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 چکیده

ضعیتی و ي ورزشی تلویزیون، عوامل پیدایش چنین وهابرنامهي و تعریف ورزش در تولید گذارهدفهدف تحقیق، بررسی وضعیت موجود 
صان ي یا مبنایی بود. جامعۀ آماري پژوهش شامل دو بخش متخصانهیزم یۀنظرتبیین وضعیت مطلوب بود. روش پژوهش، کیفی و از نوع 

و  کارگردانان، کنندگانهیتهشامل سه گروه  مایصداوسو خارج از سازمان بود. متخصصان سازمان  مایصداوسي درون سازمان ارسانه
تخصصان بودند و در بخش م مایداوسص سازمان ورزش استگذارانیس تلویزیون وورزش  يهاگروه رانیمدی، ورزش يهابرنامه نویسندگان

گیري نظري نمونه روشي/ورزشی و استادان دانشگاه استفاده شد. ارسانهنیز از نظرهاي متخصصان  مایصداوسي خارج از سازمان ارسانه
ان تکرار ات جدید هممصاحبه به این نتیجه دست یافتیم که اطالع 17بود. با اینکه پس از انجام  افتهیساختو ابزار تحقیق مصاحبۀ نیمه

اذعان داشت که براي رهایی  هاافتهمصاحبه انجام گرفت. ی 20افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا  منظوربهاطالعات قبلی است، 
ي و ورزشی اانهرسمتخصص  کنندگانهیتهي و حرکت به سمت مطلوب باید تلویزیون از مدیران و گذارهدفاز وضعیت موجود فهم ورزش و 

براي بهبود شرایط  تلویزیون اندرکاراندستي تلویزیون دوباره احیا شوند. همچنین هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروهبهره گیرد تا 
رزش و ایجاد وبا تعامل با نهادهاي متولی  توانیممالی، باید فضایی رقابتی ایجاد کنند و از فضاي انحصاري فاصله بگیرند. در قدم بعدي 

راي ارزیابی طرح و برا بهبود بخشید تا از روزمرگی و پر کردن صرف آنتن جلوگیري شود و وجود برنامۀ مدونی  هابرنامهیی، کیفیت افزامه
 برنامه بسیار اثرگذار خواهد بود.
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 مقدمه

