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هدف از این پژوهش، ارائه الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد 
نظریه داده- بنیاد بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای 
از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعاالن حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش 
در رس��انه و آش��نا با آن، صاح��ب نظران و صاحب منصبان ورزش، برنامه س��ازان ورزش��ی، سیاس��ت گذاران و 
مش��اوران ورزشی س��ازمان صدا و سیما تشکیل می دادند.روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی، 
ب��ا انتخ��اب هدفمند و با حداکثر تن��وع یا ناهمگونی بود. ان��دازه نمونه در این پژوهش برابر ب��ا 16 نفر بود. ابزار 
اندازه گیری، مصاحبه باز بود که داده ها بر مبنای سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار 
گرفتند. بر مبنای تحلیل داده ها 114 مفهوم اولیه )کدهای باز(، 25 کد محوری و 5 کد گزینشی شناسایی شد. 
با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که الگوی تدوین ش��ده بر مبنای نظر کارشناس��ان وافراد صاحب 

نظر می تواند در بهره وری برنامه های ورزشی بانوان اثرات مثبتی داشته باشد. 
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مقدمه
امروزه، رس��انه ها نقش مهمی در واقعیت س��ازی دارند. مردم، دنیا را از منظر رسانه ها می نگرند و می فهمند. 
رسانه ها در تعریف انسان ها از خود و جامعه خود نقش مهمی دارند و تبدیل به یکی از عناصر مهم هویت سازی 
و هویت جویی شده اند )سورین و همکاران، 1398(. یکی از مسائل اجتماعی و فرهنگی که در سال های اخیر 
رشد چشمگیری داشته و آحاد مردم را تحت تأثیر قرار داده، تربیت بدنی و ورزش است؛ چنان که عادات و رفتار 
ورزشی افراد جامعه، نگرش ها و باورهای آنان در مسائل آموزشی، همگانی شدن و توسعه ورزش، همگی تحت 
تأثیر متقابل گرایش های جامعه و رس��انه ها قرار گرفته اس��ت. یکی از راه های حمایت از توس��عه ورزش و این 
باورها و نگرش ها، رویکرد مطالب رسانه های جمعی می باشد. بر همین اساس گسترش یافته های علمی، رشد 
گاهی روز افزون مردم از تاثیرات ورزش در تندرس��تی موجب روی آوردن  بهداش��ت و فرهنگ عمومی جامعه و آ
آنان به فعالیت های بدنی و ظهور پدیده ای به نام »ورزش« شده است)کاستوا1، 2016(. رسانه و ورزش، نقش 
مهمی در جامعه دارند. از میان انواع مختلف رسانه های ورزشی، تمرکز بر تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت 
ضروری اس��ت، چرا که در مقایس��ه با س��ینما، کتاب و غیره در تماس آنی یا مس��تمر با اکثر افراد جامعه هس��تند 
)عبدوی و همکاران، 1396(. از میان رسانه های گروهی، تلویزیون عامل اصلی انتخاب شده است. تلویزیون 
عامل و عنصر اصلی در پرکردن اوقات فراغت گزارش ش��ده اس��ت. تلویزیون به دلیل س��طح گسترده مخاطب، 
نقش زیادی در مقایسه با دیگر رسانه های گروهی دارد )جعفری مقدم و همکاران، 1396(. در سال های اخیر، 
ورزش تلویزیون��ی ب��ه منزله پدیده ای با تاثیر جهانی، تغییرات وس��یعی در دامنه فعالیت ه��ا، فناوری ها، کاربرد 
عمومی، درآمد و توس��عه داش��ته اس��ت )قاس��می، 1386(. برنامه های تخصصی در بح��ث ورزش بانوان یکی 
از مواردی می باش��د که می تواند در بهبود ورزش بانوان اثرگذار باش��د )اس الم2، 2016(. تلویزیون، رس��انه پر 
س��یطره ای اس��ت که تاثیر بس��زای آن برهیچ کس پوشیده نیست. این وس��یله ارتباط جمعی به عنوان معیار نهایی 
مطرح شده، چون تماشاچیان با بخش زیادی از محتوای آن آشنایی دارند. در میان برنامه های تلویزیونی، برخی 
از آموزش ها بیش��تر مورد اس��تقبال بینندگان قرار می گیرد )هیومی3، 2019(. گذشته از تاثیرات متقابل تلویزیون 
و ورزش بر یکدیگر، توجه به محتوا و نوع برنامه های ورزش��ی در بحث بانوان از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت 
)هاردی��ن و هم��کاران4، 2015(. درحال حاضر ش��بکه ورزش به عنوان یک ش��بکه تخصص��ی وظایفی در قبال 
جامعه دارد که یکی از مهمترین آنها، فرهنگ س��ازی یا آموزش در بحث ورزش بانوان اس��ت، زیرا در شبکه های 
دیگر خیلی کمتر به ورزش بانوان پرداخته می شود و تنها شبکه ای که می تواند در این مورد وقت بیشتری بگذارد 
و برنامه های تخصصی را برای افراد مخاطب ارائه نماید، ش��بکه ورزش می باش��د )قاسمی و همکاران، 1392(. 
ش��بکه ورزش، یک کانال تخصصی در بحث ورزش اس��ت که تمرکز مس��ئوالن آن بر ساخت و تولید برنامه های 
متعدد ورزش��ی و همچنین پخش برنامه های تخصصی در ابعاد مختلف ورزش می باش��د )روابط عمومی شبکه 
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ورزش، 1395(. چ��ون ورزش ب��ه نحو موفقیت آمیزی ب��ه عنوان راهبرد جذب مخاطب از س��وی تهیه کنندگان 
رس��انه های مختلف مورد اس��تفاده گرفته اس��ت )غفوری و همکاران، 1382( و ش��بکه های تخصصی ورزشی 
تلویزیونی نقش کلیدی در افزایش عالقه عمومی به ورزش در بین سایر شبکه ها را ایجاد می کند، عالوه بر ایجاد 
عالقه، در بهبود وضعیت نیز می تواند اثرگذار باش��د؛ چنان که می تواند نش��ان دهنده نقاط قوت و ضعف باشد. 
پرداخت��ن به بحث ورزش در برنام��ه های تخصصی در حالتی صورت می گیرد که هر بار در پخش این برنامه ها 
از وجود کارشناس��ان و متخصصان مجرب اس��تفاده و به بحث های کارشناس��ی و چالش��ی پرداخته می ش��ود، 
می توان در جهت بهبود وضعیت ورزش گام های بلندی برداش��ت )وولفی و همکاران1، 2017(. بانوان بخش��ی 
از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند که به دلیل محدودیت های موجود، در رویدادها و برنامه های ورزشی 
گاهی بانوان از اخبار و حوادث جامعه، رس��انه ها  حض��ور پی��دا نمی کنند. ب��ا توجه به این موضوع، بهترین راه آ
هس��تند که با حداقل هزینه، به راحتی در اختیار آنها قرار می گیرند. پس رس��انه ها می توانند با پوشش رویدادها 
و اخبار ورزش��ی، ضمن اطالع رس��انی، زمینه جذب بانوان به ورزش را فراهم کنند. رس��انه ها به عنوان وس��ایل 
ارتب��اط جمعی باید تعادل را در حوزه های مختلف ورزش��ی ایجاد کرده، س��عی کنن��د تمام جنبه های هر حوزه 
را دقیق و بدون حاش��یه و س��وگیری برای بینندگان و خوانندگان خود پوش��ش دهند )کول و همکاران2، 2017(. 
همان طور که  گفته شد شبکه خبر به عنوان یک شبکه تخصصی در امر ورزش رسالت مهمی در اشاعه ورزش 
در بی��ن آح��اد جامعه دارد. مهمترین رس��الت آن  تولید برنامه های تخصصی برای رش��ته های مختلف ورزش��ی 
است که در آنها به چالش های موجود در رشته ورزشی پرداخته می شود. از این رو، یکی از چالش های موجود 
بحث ورزش بانوان می باشد که متاسفانه مانند ورزش آقایان توجه زیادی به آن نشده و همواره  در حاشیه است. 
کرم��ی و همکاران )1398( در پژوهش��ی با عنوان »تحلیل محتوای برنامه های ورزش��ی ش��بکه های تلویزیونی 
کش��ور با رویکرد ورزش بانوان« به این نتیجه دس��ت یافتند که س��هم بانوان از مدت زمان نمایش برنامه ها 3/3 
درصد و در مقابل برای آقایان 84/3 درصد می باش��د و بانوان در 23 و آقایان در 44 رش��ته ورزشی در تلویزیون 
نمایش داده ش��ده اند. طی اجرای این پژوهش هیچ گونه مسابقه  ورزش��ی زنده مربوط به بانوان نمایش داده نشده 
ب��ود. مولفه قهرمانی با بیش��ترین مدت زمان نمایش، رتبه اول و مولف��ه همگانی- تفریحی، حرفه ای و تربیتی در 
رتبه ه��ای بع��دی قرار دارند. یکتایار و هم��کاران )1399( بیان کردند که برجسته س��ازی مقوله ورزش، مدیریت 
محتوای پیام )ش��رایط علی( و گنجاندن آموزش س��واد رس��انه ای در محتوای رس��انه های جمعی به ویژه رس��انه 
ملی )ش��رایط زمینه ای( منجر به توانمندس��ازی در مصرف رسانه ای، همچنین ارتقای مهارت های اجتماعی در 
مخاطبان ورزشی می شود. از طرف دیگر، بی توجهی سیاستگذاران و درک نشدن اهمیت سواد رسانه ای به عنوان 
موانع فراگیری سواد رسانه ای در ورزش مطرح می شوند. عصاریان )1396( در پژوهش خود به این نتیجه رسید 
که بهره وری برنامه های صداو سیما زمانی باال خواهد رفت که مسئوالن از تخصص الزم برخوردار باشند و از 
نیروی انس��انی متخصص استفاده شود. قاسمی )1398( بیان کرد با توجه به نتیجه عملکرد ضعیف گزارشگران 

