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 چکيده
 یجمع یهارسانه قیاز طر رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایتوسعه ورزش ن یمیپارادا یالگو طراحیهدف این پژوهش با 

با  ادیداده بن یسازهیبه روش نظر یکاربرد-یاتوسعه ت،یماهی و از لحاظ هدف و فیکنظر راهبرد . روش پژوهش از استانجام شده 
 و ارتباطات و رساانه  ی،ورزش تیریمد یتحقیق: خبرگان دانشگاهکار میدانی کنندگان در است. مشارکت کوربین اشتراس و کردیرو
حاصا    یاشباع نظر ،ستمینظر بمصاحبه با صاحب یبودند که ط یبه روش نظر یریگمسلح با نمونه یروهایورزش ن یستاد رانیمد

پنج دور مصاحبه تا  یدر ط افتهیساختارمهین یهااسناد و مصاحبه یو انتخاب یباز، محور یهایها با کدگذارداده  یو تحل هیگشت. تجز
صورت گرفت.  امدهایگر، راهبردها و پمداخله ،یانهیزم ،یعلّ طیشرا ،یمرکز دۀیپد یهامقوله ییجهت شناسا یبه اجماع نظر دنیرس

آن  ییایا و پاشد  دییتأ پژوهشگروه  یآن توسط اعضا ییساخته بودند که روامحققطبق شیوه نامه  یکدگذار یهاابزار پژوهش برگه
 محاسبه شد.  95/0کدگذاران(  نیتوافق ب بی)ضر اسکاتیپ اریبا معنیز 

 6) یعلّا  طیصاورت شارا  باه  یمیپارادا الگویگانه  6در دل ابعاد  هیگو 218ی و کد مفهوم 165 ،مقوله 28در قالب  یفیک جینتا
(، هیا گو 45مفهاوم و   28مقولاه،   3) اهبردها(، رهیگو 21مفهوم و  12مقوله،  4) یو مرکز یاصل دهی(، پدهیگو 43مفهوم و  38مقوله، 

 4) امادها ی(، و پهیا گو 30مفهاوم و   23مقولاه،   5) یانجیا م ایا گار  مداخلاه  طیشرا(، هیگو 37مفهوم و  32مقوله،  6) یانهیزم طیشرا
 قیا از طر رانیا مسالح ا  یروهاا یتوساع  ورزش ن  ینادها یو برآ ندهایشاا یپ جاه یگرفتناد. در نت  ی(، جاا هیگو 42مفهوم و  32مقوله، 
 ،یمسالح در کشاور  مساتلزم اصاالحات سااختار      یروهاا یورزش ن  باشاند. توساع   یو کااربرد  دیا مف تواندیم یجمع یهارسانه
 است. یاو حرفه یتیریمد ،یراهبرد
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 مسلح. یروهاین ی،جمع یهاتوسعه ورزش، رسانه واژگان کليدي:

 مقدمه

و  حیصاح  تیریمد ،ریزیعالوه بر برنامه یا در هر جامعه داریبه توسعه پا دنیرس یبرا

دارد که از مهام   یاریبس تیمد اهمآکار انسانی مناسب، استفاده از منابع یاستفاده از فن آور

و ورزش  یبدنهای تیبه فعال ،پرداختنیکار یروین نیبه دست آوردن چن یبراها راه نیتر

 .قرار داده اسات  ریداشته و آحاد مردم را تحت تأث ریرشد چشمگ ریاخهای است که در سال

آناان در مساا      یو باورهاا هاا  افراد جامعه، نگرش یعادات و رفتار ورزش در همین راستا

و  عاه جامهاای  شیمتقابا  گارا   ریتحت تأث یشدن و توسعه ورزش، همگ یهمگان ،یورزش

باورهاا و   نیا از توساعه ورزش و ا  تیا حماهاای  از راه یکا ی .قرار گرفتاه اسات  ها رسانه

 جمعای  هاای  باشد. رساانه می یجمعهای رسانههای استفاده از ظرفیتو  کردیروها، نگرش

هاا  از اهاداف توساعه ورزش   یاریمهم توسعه ورزش هستند که در تحقاق بسا   یابزارها از

توسعه  تیو اهم یو اجتماع یفرد یاثرگذارند با توجه به اثر ورزش در ابعاد مختلف زندگ

رساانه در  هاای  و ظرفیتمهم، شناخت نقش  نیو نقش واسطه رسانه در ا یآن در سطح مل

 .کرده است دایآن ضرورت پ یمناسب براهای ریزیتوسعه ورزش و برنامه

اصالی  هاای  و سیاسات ها در برنامهورزش آمادگی جسمانی و  و اهمیت دیبا وجود تاک

 سات یمشخص ن در راستای  افزایش توان رزم و سالمت جسمانی کارکنان،مسلح  یروهاین

توساعه   یشاده بارا  بینای  شیپموجود و های تیظرفاز تا چه حد برای دستیابی به این مهم 

هاای  اینکه رساانه  توجه به بنابراین بامسلح مورد استفاده قرار گرفته است.  یروهایورزش ن

استفاده از ظرفیات  ، باشدمی جمعی از عوام  بسیار مهم در تحقق توسعه ورزش درکشورها

 کند.می جمعی درتوسعه ورزش نیروهای مسلح ضرورت پیداهای رسانههای و کارکرد

 

 . کليات1

 بيان مسئله. 1-1
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بسایاری از   دهد کاه می درخصوص اهمیت و جایگاه ورزش درکشورها نشان هابررسی

بیشاتر باه    ورزشای  و رویادادهای  برناد می استفاده واال اهداف ورزش برای از ملی رهبران

. در (2021، 1)اخمادکریمف وامیناوا  شاود مای  استفاده المل بین درروابط سیاسی ابزارتبلیغات عنوان

 باه  ماردم  هادایت  بارای  هاا دولت و هادست حکومت در مهم ابزاری ورزش حال حاضر،

 است. اهداف سوی

 نقاش  گساترش ورزش  و توساعه  در ایاران  اسالمی جمهوری در که از تشکیالتی یکی

 برخااوردار زیااادی اهمیاات از آنهااا بااه توجااه و هسااتند مساالح نیروهااای دارد، بساازایی

هاای اقتادار ملای و عاما      اقتدار نیروهای مسلح از مهمترین مؤلفاه . (1391پور، )طالبباشدمی

بازدارنگی تهدیدات پیچیده و سیّال دشمنان انقالب اسالمی اسات، نیروهاای مسالح مظهار     

باشند ایان اقتادار   مقاوت و ایستادگی، شرف و افتخار، حصار و دژ مستحکم ملت ایران می

حادود زیاادی باه آماادگی، توانمنادی و      در سایه آمادگی همه جانبه نیروهاای مسالح تاا    

های منابع انسانی بستگی دارد و آمادگی منابع انسانی نیروهای مسلح از مهمتارین  شایستگی

های آمادگی همه جانبه دفاعی بوده و از منظر فرماندهی ک  قوا این آماادگی در ساایه   مؤلفه

دساتیابی باه ایان     هاای آمادگی روحی و معنوی کارکنان شک  خواهد گرفات. یکای از راه  

های بدنی باا اساتفاده قانونمناد از علاوم و فناون      آمادگی کسب آمادگی جسمانی و قابلیت

های کاالن و مارتبط باا ورزش    باشد. در حال حاضر هدفبدنی و توسعه ورزش میتربیت

تواند در پنج گروه همگانی، قهرمانی، فرهنگی، داناش افزایای و توساعه    نیروهای مسلح می

بدنی نیروهای مسالح ایاران را در مسایری    سازمان تربیت 1404گرفته و در افق  منابع جای

صحیح و با تأکید بر تقویت سهم خانواده نظامیان در ورزش قهرمانی به سوی تعاالی پایش   

. یکی از مواردی کاه باا بررسای پیشاینه مادیریت ورزش در      (1398)منوچهری و همکاران، براند 

ریازی و توجاه   ذشته باه آن پای بارده شاد عادم برناماه      سطح نیروهای مسلح در سنوات گ

افزایی و توسعه منابع همزمان به تمامی ابعاد ورزش یعنی قهرمانی، همگانی، فرهنگی، دانش

ای و برحسب شارایط دوران مادیریت   باشد. و مدیران در هردوره به صورت سلیقهو ... می
                                                                                                                                                     
1. Akhmetkarimov & Aminova 
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ه جانباه ورزش حلقاه گمشاده    اناد. درنتیجاه توساعه هما    خود به یک یا چند بعد پرداخته

ریازی و ترسایم   مدیریت ورزش در سطح نیروهای مسلح باشد که این مهم نیازمناد برناماه  

 حیاات  است که بزرگی انقالب با مواجه داریم قرار آن در ما که باشد. عصریمی نقشه راه

 زنادگی  بار  هارسانه پدیده سلطه و عصر ارتباطات عصر است، دیده به خود تاکنون انسان

هاا،  های ارتباطی به ویژه رسانهرشد سریع در فناوری .(1392و همکاران،  )خالدیان استها انسان

هاای  هاا باه شاک    های جدیدی بارای آنهاا شاده اسات. تناوع رساانه      منجر به تعیین نقش