 یمردم متأثر از عوامل مختلف اجتماع فرهنگ حاکم بر

 را عملکردها وها باورها، نگرش توانندیعوامل م نیاست. ا

از  یجمع يهارسانه انیم نیقرار دهند. در ا رتأثی تحت

 ،یرساناطالع ،یمسائل اجتماع یبررس يبرا یاساس يابزارها

 يهاارزش يریگدر شکل يمؤثر اریو عامل بس یآموزش

 یاجتماع يهادهیاز پد یکی. )1( ندیآیر مشمابه یاجتماع

 داشته و آحاد مردم يریرشد چشمگ ریاخ يهاکه در سال

زش و ور یبدن تیقرار داده است، ترب ریتحت تأث باًیرا تقر

ثر متأ زیورزش ن ،یاجتماع يهادهیتمام پد انیاست. در م

 افراد یورزش فتارجامعه است و عادات، ر يهاشیاز گرا

 یگهم ،یآنان در مسائل ورزش باورهاي وها جامعه، نگرش

 گرفته قرار هاجامعه و رسانه يهاشیمتقابل گرا ریتحت تأث

 در باورها وها نگرش نیا تیحما يهااز راه یکی که است

درست، توجه به مطالب مندرج در مطبوعات و  رمسی

 یجمع يهارسانه). 2( تسمایصداوس یورزش يهارسانه

 یاجتماع يهاارزش يریگدر شکل يمؤثر اریعامل بس

 وها برنامه يمحتوا ،یکه در بخش ورزش روندیشمار مبه

 شرفتیدر پ ییبسزا ریتأث توانندیم آن درشده درج مطالب

 ).1( کشور داشته باشند تیو بهبود وضع

مطرح  یجمع يهارسانه يکه برا ییهانقش نیترمهم

از قانون  تیحما ،یو آگاه یرساناند از: اطالععبارت شودیم

 يمناسب برا ۀطیح جادیا ن،یدرست قوان يو نظارت بر اجرا

 آموزش مداوم، ۀنیگوناگون، فراهم کردن زم دیبرخورد عقا

جامعه، فراهم کردن  يو فکر یکمک به رشد فرهنگ

 يمشارکت و همکار یۀروح جادیآموزنده، ا يهایسرگرم

شش  )2008( 1وي ویان). 3توسعه ( يهاهبرنام يبرا

کارکرد خبررسانی و اطالعات، تحلیل و تفسیر، آموزش و 

ي، اقناع و روابط عمومی، فروش و تبلیغات و ریپذجامعه

کارکردهاي رسانه مطرح کرده  عنوانبهسرانجام سرگرمی را 

                                                           
1. Vivian 

 )2005و همکاران( 2). از سوي دیگر، ون د دونک4است (

گو، فرهنگ، وخبري، نظرسنجی و گفتشش کارکرد نقش 

هنر و آموزش، اطالعات خاص، سرگرمی، تبلیغات تجاري 

 نیتردر مجموع مهم). 5اند (گرفتهدر نظر  هارسانهبراي 

در  یاهداف مل يورزش در راستا یجمع يهاهدف رسانه

ورزش ابعاد  ۀورزش باشد و توسع ۀتوسع تواندیهر کشور م

 شتریدر ب یجمع يهاه رسانهدارد ک یمختلف يو محورها

 ).6( مؤثر باشند توانندیم ردموا

 تیابزار ترب نیترعنوان عمدهبه ورزش به امروزه

پررونق  يهاطهیحال ورزش از ح نعی در. نگرندیم

 ونیلیسه م ااشتغال است. در اروپا دو ت جادیا يبرا ياقتصاد

از  درصد 3نفر در ورزش شاغل هستند. ورزش در حدود 

نرخ متوسط  نی. همچندهدیم لیرا تشک یناخالص مل دیتول

 50سال بالغ بر  10 یرشد اشتغال در ورزش اروپا در ط

است که نرخ رشد  نیتوجه ا شایان ۀنکت .بوده است درصد

 يرو گردشگ حاتیاوقات فراغت، تفر يهاتیاشتغال در فعال

 ).7( اندك بوده است یو در ورزش باشگاه عیسر اریبس

 یاصل يهاهیرسانه و از پا نیقدرتمندتر ونیزیوامروزه، تل

 انیم یارتباط یپل ۀمنزلاست که به یجمعارتباط لیوسا

 ).8( کندیعمل م یو افکار عموم یورزش يهادانیم

 یمصرف يبه بعد، به کاال 1950 يهااز حدود سال ونیزیتلو

و به  رفتندیسرعت پذها آن را بهشد، خانواده لیتبد یعموم

کشورها اقدام به  یبرخ ).9( دادند هخود را یجمع خانوادگ

ورزش چهار دسته  نیا يبرا یتخصص يهاشبکه ياندازراه

ها از اقبال حوزه نیا يدادهایحال رو نعی در واند دهکر

 يکشورها یورزش یونیزتلویسازان برنامه نیدر ب يادیز

 نظران رسانه،صاحب .)10( برخوردار است شرفتهیپ

 ایسه منظر  نی. اکنندیم بررسیرا از سه منظر  ونیزیتلو

2. Van de Donk  
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)، دیسه بعد منشور، شامل صنعت (تول ۱دالگرن ریبه تعب

تجربه  کی زیو ن يداریشن -يداریاز متون د يامجموعه

 ).11( (مخاطبان) است یفرهنگ -یاجتماع

 ونیزیتلو دیاست که در آن به تول ياول. منظر منظر

عنوان به يابه سازمان رسانه دیتول. در شودیپرداخته م

 دیتول يارسانه يهاوردهاکه در آن فر ینیمع گاهیجا

ن نهاد، سازما میبخش مفاه نی. در اگرددی، توجه مشودیم

 وندندیر پد گریکدیبا  ینظم سلسله مراتب کیگر در و ارتباط

 یعنی د،یتول طیبه شرا دیواقع در بعد تول در ).12(

 يادورانه و اقتصناف ،یاسیس ،یاجتماع ،یفرهنگ يهاشبکه

، اشاره کنندیرا فراهم م ونیزیتلو يمحتوا دیکه امکان تول

 ). 13( دارد

، نگذارانایبن ت،ی، مالکهاياستگذاریتر، سنگاه جامع در

رقبا،  ،يو فناور یکنترل و نظارت، مسائل فن ةنحو

در  یهمگ ت،یریاعمال مد ةو نحو يامتخصصان حرفه

به  ازیاثرگذار است و ن یونیزیتلو دیتول يریگلشک یچگونگ

  ).12،13( و مطالعه دارد یبررس

مدنظر است.  یونیزیمنظر، متن تلو نیدر ا دوم. منظر

 يهارسانه تیگواه فعال نیترو در دسترس نیمشهورتر

. شودیو پخش م دیاست که توسط آنها تول يآثار ،یجمع

 گرید يهاجنبه ریاز سا شیآثار ب نیا لیدل نیبه هم

ها، توجه پژوهشگران و مفسران را به خود جلب کرده رسانه

شونده مطالب گسترده، متنوع و دگرگون ۀمجموع نی. ااست

 اندخوانده »یجمع يهارسانه يمحتوا«را برحسب قرارداد 

 انیسال یدر ط ونیزیتلو يپرداختن به محتوا جهینت ).14(

 ییمحتوا يبندو مقوله يبندطبقه ینوعبه دنیرس ،يمتماد

بوده  یونیزیسازان تلوو برنامه دکنندگانیتول يبرا يو ژانر

 ۀدانست که رسان يابزار توانیگونه را م ای). مقوله 15( است

 دیمستمر و مؤثر تول ينحوبه تواندیبه کمک آن م یجمع

هماهنگ سازد.  انیخود را با توقعات مشتر داتیکند و تول
                                                           

1 . Dalgrn 

 یو تمام رودیکار مبرنامه به لی(ژانر) در تحل گونهنیا

 ۀقیتوقع و سل زیبرنامه و ن يعناصر صور د،یتول يهاروش

ژانرها  ۀهمرو ، ازایندیآیحساب مآن به يمخاطبان از اجزا

مطالعه  نیبنابرا). 16( کنندیم يرویپ ینیمع ياز قراردادها

دهد که پاسخ  هاپرسش نیبرنامه، تالش دارد به ا لیو تحل

. چگونه ابدییم یهست یونیزیدر متن تلو یچگونه معان