1. Vilfi
2. Coll et al.
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پیش��نهاد می شود که شبکه رادیویی ورزش برای آموزش و توانمندس��ازی گزارشگران ورزشی اقدام کند. رضائی 
)1394( دریاف��ت که تخصص، دسترس��ی به منابع و آزادی عمل بر بهره وری کارکن��ان کل اداره و معاونت خبر 
س��ازمان صدا و س��یما تاثیر گذار اس��ت. یانگ و همکاران 1)2018( در گزارش اثربخش��ی کارکردهای مختلف 
رس��انه ای برای کاهش هنجارهای اجتماعی بیان کردند که در بین رس��انه های کش��ورهای توس��عه یافته و توسعه 
نیافته، تلویزیون نسبت به رادیو از اختالف معنی داری برخوردار است و نقش دانش افزایی موثرترین نقش رسانه 
به شمار می رود. هانی بورن )2019( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که رسانه ها بر ارزش ها و هنجارهای 
جامعه اثر مس��تقیم دارند، زیرا دامنه آنها تعداد بس��یاری از افراد جامعه را در بر می گیرد. از این رو، برنامه های 
رس��انه بای��د از بهره وری الزم برخوردار باش��ند. س��ول و همکاران )2020( نی��ز بیان کردند که ب��رای بهره وری 
برنامه های بخش ش��ده باید به نیاز های مخاطبان و جامعه، میزان توس��عه یافتگی، امکانات و تجهیزات مدرن و 

میزن بودجه و منابع مالی توجه کرد. 
ساخت و تولید برنامه های تخصصی درحوزه بانوان یکی از مواردی است که کمتر به آن توجه شده، در حالی 
ک��ه اهتمام ویژه به آن می تواند اثرات مثبتی در پیش��رفت ورزش بانوان داش��ته باش��د. برنامه ه��ای تولیدی زمانی 
می تواند داری بهره وری باشد که کامال کارشناسی شده باشد و با بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان 
تدوی��ن گردد. وجود یک الگوی مش��خص که باتوجه به نظر کارشناس��ان و متخصص��ان تدوین و طراحی گردد 
می تواند بسیاری از مشکالت موجود را از بین ببرد. تولیدکنندگان برنامه های تخصصی ورزش بانوان با بهره بردن 
از این الگو که به جنبه های مختلف ورزش بانوان توجه کرده است، از سردرگمی های به وجود آمده دور می شوند 
و می توانند برنامه هایی داری اثر بخشی مثبت در پیشرفت ورزش بانوان را بسازند لذا محقق در پژوهش حاضر 

در پی پاسخ به این سوال است:
 الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران چیست؟

روش شناسی پژوهش
روش انج��ام ای��ن پژوهش، کیفی و راهبرد تحقی��ق در این مطالعه، تحلیل داده - بنیاد با رویکرد اس��تراوس و 
کوربین بود. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از متخصصان رس��انه دارای س��ابقه تدریس دانشگاهی یا 
فعاالن حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه و آشنا با آن، صاحب نظران و صاحب منصبان 
ورزش، برنامه سازان ورزشی، سیاست گذاران و مشاوران ورزشی سازمان صدا و سیما تشکیل می دادند. روش 
نمونه گی��ری ب��ه صورت نمونه گیری غیر احتمال��ی2، با انتخاب هدفمند و حداکثر تنوع ی��ا ناهمگونی بود. اندازه 
نمونه در این پژوهش بر مبنای ش��اخص اش��باع نظ��ری برابر با 16 نفر بود. همچنی��ن در این تحقیق جمع آوری 
اطالعات به ش��کل کتابخانه ای و میدان��ی انجام گرفت. برای گردآوری اطالعات ابتدا ادبیات و پیش��ینه تحقیق 
با اس��تفاده از کتب، مجالت، پایان نامه های مربوط، آیین نامه و اس��ناد مرتبط و سایت های اینترنتی مورد بررسی 

1. Yang et al.
2. Non probability
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ق��رار گرف��ت. پ��س از تهیه راهنمای مصاحبه، به نمونه آماری مراجعه ش��د و      داده های مورد نیاز با اس��تفاده از 
مصاحبه های باز جمع آوری شد. 