ای را در برابار جواماع   مطبوعات، رادیو و تلویزیاون و اینترنات، دنیاای جدیاد و گساترده     

باا   کاه  تحوالتی همراه به ارتباطات عصر در نوین هایرسانه داده است. ظهورمختلف قرار 

 را پیشین اصول مفروضات و از بسیاری است، شده حاص  آنها تأثیرگذاری حوزه گسترش

 اماروز  هارسانه .است کشیده به چالش مردم با حاکمان و دولتمردان بین روابط ساختار در

از  را دنیاا  ماردم،  دارناد.  جامعاه  خود و از هاانسان تعریف سازی و واقعیت در مهمی نقش

 و ساازی هویات  عناصار مهام   از یکای  باه  تبدی  آنها فهمند.می و نگرندمی هارسانه منظر

های جمعی بعد از ساعات خواب و به طوری که عجین شدن با رسانه اند.شده جوییهویت

زندگی بشار قارار گرفتاه اسات.امروزه     استراحت و انجام کار و فعالیت در جایگاه سوم در 

اصلی در کشورهای توسعه یافته جهت تحقاق اهاداف ورزش اساتفاده از    های یکی از ابزار

های جمعی و کارکردهای مختلف آن از قبی  پخش زنده، معرفی قهرمانان و امکاناات  رسانه

 سازی،تمانگف رسانی،افزاری، توریسم ورزشی، حس افتخار ملی، اطالعافزاری و نرمسخت

باشد که این مهم در می جامعه و ... در ورزشی سازیفرهنگ و اجتماعی مشارکت آموزش،

باا بررسای باه     کمتر مورد توجه قرار گرفته است.، کشور ما به ویژه ورزش نیروهای مسلح

هاای  عم  آمده توسط پژوهشاگر مهمتارین عواما  فقادان حضاور و اساتفاده از ظرفیات       

عادم شاناخت کاافی مادیران و کارشناساان       ، رزش نیروهای مسلحجمعی در وهای رسانه

ساختار طبقه بندی و امنیتی در نیروهای مسالح و   ، آنهای حوزه ورزش از رسانه و کارکرد

 جمعی  راهای فقدان ساختار سازمانی روابط عمومی بعنوان متولی ارتباط و تعام   با رسانه

هاا و  ها، برنامهطرح هیکل از طریق فرا تحلی ( 1398و همکاران ) یمنوچهر توان نام برد.می
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توساعه   یاصال  یراهبردهاا  رانیا مسالح ج.ا.ا  یروهاا ین یورزش یهاسازمان یاسناد راهبرد

و توساعه   یای افزاداناش  ،یفرهنگ ،یقهرمان ،یمسلح را در پنج گروه همگان یروهایورزش ن

مانناد ساهاه، بسایج، ارتاش،      تبیین نمودند. اما با توجه به گستردگی نهادهاای نظاامی  منابع 

هاای مختلاف نظاامی ازجملاه زمینای، هاوایی،       نیروی انتظامی و وزارت دفاع، وجود رسته

گر در این ای، مداخلهدریایی، مرزبانی و... برنام  توسع  جامع با شناسایی عوام  علّی، زمینه

   حوزه با رویکرد مشخص تبیین نشده است.

در نیروهای مسلح،نبود یک الگوی متمرکز و جامع  بنابراین دغدغ  اصلی توسع  ورزش

 نیضمن تدو، پژوهش حاضر نیبنابرا باشد.جهت توسع  ورزش کارکنان پایور و وظیفه می

تحقاق   ی،انجیا گار و م عواما  مداخلاه   نیو بسترساز و همچن یانهیزم طیجامع شرا یالگو

 نیین تبآ یامدهایو پ یعل طین م را با ذکر شرا شتوسعه ورز یراهبرد یهااهداف و برنامه

 باشد:می پاسخ به سواالت زیر و در صدد نموده است

 های جمعای رسانه کردیمسلح با رو یروهایورزش ن  مطلوب جهت توسع یالگو -1

  چیست؟

هاای  رساانه  کردیمسلح با رو یروهایورزش در ن  و مؤثر توسع یدیکل یهامقوله -2

 کدامند؟جمعی 

 

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-2

باا   .اسات  شده توجه کمتر یافته، سازمان به طور نقش رسانه در ورزش، به ما کشوردر 

هاا  های انجام شده توسط پژوهشگر، این مهم با وجود اهمیت و جایگاه ویژه رساانه بررسی

 ابزارهای جمعی از هایرسانهدر سطح ورزش نیروهای مسلح تاکنون پرداخته نشده است. 

از  اثرگذارناد.  ورزش توساعه  از اهاداف  بسایاری  تحقاق  در که هستند ورزش توسعه مهم

های کشور در زمینه آن قدرت و اقتدار با هر کشور در ورزش پیشرفت و توسعه آنجایی که

توان گفات یکای از   دارد می نزدیکی رابطه مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ...

نظر به ضرورت توساعه  باشند یمظاهر این اقتدار و قدرت در کشور ایران نیروهای مسلح م
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در ورزش در نیروهای مسلح و نبود الگوی کیفی و جامع جهات توساع  ورزش نیروهاای    

 و هااای جمعاای در سیاسااتگذاریهااا و کارکردهااای رسااانهتااوان از ظرفیااتمساالح، ماای

مند شد. بناابراین از الزاماات توساعه    ورزش در نیروهای مسلح بهره های توسعهریزیبرنامه

هاا جهات پیشابرد اهاداف     در نیروهای مسلح تدوین الگوی جامع با رویکرد رسانهورزش 

باشد. الگویی که ضمن افزایش شناخت بیشتر مدیران ارشد و اجرایی حاوزه  ترسیم شده می

هاای موجاود بارای انجاام     ها و فرصتکارکردهای رسانه، ظرفیت ، ورزش نیروهای مسلح

ی سطح کمّای و  سازد و موجب ارتقاه را نمایان میهای  توسعه ورزش از طریق رسانبرنامه

هی ورزشی و تقویت آماادگی جسامانی و یاادگیری مهارتهاای رزمای      کیفی اجرای فعالیت

هاای  ها و حضور با قدرت در مسابقات ورزشی و قهرماانی رشاته  برای انجام بهتر مأموریت

 گردد. المللی میمختلف ورزشی در میادین بین

ناخت و اساتقبال عماوم ماردم از قهرماناان و ورزش نیروهاای      در حال حاضر عدم شا 

، کمرنگ شدن انگیزه و رغبت قهرمانان ورزشی در نیروهای مسلح بدلی  دیده نشدن، مسلح

دیهلماسای ورزشای    ، استقبال کم حامیان مالی به دلیا  نباود پوشاش رساانه ای در ورزش    

ای بعنوان عوام  تسهی  گار،   فقدان ساختار و تجهیزات رسانه ، ضعیف در نیروهای مسلح

فقدان نظام اطالع رسانی و همبستگی ورزشی و ضعف دانش رسانه ای  از جمله مهمتارین  

 جمعای در ورزش نیروهاای مسالح   های رسانههای عوام  کم توجه به کارکردها و ظرفیت

ش ها در توساعه ورز با توجه موارد مطرح شده در زمینه نقش و جایگاه مهم رسانه باشد.می

در بین کشورها  و همچنین مغفول ماندن ایان مهام در ورزش نیروهاای مسالح، پاژوهش      

تواند راهگشای بسیاری از موضاوعات مهام توساعه ورزش نیروهاای مسالح در      حاضر می

درمجموع ماوارد زیار در خصاوص اهمیات و ضارورت       های جمعی باشد.تعام  با رسانه

 گردد :جمعی بیان میهای رسانهتحقیق توسعه ورزش در نیروهای مسلح از طریق 

 انجام نشدن تحقیقات کافی در حوزه رسانه و ورزش نیروهای مسلح. -1

 ای الزم در توسعه ورزش نیروهای مسلح.ها و راهبردهای رسانهفقدان سیاست -2

 بنیان در زمینه توسعه ورزش نیروهای مسلح.نبود الگوی بومی، اجرایی و دانش -3
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 . پيشينة تحقيق  1-3

( عوام  رفتاری، ساختاری و محیطی را مؤثر بر افازایش  1400و همکاران )رکلو پس( 1)

 المللی، معرفی نمودند.های ورزشی نیروهای مسلح ایران در مسابقات بینکیفیت و موفقیت

 یپارداز  ریتصاو  راتیتاأث  یمدل ارتباط نیتدو»( در 1399و همکاران ) فیعفیهمت( 2)

نشاان داد   «رانیا ا یاساالم  یمسالح جمهاور   یروهایبر توسعه ورزش ن یباندهیو د یجمع

و ورزش  751/0 ریمسا  بیباا ضار   یبار ورزش همگاان   ناده یاز آ یرپردازیتصو یهامؤلفه

 ریب مسا یباا ضار   یو قهرماان  یورزش همگان یرهاییو متغ 244/0 ریمس بیبا ضر یقهرمان