و آخر  شوندیو متن وابسته م نندهیب انیدر روابط م یمعان

 تواندیاز متن م رونیب يو فضا يدیچگونه بافت تول نکهیا

  .)15( رداثر بگذا یونیزیمتون تلو یبر معان

پرداخته  ونیزیسوم. در بعد سوم به مخاطبان تلو منظر

مخاطبان  میمهم است که بدان اری. در واقع بسشودیم

 ونیزیتلو يرا از محتوا ییچه معنا یونیزیتلو يهابرنامه

طبان در مخا يرا برا یراتیچه تأث میو سپس بدان اندافتهیدر

  ).11( داشته است یپ

اینک با توجه به نقش تلویزیون در تبلیغ، ترویج و 

که  شودیمتعمیم ورزش، این سؤاالت مطرح 

ون با چه هدف و تلویزی کنندگانهیتهو  اندرکاراندست

ملی ؟ چه عواپردازندیمي سازبرنامهتعریفی از ورزش به 

موجب پیدایش چنین هدف و تعریفی شده است؟ و تولید 

ي و تعریفی از گذارهدفي ورزشی مطلوب با چه هابرنامه

؟، بنابراین سؤال اساسی این پژوهش شودیمورزش میسر 

حیث  ي ورزشی تلویزیون ازهابرنامهعبارت است از: وضعیت 

 ي و تعریف از ورزش چگونه است؟گذارهدف

 
 یشناسروش

یا مبنایی،  2يانهیزم هینظرروش پژوهش کیفی و از نوع 

از نظر هدف بنیادي و از نظر زمان مقطعی بود. جامعۀ آماري 

ي درون ارسانهپژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان 

. متخصصان استو خارج از سازمان  مایصداوسسازمان 

، کنندگانهیتهشامل سه گروه  مایصداوسسازمان 

2. Grounded Theory 
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 رانیمدی، ورزش يهابرنامه و نویسندگان کارگردانان

 سازمان ورزش استگذارانیس تلویزیون،ورزش  يهاگروه

ي بیرون از ارسانه. در بخش متخصصان است مایصداوس

نیز از نظرهاي متخصصان  مایصداوسسازمان 

 ي/ورزشی و استادان دانشگاه استفاده شد.ارسانه

یۀ مبنایی متفاوت از نظرگیري در روش ة نمونهویش

ي دیگر و منطبق با هاروشهاي مرسوم در اغلب شیوه

. عنوان استهاي خاص این روش اهداف و ویژگی

گیري ة نمونهویشگیري نظري به این دلیل به این نمونه

شود که مبتنی است بر مفاهیمی که ارتباط نظري ق میاطال

). در 17در حال تکوین به اثبات رسیده است ( هینظربا  آنها

ي در روش نظریۀ ریگنمونهبه اصول  اتکااین تحقیق با 

، هاکارگردان، کنندگانهیتهنمونۀ  عنوانبهمبنایی، 

ي ورزش تلویزیون را بررسی هاگروهنویسندگان و مدیر 

با  هامصاحبهیم. پس از آن با ورود به میدان تحقیق و کرد

 هامصاحبهي نظري خود را از متن ریگنمونه، همزمان آنها

آغاز کردیم. کشفیات و اطالعات جدیدي که پس از هر 

ي هانمونهما در انتخاب  گریار، یآمدیمدست مصاحبه به

ي هامصاحبهبعدي بود. بر این اساس سعی گردیم تا با 

ي خود را باال ببریم و بر غلظت نظریه هادادهر، تنوع بیشت

 هامصاحبهي کدگذارکه در نتیجه -مبنایی حاصل از تحقیق 

 -شودیمساخته و پرداخته  هاآنو استخراج مقوالت از 

مصاحبه به  17بیفزاییم. در نهایت، با اینکه پس از انجام 

این نتیجه دست یافتیم که اطالعات جدید همان تکرار 

افزایش تنوع و غلظت  منظوربهاطالعات قبلی است، 

 مصاحبه انجام گرفت.  20مفهومی بیشتر نظریه، 

 

 هاافتهی

ی در مورد سطح کل اطالعات، هادادهي آورجمعپس از 

ت، رشتۀ تحصیلی، حوزة فعالیت، سن و سابقۀ تحصیال

 بیان شد. 1فعالیت در جدول 

 شوندگانمصاحبهي هایژگیو. توصیف آماري برخی از 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی مشخصات

 سطح تحصیالت
 40 8 کارشناسی

 35 7 کارشناسی ارشد
 25 5 دکتري

 رشتۀ تحصیلی
 40 8 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 20 4 علوم ارتباطات
 40 8 سایر

 حوزة فعالیت
 20 4 اجرایی ورزش
 45 9 اجرایی رسانه

 35 7 مایصداوس

 سن

 20 4 سال 40زیر 
 10 2 سال 45تا  40
 5 1 سال 51تا  46
 30 6 سال 57تا  52

 35 7 سال 57باالي 

 سابقۀ فعالیت

 - - سال 5زیر 
 20 4 سال 15تا  5
 35 7 سال 26تا  16

 45 9 سال 26باالي 
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 به مدل 1شکل  شودیمکه مشاهده طورهمان

 ورزشی يهابرنامه در تولید ورزش موجود تعریف/فهم

 موجودبه مدل شرایط علّی وضعیت  2تلویزیون، شکل 

 3تلویزیون، شکل  ورزشی يهابرنامه در ورزش تعریف/فهم

ي هابرنامهبه مدل فهم/تعریف مطلوب ورزش در تولید 

در  موجود يگذارهدف به مدل 4ورزشی تلویزیون، شکل 

به مدل شرایط  5تلویزیون، شکل  ورزشی يهابرنامه تولید

 يهابرنامه در ورزش يگذارهدف علّی وضعیت موجود

ي مطلوب گذارهدفبه مدل  6تلویزیون و شکل  ورزشی

 ي ورزشی تلویزیون اشاره دارد.هابرنامهورزش در تولید 

 

ي هابرنامهفهم/تعریف موجود ورزش در نظام تولید  -

 ورزشی تلویزیون

 
 ني ورزشی تلویزیوهابرنامه. مدل فهم/تعریف موجود ورزش در نظام تولید 1شکل 

 
  و مبتنی بر سرگرمی محورشخصفهم 

که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

متخصصان مورد مطالعه، فهم و تعریف دقیق، روشن، 

و  اندرکاراندستو علمی در بین  شدهیکارشناس

ي ورزشی وجود ندارد که با توجه به هابرنامه کنندگانهیته

اذعان دارد که فهم  هاافتهبپردازند. یي سازبرنامهآن به 

ي و سرگرمی محورشخصمبتنی بر  سازانبرنامهبیشتر 

براي سرگرمی مردم تالش دارند  سازانبرنامه چراکهاست، 

ي تلویزیون یا آنتن را پر کنند، بنابراین به پخش هابرنامهکه 

و سطحی  پسندعامهي هابرنامهرویدادهاي ورزشی و تهیۀ 

و به دیدگاه  پردازندیملیقه و ذوق شخصی مبتنی بر س

نگاه سنتی و عامیانه از  چراکهمخاطبان توجهی ندارند، 

ي ورزشی وجود داشته هابرنامهگذشته تا به امروز در تولید 

 در موارد زیر مشاهده کرد: توانیماست. این عبارات را 

هر شخص بر اساس دیدگاه خود ورزش را تعریف «

 ».کندیم

 ».باشدیمي اقهیسلاظهار داشت که نوع نگاه به ورزش «

 ».تعریف و فهم ورزش مبتنی بر سلیقه فرد است«

فهم مشترکی از ورزش وجود ندارد و این فهم و تعریف «

 ».بستگی به افرادي دارد که در رأس امور هستند
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ي آن پسندعامهفهم و تعریفی که از ورزش وجود دارد «

