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 در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسالمی ایران بررسی تاثیرات مثبت و منفی صدا و سیما 

 
  3ابراهیم علی دوست قهفرخی ، 2سید نصراهلل سجادی، 1سعید مخلصی

 
 مدیریت ورزشی –استادیار دانشگاه تهران -3دانشیار دانشگاه تهران -2کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران-1

 :همقدم

  بوده است. یرانا یدر حوزه فوتبال مل یماصدا و س یمثبت و منف یراتتاث یبررس یقتحق ینهدف از انجام ا

 روش شناسی:

آن  ییکه روا یدندگرد یبا استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آور یقتحق یبوده و داده ها یفیحاضر از نوع توص تحقیق

 یبکرونباخ محاسبه و ضر یآن با استفاده از آزمون آلفا یاییو پا یدگرد ییدتا یورزش یریتحوزه مد یدنفر از اسات 13توسط 

فوتبال، و  یو فوتبال، کارشناسان رسانه ا یورزش یریتشامل صاحب نظران مد یقتحق یآمار عهآن بدست آمد. جام یبرا 48/0

حوزه فوتبال  ینو مصاحبه با متخصص یاز انجام مطالعات کتابخانه ا پسنفر بود.  131فوتبال، و تعداد نمونه  یونفدراس یاعضا

 . شدند یرتبه بند یدمنو توسط آزمون فر ییشناسا یدر حوزه فوتبال مل یماصدا و س تاثیرات مثبت و منفیو رسانه، 

 یافته ها:

فوتبال، و  یمل یها یمت یبرا یمال یانرسانه در جذب حام یرتاث یما در حوزه فوتبال ملیمثبت صدا و س یرتاث یشترینب

 شناسایی شد.  یفوتبال مل یها یتاز حد در موفق یشب ییرسانه در بزرگ نما یرتاث ی،منف یرتاث یشترینب

 نتیجه گیری:

در  ینقش پر رنگ ی،مال یانعالوه بر کمک به جذب حام یمارسد صدا و س یبه نظر م یق،بدست آمده از تحق یجاساس نتا بر

اما به نتایج مشابهی دست یافتند. ( 1334( و سجادی)2002لی) (،2012. دندی)فوتبال دارد یجو ترو یغجذب هواداران و تبل

شود صدا  یم یشنهاداساس پ ینشد که بر ا یابیارز پایین یانورزشکاران و مرب یسطح فن یدر کمک به ارتقاصدا و سیما  یرتاث

فوتبال  یفن یلمسا یبه بررس یا یهحاش یلکند که بدون پرداختن به مسا یدتول یو کارشناس یلیتحل یبرنامه ها یماو س

 بپردازند.

 منفی ، تاثیراتتاثیرات مثبت -فوتبال ملی -صدا و سیما -رسانه: یكلیده های واژ

 :منابع

 های ورزشی دانشگاه ها در خصوص  شناسایی دید گاه اعضای انجمن(. 1331)الهی، علیرضا  و حمیدی، مهرزاد ؛افروزه، محمد صادق
 22-30، صص 1سال نوزدهم، شماره ، های ارتباطیفصلنامه پژوهش. ها به ورزشرویکرد رسانه

 از حاصل درآمد جذب توسعه در موجود موانع(. 1344) الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصراله؛ خبیری، محمد و ابریشمی، حمید 

 143-202، صص 1، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره ایران اسالمیجمهوری  فوتبال صنعت در مالی حمایت

 ،رسانه و توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش  .(1331) مجتبی؛ نیری، شهرزاد؛ صفاری، مرجان؛ دلبری راغب، فاطمه امیری
 82-23صص  ،1شماره  ،سال نوزدهم ،های ارتباطیفصلنامه پژوهش ،کشور

 Ballaard, M. and Gray, M. and Reilly, J. and Noggle, M. (2009). Correlates of video game screen 

time among mles: body, physical activity and other media use. Eating behaviors. 10: 161-167 

 Banciulescu, V. (1970), Sport and the Press. Thirty-eight years of lectures 1961-1998. International 

Olympic Academy (IOA). p101-109 
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