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  چكيده

هدف از اين پژوهش، دستيابي به مدل نقش تلويزيون در توسعه ورزش قهرماني بوده اسـت. ايـن   
هـا از طريـق    اي انجام شـده اسـت. گـردآوري داده    ه به روش كيفي و استراتژي نظريه زمينهمطالع

مصـاحبه از متخصصـان رسـانه و     14بررسي اسنادي و مصاحبه صورت گرفته و پـس از انجـام   
هاي اصلي، پس از تكميل فراينـد كدگـذاري اسـتخراج     شده و مقوله  ورزش، اشباع نظري حاصل

) 1994( ينكورباي بر اساس مدل سيستماتيك استراس و  ها، مدل زمينه يافتهاند. پس از تكميل  شده
انعكاس نامطلوب و نامتوازن مسابقات ورزش قهرماني به عنـوان   مقولهطراحي شده و با شناسايي 

اند. اين مقوالت  هاي اصلي بر اساس مدل پارادايمي حول آن سازماندهي شده مقوله محوري، مقوله
هـا.   واكنش و پيامـد  - هاي كنش  اي، استراتژي يرگذار و زمينهتأثرايط علي، شرايط از: ش ند ا عبارت

هـاي محـدود و رده سـني     آوري، توجه بـه رشـته   تمركز بر مقام و مدال ترين مقوالت شامل، مهم
يرمنتظره، در نظر غهاي  اجبار تطبيق با رويداد ،هاي اولويت پخش ها و معيار سياست ضعف محدود،

هـاي پوشـش ناعادالنـه مسـابقات و      ها كه پيامد ملي و تعداد و ظرفيت محدود شبكه گرفتن غرور
  ها در برداشته است. محدوديت فرصت را براي معرفي و ايجاد اقبال عمومي به ساير رشته
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  مقدمه

 ظرفيت ملي، غرور حس ايجاد دليل به ورزشي المللي ينبهاي  نميدا در امروزه موفقيت

 ديپلماتيـك  كـاربرد  همچنين و مختلف ميزباني رويدادهاي طريق از اقتصادي سوددهي

ورزش  .)145، ص 1391است (قاسمي و همكـاران،   يافته مختلفي يها ارزش آن، كلي
كند.  اهر در آن شركت مياي است كه ورزشكار م يافته سازمانرقابتي و   قهرماني، ورزش

شـود (سـند     مند اطالق مي به عبارتي، ورزش قهرماني به ورزش براي كسب جايگاه رتبه
 و مديريتي هاي ريزي برنامه قهرماني، ورزش ). توسعه1384نظام جامع و ورزش كشور، 

 كه است المپيكي و جهاني هاي رقابت در موفقيت كسب به منظور تخصصي سازي ينهزم

هـاي   موفقيت در هـر يـك از مؤلفـه   گيرد.  كشور صورت مي هر ورزش سازماننظر  زير
و تأثيرات عظيم فرهنگي آنها تصـور   ها توان بدون مساعدت رسانه امروزه ورزش را نمي

و توسعه ورزش يكي از اهدافي است كـه امـروزه رسـانه در فعاليـت خـود دنبـال        كرد
نظام جامع ورزش كشـور، هـدف   ). در سند 125، ص 1391كند (ظريفي و داوودي،  مي

اي و جهـاني  كلي توسعه ورزش قهرماني، ارتقاي جايگاه ورزش كشور در عرصه منطقه
. هسـت برگيرنده هدف كيفي ارتقاي افتخارات ملـي نيـز    ذكر شده است. اين هدف، در

ي پشتيبان، بـا اهـداف: اشـاعه فرهنـگ     ها مؤلفهفرهنگ به عنوان يكي از  مؤلفههمچنين 
ي در ورزش قهرمـاني، بـه توسـعه    الگوسازجوانمردي، فرهنگ تماشاچيان و پهلواني و 

 مطبوعـات، راديـو،   ).1384كنـد (سـند نظـام جـامع ورزش،      ورزش قهرماني كمك مـي 
توسعه هاي نوين با استفاده از كاركردهاي خود بر توسعه يا  تلويزيون و هر يك از رسانه

هـا، تلويزيـون بـه عنـوان قدرتمنـدترين      يرگذارند و از ميـان آن تأثيافتن ورزش قهرماني ن
سال گذشته، بخصوص با پخش زنده مسابقات، منجـر   50 يطرسانه در صنعت ورزش، 

). 1999 ،1به توسعه گسترده در مخاطبان و تزريق سـرمايه بـه ورزش شـده اسـت (روو    
يـري و  گ جهـت كننـد؛ بنـابراين    يمـ تعداد زيادي از مردم ورزش را از تلويزيون تماشـا  