 بیباا ضار   یبر ورزش همگاان  یورزش یباندهید یهامؤلفه نیمعنادار هستند. همچن 384/0

باا   یو قهرماان   یهمگان یرهایو متغ 466/0 ریمس بیبا ضر یو ورزش قهرمان 652/0 ریمس

 نیشاتر یب 671/0مسلح با  یروهایبر توسعه ورزش ن ی. ورزش قهرماندارندیمعن زین 533/0

و  یورزش قهرماان  تیا و در نها یرتباه بعاد   383/0باا   یو پس از آن ورزش  همگان ریتأث

   دارند. یرگذاریتأث 280/0با  یهمگان

مادل توساعه    یطراحا »خود با عناوان   قی( در تحق1399کاالر و همکاران ) ییرزا( می3)

 رهایو مسا  ندهایفرآ ها،یکه  عوام  استراتژ دندیرس جهینت نیبه ا «رانیا یآموزورزش دانش

 قیا از طر زیا ن نفعانیو عام  ذ باشندیتوسعه م یامدهایبر پ یداریو معن میاثر مستق یدارا

 .توسعه اثر دارد یامدهایبر پ هایاستراتژ

عواما    یبندو رتبه ییشناسا»خود با عنوان  قی( در تحق1399و همکاران ) یروانشی (4)

کاه   دندیرسا  جاه ینت نیا به ا« مسلح یروهایتوسعه ورزش کارکنان رسته بهداشت و درمان ن

و  یطا یعواما  مح  ت،یریتوساعه مشاارکت، ماد    رساخت،یشام  ز بیابعاد به ترت نیمهمتر

الزم در حوزه ورزش  یرساختهایبوجود آوردن ز هاافتهیهستند و  با توجه به  یعوام  فرد

 .است یمشارکت کارکنان ضرور شیافزا یمختلف برا یهادر بخش
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نقااش  یالگااو یطراحاا»خااود بااا عنااوان  قیاا( در تحق1399و همکاااران ) مشااتاقی (5)

مواناع توساعه، عواما      یهاا شااخص « کشور یدر توسعه ورزش همگان یجمع یهارسانه

حاصا  از توساع  ورزش    یامادها یتوساعه و پ  یعوام  توسعه دهنده، راهبردها گر، یتسه

 نیاز مهمتار  یکا یکردند رسانه  انیو ب دکردن ییها را شناسابا توجه به نقش رسانه یهمگان

 .  است یعوام  در گسترش ورزش همگان

الگوى راهبارد ى توساعه ورزش   »با عنوان  ی( در پژوهش1399و همکاران ) قادری( 6)

مقولاه اصالى شناساایى کاه شاام  مؤلفاه نیازهاا و         6، در بخاش علاى   «در نیروى انتظامى

نفعان، الزامات قانونى و نظارتى، توسعه مشارکت ورزشى، عواما  سااختارى،   انتظارات ذی

 نیاز به توسعه ارتباطات است. وها نیاز به منابع مالى و زیرساخت

در توسعه مشاارکت   یجمع یهانقش رسانه» بررسی در( 1398) همکاران و ( دهقان7)

 یهای جمعا نقش های رسانه نیکه مهمتر دندیرس جهینت نیبه ا« بخش خصوص در ورزش

نقش فرهنگ  تیاولو بیبه ترت  یدر ورزش استان اردب یدرتوسعه مشارکت بخش خصوص

   است. یو مشارکت اجتماع زشآمو ،یرسانسازی و اطالعآگاه ،یغیسازی، تبل

 فهیوظ 6 مسلح روهایینورزش که سازمان  ند( نشان داد1398) همکاران ی وغفور( 8)

برگازاری  ی، هاای ورزش صابحگاه  راه اندازی و مشارکت حداکثری در برناماه اصلی نظیر: 

 هیا تهی و ورزشا  هاای ونیباا فدراسا  ناماه  انعقاد تفااهم ، هاشیها و هماجشنواره، دادهایرو

 ی دارد. در توسعه ورزش همگان کارکنان شناسنامه سالمت

در  یجمعا  یهاا نقاش رساانه  »( با عناوان  1397و همکاران ) یسجاد قیتحق جنتای (9)

 یهاا کاارکرد رساانه  »عاما    6از آن دارد کاه   تیحکا« و ارا ه الگو یتوسعه ورزش قهرمان

در توسعه مناابع   یجمع یهاکارکرد رسانه» ،«یورزش قهرمان یدر توسعه منابع انسان یجمع

ورزش  یهارساختیدر توسعه اماکن و ز یجمع یهاسانهکارکرد ر» ،«یورزش قهرمان یمال

کاارکرد  » ،«یورزش قهرماان  یعلما  طیدر توساعه محا   یجمع یهاکارکرد رسانه» ،«یقهرمان

 یجمعا  یهاا کارکرد رسانه»و  «یورزش قهرمان یحقوق طیدر توسعه مح یجمع یهارسانه
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 فاا ینقاش ا  یقهرماان در توسعه ورزش  توانندیم «یورزش قهرمان یفرهنگ طیدر توسعه مح

   کنند.

ابعااد   یریرپاذ یتأث یبررسا »خود باا عناوان    قی(در تحق1396و همکاران ) ( قاسمی10)

« (رانیا نور ا امیپ یهادانشگاه ی)مطالعه مورد یجمع یهااز رسانه یتوسعه ورزش دانشگاه

 6و مطبوعات بر ابعاد توساعه، تنهاا در    ویراد ون،یزیتلو ریتأث نیب سهینشان دادند که در مقا

بهباود عملکارد    ،ینسابت باه ورزش دانشاگاه    یعماوم  یبعد شاام  ارتقااس ساطح آگااه    

 یارتقااس آگااه   ان،یا مرب یبهباود، عملکارد فنا    ،یاستعدادهای ورزشا  ییورزشکاران، شناسا

 .وجود دارد دارییهای ورزش تفاوت معناستراتژی نییتع ،یورزش دانشگاه رانیمد

در توساعه  هاا  ی و رسانهورزش ینگارنقش روزنامه ر( ب2020) 1و بوهمر سون( هاری11)

   .ها از طریق ورزش اشاره داشتندرکشومیان   و صلح

نگهاداری و دسترسای    ،یورزشا  شرفتهیپ زاتیتجه( بر 2017) 2اجادی و همکاران (12)

توساعه  ی در مال بودجه و منابع آسان به اماکن ورزشی، نیروی انسانی، هماهنگی و مدیریت

 در ورزش ورد اشارهم هایپژوهشاز  کدامچیهاشاره کردند.  هیجرین ینظام یروهایورزش ن

و  اناد نگرفتاه  شیرا در پ ایتوسعه یالگو یبر طراح یکالن و مبتن کردیرو، نیروهای مسلح

 انریو باه ماد   ییشناساا  نیروهای مسلحورزش  و توسع  یگذاراستیس یبرا ییهاشاخص

در  یقاو  ییو اجرا یعلم ییتا مبنا نشده است، یمعرف سازمان ورزش نیروهای مسلح یعال

 . شودباره فراهم  نیا

 

 تحقيق   یها. سؤال1-4

مسالح باا رویکارد    رزش در نیروهاای  توسع  و یمطلوب براالگوی اصلي:  . سؤال1-4-1

 جمعی چگونه است؟ هایرسانه
 فرعي:   یها. سؤال1-4-2

                                                                                                                                                     
1. Harrison & Boehmer 

2. Ajadi & et al. 
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از  رانیا ا یاساالم  یمسالح جمهاور   یروهاا یورزش ن  توسع . پدیده اصلی و مرکزی1

 ؟های جمعی چیستطریق رسانه

ورزش   ساع تومؤثر بر راهبردهاای  گر مداخله طیشرای و انهیزم طیشرا ،علّی . شرایط2

 کدامند؟ یجمع یهارسانه قیاز طر رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین

 قیا از طر رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهایورزش ن  توسع یامدهایراهبردها و پ. 3

 ؟چیست  یجمع یهارسانه

 

 های تحقيق  . هدف1-5

توساع  ورزش در نیروهاای مسالح از     یمطلوب بارا وی تدوین الگ . هدف اصلي:1-5-1

 جمعی. هایطریق رسانه
 های فرعي:. هدف1-5-2

 یمسالح جمهاور   یروهاا یورزش ن  توسع . شناسایی و تعیین پدیده اصلی و مرکزی1 

 های جمعی.از طریق رسانه رانیا یاسالم

گار ماؤثر بار    مداخلاه  طیشارا ی و اناه یزم طیشارا ، علّای  . شناسایی و تعیاین شارایط  2

 یهاا رساانه  قیا از طر رانیا ا یاساالم  یمسلح جمهاور  یروهایورزش نتوسع   یراهبردها

 ی.جمع

 یمسالح جمهاور   یروهاا یورزش ن  توساع  یامادها یراهبردها و پ. شناسایی و تعیین 3

 ی.جمع یهارسانه قیاز طر رانیا یاسالم

 

 . روش شناسي تحقيق  1-6

کااربردی  -ایاست که از لحاظ هدف و ماهیت، توسعه کیفی نظر راهبرداز  هشوپژ نیا

 نیتادو به شناسایی و  نیتراوس و کوربشامند نظام با رویکرد ادیبنسازی داده با روش نظریه

