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 چکیده

ین مطالعه به روش . ابود ملی ایران ای در تلویزیونتحلیل وضعیت ورزش حرفه هدف این پژوهش

ساختاریافته مصاحبة عمیق و نیمه 20انجام شده است. پس از انجام  ایزمینه کیفی و راهبرد نظریة

های اصلی پس از تکمیل فرایند حاصل شد و مقولهرزش، اشباع نظری ن رسانه و وبا متخصصا

اساس مدل سیستماتیک استراس ای بر، مدل زمینههاکمیل یافتهپس از ت .استخراج شدندکدگذاری 

شناسایی ای های رسانهتوجه تلویزیون به ورزش ی؛ یعنی،محور ةمقول. طراحی شد (1998) و کوربین

اساس مدل بر ،هاواکنش و پیامد -کنش  ای، راهبردهایزمینهشرایط علی، شرایط تأثیرگذار و شد و 

داشتن اولویت شاملی عل طیشراها نشان داد که یافته .دهی شدندپارادایمی بر گرد آن سازمان

ها و سهولت جذب ای ناچیز در سایر رشتهلیت رسانههای فراغتی و خبری، جذابیت مالی، فعابرنامه

ای، تنوع بسیار زیاد رقابت رسانه نبود شامل و بسترسازگر مداخله طیشرابرخی از  است. مخاطب

های علمی کمبود تحلیل شامل واکنش -کنش . راهبردهایسلیقه هستند ی و تنوعشهای ورزرشته

و  پوشش برمبنای ظرفیت عدمو  هابه سایر رشته و سازنده، کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب

تقویت ، هاپروری، تضییع حقوق سایر رشتهنخبه قبیلیی ازهاامدیپکه  امکانات موجود هستند

 .دندار همراهبهها و اختالفات را پیگیری حاشیهبه  ایجاد عالقه و بهداشتی جای انگیزةانگیزة مالی به

 

  ایحرفهورزش ای، زمینه تلویزیون، نظریة واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 به ایحرفه آن است. ورزش ایحرفه رویكرد ورزش تخصصی کارکردهای از یكی امروز، دنیای در

 هایزمینه به توجه با کشوری هر در و شودمربوط می ورزش ازطریق شغل ایجاد و زاییدرآمد

ورزش  (.139 ،1391 کرمی و صادقی، ،می)قاس دارد دولتی یا خصوصی بخش بهاختصاص  شدهایجاد

 ،های پیشرفتهخصوصی است و در بسیاری از کشورکار است که دارای ماهیت وای نوعی کسبحرفه

ای، مربیان ای ورزشكاران حرفهارکان ورزش حرفه دهی غیردولتی است.دارای تشكیالت و سازمان

غات فروشی و تبلیبلیت شاملای در ایران ها هستند و منابع مالی ورزش حرفهای و باشگاهحرفه

های ویت، کمکزیكنان، حق پخش تلویزیونی، حق عضانتقال باوهای مردمی، نقلمسابقات، کمک

بدنی و ورزش کشور، مع توسعة تربیت)سند نظام جا است های مالیاتیمعافیت دولتی، حامیان مالی و

 1ورزش زمانی که از تلویزیون نشان داده شود تبدیل به سرگرمی شده است )اورجیلیا و سیلوا (.1382

 اند.سوق دادهتماشای ورزش  بهرا  مخاطبان بسیاری اغتفرهای جمعی و اوقاترسانه (.2012،

ها طریق این مخاطبان کسب کنند. رسانههای زیادی ازتوانند درآمدها میهای ورزشی و تیمسازمان

کنند که داشتن ای استفاده میهای غیررسانهتبلیغاتی برای سازمانعنوان حامل ای بهاز ورزش حرفه

ن اصلی دنبال کنند و زما عنوان حرفةدهد ورزش را بهمالی در این امر، به ورزشكاران اجازه می توانایی

ای واضح است که ورزش حرفه .دست آورندهبالزم برای افزایش مهارت و تجربة سطوح نوین موفقیت 

یت بازیكنان، مدیر ، بدون رسانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، همانند توسعةویژه در شكل رایج آنبه

های ورزشی را تضمین است که موفقیت سازمان ها و راهبردهایینیز نیازمند سیستم مدیریت رسانه

است تلویزیون بوده  قدرتمند صنعت ورزش سال گذشته، رسانة 50طی  (.12، 2009 ،2سون)نیكل کند

اطبان و مخ ةپخش زندة مسابقات است که منجر به توسعة گسترد ،اهمیت تلویزیون و دلیل عمدة

و  تلویزیون گفتمان(. 2004، 3)روو است درنتیجة افزایش حق پخش شده ،تزریق سرمایه به ورزش

تصویر مربوط به ورزش و ویژگی های آن را تولید می کند. مشاهده ورزش در تلویزیون بسیار متفاوت 

است که تصویر  یا سالن است زیرا تلویزیون محدود به صحنه هایی از مشاهده ورزش از استادیوم

، اهداف قالب یک صنعتتلویزیون در. (2012)اورجیلیا و سیلوا،  برداران و عوامل تولید انتخاب کرده اند

ورزش با  ، دلیل اینكه توسعةواقعدرکند. می انی مخاطب و سود اقتصادی را دنبالرسحداکثربه

 ،4)گمبارلی گیردكل میاقتصاد کامل در آن شگیرد این است که شدن بیشتر شتاب میایرسانه

ها را ارزش اقتصادی این ورزش ،ی محبوب در تلویزیونهاورزش(. انحصار حقوق برای پوشش 2010

                                                 
1. Origuela & Silva  

2. Nicholson  

3. Rowe 

4. Gambarelli 
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 صورت مستقیمبه ،کندمیای که یک ورزش دریافت ، پوشش رسانهبنابراین ؛تضمین کرده است

آن ورزش ها قادر به تولید آن از پخش یا گزارش سازمانمتناسب با مقدار منفعتی است که افراد و 

منظم، جذاب ای محتو ارائة( معتقد است که 2009) 1و راو هاچینس .(12 ،2009 )نیكلسون، هستند

، این صنعت ترتیباینشده است و بهکنندگان منجر به جذب بینندگان و تبلیغ هاو پرسود برای شبكه

قررات و رقابت محدود، م ها، عرضةفناوری پخش، زیرساختاندازی، حفظ راه با هزینة چشمگیری در

ها، گذاریسیاست وجود،بااین فعال بوده است. ،ها و مسابقاتشدید در بازار و غیره در پخش رویداد

 ای و نحوةفنی، فناوری، رقبا، متخصصان حرفهکنترل و نظارت، مسائل  گذاران، نحوةمالكیت، بنیان

 ،1385، 2کوئیلگیری تولید تلویزیونی اثرگذار هستند )مکهمگی در چگونگی شكل ،اعمال مدیریت

عنوان ، ترویج ورزش بهایورزش حرفه توسعة هدف کلی ،در سند نظام جامع ورزش کشور(. 205

ایجاد سهم ورزش در  که دربرگیرندة اهدافاست سازی صنعت ورزش ذکر شده وکار و نهادینهکسب

عنوان یكی از ، مؤلفة فرهنگ بهشود. همچنینایجاد نشاط اجتماعی میباعث و است  رونق اقتصادی

ترویج  برای ورزش، ترویج عرضة کیفی ورزش در جامعه و های پشتیبان، با اهداف ترویج هزینهمؤلفه

بدنی )سند نظام جامع توسعة تربیت کندای کمک میورزش حرفه ه، به توسعةتقاضای ورزش در جامع

رایط نامطلوب شای ایران در نظام رسانه توان دریافت کهمی پیشینه با مطالعة (.1382ور، و ورزش کش

نامطلوب  ثیروکیف این تأدر پاسخ به این سؤال که کم توجهیپژوهش درخور  ،اما ؛زش وجود داردور

هستند، انجام ها کدام ساز و غیرهگر، شرایط بسترو مداخلهثیرگذار ها، شرایط تأچگونه است و علت

باید سعی تواند انجام شود و میطور مستقل نبه حوزهدر این  راهكارها که ارائةاست. بدیهی است  نشده

نظر قرار مد ایتلویزیون و ورزش حرفه های روزمرةرین تناسب با شرایط واقعی و چالششود بیشت

)شرایط  شناسایی مسئله .شدبا ایکنندهتواند بستر غیرطبیعی و گمراهمی ،صورت؛ درغیراینگیرد