به  ي ورزشی از جنبۀ سرگرمیهامهبرنااست و براي تولید 

 ».شودیمورزش نگاه 

تعریفی که از ورزش در تلویزیون وجود دارد، تخصصی «

 ».کنندیمسرگرمی از آن یاد  عنوانبهنیست و 

فهمی که در رابطه با ورزش وجود دارد مبتنی بر «

 ».آنتن و زمان است پر کردنسرگرمی و 

 ».ورزش جنبۀ سرگرمی دارد «

 ».د از ورزش مبتنی بر سرگرمی استفهم موجو«

ي هاکنندههیتهاصل ورزش مغفول مانده است و «

ي ورزشی بیشتر به جنبۀ سرگرمی ورزش توجه هابرنامه

 ».دارند

ورزشی نسبت به ورزش، دیدگاهی  سازانبرنامهدیدگاه «

ي ورزشی هابرنامهسنتی و مبتنی بر سرگرمی و پر کردن 

 ».است

 
در  نوع تعریف/ فهم ورزشوضعیت موجود  شرایط علّی -

 ي ورزشی تلویزیونهابرنامه

 
 ي ورزشی تلویزیونهابرنامه. مدل شرایط علّی وضعیت موجود نوع تعریف/فهم ورزش در 2شکل 

که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

نوع متخصصان مورد بررسی، عوامل مؤثر در پیدایش 

ي ورزشی تلویزیون هابرنامهدر  ورزشاز  موجودتعریف/ فهم 

و مبتنی بر سرگرمی)، شامل عدم  محورشخص(فهم 

تلویزیون در ورزش، دولتی  کنندگانهیتهتخصص مدیران و 

و انحصاري بودن تلویزیون، وضعیت نامساعد اقتصادي 

ور و تلویزیون، روزمرگی و پر کردن آنتن، عدم تعامل کش

. این شودیمسازمانی تلویزیون و نهادهاي متولی ورزش 

 در موارد زیر مشاهده کرد: توانیمعبارات را 

ة چنین فهمی از ورزش، وجودآورندعامل اصلی به «

 ».عدم تخصص مدیران تلویزیون در خصوص ورزش است

عامل چنین تعریفی از ورزش در  نیترمهم«

 ».ي تلویزیون، مدیران و افراد غیرمتخصص استسازبرنامه

عوامل، مدیران غیرمتخصص و اقتصاد تولید (بودجه) «

 ».است
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 ».مدیران غیرمتخصص«

 ».عدم تخصص است«

 ».عدم تخصص افراد و پر کردن آنتن است« 

 ».عدم تخصص و دولتی بودن تلویزیون«

 ».سازمانی تلویزیون و وزارت ورزش عدم وجود تعامل«

عامل اصلی رواج چنین فهمی، عدم تعامل تلویزیون «

 ».و نهادهاي متولی ورزش

یی در بین تلویزیون و نهادهاي افزاهمنبود تعامل و «

 ».متولی ورزش است

عدم تعامل تلویزیون و نهادهاي متولی ورزش و «

 ».وزارت ورزش است ژهیوبه

 ».ي ورزش استهابرنامه روزمرگی تلویزیون و«

 ».پر کردن آنتن و به روزمرگی افتادن است«

 ».پر کردن آنتن و دولتی بودن تلویزیون است«

 

 تعریف/فهم مطلوب ورزش

 
 ي ورزشی تلویزیونهابرنامه. مدل فهم/تعریف مطلوب ورزش در نظام تولید 3شکل 
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که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

متخصصان مورد بررسی، فهم مطلوب ورزش براي تولید 

ي/ورزشی) ارسانهي ورزشی مرکب از فهم ترکیبی (هابرنامه

ي محورسالمتو فهم ترویجی مبتنی بر ورزش همگانی و 

 است. 