های جمعی پرداختاه اسات.   توسعه ورزش نیروهای مسلح از طریق رسانه یمیپارادا یالگو
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سااختار  هاای نیماه  اسناد و مطالعات پیشین و مصاحبه 1های باز، محوری و انتخابیکدگذاری

 یساتاد  رانیارتباطات و رسانه و ماد  ،یرزشو تیریمد یخبرگان دانشگاهیافته با مشارکت 

و اجماع نظاری جهات    2به روش استقرایی تا رسیدن به اشباع نظریمسلح  یروهایورزش ن

 قیا از طر رانیا مسالح ا  یروهایورزش ن  توسعسازۀ اصلی  6های ها و مقولهگویه ییشناسا

بار اساتفاده از    3مناد نظاام انجام شد. طرح تحقیق  دور مصاحبه دلفی 5ی در جمع یهارسانه

ها از طریق کدگذاری بااز، محاوری و کدگاذاری انتخاابی تأکیاد دارد و      مراح  تحلی  داده

 پردازد. درمنطقی یا تصویر تجسمی از نظریه در حال تکوین می 4همچنین به عرضه پارادایم

 مفااهیم، هاا،   مقولاه  دل از هاهینظر، 1طبق شک   ها،داده کدگذاری با و مرحله سه این طی

 حاص  شد. 5هاکدها و داده

                                                                   

 
 محورروند تبدیل داده به نظریه در نظریه زمينه -1شکل 

 

 ماه ین یهاا مصااحبه  قیا از طر یبه اشباع نظار  دنینفر تا رس 20 کنندگانمشارکت تعداد

ها تکاراری شاد و بارای اطمیناان     . یعنی از نفر بیست و یکم، دادهبود قیو عم افتهیساختار

نظر بیست و چهارم هم انجام گرفت، اما کد باز )گوی ( جدیدی ها تا صاحببیشتر مصاحبه

 6باه طاور نظاری )قضااوتی(    نظران، خبرگان و صاحببرای انتخاب  یریگنمونه اضافه نشد.

افراد بر اساس داوری و قضاوت گروه پژوهشی صورت گرفات   انتخاب این انجام شد، زیرا

 در ماورد نیااز   اطالعاات  ارا اه  به نظر گروه پاژوهش بارای   که شدند انتخاب هایینمونه و

 یهاا اساتفاده از پرساش  شام   قیتحق یهاابزار گردآوری داده .داشتند قرار موقعیت بهترین

                                                                                                                                                     
1. Open Coding, Axial Coding, Selective Coding 

2. Theoretical Saturation 

3. Systematic 

4. Paradigm 

5. Theories, Categories, Concepts, Codes, Data 

6. Theoretical sampling or Judgmental sampling 

 داده

 

 مفاهيم کدها
اه

            هینظر هامقوله
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ساااخته جهاات محقااقباار اساااس شاایوه نامااه  یکدگااذار یهااابرگااه و افتهیساااختار مااهین

نظران صاحببا  مصاحبهای و برای مطالعات کتابخانه یو انتخاب ،یباز، محور یهایکدگذار

سازۀ الگوی پارادایمی اشاتراوس   6در  فکریدور رایزنی و هم 5در  گروه پژوهش پژوهش

. باا توجاه باه مطالعاه ساوابق و      بنادی شادند  سارانجام دساته  تجزیه و تحلی  و  و کوربین

آرا  یو مشاوره و بررس هانامهانیکتب، مقاالت و پا نه،یشیپ اتینظری و ادب یمستندات، مبان

   گرفت: انجام یفیگام به صورت ک سهو نظرات متخصصان در 

 ی مصاحبه؛  پژوهش یهاپرسش نیای و تدو: مطالعات کتابخانه1گام

 ؛  با مصاحبه هاداده یگردآور: 2گام

  ی و اجماع.فیک یهاداده  یو تحل هیتجزپس از اشباع نظری، : 3گام

روش ممیزی،  توسط اعضا قیتطباز  ،های پژوهشداده یی )راستی(از روا نانیجهت اطم

از  )درساتی( آن  ییایا پااستفاده گردیاد و در تعیاین    1گراییمشارکتی بودن پژوهش و کثرت

، کدگاذاران  نیتوافق با  بیمصاحبه، با )ضر یمدون برا یچارچوب یرکارگیو به هیته قیطر

بار اسااس شایوه    مصاحبه  5 یکدگذار یبه طور تصادف یعنی( کنترل شد. 2معیار پی اسکات

)دانشاجوی مقطاع دکتاری    باه دو کدگاذار مجارب    سااخته  های کدگذاری محققنامه برگه

 ایشان توافق بیضر انیو در پا داده شد( مدیریت ورزشی و آشنا به ورزش نیروهای مسلح

 محاسبه شد. 95/0
 

 هاشوندگان در مصاحبهشناختي مصاحبهویژگي سطح تحصيالت و جنسيت جمعيت -1جدول شمارة 
 شناختيویژگي جمعيت

 

 

 

 جنسيت

خبرگان 

دانشگاهي 

 ورزشي مدیریت

خبرگان 

دانشگاهي 

ارتباطات و 

 رسانه

مدیران ستادی 

 یروهايورزش ن

 یمسلح جمهور

 مجموع

 زن مرد زن مرد زن مرد

 1 0 1 0 0 0 0 کارشناسی 

                                                                                                                                                     
1. Member Check, Auditing, Participatory & Triangulation 

2. Scott’s pi 
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سططططططح 

 تحصيالت

 5 0 5 0 0 0 . کارشناسی ارشد

 14 0 4 0 3 2 5 دکتری

 20 0 10 0 3 2 5 مجموع

 

 . ادبيات و مباني نظری تحقيق2

 تعریف توسعه 2-1

بهتار   ، وساعت دادن، فاراك کاردن،   «لفاف و پوشش»خروج از  یمعناتوسعه در لغت به 

حالات   کیا  ۀدهناد نشان ،یبعد چند یندیعنوان فرآتوسعه به. شدن و قدرتمند شدن است

ه کا  یدر جهت آرمان ش،یخو یاز امکانات کمّ یفیطور ک به هکه جامع یطیشرا یعنیاست؛ 

 .کندیجانبه استفاده م طور همه خودش قا   است، به یبرا

 

 توسعه ورزش مفهوم 2-2

 سااختارها،  بار  مبتنای  کاه  گرفت نظر در ورزشی هایسیاست توانمی را ورزش توسعه

 طبقاات  و هاا گاروه  در افاراد  شاود مای  موجب که است فرآیندهایی و هافرصت ها،سیستم

 و ساوتیریادو )بخشند  بهبود مطلوبی میزان به را خود عملکرد و کنند شرکت ورزش از خاصی

 وجاود  ورزش توسعه در پایین به باال و باال به پایین رویکرد دو کلی طور . به(2008، 1همکاران

هرم  در ورزش سطوح از باید ورزش توسعه که شودمی فرض باال به پایین رویکرد در دارد

 بارای  محبوبیات  ایجااد  و ماردم  هماه  مشاارکت  جلاب  اصلی هدف و آغاز ورزش توسعه

 ورزشای  المللای  باین  موفقیات  هدف پایین، به باال رویکرد در.است بدنی فعالیت و ورزش

 گااذاری ساارمایه ورزشاای رشااته چنااد یااا و یااک اعااتالی و رشااد باار آن در کااه اساات

 .(2009 سوتیریادو،)شودمی

 

 نيروهای مسلح 3-2

                                                                                                                                                     
1. Sotiriadou & et al. 
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نیروهای مسلح نهادی اجتماعی است که اقتدار آن باه شاک  مساتقیم و غیرمساتقیم در     

پیشرفت و ترقی دیگر نهادهای اجتماعی مؤثر است. از عناصر موفقیت نیروهاای مسالح در   

های الزم های محوله، داشتن آمادگی جسمانی و برخورداری کافی از قابلیتانجام مأموریت

)ستاد ک  نیروهای مسلح، معاونت طرح و برناماه  باشد های مختلف میقعیتبرای استفاده از بدن در مو

سهاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی ن.م ، . نیروهای مسلح شام  ارتش ج.ا.ا(1390و بودجه،

 باشد .می و نیروی انتظامی

 

 های جمعيرسانه 4-2

 رواباط  منباع  یاک  طارف  از جریاان اطالعاات   که است آن معنی به جمعی هایرسانه

 .(2008 و همکااران،  1)دنایس برساد   نفار  هامیلیون به سرعت به و شکلی کارا به تواندمی عمومی

 نیو ماؤثرتر  نیو مهمتار  شاوند یجامعه محسوب ما  یها به عنوان مرکز عصبامروزه رسانه

. (1392 )قاره و همکااران،  ارتباطاات هساتند    ناد یدر تحقاق فرآ  هایابزار انتقال اطالعات و آگاه

توساعه   تواناد یدر هار کشاور ما    یاهداف مل یدر راستا یجمع یهاهدف رسانه نیمهمتر

 . (1391 ،یو داوود یفی)ظردارد  یمختلف یورزش باشد که خود ابعاد و محورها

 