راستای بهبود وضعیت باشد. نخستین گام درتواند خود می ،ای(موجود و درک ارتباط عوامل زمینه

بررسی ، با است انجام شده ملی ای در تلویزیونکه با هدف تحلیل وضعیت ورزش حرفه این پژوهش

با طریق تلویزیون را ازای ورزش حرفه توسعة واقعی صدد است موانع و راهكارهایدر وضعیت موجود

ن ورزش رکاران ورزش در تلویزیون و متخصصااندهای دستدیدگاه وکند رویكردی اکتشافی شناسایی 

دست ها و برخاسته ازداده ایبه مدل زمینه ،نهایترا تحلیل کند و در میی و علهای اجرایحوزه در

  .یابد

 
 

                                                 
1. Hutchins & Rowe 

2  . McQuail's 
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 پژوهش شناسیروش
آن را  1استراس و کوربینانجام شده است که ای زمینهپردازی استفاده از روش نظریهن پژوهش با ای

 ،2005، 2)کرسول پردازدها به تولید نظریه میاساس دادهمعنای روشی است که برابداع کردند و به
 تكنیک ،این پژوهشدر ست. ها ازمان و زنجیروار دادهآوری و تحلیل هممستلزم جمع این روش (.405

آوری گیری نظری جمعبا استفاده از روش نمونهها و داده ساختار بودهای نیمهمصاحبه ،گردآوری
شوند که آوری میای جمعگونهها بهاست که داده معناش بدینگیری نظری این رونمونه .شدند

تحلیل وآوری و تجزیهیند مستمر جمع، با طی فرااین روش در مفید باشند. درراستای تولید یک نظریة
یابیم. به تدوین مدل دست میای اساس ارتباط عوامل زمینهازطریق مصاحبه، برها بندی دادهو دسته

های کنش و پیداکردن مقوله ای موجود، راهبردهدنبال شناسایی چالشپژوهشگران به ،هادر مصاحبه
، گیری نظریودند. در نمونهتلویزیون بطریق و مسئلة محوری درخصوص توسعة ورزش همگانی از

طور متناوب هباید ب و اندکه بسیار به یكدیگر وابستهها اقداماتی هستند دآوری اطالعات و تحلیل دادهگر
گیری (. نمونه405، 2005کرسول، ) کندها را هدایت میهگیری از داد، تحلیل، نمونهزیرا انجام شوند؛

 ژوهش بودند، شناسایی شدند. درزمینةمرتبط با پ میاجرایی و عللحاظ گونه آغاز شد افرادی که بهبدین
تجربة  زمینه این و رسانه داشتند و در ایحرفهورزش  ، اساتیدی که شناخت کافی از مؤلفةورزش

ساز ورزش ، مسئوالن گروهای برنامهرسانه اجرایی یا سابقة پژوهشی داشتند، انتخاب شدند. درزمینة
 ،داشتندهای الزم را ر هر دو زمینه ویژگینظر قرار گرفتند. اشخاصی که دمد های تلویزیوندر شبكه

تواند در توسعة ورزش پاسخ؛ یعنی، تلویزیون چگونه می -ال بازدو سؤدر اولویت باالتری قرار گرفتند. 
ای ازطریق تلویزیون ها و شرایطی فراروی توسعة ورزش حرفهای نقش داشته باشد؟ و چه چالشحرفه
سبب هدایت ، بههاخالل برخی از مصاحبه، در. همچنینندشوندگان پرسیده شدد دارد؟ از مصاحبهوجو

 مصاحبه و جلوگیری از دورشدن از موضوع مصاحبه، مفهوم همین دو سؤال با کلمات آیا، چطور و به
که تعداد طوریبه؛ ها ادامه یافتگیری تا زمان اشباع دادهنمونه. شدنددوباره تكرار می ،علتچه 

 بندی شد.آمده مقولهدستاطالعات بهها، پس از تكمیل مصاحبهرسید.  نفر 20کنندگان به شارکتم
. یک مدل دیداری دوباره تحلیل شدند ها درمقوله کردن سیستماتیکها ازطریق مرتبط، دادهسپس
طریق دارد و مدل ازرار محوری( ق، پدیدة مرکزی )درقالب مقولة ایزمینه نظریةس یک مدل در رأ

محوری  ، در اطراف مقولةکنندهها، راهبردها، عوامل موقعیتی و شرایط تعدیلناسایی و تعیین علتش
، مبتنی بر حال مداومفرایند منظم و درعینها طی یابد. در این پژوهش نیز تحلیل دادهتوسعه می

ها ، متن مصاحبهکدگذاری باز برایها بود و برای این کار از فرایند کدگذاری استفاده شد. داده مقایسة
شدند و  تلخیص، جمالت اصلی سپس .و جمالت اصلی آن استخراج شد چندین بار مطالعه شد

                                                 
1. Strauss & Corbin 

2. Creswell 
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 دتر بودنهایی که انتزاعیمقوله، مفاهیم مشابه ، از مجموعة. پس از آنندصورت مفاهیم ثبت گردیدبه
تلخیص مفاهیم به مقوالت فرعی  ،سپس .ند، استخراج شددادندآن مفاهیم را پوشش می میو تما

های کدگذاری داده مقوالت اصلی استخراج شدند. ،کدگذاری محوری در مرحلة و پس از آنشدند 
 استفاده شد. In ها ازمصاحبه مستخرج از 1مفاهیم: برای ای به این صورت انجام شدمصاحبه
افراد  گذاری شدند.المتع  Mبا حرف  ایشوندگان رسانهو مصاحبه  Sبا حرف شوندگان ورزشیمصاحبه

گذاری شدند. این کار ترتیب شمارهگردیدند و جمالت بهگذاری ترتیب با حروف انگلیسی نامو اسناد به
 ،مثال آسان کرد؛ برایها را با توجه به تعداد بسیار زیاد مفاهیم دسترسی و بازگشت مداوم به داده

از گروه ورزش  F م اختصاریبا ناشونده معنای مصاحبهبه ،ثبت شده است 12FInSکه با کد میمفهو
ها و از تلخیص اولیة داده پس .این فرد است معنای شمارة جمله در مصاحبةبه 12است و شمارة 

 234 ،هااولیه در مصاحبهمصاحبه( مفاهیم نشانگر )جمالت  683از  ،حذف جمالت زائد و تكراری
کدگذاری در این  فرایندای از سبب محدودیت در تعداد صفحات مقاله، نمونهبه. مورد ثبت گردید

، تلخیص مفاهیم اولیه در مرحلة کدگذاری دوباره پس از آن. شودمیارائه یک  شمارة جدولدر  مرحله
ها مة مقوالت فرعی و تلخیص آنشمارة دو، ه در جدول که حاصل شد فرعی مقولة 30انجام شد و 

 .شده است ، نشان دادهاصلی مقولة 13به 
 

 

 کدگذاری باز ها در مرحلةهیند تلخیص دادای از فرانمونه -1جدول 

 مشخصات مقوالت فرعی مفاهیم

, K18, InSSI5, InF11, InSF10InS

M6InS 
ای با تحلیل مسائل ورزش حرفه

 و مدیریتی میرویكرد عل

ای/ پیگیری و نظارت/ حرفههای تحلیل

 ای و نازلبازنمایی مسائل کلیشه

, K18, InSSI5, InF11, InSF10InS

,M6InS 
ای با تحلیل مسائل ورزش حرفه

 و مدیریتی میرویكرد عل

ای/ پیگیری و نظارت/ های حرفهتحلیل

 ای و نازلبازنمایی مسائل کلیشه

, F15InS F14, InSC4, InSB9InS

K18, InSI16InS ,I10, InSM5InS 

معرفی استانداردهای مدیریتی، 

ی، زیرساختی، حقوقی در اخالق

 ایورزش حرفه

دستیابی  شرایط موجود/ نحوةها/ استاندارد

 به شرایط مطلوب

, M8, InSL9, InSK17InSJ21, InS

S7, InMO18, , InSO17InS M16InS

L24Doc 

مسابقات پوشش تلویزیونی محدود 

 دارای پتانسیلهای جدید و رشته

 نگیزه و رغبت/نمایش ورزش و ایجاد ا

 طریق تلویزیونتوسعه و معرفی از

, X5, InSM15, InSL15, InSB15InS

J2Doc 

 ورزش به جامعهالقای اهداف مادی 
گرفتن سایر تأثیرهای منفی/ نادیده

 استانداردها
, F6, InSC5, InSB13, InSB7InS

, T6, InMK18, InSF14, InSF10InS

I26, DocX4InM 

صرف زمان زیاد بررسی مسائل 

 حاشیه در ورزش
 سوزیاز مسائل اساسی/ فرصت نشددور

 