 ي/ورزشی)ارسانهفهم ترکیبی (

ن که مسئوالن تلویزیو دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

ي ورزشی هابرنامهي و ورزشی براي تولید ارسانهباید از افراد 

جه ي مختلف و چندصدایی توهادگاهیداستفاده کرده و به 

ي ارسانهکنند که این رویکرد مبتنی بر دانش ورزشی و 

 آنهاي ریکارگبهي ورزش و رسانه و هاتیظرفاست. شناخت 

 ی تبیین شود.درستبهکه این فهم  شودیمموجب 

 يمحورسالمتفهم ترویجی مبتنی بر ورزش همگانی و 

که فهم علمی،  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

پژوهشی و چندبعدي ورزش در بین مدیران متخصص 

موجب ایجاد رویکردهاي ترویجی، تکلیفی و ترغیبی در 

 و این دیدگاه سبب ترویج ورزش همگانی شودیمتلویزیون 

ي ورزش در زندگی آحاد مختلف جامعه سازهنینهادو 

 رد:کدر موارد زیر مشاهده  توانیم. این عبارات را شودیم

باید از فهم تلفیقی مبتنی بر چند تخصص براي «

 ».ي استفاده کردسازبرنامه

باید فهم ترکیبی مشتمل بر چند تخصص از ورزش «

 ».داشت

ی از ي در حوزة ورزش باید فهم ترکیبسازبرنامهبراي «

 ».ي و ورزش داشتارسانهتخصص 

فهم ورزش هم ترکیبی است و هم ترویجی مبتنی بر «

 ».يمحورسالمتورزش همگانی و 

تعریف و فهم باید ترویجی و مبتنی بر ورزش همگانی «

 ».ي باشدمحورسالمتو 

ي باید به فهم ترکیبی اعتقاد داشت سازبرنامهدر حوزة «

 ».و از آن بهره گرفت

از ورزش داشت و به  جانبههمهباید فهم تلفیقی و «

 ».ي پرداختسازبرنامه

ي ورزشی باید مبتنی بر فهم ترکیبی سازبرنامه«

 ».ي/ورزشی) باشدارسانه(

 ».يمحوربرنامهفهم تلفیقی و «

ي سازبرنامهي براي ارسانهتلفیقی از تخصص ورزشی و «

 ».ورزشی الزم است

ي کنار هم قرار گیرند، ارسانهدانش ورزشی و  اگر«

 ».شودیمبرنامۀ ورزشی مطلوبی تولید 

زمند ي مطلوب نیاسازبرنامهفهم و تعریف تلفیقی براي «

 ».است

 
ي ورزشی هابرنامهي موجود نظام تولید گذارهدف -

 تلویزیون

 جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی

که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

 ي ورزشی تلویزیون باهابرنامهمتخصصان مورد بررسی، 

 دیتول هدف جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی

ي تولید گذارهدفاذعان داشت که  هاافته. یشوندیم

، ي ورزشی متأثر از اهداف روزمره، رویدادهاهابرنامه

دن پر کر ی وبیفرعوامموضوعات سطحی و مبتنی بر حاشیه، 

و  شودینمو اساسی دنبال  عمدهآنتن است و به واقع هدف 

دنبال سرگرم کردن مردم هستند. از سوي دیگر، فقط به

گفت که در شرایط کنونی، هدف اصلی از تولید  توانیم

ي ورزشی، شاید کسب درآمد و سود اقتصادي، هابرنامه

ن ایجذب آگهی تجاري و تأمین منافع مالی تلویزیون باشد. 

 در موارد زیر مشاهده کرد: توانیمعبارات را 

ي ورزشی، جذب مشارکت، هابرنامههدف از تولید «

نحوي که از جذب مخاطب هم میزان درآمد و آگهی است به

 ».است ترمهم
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 ي ورزشی تلویزیونهابرنامهي موجود نظام تولید گذارهدف. مدل 4شکل 

شاید هدف اصلی سرگرم کردن مردم و مخاطبان و «

نیست  طورنیاباشد ولی در عمل  آنهاتوجه به نیاز و ذائقۀ 

 ».دنبال پر کردن آنتن هستندو بیشتر به

مبتنی بر  هابرنامهي گذارهدفدر شرایط کنونی «

 ».روزمرگی و درآمدزایی است

ی و جذب مخاطب است و رساناطالعهدف اصلی «

جنبۀ سرگرمی  هابرنامهدچار روزمرگی شده و اکثر  هابرنامه

 ».دارند

 ».هدف از تولید برنامه جذب مخاطب و سرگرمی است«

هدف از تولید برنامه سرگرم کردن و جذب مخاطب «

 ».شوندیمی بیفرعواماست ولی در واقع دچار 

ي ورزشی، جذب مخاطب و هابرنامههدف غالب «

 ».سرگرمی است

در راستاي جذب مخاطب و سرگرم  هابرنامهبیشتر «

 ».شودیمکردن آن تولید 

ي ورزشی هدفی ندارند و دچار روزمرگی شده هابرنامه«

 ».دنبال پر کردن آنتن هستندو به

ي ورزشی تولیدي، فاقد هدف هستند و فقط هابرنامه«

 ».شوندیمبراي روزمرگی و پر کردن آنتن تهیه 

 

تولید  يگذاراز حیث هدفوضعیت موجود  یط علّیشرا

 ورزشی تلویزیون يهابرنامه

 
 ي ورزشی تلویزیونهابرنامهي موجود گذارهدف. مدل شرایط علّی 5شکل 
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که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

 هدف يریگشکلمتخصصان مورد بررسی، عوامل مؤثر در 

ي ورزشی در تلویزیون (جذب هاتولید برنامهموجود 

مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی)، شامل مشکالت 

اقتصادي تلویزیون، فقدان نظام ارزیابی طرح و برنامه، فقدان 

ي تلویزیون، مدیران هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروه

. این شودیمي/ورزشی) در تلویزیون ارسانهغیرمتخصص (

 در موارد زیر مشاهده کرد: توانیمعبارات را 

ي هابرنامهعامل اصلی چنین هدفی براي تولید «

ي/ورزشی) ارسانهورزشی تلویزیون، مدیران غیرمتخصص (

 ».در تلویزیون است

ي/ورزشی) در تلویزیون، ارسانهمدیران غیرمتخصص («

 ».تأثیرگذارترین عامل است

مدیران غیرمتخصص مشکالت اقتصادي تلویزیون و «

 ».ي/ورزشی) در تلویزیون، عوامل اصلی هستندارسانه(

 ».عامل است نیترمهممشکالت اقتصادي تلویزیون، «

تأثیرگذارترین عامل، فقدان نظام ارزیابی طرح و برنامه «

 ».است

عوامل اصلی پیدایش چنین وضعیتی، مشکالت «

شی) ي/ورزارسانهاقتصادي تلویزیون، مدیران غیرمتخصص (

 ».در تلویزیون است

ي/ورزشی) در تلویزیون، ارسانهمدیران غیرمتخصص («

 ».باشدیمعامل عمده 

ي/ورزشی) در تلویزیون ارسانهمدیران غیرمتخصص («

 ».عامل اصلی است

ي/ورزشی) ارسانهعامل اصلی، مدیران غیرمتخصص («

 ».است

ي هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروهفقدان «

 ».گذارترین عامل استتلویزیون، تأثیر

مشکالت اقتصادي تلویزیون، مدیران غیرمتخصص «

ي/ورزشی) در تلویزیون، فقدان نظام ارزیابی طرح و ارسانه(

ي هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروهبرنامه، فقدان 

تلویزیون، عوامل تأثیرگذار پیدایش چنین وضعیتی 

 ».هستند

ي ورزشی هابرنامهي مطلوب تولید گذارهدف

 تلویزیون

 
ي ورزشی تلویزیونهابرنامهي مطلوب تولید گذارهدف. مدل 6شکل 
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 يمحوربرنامهمبتنی بر پژوهش و  مندنظامهدفمندي 