 هاآن ليتحل و هیتجز ی تحقيق وهاافته. ی3

پژوهش( پس از اجمااع  گروه  دییمورد تأ یهاپاسخ ندیبرآها )تجمیع و خالصه مصاحبه

ارا ه شده توسط کاوربین   یبا توجه به راهنماآمده است.  2و اشباع نظری در جدول شمارۀ 

 کیا گفت که ابتدا باا تفک  دیبا ،یباز و محور ی( در مورد انجام کدگذار2008و اشتراوس )

 بااز  کادهای  تا شد تالش هاپاراگراف ایدر داخ  خطوط  امیپ یمتن مصاحبه به عناصر دارا

 )جازس باه کا (   2باه روش اساتقرایی   هاای کدگاذاری،  ها( در قالب شایوه ناماه برگاه   )گویه

ها در چهار و مفاهیم به مقوله میمفاهبه   هاگویه . یعنی ابتدااستخراج شوند یاصل هایمقوله

                                                                                                                                                     
1. Dennis 

2. Inductive approaches 
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 ناده . انگیزان3(، هاکننده یتسهو  هارانشیپها )دهنده. سوق2ها(، موانع )بازدارنده .1محور )

 رانیا مسلح ا یروهایورزش ن  ( توسع)ملزومات . جذابیت4(، هادهندهزشیانگها و محرک)

 بازر::  خوشاه )ساازه(   6 قالاب  در هاسهس مقوله قرار گرفتند، یجمع یهارسانه قیاز طر

 امادها یو پ یامداخلاه  طیشارا  ،ایناه یزم شارایط  راهبردهاا،  پدیاده مرکازی،   ،یعلّا  طشرای

 الگوی ،مقوالت آشکار نیروابط ب ینشیگز یدر مرحله کدگذار تیدر نها. شدند یبنددسته

آمد. به دلی  گساتردگی کادهای بااز تنهاا باه مفااهیم و تعاداد         فراهم هاهینظر ی ومیپارادا

 .اشاره شد 2کدهای باز آن و کدهای محوری و انتخابی در جدول شماره 
ی هارسانه قیاز طر ایران مسلح یروهايتوسعة ورزش ن یالگو» دراجماع نظرات  -2جدول شمارة 

 «يجمع

 ردیف
 12مقوله،  4) یو مرکز ياصل دۀیپد  های )کد باز(مفاهيم و تعدادگویه

 (گویه 21 و مفهوم

 ياصل دۀیپد یهامقوله

 مرکزیو 

1 

و  گذاراناستیس انیعم  و روابط م وهیش. 2ی، روابط ساختار .1

 توسعه. 4، مطلوب ورزش یهایژگیو و هاارزش. 3ی، اصل رندگانیگمیتصم

 گویه(. 4مفهوم،   4ی، )جمع یهاورزش بدون حضور رسانه

 فیتعار یبندطبقه

 یروهایتوسعه ورزش ن

مسلح طبق روابط 

 انیم یساختار

 مختلف یهابخش

 گویه(. 3مفهوم،  2) هارسانه سرعت. 2ی، جمع یهابا رسانه رانیتعام  مد .1 2

 نیب یارسانهتعام  

 یروهایورزش ن رانیمد

 هامسلح  با رسانه

3 
ها بر رسانه یاثرگذار. 2، مسلح یروهایورزش ن یبه توسعه یتینگاه حاکم .1

 گویه(. 6مفهوم،  2ی، )و حکمران یحکمرانان ورزش

کالن کشور  یهااستیس

 در توسعه ورزش

4 

و  یارسانه تیشفاف. 2، عموم مردم نیها در بورزش و رسانه نیتعام  ب .1

 4ی. )مال یحام. 4ی، غیلتبو  یآموزش ،یفرهنگ هاینقش. 3، همبستگی شیافزا

 گویه(. 8مفهوم، 

ها با رسانه کیارتباط نزد

 ورزش

 و مفهوم 38مقوله،  6) ... ؛ ورزشتوسعه  مؤثر بر  يعلّ طیشرای هاهیو تعدادگو ميمفاه

 (گویه 43
 يعلّ طیشراهای مقوله

1 

 یهاتیمحدود. 3ی، سازمان فرهنگ. 2، سازمان یتعامالت ورزش تیظرف. 1

 یساختاروحدت  عدم. 6ی، ادار سالمت. 5ی، النیتشک ساختار. 4ی، ساختار

 گویه( 6مفهوم، 6) ی.هاگانی نیب

 یسازمان یارهایمع
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2 

 وجود. 3ی، انسان یروین تیو کم تیفیک. 2، خاص مخاطب یهایژگیو. 1

 قیو تشو  جذب. 6، به ورزش ازین. 5، هاخانواده نییپا مشارکت. 4، متخصص

 .یبالقوه انسان یهاتیظرف. 8یی، ایجغراف یپراکندگ. 7، ورزشکاران نخبه

 گویه( 9مفهوم، 8)

 یانسان یروین

3 

 یورزش یهاباشگاه. 2، دادهایرو یمسابقات و تجربه در برگزار یبرگزار. 1

 یآمادگ یابیارز نظام. 4ی، المللنیو ب یمل یهایکرس یدارا. 3ها، گیحاضر در ل

 8مفهوم،  6) مسابقات یبرگزار یباال نهیهز. 6ی، ارسانه غاتیتبل. 5ی، جسمان

 گویه(

 یورزش یدادهایرو

 متنوع

4 

در اهداف و  شفافیت. 3ی، استانداردساز. 2ی، عادالنه بودجه ورزش عیتوز. 1

 مناسب یبانیو پشت  ارتباطات. 5، ورزش یعال یوجود شورا. 4، رفع ابهام

 گویه(7مفهوم،  6) رانیمد یریپذتیمسئول. 6، رانیمد

 یتیریمد یهاشاخص

5 

. 4، هاتأثیر رفتاری رسانه. 3، هاتأثیر عاطفی رسانه. 2، هاتأثیر شناختی رسانه. 1

 یهارسانه هیو دو سو یتعامل رابطه. 5ی، و شخص یخصوص میحر دیتهد

نحوه انعکاس . 8 ی،و پوشش خبر هامصاحبه. 7، اطالعات شفافیت. 6ی، جمع

 (هیگو  8 ،مفهوم 8اخبار )

 یهاها و چالشنقش

بر مخاطب و  یارسانه

 جامعه

6 
، شفاف یهارساختیز. 3، حاکم اید ولوژی. 2، توسعه یسرمای  اجتماعی برا. 1

 (هیگو5 ،مفهوم 4. )یعلم یهارساختیز. 4

در  یرساختیز یارهایمع

 مسلح یروهاینورزش 

 37 و مفهوم 32مقوله،  6: )... مؤثر بر راهبردها یانهيزم طیشرای هاهیو تعدادگو ميمفاه

 (گویه

 طیشرا هایهمقول

 یانهيزم

1 
 مسا  . 4، مثبت به ورزش نگرش. 3ی، زشیانگ عوام . 2ی، عوام  انسان. 1 

 (هیگو 8 ،مفهوم 6). یادانش رسانه ضعف. 6، متخصص یانسان یروین. 5ی، شخص

 یفردهای رساختیز

 محور()انسان

2 

. 4، رانیمد قهیسل اختالف. 3، و تعهد تخصص. 2، مرتبط التیفقدان تحص. 1

، رانیهماهنگ مد عملکرد. 6ی، رساننظام اطالع فقدان. 5، رانیمد یکارمحافظه

 عدم. 10ی، حفاظت مسا  . 9ی، بانک اطالعات . نبود8ی، استقالل سازمان عدم. 7

 (هیگو 10 ،مفهوم 10) ی.ورزش یهاابالغ یضمانت اجرا

و سبک  یتیریعوام  مد

 تیریمد

3 

 یدسترس. 2، مسلح کشور یروهایورزش ن یو بودجه نا کاف  یموانع مال. 1

بودن  گانیرا. 4، فروش ایاجاره و  یمجوزها. 3، ناعادالنه عیسخت و توز

 (هیگو 6 ،مفهوم 4) .ورزش

 یمسا   مال

4 

 موانع. 4، قوت نقاط. 3ی، سطوح ورزش تیاولو عدم. 2ی، ارسانه زاتیتجه. 1

 یو علم یمال مؤسسات. 6ی، تخصص یرسانه جمع فقدان. 5ی، ساختار

 (هیگو 7مفهوم و  6). . مسلح یروهاین

 یعوام  ساختار
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 (هیگو 2، مفهوم 2) .مناسب غاتیتبل عدم. 2ی، اخالق – یارزش یفضا. 1 5
 اخالقی – یعوام  ارزش

 یغیو تبل

6 
. 3، هاو نقد سازنده  رسانه یغیتبل نقش. 2، هارسانه یاجتماع - ینقش فرهنگ. 1

 (هیگو 4 ،مفهوم 4) ی.با واحد روابط عموم یهمکار. 4، هارسانه یآموزش نقش

ها متنوع رسانه یهانقش

 در توسعه ورزش

و  مفهوم 23مقوله،  5)... ؛  گر مؤثر بر راهبردهامداخله طیشرای هاهیو تعدادگو ميمفاه