                                                 
 Sport ،Document ، Interview و  Media مخفف کلمات .1
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 مقوالت فرعی و اصلی حاصل از کدگذاری باز و محوری -2جدول 

 اصلیهای مقوله های فرعیمقوله
 های گزارشی و خبریبرنامه حجم زیاد

 های مستند و تولیدیمحدودیت برنامه
 های فراغتی و خبریاولویت برنامه

ی
 عل

ط
رای

ش
 

 

ش
رز

ه و
ن ب

یو
یز

لو
ه ت

وج
: ت

ی
ور

مح
ة 

قول
م

انه
رس

ی 
ها

ی
ا

 
    

 زایی و تبلیغهای درآمدایجاد فرصت

 های تبلیغاتی و حامیاناستقبال شرکت
 جذابیت مالی

 های تلویزیونیی ورزشی با شبكههاثبات سایر سازمانارتباط بی

 ی ورزشیهاتلویزیونی با سایر سازمانهای هماهنگی و تطبیق محدود شبكه

 در سایر رشته های کم مخاطب

تلویزیون و  تعامل دوسویة بودنمحدود 

 هاهای ورزشی در سایر رشتهسازمان

 سهولت جذب مخاطب دسترسی آسان به انبوه مخاطبان

 ایرقابت رسانه نبود رقیبمالكیت انحصاری و نبود 

 تأ
ط

رای
ش

ذار
رگ

ثی
 

 

 ایهای حرفهخارجی با شاخص های منظملیگوجود 

 های خارجیاستقبال مخاطبان از پخش مسابقات لیگ

 منسجم در پخش مسابقات داخلیریزی غیرکیفیت پایین و برنامه

 

 جذابیت رویدادهای خارجی

 

 های ورزشیهای متنوع و محدود به سایر رشتهگرایش

 عالیق جمعیگرفتن عالیق فردی توسط الشعاع قرارتحت
 تنوع سلیقه

 بینندگان تمرکز بر سلیقة گرایش اکثریت جامعه به تماشای فوتبال

نه
می

ط ز
رای

ش
ی

ا
 

 

 های خصوصیشبكه نبود

 عنوان پایگاه ورزشبودن شبكة ورزش بهپذیری محدود و ناشناختهدسترس
 هامحدود بودن تعداد و ظرفیت شبكه

 های ورزشیتنوع رشته

 سنی و سطوح مختلف هایرده های پرطرفدار دررشته وجود مسابقات

های پتانسیل زیاد داخلی در رشته

 مختلف

 و مدیریتیای با رویكرد علمی ضرورت تحلیل مسائل ورزش حرفه

 ایفی استانداردهای مدیریتی، اخالقی و حقوقی در ورزش حرفهضرورت معر

های سازنده و همسو با کمبود تحلیل

 توسعه

ی
ها

رد
هب

را
 

ش
کن

- 
ش

کن
وا

 

 

 هاسمت سایر رشتهجاد ذائقه بهجهت تغییر و ایتالش در

 هادر سایر رشتههای محدود جهت ایجاد اقبال عمومیفرصت
 توجه محدود به ایجاد ذائقه و ترغیب

 هاپخش مسابقات تعداد محدودی از رشته

 پتانسیلهای جدید و دارای پوشش تلویزیونی محدود مسابقات رشته

مبنای امكانات و پتانسیل بر پوششعدم 

 موجود

 هاتضییع حقوق سایر رشته هاتوجه بیش از حد به ورزش فوتبال نسبت به سایر رشته

ها
مد

پیا
 

ای در مقایسه با سایر های ورزش حرفهتوضیع ناعادالنة زمان و حجم برنامه

 های تربیتی و همگانیلفهمؤ
 هالفهتضییع حقوق سایر مؤ

 سازی دستمزدها و ارقام پرداختیبرجسته

 ورزش به جامعه القای اهداف مادی

 جای انگیزةتقویت انگیزة مالی به

 بهداشتی

 ها و اختالفاتدرگیرکردن مخاطب با چالش

 صرف زمان زیاد بررسی مسائل حاشیه در ورزش

ها و ایجاد عالقه برای پیگیری حاشیه

 اختالفات
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های جدیدی به یكدیگر ربط با برقراری پیوند بین مقوالت، اطالعات به شیوه ،کدگذاری محوریدر 

 ،. در این مرحلهشودادایم )مدل الگویی یا سرمشق( انجام مییابند. این کار با استفاده از یک پارمی

این  شوند.دهی میمحوری سازمان ر در اطراف مقولةو مقوالت دیگ شودمقولة محوری مشخص می

ای یا شرایط زمینه شوند(،ط علی )عواملی که سبب ایجاد مقولة محوری میشرای :ند ازاها عبارتمقوله

زمینة ساختاری ) گرشرایط مداخله ،دارد( آن قرار ای است که پدیده درشرایط ویژه دهندةنشانبستر )

دادن به آن یا پیامدهای آن نشاندهد و بر چگونگی واکنش میآن رخ  که پدیده در استای گسترده

کنترل یا پاسخ به  که برای اداره،هایی کنشها و برهمکنشواکنش ) -کنش (، راهبردهایاست ثرمؤ

 انجام. (406، 2005امدها )نتایج حاصل از راهبردها( )کرسول، و پی (آیندوجود میمقولة محوری به

 و دیرسان« ایهای رسانهتلویزیون به ورزش توجه» یمحور ةمقول به راگران پژوهشی کدگذار مراحل

شود، که در مدل مشاهده میطورهمان .شد حاصل مییپارادا مدل و ندشدی دهسازمان مقوالت ریسا

های فراغتی و خبری، جذابیت داشتن برنامهاولویت شاملی محور ةمقول وجودآمدنبهی عل طیشرا

 گرمداخله طیشرا. ستا و سهولت جذب مخاطب هاای ناچیز در سایر رشتهلیت رسانهمالی، فعا

های ورزشی و تنوع ای، تنوع بسیار زیاد رشتهرقابت رسانهنبود  شامل محوری مقولة رد( گذارریثأت)

-ی توجه تلویزیون به ورزشمحور ةمقول وجودآمدنهب بستر وای نهیزم طیشرا ،نیهمچن. استسلیقه 

. استها بودن تعداد و ظرفیت شبكهبینندگان و محدود تمرکز بر سلیقة شامل ،ایهای رسانه

 شامل( اینهیزم وثیرگذار تأ طیشرا) موجود طیشرا به توجه با ونیزیتلو واکنش -کنش راهبردهای

مبنای بر پوششعدم و نیز  و سازنده، کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب میهای علکمبود تحلیل

ها، تضییع حقوق سایر رشتهپروری، تضییع حقوق های نخبهامدیپپتانسیل و امكانات موجود است که 

بهداشتی،  جای انگیزةتقویت انگیزة مالی بهو عملكرد مخاطب، گرفتن از امكانات ها، فاصلهسایر مؤلفه

 .ددار همراهبهها و اختالفات را پیگیری حاشیه به ایجاد عالقه استقبال و
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 مقولة محوری:

توجه تلویزیون به 

 ای های رسانهورزش

 شرایط علی:

 های فراغتی و خبریاولویت برنامه •

 جذابیت مالی •

 های ورزشیمحدودبودن تعامل دوسویة تلویزیون و سازمان •

 سهولت جذب مخاطب •
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 راهبردهای کنش:

 های علمی و سازندهکمبود تحلیل •

 کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب •

 امكانات و پتانسیل موجودعدم پوشش برمبنای  •

 

 

 ها:پیامد 

 هاتضییع حقوق سایر رشته •

 هاتضییع حقوق سایر مؤلفه •

 گرفتن از امكانات و عملكرد مخاطبفاصله •

 جای انگیزة بهداشتیتقویت انگیزة مالی به •

 ها و اختالفاتایجاد عالقه به پیگیری حاشیه •

 

 