گفتنی است که به جهت جنبه نو بودن تحقیق و محدودیت احتمالی داده ها، از رویکرد مثلث سازی1 استفاده 
ش��د. مثلث س��ازی به فرایند استفاده از رویکردها و منابع گوناگون جهت جمع آوری اطالعات در تحقیق اطالق 

می شود )اسکینر، ادواردز و کوربت2، 2014(. 
عالوه بر این، در پژوهش حاضر جهت س��نجش روایی از معیارهای اس��کینر، ادواردز و کوربت )2014( که 

در جدول 1 به آن اشاره شده است، استفاده شد.

جدول 1: روش های اطمینان از روایی

نحوه اجرا در این پژوهشروش های اطمینان از روایی

افزایش حساسیت نظری، مشارکت عملی و ارتباط با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های محققدرگیری طوالنی مدت

مشارکت عملی محقق و حضور در محیط مشارکت و اکتشاف جزئیات تجارب مشارکت  کنندگانمشاهده پایدار

بازرسی مجدد مسیرکسب 
اطالعات

انجام بازرسی ادواری اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان از 
صحت توسط محقق و یک همکار )دانشجوی دکتری( آشنا به موضوع مورد پژوهش

بررسی اطالعات به دست آمده به کمک گروه تحقیق و نظرسنجی از مصاحبه شوندگان در مورد نتایجچک کردن با مشارکت کنندگان

استفاده از منابع متعدد برای جمع آوری داده هامثلث سازی

مقایسه داده های به دست آمده از منابع مورد بررسی با سایر منابع به صورت مستمر در تمام طول تحقیقمقایسه مستمر

ب��رای محاس��به پایایی با روش تواف��ق درون موضوعی دو کدگذار، از یک متخصص مدیریت ورزش��ی که در 
گاهی مناسبی پیرامون این پژوهش برخوردار بود، درخواست شد تا به  مراحل انجام پژوهش حضور داشت و از آ
عنوان همکار در کدگذاری تحقیق شرکت کند. آموزش ها و فنون الزم جهت کدگذاری به همکار تحقیق انتقال 
داده ش��د. س��پس محققان به همراه همکار، ب��ه عنوان نمونه دو مورد از مصاحبه ه��ا را کدگذاری کردند و درصد 

توافق درون موضوعی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

 ذاسیپب هـبّذُ
تزبسة هـبسوت  بتیهـبسوت ٍ اوتـبف رضئ ظیهحمك ٍ حضَس دس هح یػول هـبسوت

 وٌٌذگبى 

هزذد  یثبصسػ
 شوؼتیهؼ

 اعالػبت

ٍ  یشیاص ػَگ یشیـگیثِ دػت آهذُ ثِ رْت پ یاعالػبت ٍ وذّب یادٍاس یثبصسػ اًزبم
( آؿٌب ثِ هَضَع هَسد یدوتش یّوىبس )داًـزَ هیاص كحت تَػظ هحمك ٍ  ٌبىیاعو

 پظٍّؾ

وشدى ثب  چه
 هـبسوت وٌٌذگبى

اص هلبحجِ ؿًَذگبى دس  یٍ ًظشػٌز كیاعالػبت ثِ دػت آهذُ ثِ ووه گشٍُ تحم یثشسػ
 ذیًتب هَسد

 ّب دادُ یآٍس روغ یاص هٌبثغ هتؼذد ثشا اػتفبدُ یػبص هخلج

 هؼتوش ؼِیهمب
هٌبثغ ثِ كَست هؼتوش دس توبم  شیثب ػب یثِ دػت آهذُ اص هٌبثغ هَسد ثشسػ یّب دادُ ؼِیهمب

 كیعَل تحم

ثشای هحبػجِ پبیبیی ثب سٍؽ تَافك دسٍى هَضَػی دٍ وذگزاس، اص یه هتخلق هذیشیت ٍسصؿی وِ دس 
ایي پظٍّؾ ثشخَسداس ثَد، دسخَاػت ؿذ  پیشاهَىهشاحل اًزبم پظٍّؾ حضَس داؿت ٍ اص آگبّی هٌبػجی 

الصم رْت وذگزاسی ثِ ّوىبس  فٌَىّب ٍ  تب ثِ ػٌَاى ّوىبس دس وذگزاسی تحمیك ؿشوت وٌذ. آهَصؽ
ّب سا وذگزاسی  تحمیك اًتمبل دادُ ؿذ. ػپغ هحممبى ثِ ّوشاُ ّوىبس، ثِ ػٌَاى ًوًَِ دٍ هَسد اص هلبحجِ

 :فبدُ اص فشهَل صیش هحبػجِ ؿذثب اػتٍ دسكذ تَافك دسٍى هَضَػی  ًذوشد

  

 

تؼذاد ول  ٍ وذ114ؿَد، تؼذاد ول وذّبی ثِ حجت سػیذُ هؼبدل هـبّذُ هی 2دس رذٍل ّوبى گًَِ وِ 
ّبی اًزبم گشفتِ دس ایي ثبؿذ. ّوچٌیي، پبیبیی ثیي وذگزاساى ثشای هلبحجِهی 60تَافمبت ثیي وذّب هؼبدل 

ثبؿذ، لبثلیت دسكذ هی 60لزا ثب تَرِ ثِ ایي وِ هیضاى پبیبیی ثیـتش اص  .دسكذ اػت 82پظٍّؾ هؼبدل 
گفت وِ هیضاى پبیبیی تحلیل هلبحجة وًٌَی هٌبػت  تَاىٍ هی لشاس هی گیشدّب هَسد تأییذ اػتوبد وذگزاسی

 . اػت

 هحاسبِ پایایی :2جذٍل 
 

 

 

ّبی آهبسی ثب  -ولیِ تحلیلل 
، ًشم افضاسی پیـلشفتِ رْلت   MAXQDAافضاس  اًزبم گشفت. ًشم 2020ًؼخِ  Maxqdaافضاس ووه ًشم

 سدیف
ضواسُ 
 هصاحبِ

 پایایی کذّاي هَسد تَافق تعذاد کل کذّا

1 5 22 54 81/0 

2 13 26 60 86/0 

 82/0 114 171 روغ

همان گونه که در جدول 2 مش��اهده می ش��ود، تعداد کل کدهای به ثبت رس��یده معادل 114کد و تعداد کل 
توافقات بین کدها معادل 60 می باش��د. همچنین، پایایی بین کدگ��ذاران برای مصاحبه های انجام گرفته در این 
پژوهش معادل 82 درصد است. لذا با توجه به این که میزان پایایی بیشتر از 60 درصد می باشد، قابلیت اعتماد 

کدگذاری ها مورد تأیید قرار می گیرد و می توان گفت که میزان پایایی تحلیل مصاحبۀ کنونی مناسب است. 