که از دیدگاه  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

ي ورزشی هابرنامهمتخصصان مورد بررسی، هدف تولید 

مبتنی بر  مندنظاممطلوب در تلویزیون شامل هدفمندي 

 ي است. محوربرنامهپژوهش و 

ي باید تعریفش مبتنی ابرنامهاذعان دارد که هر  هاافتهی

دنبال ارتقاي دانش و آگاهی، تأمین نیاز بر پژوهش بوده و به

یا خواسته و پرورش ذائقۀ مخاطب باشد. از سوي دیگر، 

ي، انطباق فرم و محوربرنامهو مبتنی بر  مندنظامهدفمندي 

ي سازبرنامهمحتوا در تعیین هدف، توسعۀ کمی و کیفی، 

علمی مبتنی بر رویکرد چندبعدي ورزش، تمرکز بر کیفیت 

 مندنظامي گذارهدفبه  تواندیممحتوا و ایجاد شفافیت 

 سرعت و غناي بیشتري دهد.

پژوهش و و مبتنی بر  مندنظامي مطلوب گذارهدف«

 ».ي استمحوربرنامه

ي مطلوب مبتنی بر آموزش است که خود، گذارهدف«

ي دارد و جنبۀ سرگرمی نیز محوربرنامهریشه در پژوهش و 

 ».مهم است

ي ورزشی هدفمند مبتنی بر انسجام، هابرنامهتولید «

 ».ي استمحوربرنامهی، پژوهش و بخشنظم

ي محورنامهبرتولید برنامه باید مبتنی بر پژوهش و «

 ».باشد و این انسجام باید لحاظ شود

ي تولید برنامه باید مبتنی بر رسالت ورزشی گذارهدف«

 ».ي باشدمحوربرنامهو 

ي مبتنی بر گذارهدفتولید برنامه مطلوب داراي «

ي است که در آن محتواي سالم و محوربرنامهپژوهش و 

شده دقیق، نیاز مخاطب، احترام به شعور مخاطب دیده 

 ».است

ي و در راستاي محوربرنامهي باید مبتنی بر گذارهدف«

اهداف مشخص و تغییر شناخت، گرایش و رفتار فرد جهت 

ۀ تمرکز واسطبهرسیدن به وضعیت مطلوب باشد که این امر 

 ».شودیمبر آموزش در کارکردهاي مختلف تلویزیون میسر 

تولید برنامه باید هدفمند باشد و براي جذب مخاطب «

باید محتواي غنی داشته باشد که این محتوا براساس 

 ».شودیمي میسر محوربرنامهپژوهش و 

ي تولید برنامه باید عمیق، دقیق، چندوجهی گذارهدف«

 ».ي باشدمحوربرنامهو مبتنی بر پژوهش و 

منطبق یا  ي ورزشی بایدهابرنامهي تولید گذارهدف«

شرطی که ي ورزش کشور باشد بهگذارهدفموازي بر 

و دقیق در عرصۀ ورزش صورت  مندنظامي محوربرنامه

 ».گرفته باشد

ي ورزشی زمانی هابرنامهي مطلوب تولید گذارهدف«

گروه ورزش و جوانان داشته  هاشبکهکه همۀ  شودیممیسر 

 ».کنندمحوري کار باشند و براساس استراتژي و برنامه

ي مطلوب تولید باید مبتنی بر پژوهش و گذارهدف«

از افراد متخصص و مطلع  کهيطوربهي باشد، محوربرنامه

در آن حوزه استفاده کرد و در این راستا تیم تهیه و شخص 

، زیرا مدیریت، انسجام کندیمنقش اصلی را ایفا  کنندههیته

 ».ی بسیار مهم استبخشنظمو 

ي ورزشی باید مبتنی بر هابرنامه ي تولیدگذارهدف«

و دقیق در عرصۀ ورزش باشد و از  مندنظامي محوربرنامه

ي هنري مطلوب نیز بهره ببریم که دچار هاکیتکن

 ».ي کنونی نشویمانگارساده

 

 يریگجهینتبحث و 

 اندرکاراندستنشان داد غالب مدیران و  هاافتهی

ند و ادر حوزة ورزش تلویزیون، غیرورزشی رندهیگمیتصم

ي برخوردار نیستند. از سوي ارسانههمچنین از تخصص 

ة ورزشی متخصص و مسلط بسیار کم است کنندهیتهدیگر، 

صرفاً دیدگاه تجربی داشته و نیز  کنندگانهیتهو اکثر 

نگاهشان به ورزش کامالً سطحی و غیرتخصصی است. 
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بوده و  پسندعامهاطبان دارند بنابراین دیدگاهی که به مخ