 ای در تلویزیونورزش حرفهمدل پارادایمی وضعیت  -1شکل 
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 بحث و نتیجه گیری

  :شرایط علی -الف 

فرصت  ،های گزارشی و خبری در تلویزیونبرنامه داشتناولویت: های فراغتی و خبریاولویت برنامه

زیادی دارند  میسرگر ای جنبةهای رسانه. ورزشکندمحدود میرا های تولیدی ساخت و پخش برنامه

کارکرد اخبار و تلویزیون زمینه  این ، دربنابراین ساز هستند؛خبر حواشی و ماهیت دارای عمدتاً و

تولید مستند  به ورود جدی به حوزة تبلیغ ورزش و حوزة چندانی نیازدارد و طبیعی است که  میسرگر

گزارشی و های شوندگان به تعداد زیاد برنامه. تعدادی از مصاحبهشوداحساس نمیو فیلم ورزشی 

و کمبود های گزارشی و خبری دلیل گرایش تلویزیون به برنامه دیگر، و تعدادیخبری انتقاد داشتند 

 .های ورزشی بیان کردندهای تولیدی را مشكالت و ساختارهای مالی در تولید برنامهبرنامه

JInSورزشی بیشتر خبری و  هایبرنامهناکافی  ، با بودجةبنابراین ؛داردبودجه نیاز به سازی : برنامه

 ؛گزارشی هستند

RInMسازی قرار دارند که با کمترین قیمت برنامه« د»سازی های ورزشی بیشتر در طبقة برنامه: برنامه

 ؛شوندمی

FInS استمسابقات های خبری و گزارش به برنامه : سیستم موجود محدود. 

 و ضرورتهای مستند برنامه ویژه تهیةبه ضرورت تولید محتوا شوندگان بهتعداد دیگری از مصاحبه 

 تأکید برهای تولیدی و مستند تأکید کردند. سمت برنامهها از گزارشی و خبری بهتغییر فرم برنامه

تقاد داشتند تولید بود که اعمشترک  ،شوندگانمیان بیشتر مصاحبه ورزش تولید محتوا برای توسعة

تواند منجر به توسعة ورزش میای با خالقیت و تنوع موضوعی و رشته های تولیدیمحتوای برنامه

 شود.

PInSها و ساخت مستندهای ورزشی های ورزشی، سریالهای ورزشی، انیمیشن: تلویزیون ازطریق پیام

 ؛خدمت ورزش قرار گیردتواند درمی ایورزشكاران حرفهاز 

QSnI:  ؛ورزش بپردازد مستند به توسعةهای تواند ازطریق ساخت برنامهمیتلویزیون 

CSnI : شود.سازی در حوزة ورزش در تلویزیون انجام نمیبرای مهندسی محتوا و برنامه تالش چندانی 

ها ای جذابیت مالی این رشتههای رسانهیكی از علل تمایل تلویزیون به پخش ورزش :جذابیت مالی

ها با هدف تبلیغ توجه شرکتهمواره موردمخاطب های پرطرفدار و پربرای تلویزیون است. ورزش

آورد. وجود میزایی بهها برای تلویزیون فرصت درآمداند و حضور این شرکتقرار گرفته هامحصوالت آن

( نشان 1390جبی و همكاران )ر ،راستاون ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. درایناهداف تلویزی

 ی کهترای مطلوبپوشش رسانه سبببهطرفداری مانند فوتبال، های پرورزشدادند که بیشتر حامیان 

 ند( به این نتیجه رسید1382) و همكاران کنند. غفوریحمایت میدارد، از آن ها نسبت به سایر رشته
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ود اقتصادی حاصل از پخش ، سازجمله فوتبال ایرسانهی هاورزشها به توجه بیشتر رسانه که علت

های دولتی در ایران های فوتبال است. رسانهای، برنامههای رسانهترین برنامهاز پرمخاطب ست.ا هاآن

تلویزیونی،  یهاتنوع و تعدد شبكه با توجه به گستردگی، اما شوند؛از بودجة عمومی کشور تأمین می

هنگام پخش . امكان به تبلیغات روی آورندها ناگزیرند برای تأمین بودجة خود تاحدبكهاین ش

ها تبلیغات در رسانه ی هجوم گستردةکامالً محسوس طور، بینندگان بههای مهم ورزشی و فوتبالبرنامه

ای ها نیز پوشش رسانهاگر سایر رشته و (103، 1385)فاضلی،  کنندرا با چشم و گوش خود تجربه می

 شوندمیهای دیگر غیر از فوتبال گذاری در ورزشها حاضر به سرمایهمطلوبی داشته باشند، شرکت

 (. 101، 1390 )رجبی و همكاران،

UInM که مخاطب ورود یابند االی خود در ورزشی دهند برای معرفی کمی: حامیان مالی ترجیح

 ؛بیشتری دارد

VInMًتلویزیون  پردازند.میورزش به فعالیت  زایی در حوزةهای تلویزیونی با رویكرد درآمدشبكه : اساسا

قبل و بعد مسابقات سودآور  نیمه وبحث تبلیغات بین دو  ؛ زیرا،بیشتر طرفدار پخش فوتبال است

 .است

NInSیابدتلویزیون ورود می وجود جذابیت مالی علتای، بههای ورزش حرفه: در برخی رشته. 

( نظر )عموماًها ورزش موردآسان به انبوه مخاطبان بالفعل که برای آن دسترسی: سهولت جذب مخاطب

ای های رسانهتواند یكی از دالیل تمایل تلویزیون به پخش مسابقات ورزشفوتبال جذابیت دارد، می

 باشد. 
 بیشترین درصد زمان نمایش مسابقاتکه ( نشان دادند 1392) همكارانو  می(، کر1386کردی )

اعتقاد داشتند یكی از دالیل اصلی توجه شوندگان مربوط به فوتبال بوده است. تعدادی از مصاحبه

شمار ، سهولت جذب مخاطب و تعداد بیفوتبال( ای )عمدتاً های رسانهتلویزیون دولتی ایران به ورزش

از بخش  توجهیدهندة این است که مخاطبان زیاد سود قابلنشان مخاطب بالفعل است. این امتیاز

 .دکننمیتبلیغات و حامیان مالی نصیب تلویزیون 

HInSجذابیت و طرفدار ندارند هاورزش رود. برخیمیاساس تقاضای اجتماعی پیش : تلویزیون بر. 

JInSعالقه به فوتبال مند سازدورزشی دیگر نیز عالقههای تالش کند مخاطبان را به رشته : تلویزیون .

 .کافی وجود دارد به اندازة

SInMدنبال این است که ذائقة ؛ بلكه بهذائقه در ورزش نیستدنبال ایجاد جذابیت و ایجاد : تلویزیون به

 .دهد موجود را بشناسد و به آن پاسخ
 

 

 



 27                                                                          ...یرانا یمل یزیوندر تلو یاورزش حرفه یتوضع یلتحل
 

 گر(ثیرگذار )مداخلهشرایط تأ -ب

های ارتباط بین سازمان :هاهای ورزشی در سایر رشتهسویة تلویزیون و سازمانتعامل دومحدودبودن 

 هاتعامل درست و دوسویه میان آن، الزمة ایجاد ورزشیساز های برنامهویژه گروهورزشی و تلویزیون به

کند. با ورزشی کمک می های توسعة هر رشتةلفهبود پوشش خبری و رقابتی و سایر مؤست که به بها

ای ها ارتباط رسانهیک از فدراسیون، باید اولویت هرهای ورزشیرشته توجه به تأثیر رسانه در توسعة

نقش اساسی در که سازمان است  میعموروابطها با رسانهط ارتبامسئول  ،در هر سازمان ورزشی. باشد

مشی موقع و عمل به خطرسانی بهب و پشتیبانی اعضای رسانه، اطالعها، جذارائة خدمات به رسانه

در ایجاد ارتباط سازنده و دوسویه اشاره شده است موانع زیادی  به هادر مصاحبه. ارتباطی سازمان دارد

های با شبكههای ورزشی و مشكالت تعامل سازمان ت بر دو دستة مشكالت ارتباطی تعامل باکه مشكال

 .تلویزیونی هستند

RInMتلویزیون بنابراین کند؛میها تغییر ونصبهمراه عزلی با تلویزیون بههای ورزش: همكاری ارگان ،

ها بر روابط مدیریتی در فدراسیونثبات های خود عمل کند. نبود گذاریمجبور است براساس سیاست