1. Triangulation
2. Skinner, Edwards & Corbett
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جدول 2: محاسبه پایایی

پایاییکدهای مورد توافقتعداد کل کدهاشماره مصاحبهردیف

1522540/81

21326600/86

1711140/82جمع

 ،MAXQDA نس��خه 2020 انجام گرفت. ن��رم  افزار Maxqda کلی��ه تحلیل ه��ای آماری با کمک نرم افزار
نرم افزاری پیش��رفته جهت تجزیه و تحلیل کیفی داده هاس��ت که در حوزه های علوم اجتماعی، علوم انس��انی و 
… کاربرد بس��یار دارد. این نرم افزار برای دانش��جویان، پژوهشگران، اساتید و موسسات تحقیقاتی که خواهان به 
کارگی��ری روش های تحقیق کیفی، از جمل��ه: روش نظریه زمینه ای یا داده- بنیاد )grounded theory( و روش 

تحلیل محتوا )content analysis( هستند، بسیار کارگشا می باشد )بهشتی،1395(.

یافته های پژوهش
در ای��ن بخش کدهای اس��تخراج ش��ده و مؤلفه ه��ای مربوط به هر ی��ک از آن ها آم��ده و در نهایت الگوی 
بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران ارائه شده است؛ به گونه ای که پس از تجزیه 

و تجلیل صورت گرفته این امکان وجود دارد تا به سؤاالت اصلی و فرعی مطوح،  پاسخ داده شود.
در جدول 3، نحوه کدبندی س��طح اول )اولیه( و س��طح دوم )متمرکز( با عنوان درک معنای الگوی بهره وری 
برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران آمده است. به موجب نتایج این جدول، با تحلیل متن 
مصاحبه ه��ا و پس از مفهوم پردازی در مرحله کدبندی باز، 114 مفهوم اولیه )کدهای باز(، 25 کد محوری و 5 

کد گزینشی شناسایی شدند.

جدول 3: مفاهیم، مقوالت عمده و مقوله محوری هسته استخراج شده از داده ه ها

کدبندی محوریکد اولیهنشانگر
کدبندی 

اصلی
P2,p4,p8پوشش رشته های ورزشی بانوان به صورت تخصصی

برجسته سازی مقوله 
ورزش

ی
عل

ل 
وام

ع

P4.p12شفاف سازی در امورات ورزشی بانوان
P3.p13ورزشی بودن تولیدکنندگان پیام
P3,p16ایجاد سواد رسانه به صورت تخصصی برای ورزش بانوان

P3,p8,p9پرداختن به چالش های حوزه ورزش بانوان
P8,p9,p11برنامه ریزی به صورت تخصصی برای تولید برنامه ورزش بانوان

یت محتوا مدیر
P10,p1قرار دادن بخش هایی متناسب با ورزش بانوان در تولیدی برنامه ها

P2,p7,p9جهت دهی برنامه ها در راستای تولید محتوای تخصصی
P13دانش فهم تکنیک ها و تاکتیک های تولید محتوای تخصصی در ورزش بانوان

P5,p9استفاده از برنامه سواد رسانه ای سازمان یافته و مستمر در حوزه ورزش بانوان
P7, P9ارائه ارزش های اخالقی

ارزش های درون محتوا P1,P2تولید محتوا براساس نیازها و خواسته های ورزش بانوان
P3,p9کید بر شاخص های اخالقی تأ
P8,p12توجه به ساده سازی مفاهیم

محتوای برنامه P10,p14توجه به اعتماد سازی نسبت به برنامه های تولیدی
P2توجه به ترویج تفکر علمی

P13,p14به روز بودن موضوع برنامه
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P1, P4پرداخت عادالنه بودن حقوق و مزایا

عوامل انگیزشی

ی
ه ا

مین
ل ز

وام
ع

P10, P13پرداخت متناسب با مدارک و تجربه
P,7P10قرار دادن امکانات رفاهی در اختیار کارکنان
P1,p16تقدیر و تشکر از کارکنان در جمع دیگران
P1,p9جلب رضایت کارکنان از عضویت در سازمان
P7,p16فراهم کردن فرصت پیشرفت در مسیر شغلی

P4,p6,p12مشارکت دادن اعضا در تصمیم گیری
P10, P24استفاده از تکنیک های نوین تولید محتوا

به کارگیری ظرفیت
های رسانه ای رسانه ای

P2,p9به کارگیری اینفوگرافی در تولید
P2,p14به کارگیری مونشین گرافی در تولید

P2,p14.p15استفاده از رسانه های نوین در تولید
P7,p15تولید محتوای مورد نیاز مخاطبان

نیاز سنجی تولید محتوا P4,p9.p14توجه به سلیقه مخاطبان درساخت و انتشار
P6,p8,p13پاسخگویی به نیازهای مخاطب

P9پاسخگویی به عالیق مخاطب
P14,p15مفهوم سازی مهارت های فناوری ارتباطات و اطالعات

تولید مستندات آموزشی 
مختص ورزش بانوان

P3,p7,p13استفاده از آموزش و دانش تخصصی مرتبط ورزش بانوان در متون آموزشی
P7,p14شناسایی ضعف های آموزش مرتبط با ورزش بانوان
P4,p16تألیف بسته آموزشی مرتبط با ورزش بانوان
P1,p14ساده کردن

شکل محتوا

P1, P4استفاده از مؤلفه های زیبایی شناختی
P10, P13جذابیت های بصری محتوای

P10درج هیجان در محتوای تولید
P1,p14تناسب تولیدات و نیاز جامعه مخاطب
P1,p16استفاده از شیوه های به روز
P8.P12مقاومت در برابر حرکت های خالق

نبود خالقیت و نوآوری

گر
له 

خ
دا

ل م
وام

ع

P4,12,P16تخصیص ندادن بودجه خاص برای طرح های نوآوری
P2,P8,P16عدم توجه به الگو گیری از خالقیت و نوآوری سایر سازمان ها
P4,P7,P16نبود خالقیت در بازاریابی و تبلیغات در مورد برنامه های تولیدی

P7,P16عدم تشخیص درست نیازهای مخاطبان
عدم توجه به ذائقه 

مخاطبان P2,P15نادیده گرفتن مخاطبان
P1,P6,P13اعمال نظرات فردی و غیره کارشناسانه
P11,P14توجه بیشتر به ورزش آقایان