 (گویه 30

 طیشرا هایمقوله

 گرمداخله

1 
. 3، هارسانه یانجیم نقش. 2، مسلح یروهاینهادها از ورزش ن ریسا تیحما. 1

 گویه( 4مفهوم،  4. )جامعه یهارساختیز. 4، کشور یمثبت عموم نگرش

 یاجتماع یهارساختیز

 یو عرف

2 

 جذب. 4ی، طیمح راتییتغ. 3ی، فراسازمان ارتباط. 2ی، فساد  و رکود اقتصاد. 1

 عالقه،. 6، هاتحلیلی رسانه هایبرنامه. 5ی، مال یو اسهانسرها یگذارهیسرما

 ی،جمع یهاتعدد و عملکرد رسانه

 11مفهوم،  8ی. )ونیزیحق پخش تلو فقدان. 8ی، آورفن راتییتغ سرعت. 7 

 گویه(

مؤثر بر  یطیعوام  مح

 یروهایتوسعه ورزش ن

 مسلح

3 
و  یفرهنگ موانع. 3، کنواختی طیمح. 2، ورزشی هنجارها  و ارزش اجتماع. 1

 گویه( 4مفهوم،  3ی. )اجتماع

و  یعوام  فرهنگ

 یاجتماع

4 
، استیمسلح در س یروهاینرم ورزش ن قدرت. 2ی، مقام معظم رهبر دیتأک. 1 

 گویه( 7مفهوم،  4. ) گر یتسه نیقوان. 4ی، اسیو س کید ولوژیا یهاتنش. 3

 -یاسیعوام  س

مؤثر بر توسعه  یحکمران

 مسلح یروهایورزش ن

5 

 یاردوها. 3ی، المللنیناظر ب ینهادها. 2، تجربه موفق کشورها. 1 :میمفاه

 ،مشترک یالمللنیب

 گویه( 4مفهوم و  4. )سازنده مثبت ریتصو. 4 

 یالمللنیعوام  ب

 و مفهوم 28مقوله،  3)  ...؛ یروهايورزش ن ةتوسع یراهبردهای هاهیو تعدادگو ميمفاه

 (گویه 45
 هاراهبردی هامقوله

1 

 یاستانداردساز. 3، سازمان ورزش التیتشک ثبات. 2ی، مل یگذاراستیس .1

و  محوربرنامه تیریمد. 5ی، سازمان برون و درون ارتباطات. 4، اماکن

، هارسانه یریکارگه سند ب نیتدو 7، انداز مشترکچشم خلق 6ی، ساالرستهیشا

با  یهمکار ینامهوهیش. 10ی، زیربرنامه وحدت. 9ی، ورزش یهلماسید. 8

 یطراح. 13، از قانون یرویو پ نظارت. 12، ورزش یعموم روابط. 11، نهادها

 گویه( 14مفهوم،  13ی. )ابینظام ارز

سطح کالن  یراهبردها

 یروهایتوسعه ورزش ن

 مسلح

2 
 توسعه. 3، هارسانه نیمشترک ب نامهتفاهم الگو و نیتدو.  2ی، بانک اطالعات .1

 ی،فیو ک یکمّ

 یانیسطح م یراهبردها

 یروهایتوسعه ورزش ن
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استفاده مناسب از  یکارهاراه نیتدو. 5، هاگانیورزش  یسازمان یسامانده. 4 

. 6، مسلح یروهایدر ن یجمع یهارسانه یو کارکردها یجمع یهارسانه

. 8، و هواداران یمال انیو جذب حام یابیبازار. 7، برخط یادوره ینظرسنج

 گویه( 20مفهوم،  8. . )مسلح یروهایورزش ن یعلم توسعه

 مسلح

3 

نگرش فرماندهان و  رییقهرمانان تغ یبا معرف یجمع یهانقش رسانه نییتب .1

 ،جوانان زهیانگ

. 4، و مشترک یاختصاص یورزش میتقو. 3ی، ورزش یادهایالمه نیتدو. 2 

ی، جسمان یآمادگ یکاربر یهاورزش توسعه. 5، و اماکن زاتیتجه یبروزرسان

 یسازفرهنگ و یحضور اجتماع تیتقو. 7، اوقات فراغت یسازیغن. 6

 گویه( 11مفهوم،  7. )ورزش

سطح  یراهبردها

توسعه ورزش  یاتیعمل

 مسلح یروهاین

 42 و مفهوم 32مقوله،  4)...؛  یروهايورزش ن ةتوسعی امدهايپی هاهیو تعدادگو ميمفاه

 (گویه

 های پيامدهایمقوله

  ورزش ةتوسع

1 
 یالمللنیب یزبانیگسترش م. 3، انتقال فرهنگ. 2، گسترش دیهلماسی ورزشی .1

 گویه( 6مفهوم،  4ی. )ورزش رانیسف. 4ی، اقتصاد یهاتیو مز
 یفرامل یامدهایپ

2 

 یورزش یهارشته جیترو. 3ی، اجتماع هیسرما توسعه. 2ی، مل یهمبستگ .1

ورزش  توسعه. 6ی، جمع یهافعال رسانه حضور. 5ی، مل یسربلند. 4ی، نظام

 گویه( 7مفهوم،  6) .یمل

 یمل یامدهایپ

3 

 توسعه. 3ی، جمع یهابا رسانه ینامه و همکار تفاهم. 2، رانیمد تیحما .1

 شیافزا. 5ی، ارتباط و تعامالت ورزش گسترش. 4ی، ورزش زاتیاماکن و تجه

. 8ی، مشکالت مال رفع. 7ی، ورزش رساختیز توسعه. 6ی، نظام ادار تیفیک

 گویه( 11مفهوم،  9ی. )منابع مال نیتأم. 9، اماکن یاستانداردساز

در  یسازمان یامدهایپ

 سطح کالن

4 

کارکنان به  یمندعالقه. 2، و کارکنان رانینگرش به ورزش در مد رییتغ .1

 شیافزا. 4، متخصص یانسان یروین پرورش. 3، ورزش و فرهنگ ورزش

 ،و سالمت کارکنان یشاداب شیافزا. 5، تیشفاف

ورزش  توسعه. 8، مناسب از امکانات یبرداربهره. 7، هایتوانمند شناخت. 6 

 ی،و همگان یقهرمان

 زهیانگ شیافزا. 10ی، و روح یو سالمت جسم یشغل تیرضا شیافزا. 9 

 اشتغال. 12، مسلح یروهایورزش ن یفیو ک یسطح کمّ یارتقا. 11، کارکنان

 گویه(18مفهوم،  13.  )فعال مشارکت. 13، مسلح یروهایجوانان ورزشکار در ن

در  یسازمان یامدهایپ

 سطح خرد

دیگاار و دانشااگاهی  اسااتادانو مشااورت بااا  اریبساا هاااییبعااد از بررساا تیاادر نها

 28محاور،   4 قالاب  هاای ماورد اشااره در   گروه  مصاحب  دلفای داده  اجماع ،نظرانصاحب
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 یمیگانه مدل پاارادا  6مشخص شد و در دل ابعاد  )گویه( کد باز 218مفهوم و  165مقوله، 

 یکد باز(؛ مقوله اصال  ای هیگو 42مفهوم و  38مقوله،  6محور،  4) یبه صورت موجبات علّ

مفهاوم   28مقولاه،   3محور، 3(؛ راهبردها )هیگو 21مفهوم و 12مقوله،  4محور، 4) کزیو مر

 گار مداخلاه  طیشرا(؛ هیگو 37مفهوم و  32مقوله،  6محور،  4) اینهیزم طی(؛ شراهیگو 45و 

 3راهبردهاا )  یحاصا  از اجارا   یامادها ی(؛ و پهیا گو 30مفهاوم و   23مقوله،  5محور،  4)

 اند.  شده مشخص 2در شک  شماره  و گرفتند یجا هیگو 45مفهوم و  28مقوله،  3محور، 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 «يجمع یهارسانه قیاز طر .ا .ا .مسلح ج یروهايتوسعه ورزش ن»: الگوی پارادایمي 2شکل 

 

 گيری. نتيجه4

 بندی. جمع1-4

. 3 ،«یانسان یروین. »2 ،«یسازمان یارهایمع. »1: شرایط علّي
. 5، «یتیریمد یهاشاخص. »4 ، «متنوع یورزش یدادهایرو»

ها نقش. »6و « بر مخاطب و جامعه یارسانه یهاها و چالشنقش»
 «بر مخاطب و جامعه یارسانه یهاو چالش

 

 انیا م یمسالح طباق رواباط سااختار     یروهاا یتوساعه ورزش ن  فیتعار یبندطبقه.»1 :پدیده مرکزی
. 3، «هاا مسالح  باا رساانه    یروهاا یورزش ن رانیماد  نیبا  یاتعاما  رساانه  . »2  ،«مختلف یهابخش

 «ها با ورزشرسانه کیارتباط نزد. »4و « کالن کشور در توسعه ورزش یهااستیس»

 