 .گذار استها با تلویزیون اثرآن

VInMهای تلویزیون هر شبكه را بشناسد و با تمام شبكه هر فدراسیون باید راهبرد می: روابط عمو

 .ارتباط برقرار کند

تحویل ها، مكانیسم مالكیت خصوصی شبكههای دیجیتال، از رسانه در بسیاری: ایرقابت رسانه نبود

 )هاچینس دندهتوجهی رابطة رسانه و ورزش را تغییر میطور قابلبه ،محتوا و پرداخت حق دسترسی

رقابت واقعی  .شودها شناخته میرسانه نكردنرشدبودن یكی از عوامل (. غیررقابتی363، 2009، و راو 

 فعالیتورت تخصصی صاز هم باشند و به جداکامالً  ایرسانهزمانی میسر است که مدیریت مراکز 

ای شده است. فضای رقابت رسانها( در دست دولت منجر به نبود سیم)صداو تلویزیون . انحصارکنند

نظر جذب یی که ازهاورزشو ای های رسانهتلویزیون و مطبوعات در انتخاب ورزش ،در این شرایط

لحاظ ظرفیت و که بهازآنجایی، آزاد هستند و فراهم است هامخاطب اولویت دارند و امكان پخش آن

های پربیننده ها محدودیت وجود دارد، طبیعی است که امكان پخش بسیاری از رشتهتعداد شبكه

دهد و این ظرفیت را افزایش می ،یورود بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت اشت.وجود نخواهد د

مندی به عالقه د و ظرفیتهستنکه ازنظر مخاطب و اولویت در مراتب بعدی هایی پخش سایر رشته

 . کندپذیر میامكان را ها در جامعه وجود داردآن

FInSبرای  متخصصاحساس نیاز به افراد  ،وجود ندارد ای که دولتی است و رقابت: در فضای رسانه

 .وجود ندارد دیگر گرفتن از شبكةپیشی
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IInS :ورزش خود برای حق پخش بپردازد؛ پس تواند بیش از توانایینمیتلویزیون  ،رقیب دلیل نبودبه ،

است و منابع آن از  تلویزیون انحصاری .ماندمیترین منابع درآمد خود محروم ای از یكی از مهمحرفه

 .شودمین میدولت تأ

SInMتا رقابت وجود نداشته باشد، کیفیت تغییر نخواهد کرد :. 

غلب مسابقات ای، االمللی و منطقهپخش مسابقات مهم بین برعالوه: های خارجیجذابیت رویداد

های مهم اروپا و بریتانیا در خبرها و مسابقات باشگاهشوند یپخش مباشگاهی مهم جهان از تلویزیون 

 تاحدودی ازطریق برخوردارند. توجیه این بازنمایی های ورزشی تلویزیون ایران از جایگاه مهمیو برنامه

شوندگان (. مصاحبه103، 1385 )فاضلی، مسابقات است برای دیدن اینخاطبان تقاضای اجتماعی م

با توجه  ثیر دارد وعروف دنیا بر وضعیت پوشش داخلی تأهای مکه پخش مسابقات لیگکید داشتند تأ

والیبال، ها، فرصت پخش سایر رویدادهای داخلی نظیر بسكتبال، به محدودیت ظرفیت و تعداد شبكه

چند ؛ هرشده استثیرگذار معرفی جزو عوامل تأاین عامل  ،ظر اکثریتد. بنابر نگیرمیرا  هندبال و غیره

 گیرد. تواند جزو شرایط علی نیز قرار می

TInSمخاطب درپی لذت و زیبایی است و امكانات ای را دارند. های حرفهها تمام شاخص: این لیگ

 .رسدهای خارجی نمیلیگ زیادسابقات داخلی به کیفیت ما برای کیفیت پخش مشنیداری و دیداری 

TInSاهنگی دارد تا مسابقات داخلی هم مخاطبان های خارجی بیشتر با ذائقة: تماشای مسابقات لیگ

 .فوتبالیغیر

ZInS؟های خارجی برابر است: آیا کیفیت پوشش تصویری مسابقات داخلی با مسابقات لیگ 

 ، مسلم است که زمینةفراوان میجغرافیایی و اقلیهای در کشور پهناور ایران با تفاوت :تنوع سلیقه

در بستری  های ورزشی وجود دارد و طبیعی است که این ظرفیتمناسب برای رشد بسیاری از رشته

های متنوع ورزشی نظیر اسكواش، کبدی، مندان زیادی به رشتهه. عالقهای متنوع وجود دارداز رشته

 ،بنابراین مندان فوتبال انبوه نیستند؛عالقهها وجود دارند؛ اگرچه مانند بدمینتون و سایر رشته جودو،

دهد و تصاویری از جذابیت خاص  اختصاصها سهم متناسبی به هریک از این رشتهتواند تلویزیون می

سازی و تبلیغ این مندمعرفی، عالقه برپخش کند تا عالوهدر ساعات مناسب را ها یک از این رشتههر

 را در جامعه گسترش دهد.  هابروز و ظهور آن ، زمینةهارشته

SInMشودنمیندان توجه ها چبه سایر رشته به پخش مسابقات لیگمندان : متأسفانه باوجود عالقه. 

SInMمند باشدهای دیگر نیز عالقهالقه دارد ممكن است به سایر رشته: کسی که به فوتبال ع. 

VInMدنشومیمحدودی پخش ورزشی های رشتههای مختلف، وجود سلیقه: با. 
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 ی )بستر(اشرایط زمینه -ج

نخستین عاملی  ( نشان داد1391) خانیپژوهش شبكالئی و محمدهمسو با این مقوله،  :تمرکز سلیقه 

خصوص فوتبال کرده است، تقاضای اجتماعی های ورزشی و بهسیما را ناگزیر از پخش برنامهکه صداو

ها سایر رشتهکه حالی؛ درشودداده می زیادی به فوتبال اهمیتما  کشوردر . استبرای فوتبال گسترده 

 کشوراخیر ورزش  ةعملكرد یک ده در شرایطی است که از این توجه محروم هستند. این موضوع

های مختلفی چون والیبال، بسكتبال، فوتبال ای در رشتهالعادههای فوقموفقیتنشان داده است 

های موفقیت باوجود ،اما ؛داده است ویفرنگی و تكواندو ر ، کشتیآزاد هایی نظیر کشتیحلی و رشتهسا

رشد میزان هوادارن ند. شومیپخش مسابقات لیگ فوتبال همچنان  ،هااین رشته یجهانی و المپیك

پوشی توان از آن چشمنمیوجه هیچه بهک است گیری بودهچشمها ها در ایران در این سالهسایر رشت

نظیر تماشاگران از های فراوان و استقبال بیهای جذاب، حضور ستارهبازیبراین، باوجود کرد. عالوه

 .فوتبال است اولویت پخش تلویزیونی ترجیحاًتلویزیونی ندارند و  پخشاز  میسه، هااین رقابت

J: InS عالقه به فوتبال  ؛ زیرا،مند سازدعالقه نیز های دیگررشتهتالش کند مخاطبان را به  تلویزیون

 .کافی وجود دارد اندازةبه 

Q: InS پخش مسابقات فوتبال که برای تمام طبقات و سنین مختلف جذابیت دارد، کافی نیست. 

در جهان دارای یک کانال  های ورزشیترین باشگاهبرخی از بزرگ: هابودن تعداد و ظرفیت شبكهمحدود

 سببهای خصوصی بهدلیل نبود شبكهبها، . در کشور مسهام دارند های ورزشی دیگرهستند یا در شبكه

عنوان پایگاه بودن شبكة ورزش بهبودن تلویزیون، دسترسی محدود و ناشناختهدولتی و انحصاری

ن فضای ایند و وقتی گردیباعث کاهش فضای پخش ورزشی ماین موارد  مسلم است که ،ورزشی

دارای مخاطبان بیشتری است رسد که سهم بیشتر به ورزشی می ،شود محدود بین چند رشته تقسیم

سو، تغییر نام و موقعیت شبكة سه سیما از شبكة کند. ازیکی تلویزیون فراهم میمالی برا و زمینة

بودن و دسترسی محدود به اشناختهدیگر، نیر رویكرد این شبكه و ازسویجوان و تغی ورزش به شبكة

تلویزیون ، در شرایط کنونی ،بنابراین نظر رسد؛این فضا محدودتر بهث شده است ورزش باع شبكة

 ی محدود دارد و همین فضا نیز ویژةفضا ،زیرا های ورزشی متنوع باشد؛گوی نیازتواند پاسخنمی

 . ی استهای خاصرشته

OInS :ورزش مدت  شبكة .مطرح نیستبین مردم  شدن درشناخته ، ازنظر دسترسی وورزش شبكة

 .شده نیستدلیل هنوز بین مردم شناختههمیندودی است که سراسری شده است و بهمح

YInSداشت، پیدا نكرده استکه شبكة سه گونهرا آن میورزش جایگاه و پایگاه مرد : شبكة. 