عدم درک اهمیت تولید 
برنامه در حوزه ورزش 

بانوان

P10,P16نگاه جنسیتی به ورزش بانوان
P12مساوی ندانستن ورزش اقایان وبانوان

P9,P13فقر فرهنگی
P2,P7,P13عدم استقالل مدیران در تولید برنامه در حوزه ورزش بانوان

عدم استقالل فردی P2,P7,P11غلبه تعصبات و احساسات بر منطق
P1,P7,P10وجود دیدگاه حراستی به ورزش بانوان
P2,P4,P14استفاده از یک سیاست مشخص و از پیش تعیین شده در تولید برنامه ها

P1,P8نبود چشم انداز
بی توجهی 

سیاست گذاران P2,P11نگاه نکردن به ورزش بانوان به عنوان یک فرصت
P9,P13اولویت نبودن ورزش بانوان در جامعه

P10نگاه ویژه دستندرکاران به بحث ورزش بانوان

حمایت نهادی

ها
رد

هب
را

P1,P9,P16ایفای نقش دیده بانی و نظارت دائمی بر توسعه ورزش بانوان
P7,P12توجه صدا و سیما به ورزش بانوان به عنوان یک موضوع مهم

P16تشکیل و راه  اندازی تشکل های غیردولتی در ورزش بانوان
P4,P14انعطاف حقوقی در وضع قوانین رقابتی و نظارت ایجابی

P1,P12,P15اختصاص ردیف بودجه ای به ورزش بانوان
P4,P9,P13شروع جریان های آموزش اجتماعی ورزش بانوان توسط کانال ورزش

P7,P16حمایت از توسعه و استفاده از فناوری ها و سیستم ها به منظور قانونمند کردن این برنامه ها
P5,P13اولویت دادن به ورزش بانوان در کانال ورزش
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P7, P14, P15داشتن نگاه منتقدانه

تفکر انتقادی P3,P7اتخاذ موضع نقادانه

P3, P12تجزیه و تحلیل ارتباط از منظر انتقادی

P2, P4, P12ارزیابی انتقادی برنامه های تولیدی در این حوزه
 P7, P9, P11,

P14
درک نیاز ورزش بانوان در جامعه

نیازسنجی

P3, P4مخاطب سنجی توسط مدیران کانال ورزش

P1,P10توجه به اعتقادات و ارزش ها بانوان

P8, P7شناخت ویژگی های حوزه ورزش بانوان

P1توجه به احساسات و عواطف بانوان

P8,P16شناخت سلیقه مختلف در تولید برنامه ها

P4, P11آموزش رابطه قدرت، سیاست و ورزش برای تهیه کنندگان این حوزه

آموزش P8,P3آموزش صحیح

P3,P10آموزش مدیران کانال ورزش در این حوزه

P2,P10آموزش مبتنی بر هدف

P8,P9شایسته ساالری در احراز پست

عوامل سازمانی
P1,P3,P14عملکرد مطلوب سیستم های نظارتی و کنترلی بر کیفیت کار

P7کیفیت مناسب شرایط فیزیکی محیط کار

P10,P15تناسب بین مزایای شغلی با عملکرد

P3,P9توجه به ظرفیت و توان سازمانی

P2,P9مدیریت سرمایه های انسانی
توجه به ظرفیت و توان 

سازمانی
P8,P15مدیریت بودجه و منابع مالی

P6,P11مدیریت فرآیندهای اطالعاتی و حفاظتی

P5,P9توجه به تجهیزات و منابع مادی

P1, 24, P5, P3گاهی نسبت به ورزش بانوان افزایش آ

توانمندسازی در 
ساخت برنامه های 

مختص حوزه ورزش 
بانوان

ها
مد

پیا

P14افزایش متخصصان تولید برنامه در حوزه ورزش بانوان

P7,P16گاهی بیش تر نسبت به انتخاب های خود آ

P1,P15عدم اطمینان زودهنگام به هر خبر

P9,P11آشنایی نسبی در مورد نحوه تولید محتوای رسانه ای

P3,P9,P14تبدیل رابطه انفعالی به یک رابطه فعال

P1, P3حمایت بیشتر بانوان از برنامه های تولیدی
تغییر دیدگاه جامعه 

نسبت به ورزش بانوان P3,P14ترغیب و تشویق بانوان به مشارکت ورزشی

P1, P3تحکیم جایگاه بانوان در جامعه ورزشی

P5,P12ترویج بیشتر ورزش در بین بانوان

توسعه ورزش بانوان
P9,P10گاهی ها و دانش مورد نیاز برای پیشرفت ورزش بانوان توسعه آ

P2,P7کمک به ارتقای سطح فرهنگ جامعه در مورد ورزش بانوان

P1,P6توجه بیشتر مسئوالن به ورزش بانوان

P9,P12کمک به برآورده شدن نیازهای ورزش بانوان

P4,P10افزایش نشاط اجتماعی

پیامدهای اجتماعی P10,P13کاهش تبعیض جنسیتی

P14,P16افزایش سالمت جامعه

P3,P8,P12ارتقای سالمت روانی بانوان

P1,P15باال رفتن میزان رضایت در نظرسنجی های مردمی
ارتقا سطح کیفیت کانال 

ورزش P9,P10ارتقای سطح کیفیت کانال ورزش در بین سایر کانال ها

P13,P14,P16تخصیص اعتبارات بیشتر به کانال ورزش از سوی مسئوالن
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مرحله دوم کدبندی داده ها به »کدبندی محوری« موسوم است. در این مرحله، مقوله ها به صورت یک شبکه 
با هم در ارتباط قرار می گیرند. همچنین این مرحله مش��تمل بر ترس��یم یک نمودار است که »الگوی کدگذاری« 
نامیده می شود. الگوی کدگذاری، روابط  میان شرایط علی، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها را 

نمایان می کند )کریوگر و نیومن، 2006(. این فرایند در نمودار 1 نمایان شده است:

 
 ایشاى ٍسصش کاًال دس باًَاى ٍسصش تخصصی ّاي بشًاهِ ٍسي بْشُ الگَي ًْایی هذل :3ضکل 

 بحث و نتیجه گیری
 ثب ایشاى ٍسصؽ وبًبل دس ثبًَاى ٍسصؽ تخللی ّبی ثشًبهِ ٍسی ثْشُ اسائِ الگَی ،ّذف اص ایي پظٍّؾ

 ّبیدادُ اص ثشخبػتِ ّبییبفتِ اص ؿوبتیه ٍ هٌذ ًظبم هذل یه اسائِ هٌظَس ثِ ثٌیبد ثَد. دادُ ًظشیِ سٍیىشد
 ؿذُ،  اسائِ (1998) اؿتشاٍع ٍ وَسثیي تَػظ وِ ثٌیبد -دادُ ًظشیِ هٌذًظبم سٍیىشد اص ؿذُ، وذگزاسی

ّب دس ثشاػبع لشاس گشفتي ایي الیِ  وِای حبكل ؿذُ ّبی تفىیه ؿذُهٌذ اص الیًِظبمذ. هذل گشدی اػتفبدُ
ّب ثِ تفىیه وذّبی حبكل ؿذُ ثشسػی ٍ ؿَد. دس اداهِ ایي الیِوٌبس ّن، هذل ًْبیی تحمیك اسائِ هی