 راهبردها
 ،«مسلح یروهايسطح کالن توسعه ورزش ن یراهبردها. »1
 و« مسلح یروهايتوسعه ورزش ن يانيسطح م یراهبردها. »2
 ،«مسلح یروهايتوسعه ورزش ن ياتيسطح عمل یراهبردها. »3

 

 ای شرایط زمينه
 یفارد  یهارساختی. ز1

 محور(، )انسان
و  یتیریعوامااا  ماااد .2

.مسا   3 ت،یریسبک مد
 ،یمال
 ،ی. عوام  ساختار4 
 – ی. عوامااا  ارزشااا5 

 و  یغیو تبل اخالقی
متناااوع  یهاااا. نقاااش6

هاااا در توساااعه رساااانه
 ورزش

 

  :پيامدها
در سطح  یسازمان یامدهایپ. »3 ،«یمل یامدهایپ. »2، «یفرامل یامدهایپ. »1

 «در سطح خرد یسازمان یامدهایپ. »4 و« کالن

 

 :گر مداخلهشرایط
 یهااااارساااااختیز. 1

 ،یو عرف یاجتماع
ماؤثر   یطی. عوام  مح2 

باااار توسااااعه ورزش  
 مسلح، یروهاین
و  ی. عواماا  فرهنگاا  3 

. عوامااا  4 ،یاجتمااااع
ماؤثر   یحکمران -یاسیس

باااار توسااااعه ورزش  
 مسلح و  یروهاین
 یالمللنی. عوام  ب5
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جمعای   هاای توسع  ورزش در نیروهای مسلح با رویکارد رساانه   یمطلوب براالگوی  

 تدوین و ارا ه گردید. 2چگونه است به عنوان سوال اصلی در شک  

از  رانیا ا یاساالم  یمسلح جمهور یروهایورزش ن  توسع در پدیده اصلی و مرکزی .1

مسالح طباق رواباط     یروهاا یتوساعه ورزش ن  فیتعار یبندطبقه»های جمعی طریق رسانه

مسلح  باا   یروهایورزش ن رانیمد نیب یاتعام  رسانه»، «مختلف یهابخش انیم یساختار

هاا باا   رساانه  کیا ارتبااط نزد »و « کالن کشاور در توساعه ورزش   یهااستیس» ، «هارسانه

مسالح   یروهاا یتوساعه ورزش ن  یالگاو »در  یو مرکاز  یباه عناوان عواما  اصال    « ورزش

 .شدند شناخته «یجمع یهارسانه قیاز طر رانیا یاسالم یجمهور

 یورزشا  یدادهایا رو» ،«یانساان  یرویا ن» ،«یساازمان  یارهاا یمع»شاام    علّی . شرایط2

» و « بر مخاطاب و جامعاه   یارسانه یهاها و چالشنقش» ،«یتیریمد یهاشاخص»، «متنوع

 یهاا رسااخت یزی شام  انهیزم طیشرا«  بر مخاطب و جامعه یارسانه یهاها و چالشنقش

عواماا  » ،«یمسااا   مااال» ،«تیریو ساابک مااد یتیریعواماا  مااد»، «محااور()انسااان یفاارد

هاا در توساعه   رساانه  تناوع م یهانقش»و  «یغیو تبل اخالقی – یعوام  ارزش»  ،«یساختار

گار  مداخلاه  طی(، باه عناوان شارا   ی)خاارج  یرونا یب طیگار محا  مداخلاه  طیشراو « ورزش

مؤثر بر توساعه ورزش   یطیعوام  مح» ،«یو عرف یاجتماع یهارساختیز»(شام : یانجی)م

بار توساعه    ثرمؤ یحکمران -یاسیعوام  س» ،«یو اجتماع یعوام  فرهنگ»، «مسلح یروهاین

 یمسالح جمهاور   یروهاا یورزش ن  توسعدر «یالمللنیعوام  ب»و « مسلح یروهایورزش ن

 شدند .ی شناسایی جمع یهارسانه قیاز طر رانیا یاسالم

 یانیا ساطح م »، «مسالح  یروهاا یسطح کالن توسعه ورزش ن» در سه سطح:راهبردها . 3

و  «مساالح یروهااایتوسااعه ورزش ن یاتیااسااطح عمل»و « مساالح یروهااایتوسااعه ورزش ن

در سطح  یسازمان»و « در سطح کالن یسازمان» ،«یمل» ،«یفرامل»در چهار سطح :   یامدهایپ

  یهاا رساانه  قیا از طر رانیا ا یاساالم  یجمهاور  مسالح  یروهاا یورزش ن  توسعدر « خرد

 شناسایی شد.
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 در پدیاده  در شرایط علّی، پژوهش: یمصاحبهها ای ومطالعات کتابخانه اریکدگذ نتایج

، و کالن یانیم ،عملیاتیراهبردها در سطوح  ،مسلح یروهایورزش ن  توسع کزیو مر یاصل

توساعه   یمیپاارادا در ارتبااط باا الگاوی     امادها یپ گر و مداخله طیشرای، انهیزم طیشرا در

ی باه شارح   جمعا  یهاا رساانه  قیا از طر رانیا ا یاساالم  یمسلح جمهاور  یروهایورزش ن

 یروهاا یورزش نگاذاران  شناسایی و معرفی شاد. از ایان رو مادیران و سیاسات     -2جدول

می های هر بخش الگاوی پاارادای  ها )ابعاد(، مفاهیم مستق  و گویهتوانند از مقوله، میمسلح

 استفاده نمایند. مسلح یروهایتوسع  ورزش ن پیشنهادی جهت

توساعه ورزش   هاای مقولاه  ییشناساا نتایج پژوهش با توجه به رویکرد اکتشافی جهت 

هاای  فرد هستند، اما نتایج حاص  در برخی عواما  مانناد مقولاه   به  منحصرمسلح  یروهاین

(؛ ورزش همگااانی و 1400) پساارکلو و همکااارانی، همسااو بااا نتااایج طاایو مح یساااختار

ت باا نتاایج   سا ایس  مقولا  (؛1397) همکااران  و فیا عفیهمتا  قهرمانی باا نتاایج پاژوهش   

ی باا نتاایج   و فارد  یطا یمح ،یتیریماد  ،یرسااخت یز(؛ عواما   1399) و بخشنده یوسفیریم

( و 1397یای ) و امرا یماجاد (، 1398ی و همکااران ) غفاور  ،(1399و همکاران ) یروانیش

هاا در توساع  ورزش،   ( بود. همچنین در تآکید بار نقاش رساانه   2017اجادی و همکاران )

و  ینظار  (،1396(، شاعبانی ) 1396(، زرسینه )1396ی )پور و رهبریجوادراستا با نتایج هم

مختلف باا  های (  بود. مدیران ورزش سازمان2020) و بوهمر سونیهار ( و 1392) یقاسم

در  یارساانه  ساازندۀ  تعام توانند با می اعم از نیروی کادر و وظیفه یانانس هیسرماتوجه به 

نیروهاای خاود در ورزش    و همبستگی یارسانه تیشفافی موجب افزایش جمع یهارسانه

 یشناسروشمند شوند. ی بهرهغیو تبل ی، حمایت مالیآموزش ،یهای فرهنگنقشگردند و از 

الگاااوی پاااژوهش )شاااک  و آن.  آزمون نه ،است نظریه تولید برای روشی ،دادهبنیاد نظریه

مسالح   یروهاا یورزش ن  توساع  یمیپاارادا  یالگاو  معتبرتارین  معنی به ،(2جدول شاماره 

 و برداشت صحت میزان بلکه. نیست یجمعا  یهاا رساانه  قیاز طر رانیا یاسالم یجمهور

و  ابتکار زیا و مصااحبه باا خبرگاان و ن    یامطالعاات کتابخاناه   از انپژوهش پژوهشگر تلقی

تاوان باا   ست کاه مای  آنها بین روابط برقراری و( ی)کدگذار دستهبندی در ایشان تیخالق
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در تماام  مسالح   یروهاا یورزش ننظرسنجی و آزمون برازش الگو از مادیران و بهاره وران   

 یپژوهش یهاافتهتا زمانی که ی اما .گیرد قرار جدی قضاوت معرضمراکز نظامی کشور، در 

 یروهاا یورزش نمون و اجرا قرار گیرند و در سازمان مورد اشاره )ساازمان  در بوت  آز یفیک

بناابر محادوده و    تاوان باه یقاین گفات کاه مفیدناد.      سازی شوند، مای ( اجرا و پیادهمسلح

 ،مسالح  یروهاا یتوسعه ورزش نی الگوی مسأل  پژوهش نیا زمانی و مکانی یهاتیمحدود

 .  گردند اصالح و تکمی  ،ییاجرا نیبذره ریز ها،افتهی نیممکن است ا

 

 . پيشنهادها4-2

و دسات انادرکاران ورزش    رانیپژوهش، به ماد الگوی توسعه  1طراحی جیتوجه به نتابا 

 گردد:یم شنهادیپنیروهای مسلح 

گاذاران ورزش  اصلی و مرکزی الگوی پژوهش به مدیران و سیاسات در پدیدۀ  .4-2-1

در مسالح   یروهاا یتوساعه ورزش ن  فیتعاار گردد: که ابتادا  پیشنهاد می در نیروهای مسلح

طباق  های جمعای را  ای، تفریحی و آموزشی از طریق رسانهسطوح همگانی، قهرمانی، حرفه

کالن کشاور در   یهااستیسمچنین همراستا با و ه مختلف یهابخش انیم یروابط ساختار

هایشان بازتعریف نمایند و بارای هار ساطح    در بین نیروهای خود و خانواده توسعه ورزش

هاای  های ماؤثر رساانه  های عملیاتی با ضمانت اجرا و نظارت تبیین نمایند و از نقشبرنامه

 جمعی با بیشترین سرعت و کمترین هزینه استفاده نمایند.