ZInMتحرک و پویایی در اقتصاد ورزش  ،نگیریمسیس تلویزیون خصوصی را جدی که بحث تأمانیز: تا

 .آیدمیوجود نهب
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T:InM به کیفیت پخش و  های دولتی قطعاًشود و شبكهمیهای خصوصی رقابت ایجاد با انتشار شبكه

 .ورزندمیتنوع آن اهتمام 

 تواند به توسعةمی های ورزشیسایر رشتهمسابقات  نمایش :های مختلفظرفیت زیاد داخلی در رشته

. تلویزیون ظرفیت پخش همة کمک شایان توجهی کندمیترغیب و ایجاد اقبال عمونیز آن رشته و 

تعداد بیننده، پرطرفدارترین اساس سالیق مدیران ورزش تلویزیون و این مسابقات را ندارد؛ زیرا، بر

شوند؛ میب خبر ورزشی منعكس قالها درشوند و سایر رقابتترتیب اولویت پخش میها بهرشته

پیش روی  یقبولبا سطح جذابیت قابل توان گفت زمینه و تنوع وسیعی از مسابقات داخلیمی بنابراین،

انعكاس نامطلوب  ، این مؤلفه زمینةهای تلویزیونیتلویزیون قرار دارد و با توجه به ظرفیت محدود شبكه

 های مختلف را فراهم کرده است. مسابقات رشته

HInSهای سنی ردهپخش مسابقات ورزشی مختص سایر  یی داشته باشیم که بتوانند درها: باید شبكه

 .دهندمثل نوجوانان مانور 

OInSدر تمام شود. خبر ورزشی میخوبی پرداخته رسانی و خبر بهبه بحث اطالع : در تلویزیون

 .های خبری وجود داردبخش

QInS تا الگویی ورزشی برای  خش کنیمهای مختلف سنی پهای ورزشی محبوب را در رده: رشته

 .داشته باشیمسنین مختلف 

VInM  :از ظرفیت تلویزیون ند؛ اما، همین تعداد لیگ متنوع هست رشتة چندین در ایران هایلیگ

 .کندمیفوتبال لیگ برتر را پخش  بیشتر . ازبین همین تعداد،است بیشتردولتی خیلی 
 

 واکنش -کنش راهبردهای -د

حاضر حجم ، درحالشوندگاننظر مصاحبه طبق: سازنده و همسو با توسعه میعل هایکمبود تحلیل

ویژه ای بهات، اختالفات و حواشی ورزش حرفهمحور ورزشی به بیان انتقادگووهای گفتوسیعی از برنامه

ص خود اختصاها را بهو زمان برنامه پردازندمدیران و غیره می های فوتبال، اختالفاتمسائل باشگاه

ها برای اهداف توسعه استفاده کرد و مسائل از فرصت این برنامه ها تأکید کردند که بایدآن دهند.می

های همراه داشته باشد؛ بنابراین، تحلیل، اهداف توسعه را بهنهایتای مطرح کرد که درگونهرا به

های ورزشی ی برنامهدر فضای کنون هاد و کمبود آننکننده باشند کمکتوانجا میهسازنده و بمیعل

ز مسابقات متفاوت ها در قبل و بعد اتحلیل کارشناسانة رسانهکید داشتند که شود. برخی تأاحساس می

ی بازنمای و واقعیت فوتبال مقولة دو( با جداسازی 1385) فاضلی .بینانه استها غیرواقعاست و بازنمایی

های خاص، نحوی از راه گزینش صحنهیزی ازجمله فوتبال را بهها هر چکند که رسانهکید میفوتبال تأ

های ها، افزودن صحنهکاست صحنهوسازی، کمید بر زبان و افراد مشخص، برجستهتفسیر، تأک ةارائ

توانند ها میای از آن تولید شود. رسانهکنند که روایت دلخواه رسانهطوری دستكاری می غیرهتبلیغی و 
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دهند؛  ورزشكاران و تمامی نهادها و کارگزاران نهاد ورزش را نقادانه مخاطب قرارمدیران، مربیان، 

ریت گویی مدیمیزان شفافیت و پاسخ ،ها به چگونگی گردش آزاد اطالعاتمیزان توان نقد رسانه هرچند

نقدهای کارشناسی مسابقات و  ی تنها درزمینةارو، نقدهای رسانهورزش کشور بستگی دارد؛ ازاین

 توانند نشان دهندتوان خود را می یی وکارا مربیان و ورزشكاران است که بیشتریننگی عملكرد چگو

وبیش با همان های مدیریتی کمهمانند سایر عرصه زمینة مسائل کالن مدیریت ورزشو در

 (. 105 ،1385)فاضلی،  رو هستندههای سیاسی روبمحدودیت

FInSتوجه، نبود مشكل است ومطلوب ای توجه به ورزش حرفهمیزان  ،محوروگوهای گفت: در برنامه 

 است. واقعی آن به مقوالت توسعة

F: InS باشد. و نظارت تلویزیون مرتبط با موضوعات و مشكالت اساسی ورزش یپیگیر  

KInSسفانهپرداخته شود. متأ ای به موضوعاتتی خاص ورزش حرفهو مدیری میکارهای عل: با سازو ،

 .دنشومیحد کلیشه و بسیار نازل در تلویزیون مطرح ای درورزش حرفهاکنون مسائل 

MInSطریق تلویزیون است.و قوی از مصادیق توسعة ورزش از میهای علتحلیل : حضور کارشناسان و 

IInSفرهنگی، اخالقی، محیط حقوقی، منابع  ةتوسع ها برایفرصتوگو محور، از های گفتبرنامه ر: د

های ها و شاخصتلویزیون با معرفی استانداردشود. میمالی، منابع انسانی، تجهیزات و امكانات استفاده ن

ی در توسعة ثرشناختی( نقش مؤزیبایی وری ولحاظ بهرهبه)و زیرساختی ساختاری ظاهری، 

 .ها و شرایط داردساختزیر

کند ای توجه میهای رسانهتنها به رشتهتلویزیون  كهاین دلیلبه :ذائقه و ترغیب توجه محدود به ایجاد

ها، ثیرگذار )تعداد و ظرفیت محدود شبكهای و شرایط تأوجه به شرایط زمینهمحوری( و با ت )مقولة

 هایجاد ذائقطبیعی است که توجه کم و ناکافی به  ل و پخش رویدادهای خارجی(فوتبا تمرکز سلیقه بر

 دارد؛ بنابراین،وجود ها برای این رشته میها و ایجاد اقبال عموهای ورزشی، معرفی آنسایر رشته به

ها شوند و بینندگان تصویری از این رشتهمیها در کانون توجه تلویزیون نیستند، معرفی نسایر رشته

ین است ا ،اهمیت استه در ارتباط با این مقوله و مقولة بعد دارای دیگری ک در ذهن خود ندارند. نكتة

هایی توجه به رشته ،یعنی ؛موجود انجام گیرد که ایجاد ذائقه و ترغیب باید برمبنای امكانات و ظرفیت

های با ویژگی، عالوهبهو پذیر باشد ها امكانو دسترسی به شرایط انجام آن یامكانات آموزششود که 

( 1392و همكاران ) میکر ،راستاد. درایننرهنگی، مالی و استعداد کشور سازگار و منطبق باشبومی، ف

ی است که در مأموریت و جمله عواملدرزمینة شبكة ورزش معتقد هستند که تغییر ذائقة مخاطب از

گیرد شبكة ورزش باید سیاست تغییر ذائقة مخاطبان را درپیش  ورزش تأثیرگذار است. رسالت شبكة