هستند. از سوي دیگر، هر گاه مدیران  آنهادنبال سرگرمی به

غیرورزشی باشند، از افراد غیرورزشی  کنندگانهیتهو 

همچون گزارشگران و مجریان غیرمتخصص و ناآشنا به 

. چنین رویکردي در کنندیماستفاده  هابرنامهورزش در 

شود، ي ورزشی میهابرنامهي محوريمجربلندمدت موجب 

که این  شودیمنحوي که محتوا توسط او تعیین و تعریف به

ي از ورزش محورشخصي و اقهیسلعامل موجب ایجاد فهم 

. در مجموع، عدم شودیمي ورزشی هابرنامهدر تولید 

تلویزیون در ورزش موجب  کنندگانهیتهتخصص مدیران و 

گرمی از ورزش در و مبتنی بر سر محورشخصایجاد فهم 

 شده است. هابرنامهتولید 

ي هاگروهنبود  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

ي مختلف موجب نظارت هاشبکهتخصصی ورزش در 

ي به روزمرگی سازبرنامهحداقلی شده که این سبک 

منجر شده است. از سوي دیگر، چون در بین  هابرنامه

 پسندامهعمدیران تلویزیون رویکرد غیرتخصصی، سطحی، 

ي سازبرنامهو ابزاري به ورزش رایج است، راهبرد معینی در 

وجود ندارد. همچنین ضعف مدیریت در شناخت رسانه 

ي بدون مشارکت متخصصان سازبرنامهموجب شده که 

، بنابراین شناخت دقیق و واقعی از ردیگورزشی صورت 

. ابزاري بودن ورزش و اولویت شودینممخاطبان حاصل 

براي مدیران، مشکالت اقتصادي تلویزیون و بودجۀ نداشتن 

ي ورزشی از عوامل دیگري است که هابرنامهمحدود تولید 

ي ورزشی هابرنامهرا براي تولید  گذارهیسرمامشارکت 

، زیرا کسب درآمد از اهداف کنونی تلویزیون کندیمتقویت 

که چنین شرایطی موجب  رسدیمنظر . بهشودیمقلمداد 

ي جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و گذارهدفپیدایش 

 .شودیمدرآمدزایی 

نشان داد که دولتی و انحصاري بودن تلویزیون  هاافتهی

ي/ ارسانهموجب شده است که از متخصصان و افراد توانمند 

نشوند، زیرا حساسیت  مندبهرهورزشی خارج از تلویزیون 

ور تولید منظزیادي در این باره وجود دارد. بنابراین به

داخلی  کنندگانهیتهي ورزشی از منابع انسانی و هابرنامه

داخلی که اغلب کارمند  سازانبرنامه. نندکیماستفاده 

تلویزیون هستند، چون تخصص الزم را در این خصوص 

دنبال ندارند، نگاهی سطحی و مبتنی بر سرگرمی دارند و به

زیون جذب مخاطب هستند. از سوي دیگر، چون فضاي تلوی

 کنندگانهیتهانحصاري است و رقابتی وجود ندارد، همین 

غیرمتخصص و مجریان ناآشنا در بلندمدت داراي جایگاه 

ي در تعیین و تعریف اکنندهنییتعي شده و نقش اژهیو

ي شدن و اقهیسلدارند که موجب  هابرنامهمحتواي 

 . شودیمي ورزشی هابرنامهشدن تولید  محورشخص

شان داد که وضعیت اقتصادي تلویزیون در ن هاافتهی

چند سال گذشته نامساعد بوده و همین عامل موجب شده 

ي مختلف از جمله ورزشی، هابرنامهمنظور تهیۀ است که به

بیاورند. بنابراین با ورود  گذارهیسرماروي به جذب 

که موجب  شودیم، امور تولید زیر نظر وي اجرا گذارهیسرما

. در هر حال، نفع شودیمي محورشخصي و اقهیسلرویکرد 

در  سازبرنامهیا  گذارهیسرماشخصی یا سلیقۀ شخصی 

اولویت باالیی قرار دارد. از سوي دیگر، چون وضعیت 

تولید  هابرنامهاقتصادي نامساعد است و باید آنتن پر شده و 

که  آورندیم پسندعامهي سطحی و هابرنامهشود، روي به 

می دارد. از سوي دیگر، ورود اغلب جنبه سرگر

ي ورزشی هابرنامهغیرورزشی در عرصۀ تولید  گذارانهیسرما

ي با نگاهی کامالً اشدهنشیگزتلویزیون موجب ورود افراد 

 رونیازا. شوندیمي به ورزش اشهیگسطحی، غیرتخصصی و 

و  شودیمي ورزشی تلویزیون دچار روزمرگی هابرنامهتولید 

ورزشی  سازانبرنامهو  اندرکاراندستبین این نگرش نیز در 

 غالب شده است. 

که مشکالت  دهدیمي پژوهش نشان هاافتههمچنین ی

ي ورزشی هابرنامهاقتصادي تلویزیون و بودجۀ محدود 
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با محدودیت مواجه  هابرنامهموجب شده است که تولید این 

و  گذارهیسرماشود. براي جبران کمبود منابع مالی، جذب 

ي ورزشی با حداقل نظارت هابرنامهروند ساخت و تولید 

. فقدان مدیران متخصص شودیمراهی میانبر قلمداد 

ي تخصصی هاگروهي و نبود سازبرنامهي/ورزشی) در ارسانه(

ي مختلف موجب نظارت حداقلی شده هاشبکهورزش در 

انجامیده  هابرنامهي به روزمرگی سازبرنامهکه این سبک 

از سوي دیگر، چون در بین مدیران تلویزیون رویکرد است. 

و ابزاري به ورزش رایج  پسندعامهغیرتخصصی، سطحی، 

ي وجود ندارد. همچنین سازبرنامهاست، راهبرد معینی در 

ضعف مدیریت در شناخت رسانه موجب شده است که 

ي بدون مشارکت متخصصان ورزشی صورت سازبرنامه

ق و واقعی از مخاطبان حاصل ، بنابراین شناخت دقیردیگ

عوامل مذکور تأثیر بسزایی در  رسدیمنظر . بهشودینم

ي جذب مخاطب مبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی گذارهدف

 داشته است.