ي هـا  مؤلفـه تواند در توسعه تمام  يمها و مطالب درج شده در آن  محتوايي برنامهكيفيت 
هاي مختلف، نقـش   نتايج بررسي. يرگذار باشدتأثجمله، ورزش قهرماني  ورزش كشور از

) معتقـد  1386أييد كرده است؛ روشندل اربطاني (تتوسعه ورزش قهرماني  ها را در رسانه
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كنـد.   يمـ ها، انگيزه فراواني براي جوانـان ايجـاد    نهاست بازتاب ورزش قهرماني در رسا
رشـته   و استقبال از يـك  يمند عالقهاند كه ميزان  ) نيز نشان داده2012( 2و جنسر 1ايلهان

ارتبـاط قـوي و    هـاي ورزشـي در سـاعات پربيننـده تلويزيـون      ورزشي، با پخش برنامه
انـد كـه بـين نقـش      كـرده ) اظهـار  1388زاده ( راد و محرم همسويي دارد. همچنين قيامي

هاي ورزشي، رابطـه معنـاداري وجـود دارد و     ي و توسعه و ترويج رشتها رسانهحمايت 
هاي ورزشـي در   پخش مستقيم مسابقات و رويدادهاي ورزشي در توسعه و ترويج رشته

هاي گونـاگوني در خصـوص لـزوم     يرگذار است. عالوه بر اين، پژوهشتأثبعد قهرماني 
) يكـي از  2013( كـاركن ورزش قهرماني انجام شده است؛ آسـايش و  ها به  توجه رسانه

ها به اسـتعداديابي در ورزش   هاي عمده در ورزش قهرماني را توجه ناكافي رسانه چالش
هـاي گروهـي در معرفـي     ي رسـانه كار كم) 1390دانند. شعباني و همكاران ( قهرماني مي

حاميان مالي براي ايـن ورزش را  ها در جذب  يداني و موفق نبودن رسانهدوومهاي  رشته
) بـا  1391يداني در ايران ذكـر كردنـد. مظفـري و همكـاران (    دوومهاي توسعه  از چالش

هـاي   ، يكـي از اولويـت  3تدوين راهبردهاي ورزش قهرماني از طريـق مـاتريس سـوات   
هاي موفق، بـه   اي در ورزش ورزش قهرماني در ايران را گسترش روابط عمومي و رسانه

داند. از طرفي، تحليل محتواي مطبوعات و  عه وجهه عمومي آنها در ايران ميمنظور توس
ورزش هـا بـه سـطوح مختلـف     دهد كه توجه رسانه يمهاي جمعي ورزشي نشان  رسانه

هاي ورزشي مختلـف، ناعادالنـه و بـدون     سطوح عملكرد باال و ورزش عام) و به رشته(
). بـا  1391و قاسمي و همكـاران،   1391؛ افروزه و همكاران، 1386برنامه است (كردي، 

هـاي زيـادي در افـق     هـاي ملـي در چنـد سـال اخيـر، ظرفيـت       توجه به گسترش شبكه
هـاي مختلـف    وري دارد. وجـود شـبكه   هاي تلويزيون قرار گرفته كه قابليت بهره فعاليت

آمـوزش و رويكـرد شـبكه سـه سـيما (شـبكه جـوان) بـه          ،ير شبكه ورزش، سالمتنظ
در  تـاكنون هايي كه در ايـن زمينـه    هاست. در پژوهش ي از اين ظرفيتهاي ورزش برنامه

هـا در ورزش و   كشور انجام شده است، اثبات رابطه ورزش و رسانه، كاركردهاي رسانه
ي مختلف ورزش (تعلـيم و تربيتـي، همگـاني و    ها مؤلفهبندي رويكرد رسانه به  يتاولو

ها به سـطوح عملكـرد    حد رسانه از  يشبيد بر توجه تأكي) با ا حرفهتفريحي، قهرماني و 
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ي در خصـوص  توجه  قابلباال، مورد توجه پژوهشگران بسياري بوده است، اما پژوهش 
آن صورت نگرفتـه اسـت، ايـن پـژوهش بـا رويكـرد        بسترسازداليل نابرابري و شرايط 

اي توسـعه   اكتشافي و استفاده از روش مناسب، در پي شناسايي شـرايط و موانـع زمينـه   
كوشد با رويكـردي متفـاوت، بـر اسـاس      يمش قهرماني از طريق تلويزيون است و ورز