 توصایه  مسالح  یروهاا یورزش ن رانیپاژوهش باه ماد    یالگاو  یعلّ طیدر شرا .4-2-2

مسالح و بساترهای    یروهاا یهاای حااکم بار ورزش ن   : اید ولوژی و نگارش گاروه  دشویم

الزم در اتخااذ یاک مشای ثابات و      یو انسان یماد یهارساختیاید ولوژیکی، فرهنگی و ز

 قیمسلح از طر یروهاین یاحرفه ،یقهرمان ،یتوسعه ورزش همگان یبندتیمشترک در اولو

 بر مخاطب و جامعاه حاکم  یارسانه یهاچالشی را دنبال نمایند. تا با ح  جمع یهارسانه

                                                                                                                                                     
1. Designing 
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ی را جمع یهارسانهبا  هیو دو سو یرابطه تعاملدر قالب شیوه نامه شفاف استفاده از رسانه، 

 یتا یو امن یاظتمساا   و مشاکالت حفا    ،یسااختار  یهاتیمحدود ایجاد و تقویت کنند و

و  یدسترسا  تیو محادود  یجمعا  یهاا ارتباط موثر باا رساانه   ریمسلح در برقرا یروهاین

اصاالح نمایناد. همچناین باا      مسالح  یروهاا یامااکن ن  یدر برخا  یانعکاس اخباار ورزشا  

هاا و  رده یدر تماام  یعادالناه بودجاه ورزشا    عیتوزی، تیریمد یهاشاخص استانداردسازی

 یریپذتیمسئول، بر مسلح یروهایو اقشار مختلف ن رانیمسلح ا یروهاین یورزش یهارشته

و  محولاه  فیمسالح  در قباال وظاا    یروهایورزش ن یمتول یورزش یهادر سازمان رانیمد

را در  مساالح یروهااایورزش در سااطح ن یعااال یشااوراگااذاری و نظااارت نقااش سیاساات

  ، تحکیم بخشند.متنوع یورزش یدادهایرو

 گاردد یما  شانهاد یپ  رانیماد  باه  مسالح  یروهایورزش ن  توسع راهبردهایدر  .4-2-3

 نیتادو  را باا مسالح   یروهاا یورزش ن یمل یسند راهبرد نیو تدو یطراح ،یگذاراستیس

مسالح در ساه    یروهاا یورزش ن  بر توساع  یو نقشه راه مبتن تیانداز، مأموراهداف، چشم

 کساان ی هیا مسالح در نگارش و وحادت رو    یروهاین )عملیاتی( خردو  یانیسطح کالن، م

 یهاا رساانه هاای  تیا از ظرف یو اساتفاده حاداکثر   ییهمساو  یمسلح برا یروهاین رانیمد

احراز و شرح شغ  مناسب در  طیبا شرا یارسانه داریو پا یرسم یهاپست یطراحی، جمع

نظاارت و   ،یابیا نظاام ارز  یطراحا و  مسالح  یروهایورزش ن یساختار حوزه روابط عموم

کارکردهاا و   قیا مسالح از طر  یروهاا یتوسعه ورزش در سطح ن یاعملکرد دوره یابیزشار

ی ورزشا  یاطالعاات  هاای باناک  جادیای در سطح کالن و جمع یهاحوزه رسانه یهاتیظرف

 یروهایدر سطح ن متنوع از جمله از اماکن، تجهیزات، مدیران، مربیان، داوران و ورزشکاران

جهات   یادوره ینظام نظرسنج نیتدو، هارسانه نیمشترک ب نامهتفاهم الگو و نیتدو، مسلح

انتقاادات و   ات،یو پاساخ باه شاکا    افات یدرو ساامان  بار خاط     درک و شناخت مشکالت

 یتوساعه علما  ی و ماال  انیا جاذب حام ، مسلح یروهایمرتبط با توسعه ورزش ن شنهاداتیپ

جواناان جهات حضاور،     زهیا عالقاه و انگ  جااد یادر سطح میانی و   مسلح یروهایورزش ن

 یریپاذ در جامعاه  یجمعا  یهارسانه یمسلح با کمک کارکردها یروهایخدمت و کار در ن
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هاا  مسلح و خانواده یروهایدر سطح ن یورزش یادهایالمه ، برگزاریمسلح یروهایورزش ن

 یورزشا  میتقاو  باا مسلح(  یروهاین یبانیو وزارت دفاع و پشت یانتظام یروی)ارتش، سهاه، ن

 را اجرایی نمایند. یجسمان یآمادگ دیکاربر یهاتوسعه ورزشو  و مشترک یاصاختص

مسالح باه    یروهایورزش ن  توسع یمؤثر بر وقوع راهبردها یانهیزم طیدر شرا .4-2-4

ایجااد   در  ی عمومی و تخصصیهامتنوع رسانه یهانقشبه : دشویممذکور توصیه  رانیمد

در در  یموانع سااختار و  یمسا   مالو ح    یتیریعوام  مدانگیزه در نیروی انسانی، تبیین 

 یدر راساتا  ی(ورزش یهلماسیدی )خارجی و و قهرمان یداخلی، و همگان یسه بخش: داخل

 مسالح  یروهاا یورزش ن یتوسعه ورزش و روابط دوستانه؛ در محتوا، ساختار و کارکردهاا 

 ای نمایند.توجه ویژه

ی هاا رساانه  یانجیا نقاش م گر نیز مدیران مذکور با توجه باه  مداخله طیدر شرا .4-2-5

، هاا های تحلیلی رسانهبرنامهی، استفاده از و عرف یاجتماع یهارساختیز جمعی در تقویت

در خصوص  یمقام معظم رهبر دیتأکها، ی ورزش و رسانهو اجتماع یفرهنگنقش و تعام  

 قادرت و همچناین   مسالح  یروهاین یانجسم یو پرداختن به ورزش و حفظ آمادگ تیاهم

را باه   رانیا ا ،کشاورها  ریباا ساا   گسترش دیهلماسی ورزشیمسلح در  یروهاینرم ورزش ن

تاا   .دیا باال در جهت تعام  سازنده و محترمانه در جهان مطرح نما ظرفیتعنوان کشوری با 

ي فراملط  یامطدها يپمانند  مسلح یروهایتوسعه ورزش ن یالگو یریکارگبه یامدهایپ شاهد

 یالمللا نیبا  نیادیا مسالح در م  یروهاین یهایکشور و توانمند تیاقتدار، امن شینما شامل

، زمیجهاان و سا   انیا نظام یالمللا نیب یمسابقات ورزش یزبانیو گسترش م ( زمی)س یورزش

 یورزشا  یدادهایا رو یدر طاول برگازار   ینا یدهاای  انتقال فرهنگ آداب و روسوم و باور

 ی.المللنیب تیکسب مشروعو  جهان انینظام یالمللنیب

 هیتوسعه سارما ی، المللنیو ب یمل ینیو غرورآفر یمل یهمبستگ شیافزا ي:مل یامدهايپ 

ورزش در  یجمعا  یهاا حضاور فعاال رساانه   ی، نظاام  یورزش یهارشته جیتروی، اجتماع

 یهاا میتا  یبارا  یسازپشتوانه باکشور  یو قهرمان یاتوسعه ورزش حرفهو  مسلح یروهاین

 ی.مل
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ی، تعاما  و  ورزشا  ی امااکن و تجهیازات  هاا رسااخت یتوساعه ز  ي:سازمان یامدهايپ 

کارکناان   یمناد عالقه ،مسلح یروهایورزش ن یو آموزش یو توسعه علم ارتباطات مدیریتی

ی، در نهایات  و روح یو سالمت جسم یشغل تیرضا شیافزا، به ورزش و فرهنگ ورزش

 ، باشیم.مسلح یروهایورزش ن یفیو ک یسطح کمّ یارتقا

 پیشنهادهایی برای پژوهشگران برای تحقیقات آتی:

 ای در ورزش نیروهای مسلح.طراحی الگوی سواد رسانه .1

 های ورزشی و کسب درآمد در ورزش نیروهای مسلح.بررسی رابطه بین رسانه .2

های جمعی در ورزش قهرماانی و همگاانی   های چهارگانه رسانهتبیین اثرات نقش .3

 نیروهای مسلح.

ای و جذب حامیان مالی در حوزه ورزش نیروهای تحلی  رابط  بین پوشش رسانه .4

 مسلح.

  

***** 
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