کردن مخاطب ن ایجاد تغییر ذائقه و آشنا. امكاکندمند عالقههای جدید به رشتهها را کند آنو سعى 
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اساس کند تا این تغییر نگرش برمیمندی مخاطب را فراهم های جدید ورزشی، زمینة عالقهبا رشته

 .(1392، ، قاسمی و نعمتیمیکر) تجربه و آگاهی صورت گیرد

LInS أکید کند. ت ،در جامعه بیشتر است هاآناقبال عمومی به هایی که بر رشته: شبكة ورزش بیشتر

 .ای بسیار سازنده استطرفدار ورزش حرفههای ناشناخته و کمنقش تلویزیون برای رشته

S:InM نقش زیادی به آن رشته، ایجاد اقبال عمومی ازطریق معرفی رشتة ورزشی و تواند زیون میتلوی

آن ورزش در ، شودبه یک رشته زیاد می میاقبال عمو کههنگامی ورزشی شود.ة در توسعة یک رشت

دنبال ایجاد جذابیت و ایجاد ذائقه در ورزش . تلویزیون بهشودمی)تلویزیون( پررنگ نشان داده  رسانه

 .دهد ؛ بلكه به دنبال این است که ذائقة موجود را بشناسد و به آن پاسخنیست

OInS آن دسته تاکید بر و صورت گیرد درستیباید بهی از طریق شبكه ورزش ورزش: ایجاد ذائقه 

در ، این راهكار، استتوسعه آن تا حدی در جامعه فراهم شرایط  امكانات و کهباشد  های ورزشیرشته

 خواهد بود. بسیار سودمند و توسعة آن در جامعه های جدید ورزشبه عامه گرایش 

محدود های ورزشی در تلویزیون مسابقات رشته تنوعد: موجو پوشش برمبنای امكانات و ظرفیت عدم

را با آن رشته آشنا کند  ند بینندگانتوامیطریق تلویزیون است و دیدن مسابقات یک رشتة ورزشی از

 به آن را توسعه بخشد.  عالقه و انگیزه و زمینة

MInS برای ورزش ایجاد کند تواند انگیزهمیدادن ورزش : نمایش. 

V:InM شودمیهای محدودی پخش رشته های مختلفوجود سلیقهبا. 

OInSدر کشور وجود  هاآن که ظرفیت رشد و توسعة شودی یهارشته متمرکز بربیشتر ورزش  : شبكة

 .دارد

JInSدهدهای جدید تغییر رشته محوری به توسعةید رویكرد خود را از فوتبال: تلویزیون با. 

 هاپیامد -ه

حد به فوتبال ازطور ویژه به توجه بیششوندگان به، مصاحبهدر این مقوله :هاتضییع حقوق سایر رشته

های ترین پیامدیكی از مهم ،شدههای ورزشی انتقاد دارند. براساس مدل استخراجنسبت به سایر رشته

 انیشبكالئی و محمدخ .استها ای سایر رشتهتضییع حقوق رسانه ،ایهای رسانهتوجه به ورزش

که ورزش ییآنجااز اما ( معتقدند که تلویزیون عالقة ذاتی به ورزش تجاری ازجمله فوتبال ندارد؛1391)

و  کندمیشود، پوشش و پخش فوتبال به کسب سود بیشتر کمک میرسانه برای آوری موجب سود

به فوتبال، طبیعی است که در این ردان افزون دولتمپسند دولت و توجه روزهای عامهوجود سیاستبا

 بیشتری به فوتبال بپردازد.  صت برای تلویزیون است تا با توجهسیاسی مثبت، فر زمینة

JInSعالقه به فوتبال به اندازةمند سازدهای دیگر نیز عالقهرشتهزیون تالش کند مخاطبان را به : تلوی . 

 .کافی وجود دارد
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MInSفوتبال که برای تمام طبقات و سنین مختلف جذابیت دارد، کافی  : تنها، پخش مسابقات رشتة

 .نیست

VInMاز  قبل و بعد نیمه وبحث تبلیغات بین دو  ؛ زیرا،: تلویزیون بیشتر طرفدار پخش فوتبال است

 .آور استمسابقات، سود

VInM فقط فوتبال لیگ برتر است ظرفیت تلویزیون دولتی خیلی بیشتراز  لیگ نیز: همین تعداد .

 .کندمیپخش همین را 

XInMزشی تلویزیون حول محور فوتبال هستندهای ور: اغلب برنامه. 

های ورزش برنامه میزانزمان و  به توضیع ناعادالنة شوندگانمصاحبه :هاتضییع حقوق سایر مؤلفه

حل این برای  و پیشنهادهایی شتندهمگانی انتقاد داهای تربیتی و مقایسه با سایر مؤلفه درای حرفه

خود به تولید و  ؛ ازجمله اینكه هر شبكه برمبنای راهبردهای تلویزیونی ارائه دادندمشكل در شبكه

كرد عملمحور به انتقاد از وگوهای گفتدر برنامه ،همچنین های ورزشی مبادرت ورزد.پخش برنامه

که را سیما ملزم شود بخشی از درآمدی قانونی، صداوتلویزیون نیز پرداخته شود یا اینكه با مصوبات 

 مگانی و مشارکت در ورزشورزش هسازی ، به برنامهکندای کسب میاز محل تبلیغات ورزش حرفه

( و 1386) اربطانی(، روشندل 1386) های کردیبا نتایج پژوهشها از یافتهدهد. این بخش اختصاص 

  است.( همسو 1391) و همكاران میقاس

BInS : گانی، تربیتی، قهرمانی و ورزش هم های ناعادالنه بین چهار مؤلفةگذاریبر سیاست تلویزیون

 .زنددامن می ایحرفه

FInSتلویزیون متوازن نیست ورزش در هر چهار مؤلفة م: سه. 

EInS :ای استناگزیر اولویت با ورزش حرفه ،هدف جلب مخاطب است در تلویزیوندلیل اینكه به. 

پرداختی کید بر میزان ارقام دستمزدها و تأ سازیبرجسته: بهداشتی جای انگیزةانگیزة مالی بهتقویت 

پی های مالی را درانگیزهها، آنیكنان فوتبال، تلقین اهداف مادی ورزش به جامعه و تقویت به باز

اند. یكی از شده باری را برای این مسئله یادآورر زیانشوندگان آثاخواهد داشت. تعدادی از مصاحبه

به  های تلویزیونیسوی برنامهه تبلیغ آشفتگی در مباحث مالی ازشوندگان معتقد است کمصاحبه

ها و کند. تلویزیون بدون توجه به سایر شاخصای آسیب جدی وارد میورزش حرفه توسعة

ها بحث و بار بارها ،یابی و تحلیل این مسائلیشهبدون رنیز ای و استانداردهای دیگر ورزش حرفه

، گاهی به مقایسة هاوگوهای برنامهخالل گفتو درورزشكاران را موردسؤال قرار داده است دستمزد 

. های مختلف پرداخته استزدها در رشتهدستمزدهای بازیكنان یک رشته یا مقایسة دستم

تمزد بازیكنان، ویژه دسطرح مسائل مالی به حینکه تلویزیون قبل یا دیگری معتقد بود  شوندةمصاحبه

دهد و توجه این امر مسئله را پررنگ جلوه می کند.می ایجادهمراه با موضع و ی انتقادی بسترابتدا 
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زایی، تبلیغ منافع مادی و درآمد ، این نحوةنهایتکند و درهای مالی جلب میمخاطبان را به بحث

کنندة سالمت را ی تأمینهاورزشو جای ترویج و معرفی کند میرنگ بهداشتی ورزش را کم جنبة

 اند از:زمینه عبارت این درشوندگان توجهی از مصاحبهعبارات قابل گیرد.می

BInSبردمیهای مالی را در نوجوانان باال : تأکید بر دستمزدها نگرش و انگیزه. 