  بپردازد. اي نقش تلويزيون در توسعه ورزش قهرماني مدل زمينه ارائهشرايط موجود به 

  پژوهش  شناسي روش

اي انجـام   به نام نظريه زمينه ،هاي روش كيفي يكي از استراتژي بر اساسپژوهش حاضر 
بـه معنـاي روشـي     ،انـد  آن را ابداع كـرده  2و كوربين 1كه استراس شده است. اين روش

). 405، ص 2005، 3پـردازد (كرسـول   ها به توليد نظريه مي است كه بر اساس و پايه داده
يافتـه اسـت.     سـاختار  مصـاحبه نيمـه   ،هـا  داده گـردآوري   در اين پژوهش فن يا تكنيـك 

به ايـن معنـي اسـت     ،گيرد اده قرار مياي مورد استف يري نظري كه در نظريه زمينهگ نمونه
در شوند كه در راستاي توليد يك نظريه مفيد باشند.  آوري مي اي جمع ها به گونه كه داده

از ها  ي دادهبند دستهو  وتحليل يهتجزي و آور جمعين روش محقق با طي فرايند مستمر ا
يابـد.   يبـه تـدوين مـدل دسـت مـ     اي  طريق مصاحبه، بر اسـاس ارتبـاط عوامـل زمينـه    

هـاي كـنش و    هاي موجود، راهبـرد  ها، به دنبال شناسايي چالش پژوهشگران در مصاحبه
محـوري در خصـوص توسـعه ورزش قهرمـاني از طريـق       مسـئله پيدا كـردن مقولـه و   

اين ترتيب آغاز شد كه ابتدا افرادي كه به لحاظ اجرايي  گيري به  اند. نمونه تلويزيون بوده
ينه ورزش، استاداني زم دربودند، مورد شناسايي قرار گرفتند، و علمي مرتبط، با پژوهش 

كه ضمن شناخت كافي از ورزش قهرماني و رسـانه، در ايـن زمينـه تجربـه اجرايـي يـا       
سـاز   هاي برنامـه  سابقه پژوهشي داشتند، انتخاب شدند و در زمينه رسانه، مسئوالن گروه

اصـي كـه در هـر دو زمينـه     قـرار گرفتنـد. اشخ   مـدنظر هاي تلويزيـون   ورزش در شبكه
هاي الزم را داشتند، در اولويت باالتري قرار داده شدند. تحليل هر مصاحبه، بعـد   ويژگي

هـا   تا زمان اشـباع داده  يريگ نمونهاز اجرا، تنظيم و تايپ متن مصاحبه صورت گرفت و 
الـب  باز در ق سؤالنفر رسيد. دو  14به  كنندگان مشاركتادامه يافت به طوري كه تعداد 
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چـه  «و  »توانـد در توسـعه ورزش قهرمـاني نقـش داشـته باشـد؟       تلويزيون چگونه مـي «
از » ها و شرايطي فراروي توسعه ورزش قهرماني از طريق تلويزيون وجـود دارد؟  چالش

ها به منظور هدايت مصـاحبه   پرسيده شد و در خالل برخي از مصاحبه شوندگان مصاحبه
با كلمات آيا، چطور، بـه   سؤالمفهوم همين دو  ؛و جلوگيري از دور شدن از موضوع آن

يقه بـا بيشـينه و كمينـه    دق 49ها  ميانگين زمان مصاحبه چه دليل، بار ديگر تكرار گرديد.
هـا از طريـق رمزگـذاري،     تحليـل داده هـا،   ) دقيقه بود. پس از تكميل مصـاحبه 40- 80(

جـراي پـژوهش، عوامـل    و تفسير الگوها و روابط انجام گرفت. در جريـان ا  يبند مقوله
در يك مدل پارادايمي دو مرتبه مورد تحليل قرار گرفت.  واي مربوط نيز شناسايي  زمينه

شرايط علي: مجموعه شرايطي كه سبب پيـدايش پديـده   . 1اند از:  اجزاي پاراديم عبارت
 فراينـد  محـور  و اسـاس  كـه  اي پديـده  تصور) انگاره،ايده ( مقوله محوري:. 2 شود. يم

 يـا  چـارچوب  بـراي  كـه  است مفهومي) برچسب يا نامعنواني ( همان مقوله ناي ت.اس

 ساير بتوان باشد تا انتزاعي يكاف اندازه  بايد به و دشو مي گرفته نظر در ،آمده پديد طرح

شرايط  .3 ).1385استراس و كوربين، ترجمه محمدي، داد ( ربط آن به را اصلي مقوالت
شـرايط  . 4 .قـرار دارد  در آناي است كه پديده  يط ويژهشرا دهنده نشان :بستر)( يا زمينه