 ّوبى وِ هحَسی همَلِ ثش وِ اػت ؿشایغی ثِ هشثَط ّبییهمَلِ ػلی، ؿشایظ اص گشدد. هٌظَستحلیل هی
 دس (.26 :1386 اهبهی، ٍ فشدداًبیی) گزاسدهی تأحیش ،اػت حَصُ ایي هخبعجبى ثیي دس ٍسصؿی ایسػبًِ ػَاد

ّبی ػلَم اًؼبًی ّب دس ػبیش سؿتِاًذ وِ ثشخی اص آىحَصُ استجبعبت، تبوٌَى ًظشیبت هتؼذدی هغشح ؿذُ
ًظشیِ تضسیمی، اػتفبدُ ٍ  :ًظشیبتی ّوچَى ؛اسًذای ٍرَد دؿٌبػی ٍ ػلَم سفتبسی ًیض ثِ گًَِّوبًٌذ ربهؼِ

شکل 3: مدل نهایی الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران

بحث و نتیجه گیری
ه��دف از ای��ن پژوهش، ارائه الگوی به��ره وری برنامه های تخصصی ورزش بان��وان در کانال ورزش ایران با 
رویک��رد نظری��ه داده بنیاد بود. ب��ه منظور ارائه یک مدل نظام مند و ش��ماتیک از یافته های برخاس��ته از داده های 
کدگذاری شده، از رویکرد نظام مند نظریه داده- بنیاد که توسط اشتراوس و کوربین )1998( ارائه شده،  استفاده 
گردید. مدل نظام مند از الیه های تفکیک ش��ده ای حاصل ش��ده که  براس��اس قرار گرفتن این الیه ها در کنار هم، 
مدل نهایی تحقیق ارائه می ش��ود. در ادامه این الیه ها به تفکیک کدهای حاصل ش��ده بررسی و تحلیل می گردد. 
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منظور از شرایط علی، مقوله هایی مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوری که همان سواد رسانه ای ورزشی 
در بین مخاطبان این حوزه است، تأثیر می گذارد )دانایی فرد و امامی، 1386: 26(. در حوزه ارتباطات، تاکنون 
نظریات متعددی مطرح ش��ده اند که برخی از آن ها در س��ایر رش��ته های علوم انس��انی همانند جامعه شناس��ی و 
عل��وم رفت��اری نیز ب��ه گونه ای وج��ود دارن��د؛ نظریاتی همچ��ون: نظریه تزریقی، اس��تفاده و رضامن��دی، نظریه 
گاهی  اس��تحکام، نظریه برجس��ته سازی، نظریه وابس��تگی و غیره که دس��ت اندرکاران حوزه مربوطه  باید از آنها آ
داش��ته باش��ند و کاربردش��ان را در ارتباطات بدانند. »نظریه برجسته س��ازی« بیان می کند که رسانه های جمعی 
در ایج��اد اولویت های فکری و تعیین موضوعات مهم و مورد بحث عامه مخاطبان، نقش اساس��ی ایفا می کنند 
)ورنر و جیمز، 1397(. این نظریه پیش بینی می کند که اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در رس��انه ها برجس��ته 
ش��ود، می تواند مخاطبان را به این اندیش��ه وادارد که موضوع مذکور مهم اس��ت. س��خن مع��روف برنارد کوهن 
ک��ه می گوید: »رس��انه ها نمی توانند به ما بگویند که چگون��ه فکر کنیم، اما می توانند بگوین��د درباره چه چیزی 
فکر کنیم«، مبین این نظریه اس��ت )ورنر و جیمز، 1397(. در این تحقیق، برجسته س��ازی تجمیعی از کدهای 
پوش��ش رشته های ورزشی به صورت تخصصی، ش��فاف سازی در امورات ورزشی، ورزشی بودن تولیدکنندگان 
پی��ام، ایج��اد برنامه های تخصصی و کاربردی در حوزه ورزش بانوان اس��ت. درب��اره قابلیت های ارتباطی حوزه 
تولی��د و بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بان��وان باید گفت که اگرچه تمامی تعاریف از بهره وری برنامه ها 
ش��امل نیاز به خلق و تولید متون نمادین نیس��ت، اما این بحث وجود دارد که اگر دس��ت اندرکاران رس��انه تجربه 
مستقیمی از تولید محتوا داشته باشند، به فهم عمیق تری از قواعد و ارزش های تولید حرفه ای اطالعات می رسند 
)لیونگس��تنون1، 2004(. این یافته با نتایج مطالعه رجبی )1392( همخوان اس��ت، با این تفاوت که در مطالعه 
مذبور در طراحی گویه ها از نظریه های روابط عمومی بهره گرفته ش��ده است. در این تحقیق مدیریت محتوا پنج 
مورد را در برمی گیرد: 1- برنامه ریزی، 2- قرار دادن بخش هایی متناسب با نوع رسانه، 3- جهت دهی رسانه ها 
در راس��تای سیس��تم نمایش آموزش��ی، 4- دانش فهم تکنیک ها و تاکتیک های تولید پیام و 5- استفاده از برنامه 
س��واد رس��انه ای س��ازمان یافته و مس��تمر. در همه برنامه های تولیدی که با رویکرد بهره وری تهیه می گردند، 
ارزش ها چارچوب بندی می شوند. لذا ما باید نسبت به چیستی این ارزش ها حساس باشیم. برای نمونه، حتی 
روزنامه نگارانی که خود را بسیار       بی طرف و واقع گرا نشان می دهند، تصویری گزینشی و سوگیرانه از جهان 
ارائه می کنند. بسیاری از رویدادها و اشخاص هرگز زیر پوشش خبری آنان نیست- مانند ورزش بانوان- و این 
س��وگیری نش��ان می دهد که چه چیزی در چارچوب فرهنگ آنان، مهم اس��ت. به موجب تحلیل مصاحبه های 
انجام ش��ده و ادبیات تحقیق نگاشته شده در این زمینه ارزش های درون محتوا از طریق بیان قابل فهم و ملموس 
گاهی بخشی درست، رعایت اصول حرفه ای تولید، عدم سوگیری، ارائه ارزش های  پیام، اطالع رسانی درست، آ
کید بر شاخص های اخالقی نمود پیدا می کند.  اخالقی، تولید محتوا براساس نیازها و خواسته های مخاطبان و تأ

این یافته با نتایج مطالعات هانری2 )2005( همخوان است. 