که بین تلویزیون و  دهدیمي پژوهش نشان هاافتهی

نهادهاي ورزشی (وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و 

قات و فناوري و وزارت بهداشت، پرورش، وزارت علوم، تحقی

یی وجود ندارد افزاهمدرمان و آموزش پزشکی و ...) تعامل و 

، فقدان سند معرفتی مندنظامي سازبرنامهکه موجب فقدان 

. از شودیممدون دربارة ورزش و فقدان رویکرد ترکیبی 

یی موجب شده، فهم و افزاهمسوي دیگر، این عدم تعامل و 

 کنندگانهیتهن ورزش تلویزیون و تعریفی که مسئوال

ي ورزشی از ورزش دارند، مبتنی بر نگاه سازمانی هابرنامه

یا فردي افراد است. با توجه به وضعیت اقتصادي تلویزیون 

ي ورزشی، نگاه هابرنامهدر تولید  گذارهیسرماو نقش 

ي، غیرتخصصی و سطحی حاکم شده است اقهیسلشخصی و 

و پر کردن آنتن  هابرنامهشدن  پسندعامهکه خود موجب 

 .شودیممبتنی بر سرگرمی 

براي رهایی از وضعیت موجود و حرکت  رسدیمنظر به

 کنندگانهیتهبه سمت مطلوب باید در تلویزیون از مدیران و 

ي و ورزشی بهره گیرند و براي بهبود ارسانهمتخصص 

ز شرایط مالی، تلویزیون باید فضایی رقابتی ایجاد کنند و ا

با  توانیمفضاي انحصاري فاصله بگیرند. در قدم بعدي 

یی، کیفیت افزاهمتعامل با نهادهاي متولی ورزش و ایجاد 

را باال برد تا از روزمرگی و پر کردن صرف آنتن  هابرنامه

 جلوگیري شود.

همچنین نتایج نشان داد نظام ارزیابی طرح و برنامه 

نداشته باشد، روند وجود ندارد. هر گاه چنین نظامی وجود 

ي ورزشی با حداقل نظارت صورت هابرنامهساخت و تولید 

ي هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروه. فقدان ردیگیم

ي هابرنامهکه تولید  شودیممختلف تلویزیون نیز موجب 

ورزشی به روزمرگی بیفتد. از سوي دیگر، مدیران 

ي/ورزشی) در تلویزیون چون ارسانهغیرمتخصص (

و ابزاري به ورزش دارند، شناخت دقیق  پسندعامهاهی دیدگ

. کمبود منابع مالی و شودینمو واقعی از مخاطبان حاصل 

ي ورزشی نیز موجب جذب هابرنامهبودجۀ محدود 

 رسدیمنظر . بهشودیمجهت کسب درآمد  گذارهیسرما

ي جذب مخاطب گذارهدفعوامل یادشده تأثیر بسزایی در 

 و درآمدزایی داشته است. مبتنی بر روزمرگی

ي/ورزشی) در تلویزیون ارسانهمدیران غیرمتخصص (

ي هاشبکهي تخصصی ورزش در هاگروهموجب حذف 

. این اقدام بیانگر رویکرد غیرتخصصی، اندشدهمختلف 

و ابزاري به ورزش است. در چنین  پسندعامهسطحی، 

ي ورزشی تلویزیون بدون مشارکت هابرنامهشرایطی، 

با حداقل  هابرنامهان ورزشی و روند ساخت و تولید متخصص

ي سازبرنامه. فقدان راهبرد معین در ردیگیمنظارت صورت 

ي هابرنامهي ساخت برنامه موجب روزمرگی هاتیمحدودو 

. از سوي دیگر، با توجه به دولتی بودن شودیمورزشی 

ي ورزشی، کسب هابرنامهتلویزیون و محدودیت بودجۀ 
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 ردیگیمدر اولویت قرار  گذارهیسرماطریق جذب درآمد از 

ي سیاسی نیز تأثیرگذار است. بندجناحکه در این زمینه 

ي جذب مخاطب گذارهدف، موجب پیدایش ذکرشدهموارد 

 .شودیممبتنی بر روزمرگی و درآمدزایی 

براي حرکت از وضعیت موجود به سمت مسیري 

ور از انحصار مطلوب، تلویزیون باید فضایی رقابتی و به د

توانمند و خالق  سازانبرنامهو  گذارانهیسرماایجاد کند تا 

وارد عمل شوند و به بهبود وضعیت و ترمیم شرایط اقتصادي 

ي مدیران متخصص ریکارگبهکمک کنند. از سوي دیگر، 

ي تخصصی هاگروهکه  شودیمي و ورزشی موجب ارسانه

ي شده و برنامۀ اندازراهي تلویزیون هاشبکهورزش دوباره در 

 مدونی براي ارزیابی طرح و برنامه تدوین شود. 
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the current situation of targeting and defining sports 
in the production of television sports programs, the causes of such a situation and to explain 
the desired situation.  The research  method  was qualitative  and was done based on grounded 
theory . The statistical population consisted of media experts from both the Audio Visual 
Broadcasting Organization of Iran and also external specialists. These experts were divided 
into three groups of producers, directors and authors of sport programs; group managers of 
sport TV programs; and lastly, the policy makers of sport programs in the above-mentioned 
organization. Specialists outside of this organization were the experts of sports media and PE 
university professors. Visionary and theoretical sampling methods were used and the research 
instrument was a semi-structured interview. Although after having 17 interviews, the research 
group encountered similar results, and we continued the interviews with 20 subjects.Findings 
acknowledged that in order to get rid of the current situation of understanding sports and setting 
goals and moving towards the desired in the future, television should use media and sports 
experts and producers to revive specialized sports groups in television networks. Also, TV 
executives need to create a competitive environment and move away from monopolies to 
improve their financial situation. In the next step, the quality of the programs can be improved 
by interacting with the institutions in charge of sports and creating synergies, in order to avoid 
the daily routine and filling of the antenna, and the existence of a written program to evaluate 
the plan and program will be very effective. 
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