبرنگاران ورزشي تيم
ر از حد متوسـط  ، باالتهاي نوپديد در رابطه با ليگ برتر فوتبال ايران رسانهاي استقالل رسانه

ي نوپديـد توضـيحاتي ارائـه    هـا  رسـانه اي  الزم است در ارتباط با نقش استقالل رسانه. است
                                                                                                                                        
1. Cha 
2. Joo & Sang 
3. Nesbit & King 
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توان  لذا مي. همخواني دارد )2018( 1منون و فيليپ اين يافته تا حدودي با نتايج تحقيق. شود
ي يعنـ  .ستقالل رسانه مانند ديگر موضوعات علوم انساني، نسبي است و مطلق نيسـت گفت، ا

نسـبت بـه    هـا  رسـانه  .گفت استقالل يك رسانه صفر يا صد است بلكه نسبي اسـت  توان نمي
 تـوان  ميراحتي  به .شود ميها سنجيده و كم يا زياد بيان  يكديگر مقايسه و ميزان استقالل آن

و  عمومـاً مثـال،   عنـوان  بـه  .با بررسي علمي محتواي يك رسانه، ميزان استقالل آن را سـنجيد 
ايران از  هاي رسانهژاپن از ايران بيشتر است، استقالل  هاي رسانهانگين، استقالل صورت مي به

داخلي سـعودي از كـره شـمالي     هاي رسانهداخلي سعودي بيشتر است و استقالل  هاي رسانه
و  شـود  مـي خيلي كم باشـد متـرادف بـا صـفر بيـان       اي رسانهاستقالل  زماني كه .بيشتر است
استقالل «، خيلي زياد باشد با عبارت مطلق اي رسانهاستقالل هم صادق است وقتي  عكس آن

 اي حرفـه ، استقالل در باب فعاليت اي رسانهمنظور از استقالل  .شود ميمطرح  »دارد اي رسانه
يافته و  ، شاخصي براي مقايسه كشورهاي توسعهها رسانه اي حرفهميزان حفظ استقالل  .است

هر چه بتوان ارتبـاط مـالي بـا نهادهـاي قـدرت ازجملـه حكومـت يـا          قطعاًالبته  .نيافته هستند
بـه همـين دليـل    . شـود  مـي تقويـت   اي حرفـه دولت را كم و كمتر كرد تالش براي استقالل 

پـول كمتـري    هـا،  هـاي مختلـف ماننـد دولـت     ارگـان هايي هستند كـه از   آنها  رسانهبهترين 
بـه ايـن معنـي اسـت كـه       اي رسـانه الل اسـتق . انـد  رسـانده يا آن را به صـفر   كنند ميدريافت 

گرفتـه   اي و توسـط اعضـاي رسـانه    اي رسـانه تصميمات كالن و كليـدي در رسـانه بـا نگـاه     
ي نوپديـد مبـين ايـن واقعيـت     ها رسانهي ا رسانهتحليل پرسشنامه مربوط به استقالل . شود مي

هاي مرتبط بـا   يتي نوپديد در انعكاس اخبار و واقعها رسانهاست كه به اعتقاد پاسخگويان، 
داري از هـر جنـاح يـا حـزب      دوراز هرگونه جانب فوتبال ليگ برتر، بياني آزادانه داشته و به

ي نوپديد ها رسانههمچنين نتايج پژوهش نشان داد كه . باشند يمحاكم بر ليگ برتر فوتبال، 
و از ي، متعهـد بـوده   ا رسـانه  ، اخالقـي و قـانوني  يا حرفـه  يهـا  به چارچوبورزشي، عموماً 
داري و تبليغ بـراي باشـگاه، ارگـان و يـا تـيم خاصـي در ليـگ برتـر فوتبـال           هرگونه جانب

  . نمايند يماجتناب 
ها بر توسعه ورزشي، عملكرد ورزشي، فرهنگ  در ساير تحقيقات، بيشتر به نقش رسانه

شـكل  پرداخته شده بود، لذا مقايسه نتايج تحقيق حاضر را با ساير تحقيقات با م... ورزشي و 
رسـاند و   مواجه نمود، لذا نتـايج حاصـل از تحقيـق حاضـر، نـوآوري تحقيـق حاضـر را مـي        

                                                                                                                                        
1. Menon & Philip 
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نتايج پژوهش حاضر . تواند مورد استفاده ساير پژوهشگران در تحقيقات بعدي قرارگيرد مي
ي نوپديد در ارتباط با ليگ برتر فوتبال كشـور، نقـش   ها رسانهي ها نقشترين  نشان داد مهم

ي مجـازي  هـا  شبكهو  ها رسانهلذا به كارشناسان ارتباطات و مسئولين . سترساني آن ا اطالع
هــا در فوتبــال؛ پوشـش مطلــوب رويــدادها و   يـت واقعانعكــاس (شــود ورزشـي پيشــنهاد مـي  

روزتـرين اخبـار ليـگ برتـر فوتبـال؛       مسابقات ليگ برتر فوتبال؛ تالش در جهت انعكاس به
را مـد  ) هـا  باشـگاه ارائه بازخورد غيرمستقيم به مسئولين با روشن گري نقاط قوت و ضـعف  

يـد، از ديگـر خصـايص و    ي نوپدها رسانهي ا رسانههمچنين، داشتن استقالل . نظر قرار دهند
دهي اخبار ليگ برتر فوتبال كشور است كه به اصـحاب   در پوشش ها رسانههاي اين  يژگيو

، اخالقـي و  يا حرفـه  يهـا  بـه چـارچوب   تعهد صرف داشـتن رسـانه  (شود  رسانه پيشنهاد مي
ي در ورزش؛ انعكـاس اخبـار و   ا رسـانه ؛ اعطاي آزادي بيان به مخاطبين در مشاركت قانوني
داري از هر جناح يـا حـزب حـاكم بـر ورزش؛      هاي مرتبط با ليگ برتر بدون جانب يتواقع

 .مد نظر قرار دهند) يدادهاي ورزشي ليگ برترروداشتن پوشش خبري مطلوب در اجراي 
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