1. Lingeston
2. Hanri
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 منظور از ش��رایط زمینه ای، ش��رایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر می گذارد )دانایی فرد و امامی، 1386: 
26(. محت��وای رس��انه ها ب��ه صورت ش��کل محتوا و ارزش ه��ای درون محتوا مطرح می ش��ود )پات��ر1، 2015: 
102(. آنچه در اینجا مد نظر اس��ت، ش��کل محتواست که با کدهای ساده کردن، اس��تفاده از مؤلفه های زیبایی 
ش��ناختی، جذابیت های بصری محتوای رس��انه، درج هیجان در محتوای رسانه، تناسب تولیدات و نیاز جامعه 
و اس��تفاده از ش��یوه های به روز تعریف ش��ده در مورد ورزش بانوان مشخص می گردد. به نظر می رسد مخاطبان 
ب��رای اینک��ه پایه ای محکم ب��رای تولید برنامه ه��ای کاربردی در م��ورد ورزش بانوان پی بریزن��د، به پنج حوزه 
اطالعاتی نیازمندند: محتوای رس��انه، صنایع رس��انه ای، تأثیرات رسانه ها، شناخت جهان واقعی و خویشتن. 
ای��ن اطالع��ات در اختیار مرکز تصمیم گیری ش��خصی خواهند بود و گزینه های بیش��تری را برای رویارویی و 
معناسازی از پیام ها در اختیار مخاطبان قرار می دهند. هر چه مردم بیشتر درباره چارچوب محتوای رسانه ها، 
نمونه های قابل تعمیم بازیگران، رویدادها و ارزش ها بدانند، جایگاه محتوای س��رگرم کننده رس��انه ها را بهتر 
خواهند ش��ناخت و بهتر خود را از محتوای نادرس��ت رس��انه ها در امان نگه می دارند. کلنر2 )2005( معتقد 
است محتوا به شدت نمادین و در نتیجه نیازمند دیدگاه های نظری برای درک معانی اجتماعی، سیاسی، اخالقی 
و گاهی فلسفی چندبعدی در بستر فرهنگی است. مردم معموال اطالعات کمی درباره به کارگیری ظرفیت های 
رس��انه ای دارند. آنان ممکن اس��ت نام برنامه های مختلف کانال ورزش را بدانند، ام��ا درباره اینکه کدام برنامه 
گاهی کاملی ندارند. هرچه شناخت مردم از برنامه های ورزشی در مورد بانوان  مختص به ورزش بانوان است، آ
بیشتر باشد، بهتر می فهمند که چرا رسانه ها تصمیم های خاصی می گیرند و محتوای خاصی را تولید می کنند. 
پاتر )2015( معتقد است مردم باید بدانند خاستگاه رسانه ها کجاست و چگونه رشد می کنند. این شناخت به 
آنان کمك می کند تا جایگاه نیروهای تاثیرگذار بر تصمیم گیری بازاریابی و محتوای آنها را بشناسند. همچنین 
به آنها کمك می کند تا ماهیت کنونی و آینده س��اخت برنامه های تلویزیونی در مورد ورزش بانوان و بهره گیری 

از این برنامه ها را بهتر بشناسند. 
منظور از شرایط مداخله گر، شرایطی است که بر راهبردها تأثیر می گذارد )دانایی فرد و امامی، 1386: 26(. 
بر مبنای تحلیل مصاحبه های انجام ش��ده در این تحقیق، بی توجهی سیاس��ت گذاران در قالب نبود چشم انداز، 
نگاه نکردن به رس��انه به عنوان یک فرصت و اولویت نبودن برنامه های تولیدی در مورد ورزش بانوان در جامعه 
نم��ود پی��دا می کند. این یافته با نتایج مطالعه تس��لیمی و آقا محم��دی )1394( تاح��دودی همخوانی دارد. این 
تحقیق که با رویکرد ارائه مدل انجام ش��ده اس��ت، مش��خص می کند که مدل پیش��نهادی سیاست گذاری کانال 
ورزش با رویکرد ارتقای برنامه های ورزش��ی بانوان، یک مدل تلفیقی اس��ت که پایه آن مدل سیستمی تشخیص 
داده ش��ده اس��ت. طبق این مدل، پس از س��نجش بهره وری و درک ضرورت، آموزش س��اخت برنامه ورزش��ی 
رس��انه ای در مخاطب��ان، ب��ا توجه ب��ه مقتضیات زمان��ی و دوره ای و همچنی��ن محیط رس��انه ای و دیگر عوامل 
مؤث��ر در خط مش��ی گذاری آغاز می ش��ود. با این ح��ال در این تحقیق ضمن مهم ش��مردن این مهم مش��خص 
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گردید که سیاس��ت گذاران عرصه رسانه به این مس��ئله چندان توجهی ندارند. به نظر می رسد یکی از راه هایی که 
رس��انه ها با اس��تفاده از آن می توانند ارتباط قوی با مخاطبان خود برقرار س��ازند، بحث توجه به ذائقه و خواس��ت 
مخاطبان است. به موجب این مقوله، تولیدکنندگان برنامه های رسانه ای و به طور خاص رسانه های ورزشی باید 
محصوالتی را تولید کنند که مورد نیاز و خواس��ت مخاطبان اس��ت. با این حال مصاحبه با صاحب نظران نش��ان 
داد که در صدا و س��یما به بانوان به عنوان بخش��ی از جامعه، کمتر توجه     می ش��ود و ارتباط رسانه با مردم بیشتر 
یک جهته اس��ت تا اینکه به صورت تعاملی تعریف ش��ده باشد. براس��اس دیدگاه صاحب نظران این تحقیق، این 
مسئله زمانی پدیدار می شود که نیازهای مخاطبان را به درستی تشخیص ندهیم و مخاطبان زن را همواره نادیده 
بگیریم. بر مبنای بررسی پاتر )2018( مشکلی که به جهت افزایش روند استفاده از رسانه های جمعی بروز یافته 
اس��ت، عدم استقالل فردی افراد می باشد. مسئوالن به جای خود ارزیابی، اجازه می دهند تا دیگران آنان را مورد 
ارزیابی قرار دهند. مسئله  دیگر در بحث استقالل این است که در ساختن برنامه های ورزشی مختص بانوان باید 
اس��تقالل کاری وجود داشته باشد و از توجه به مباحث عقیدتی کتار باشد، چرا که همواره این مسئله در ساخت 
برنامه های بانوان به عنوان یک عامل بازدارند وجود داش��ته اس��ت. در زمینه موارد مداخله گر شناسایی شده می 