LInS بازنمایی  ؟دستمزد و جایزه پرداخته نشود داریم که بخشی از آن به بحث پول،: کدام برنامه را

 .شدن استشبه )و با یک قرارداد( پولدارهای یکشكل و با انگیزه تلویزیون بدین ورزش در

M:InS و نوجوانی که این  جوان پرداختی اثرات منفی بر ورزش دارد.حد مجریان بر ارقام ازتأکید بیش

 .کرد دیگر به اهداف سالمتی و بهداشتی ورزش فكر نخواهد ،کتاب کندودرآمد را حساب

XInMنبود سایر  شود ومیها توجه ، به دستمزد و قراردادایهای ورزش حرفه: ازبین سایر شاخص

 .گرددمیها احساس نشاخص

 ررسی مسائل حاشیه در ورزش وزیاد برای بصرف زمان : ها و اختالفاتپیگیری حاشیه ایجاد عالقه به

و عالقه را در  تدریج این ذائقه، بههابرنامهدر  ها و اختالفاتمخاطب با چالشهمیشگی کردن درگیر

ای شود و به دیدن و شود مخاطب همواره پیگیر مسائل حاشیهو باعث می کندمخاطب ایجاد می

مخاطب با دیدن این مسائل از فضای ورزش و مسابقات متنفر  ،عادت کند. در حالت دوم هاشنیدن آن

های ای در قسمتحاشیه هایسهم موضوع که ( دریافتند1391) و همكاران میشود. قاسمی

ای یدی برنامه است و پرداختن به مسائل حاشیههای تولبیشتر از دو برابر بخش 90وگوی برنامة گفت

ها در بازنمایی ورزش رسانه .شودها منجر میکردن این نوع قالبتردر پخش زندة برنامه، به جنجالی

و اختالفات شخصی قهرمانان ورزشی نیز در شوند و اغلب، ابعاد ود نمیتنها به بازنمایی مسابقات محد

های درگیری در افزایش جذب (. نمایش صحنه99، 1385 )فاضلی، دنگیرها قرار میکانون توجه رسانه

ی رفتارهایچنین است باعث بروز بیشتر ها ممكن گونه صحنهپخش این صرفاً مخاطبان اثرگذار است و

گونه رفتارها توسط مجری، باعث این بروزو  لحن شوخی و خنده وجود دارد ،. در بیشتر مواردشود

  .(1391 و همكاران میو به زشتی عمل واقف نباشد )قاس را بامزه تلقی کندها بیننده آن شودمی

AInS توجهی از بینندگان. حتی تعداد قابلاست ورزش عادت داده شدهنقد منفی در : ذائقة مخاطبان به 

 .ها لذت ببرندها و تخریباند از چالشبینندگان عادت کرده .ندهست کودکان و نوجوانان 90 برنامة

BInSپاافتاده ، اما پیشها بر سر مسائل پیچیده، ساعتدهندهعنوان یكی از عوامل خط: تلویزیون به

 .کندای را پررنگ میدهد و مسائل ورزش قهرمانی و حرفهجهت می هاآن گذارد، بهوقت می

C:InS ها و پرداختن به سازی برنامهجای تالش برای جذابحواشی، به جذب بیننده با پرداختن به

  .شودانجام می هاهای اصیل ورزشواقعیت
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F:InS و مردم را از فضای  هستندسازی و حاشیه گراییمنفی های خبری و مسابقات درجهتبرنامه

 .دنکنمسابقات متنفر می

TInM های بحث مشابه که با موضوعهای مختلف وگومحور در شبكههای گفتهمه برنامه: وجود این

 .کاری استعمدتًا حاشیه هستند، نوعی موازی

X:InM دندهمیاختصاص  زمان زیادی از برنامه را به خود ایهای جذاب کلیشهبحث. 

چندانی  اقتصادی بهرةاز این فرصت ای که تلویزیون ایران دولتی است، ورزش حرفه در شرایطی

 . درخود برای حق پخش بپردازد تواند بیشتر از تواناییبودن نمیدلیل دولتیملی به تلویزیون .بردنمی

د انحصار( و نبود مسیر رقابتی درجهت )وجو اینبود فضای رقابت رسانه ،عامل اصلی ،زمینه این

 تواند بامی ون ملی در ابعاد دیگرتلویزی ؛ اماای استرسانی به ورزش حرفهسودرسانی و خدمت

برای  ترویج فرهنگ هزینهها، تولید گفتماننگ و آگاهی مخاطب، بازرشد، فره سازی زمینةفراهم

در  .ورزش کمک کند به توسعة ،حد به حواشیازهای سازنده و پرهیز از پرداختن بیشتحلیلورزش، 

از محل نیز بینندگان زیادی دارند و  و اندشدهای که رسانه هاییتنها فوتبال و رشته شرایط فعلی،

 کندها توجه میرسانند، تلویزیون به آنیونی منفعت و سود میهای تلویزشبكهبه  ،تبلیغات و حامیان

 هاییدارای محدودیت هارشته ذاب نیستند و برخیج های ورزشیرشته ، سایراز نگاه تلویزیون و

سازی و پرداختن به اختالفات و حاشیه مسئلة ،این پژوهشدر مهم قوالت ماز دیگر یكی  هستند.

گذارد و می ثیرسمت نقد و حاشیه تأخاطبان بهم ذائقة سویی براست. این معضل، ازحواشی 

و فرصت  دهدخود اختصاص میگو محور و تحلیلی را بهوهای گفتبرنامهزیادی از وقت ، دیگریازسو

 (،1386) کردیبه عقیدة گیرد. و استاندارد را می میرویكرد عل پرداختن به مشكالت اساسی و مسائل با

با شروع  شر کنند،منت برانگیزغیرواقعی و شایعات چالش اخبار کذب، ،های جمعی در ورزشانهرس اگر

و اصلی  میها از مباحث علها و برداشتنگاه ،شدههای یادای و متعارض درمیان گروههای حاشیهبحث

به  توجه تلویزیون نیست و اگر تلویزیونها و توسعة ورزش موردتنوع رشته درنهایت،و  شونددور می

وجود خواهد هها برشتهآن شدن را در ایسازی کند، زمینة حرفهورزشی توجه نشان دهد و مخاطب

 حرکت درخواهد آمد. محل تبلیغات و جذب حامیان بهورزشی از  آورد و اقتصاد آن رشتة

از  و کاملای در تلویزیون، درک صحیح یک گام اساسی برای رفع مشكالت ورزش حرفه پیام مقاله:

توان های موجود است. با شناخت شرایط موجود و مشكالت واقعی میشرایط، امكانات و کاستی

ین پژوهش با های واقعی گام برداشت. احلرائه کرد و برای ایجاد راهسناریویی از شرایط موجود ا

ای حرفه طریق مصاحبه به بررسی وضعیت ورزشای موجود، ازافی و براساس شرایط زمینهرویكرد اکتش

های توجه تلویزیون به ورزش»پردازد و پس از یافتن مسئله و مقولة محوری در تلویزیون ملی می
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 های آن را شناساییواکنش و پیامد -کنش ستر، شرایط تأثیرگذار، راهبردهای، شرایط علی، ب«ایرسانه

 کند.ها بحث میارائه کرده و دربارة آن ها در یک مدل پارادایمیو آنکرده 

های فراغتی و خبری برای هماولویت برنا توان بهدر این پژوهش میآمده دستهبترین مقوالت از مهم

 ،حالی، جذابیت مالی، تنوع سلیقه و درعیناهای رسانهتلویزیون، سهولت جذب مخاطب در رشته

مكانات و ا ش برمبنای ظرفیتپوشو سازنده و عدم  های علمیمخاطبان، کمبود تحلیل بر سلیقةتمرکز 

ها، تضییع حقوق سایر سایر رشتهتضییع حقوق موجود اشاره کرد که دربردارندة این پیامدها هستند: 

 ها و اختالفات.اشیهپیگیری ح به های ورزش و ایجاد عالقهلفهمؤ
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Abstract 

The purpose of this study is analysis of current state of professional sport in national TV. 

This is a qualitative study using the Grounded Theory method. Data were collected 

through review of documents and interviews. Theoretical saturation was achieved after 20 

deep and semi-structured interviews with experts and managers in sport and media. 

Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction. 

The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1998). 

Much attention to media sports identified as core phenomenon, other categories were 

organized around Core phenomenon based on the paradigm model. These categories 

include Casual Conditions, Contextual and Intervening Conditions, Strategies and 

Consequences. Some of its Casual Conditions include: Priority leisure programs and news 

on TV, Little media activity in other sports, financial benefits and easily attract audience. 

Some of its Contextual and Intervening Conditions include: Lack of media competition, 

large variety of different sports and variety of tastes. Its Reaction Strategies include: Lack 

of scientific and constructive analysis, lack of coverage based on potential and possibilities 

and finally some of its Consequences include: elite fostering, strengthening financial 

incentives instead of health motivations and generate interest of following disputes and 

problems. 
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