توان به پژوهش قاسمی )1398( اشاره کرد که به نتایج مشابهی دست یازیده است.
منظور از راهبردها، کنش ها یا برهم کنش های خاصی اس��ت که از پدیده محوری منتج می شود )دانایی فرد و 
امامی، 1386: 26(. راهبردهای شناس��ایی ش��ده با یافته های سول و همکاران )2020( در یک راستا قرار دارد. 
س��اخت برنامه ها در کانال های صدا و س��یما بر اصل مسئولیت استوار اس��ت؛ بدین معنی که مسئولیت اصلی 
و آغازین افزایش تولیدات و تعهدات به رس��انه بر عهده خود فرد اس��ت )پاتر، 2015: 89(. حمایت نهادی در 
این تحقیق، تجمیعی از کدهای نگاه ویژه دست اندرکاران به بحث بهره وری برنامه های مرتبط با ورزش بانوان 
اس��ت. ایفای نق��ش دیده بانی و نظارت دائمی بر توس��عه برنامه ها، توجه دولت به برنامه های ورزش��ی بانوان و 
بهره وری مناسب این برنامه ها به عنوان یک موضوع مهم، استفاده از ظرفیت خانواده ها در امر آموزش، استفاده 
از ظرفیت آموزش و پرورش در امر آموزش، تشکیل و راه اندازه ای تشکل های غیردولتی مانند سازمان های مردم 
نه��اد، انعط��اف حقوقی در وضع قوانین رقابتی و نظارت ایجابی، اختصاص ردیف بودجه ای به آموزش و تولید، 
ش��روع جریان های آموزش اجتماعی توسط رسانه های جامعه- محور، حمایت از توسعه و استفاده ازفناوری ها 
و سیس��تم ها به منظ��ور قانونمند کردن این برنامه ها و اولویت دادن به برنامه ه��ای تولیدی در مورد ورزش بانوان 
است. تفکر انتقادی یکی دیگر از موارد شناسایی شده در مبحث راهبردها بود. از طریق رشد بدنه تفکر انتقادی 
می توان میزان درس��تی تفس��یر خود را از دانش کس��ب شده تعیین نمود و اگر الزم ش��د پرسش اولیه خود را مورد 
بازنگری قرار داد. در این حالت است که تولید کنندگان برنامه های ورزشی مختص بانوان می توانند از انتقادات 
بهره الزم را بگیرند و برنامه هایی را با بهره وری الزم تولید نمایند. منظور از نیازس��نجی این اس��ت که بر نیازهای 
مخاطبان در همه س��طوح تمرکز ش��ود. در ادبیات تحقیق به این مس��ئله اشاره شده است که توانایی در تشخیص 
نیاز مخاطبان، نخس��تین مهارت در راس��تای ارتقای بهره وری از برنامه های تولیدی می باش��د، چرا که در فرآیند 
آموزش و تولید برنامه ابتدا باید نیازهای افراد را ش��ناخت. نیازس��نجی در این تحقیق، تجمیعی از کدهای درک 
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نیاز جامعه مخاطبان، مخاطب س��نجی توسط مدیران رس��انه، توجه به اعتقادات و ارزش ها مخاطبان، شناخت 
ویژگی های مخاطبان، توجه به احساسات و عواطف مخاطبان و شناخت سلیقه مخاطبان است. 

منظور از پیامدها، خروجی حاصل از استخدام راهبردهاست )دانایی فرد و امامی، 1386: 26( و  به توانایی 
ادراک و دریافت ارزش های نهفته در پیام ها اش��اره دارد. نتایج به دس��ت آمده در این قس��مت با نتایج یکتایار و 
همکاران )1399( و هانی بورن )2019( همس��و بودند. توانمندسازی در مصرف و تولید رسانه ای زیرمجموعه 
وجوه س��واد و ارتقای رس��انه ای قرار می گیرد. بر مبنای این اصل، بهره وری یک موضوع چند وجهی اس��ت که 
ق��درت درک مخاطبان از نحوه کارکرد رس��انه ها و ش��یوه های معنی س��ازی در آنها را م��ورد توجه قرار می دهد و 
گاهی نسب به رژیم مصرف  می کوش��د این واکاوای را برای مخاطبان به یک عادت و وظیفه تبدیل کند. ارتقای آ
رس��انه ای یا به عب��ارت بهتر، تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رس��انه ای از منابع رس��انه ای گوناگون و در یک 
کالم، همان محتوای رس��انه ها یکی از این وجوه اس��ت. آموزش مهارت های مطالعه یا تماش��ای انتقادی، وجه 
دیگر و تجزیه و تحلیل اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی رس��انه ها که در نگاه اول قابل مش��اهده نیست، وجه آخر 
گاهی نسبت به رژیم  می باش��د. در این تحقیق توانمندس��ازی در مصرف رسانه ای، تجمیعی از کدهای افزایش آ
گاهی بیش تر نسبت به انتخاب های  رس��انه ای، تعیین میزان و نحوه مصرف غذای رس��انه ای از منابع رسانه ای، آ
خود، عدم اطمینان زودهنگام به هر خبر، آش��نایی نس��بی در مورد نحوه تولید محتوای رس��انه ای و تبدیل رابطه 
انفعال��ی به یک رابطه فعال اس��ت. از مهم ترین پیامدهای حاصله می توان به تحکیم جایگاه بانوان اش��اره کرد. 
تولید برنامه مناسب و بهره گرفتن از این برنامه می تواند ورزش بانوان را ارتقا دهد و همچنین به عنوان یک پایگاه 
تولی��د داده م��ی توان در جهت پیش��رفت ورزش بانوان از آن اس��تفاده کرد. این عوامل در نهایت موجب توس��عه 
ورزش بانوان در جامعه خواهد ش��د. اگر توس��عه در ورزش بانوان حاصل نش��ود، کلیه مواردی که صورت گرفته 
فاقد بهره وری است و نتیجه قابل انتظار حاصل نمی شود. از این رو، باید به گونه ای در این مسیر قدم برداشت 

که در نهایت به توسعه ورزش بانوان منجر شود. 
گفتنی است که پیامدهای اجتماعی نیز از موارد قابل توجه مصاحبه شوندگان بود. ازآن میان می توان به بحث کاهش 
تبعیض جنسیتی اشاره کرد که بهره وری برنامه های ساختی منجر به پیشرفت ورزش بانوان می شود و این پیشرفت 
نیز می تواند یکی از دالیل کاهش تبعیض های جنسیتی در جامعه باشد و توجه به بانوان و ورزش آنها بیشتر شود. 
از می��ان محدودی��ت ه��ای پیش روی تحقی��ق حاضر می توان به جامع��ه مورد مطالعه در این تحقیق ش��امل 
صاحب نظران و اصحاب رس��انه ورزش��ی- چنان که امکان تعمیم نظرات آن ها به کل صاحب نظران حوزه رسانه 

وجود ندارد- و عدم تمایل برخی از نمونه های لحاظ شده جهت شرکت در تحقیق اشاره کرد. 
در پایان پیشنهاد می شود برای بهره وری بهتر برنامه های ورزشی مخصوص بانوان، از سیاست های شایسته 
ساالری در احراز مقام های مختلف بهره گیری شود تا بهترین افراد در پست های اجرایی قرار گیرند. همچنین برای 
بهره وری بیشتر برنامه های ورزش بانوان، از فناوری ها و سیستم ها به منظور قانونمند کردن و توسعه این برنامه ها 
استفاده شود. همچنین در حوزه سیاست گذاری برنامه های ورزشی بانوان در رسانه، متخصصان علوم انسانی باید 
اعتماد مسئوالن را جلب نمایند و مسئوالن هم از متخصصان و نخبگان صاحب نظر در این عرصه استفاده کنند.
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