دهـد و بـر چگـونگي     يمـ رخ  در آناي كـه پديـده    گر: زمينه ساختاري گسـترده  مداخله
هاي كـنش ـ واكـنش:     استراتژي. 5. است مؤثرواكنش نشان دادن به آن، يا پيامدهاي آن 

 وجـود  بـه  ولـه محـوري  مق به پاسخ يا كنترل اداره، براي كه هايي كنش برهم و ها كنش

آيند در يك زمينه و با شرايط مداخله مشخص، مجموعـه مشخصـي از راهبردهـا يـا      مي
واكـنش   هاي كنش ـ  هاي حاصل از استراتژي پيامدها: پيامد .6 شود. پذير مي اقدامات، امكان

اين مدل پديده مركزي (در قالب مقوله محـوري) قـرار دارد و مـدل، از     رأسدر  است.
در  كننـده  يلتعـد ها، عوامل موقعيتي و شرايط  ها، استراتژي ايي و تعيين علتطريق شناس

  ).2005يابد (كرسول،  اطراف مقوله محوري توسعه مي
ها طي فرايندي منظم و در عين حال مداوم از مقايسه  در اين پژوهش نيز تحليل داده

بـراي كدگـذاري   ي استفاده شد. كدگذار يندفراها صورت گرفت و براي اين كار از  داده
ها چندين بار خوانده و جمالت اصلي آن استخراج شد و سـپس ايـن    باز، متن مصاحبه
ثبت رسـيد. پـس از ثبـت    به صورت تلخيص شده و در قالب مفاهيم   جمالت اصلي به
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تـر   هايي كه انتزاعـي  ها از مجموعه مفاهيم مشابه مقوله تمامي مفاهيم موجود در مصاحبه
) 1994( 2و ليـنكلن  1گوبـا  داد، اسـتخراج گرديـد.   را پوشش مـي  بوده تمامي آن مفاهيم

 3هاي كيفي با استفاده از مفهوم قابليت اعتماد معتقدند براي تأييد دقت علمي در پژوهش
هاي متعددي نظيـر بـازبيني در زمـان كدگـذاري، تأييـد       و عناصر چندگانه آن، استراتژي

... وجـود دارد. در پـژوهش    و 4پژوهشـي  ها، تأييد همكاران نتايج با مراجعه به آزمودني
اي در خصـوص   أييد نظر استادان و يكي از متخصصان نظريه زمينهتحاضر نيز به كسب 

سازي تمـامي   منظور افزايش اعتبار پژوهش اقدام گرديد. ثبت و مستند  روند پژوهش، به
أييـد  تبرداري در تمامي مراحل كار انجـام گرفـت و بـراي     هاي پژوهش و يادداشت گام

  أييد همكاران پژوهشـي بهـره  تها (پايايي باز آزمون) و  دقت علمي، از بازبيني كدگذاري
روزه  30مصـاحبه بـه طـور نمونـه در يـك فاصـله        5گرفته شد. در جريان كدگـذاري  

هـا   كدگذاري مجدد شد و سپس با مراجعه به كدهاي اوليه استخراج شده از آن مصاحبه
  آمد. به دستدرصد 84هاي اين پژوهش  يكدگذار ونباز آزمو كدهاي مجدد پايايي 

  هاي پژوهش يافته

نشانگر (جمـالت   490ها و حذف جمالت زايد و تكراري از  از تلخيص اوليه داده پس
مـورد ثبـت شـد و تلخـيص      207بـه ترتيـب در    هـا  مصاحبه)، مفاهيم اوليه در مصاحبه

مقولـه فرعـي و    26آن  مفاهيم اوليه در مرحله كدگذاري باز انجـام گرفـت كـه حاصـل    
اي و اسـنادي بـه ايـن     هـاي مصـاحبه   نمونـه كدگـذاري داده   مقوله اصلي بود. 13سپس 

ــراي   ــت: ب ــام گرف ــاهيمصــورت انج ــتخرج از 5مف ــا از مصــاحبه مس ــين  In: ه همچن
 Mبـا حـرف    اي رسـانه  شـوندگان  مصـاحبه و  Sبـا حـرف    ورزشـي  شـوندگان  مصاحبه
ي و جمـالت  گـذار  نامبا حروف انگليسي  ،ترتيبو اسناد به  افراد ي شدند؛گذار عالمت

ها را با توجـه   و بازگشت مداوم به داده ي شدند. اين كار دسترسيگذار شمارهبه ترتيب 
ثبـت شـده    InSK10 مفهومي كه با كـد  ،به حجم بسيار مفاهيم، تسهيل نمود. براي مثال

به  10و شماره  از گروه ورزش است Kبا نام اختصاري شونده  مصاحبهبه معناي:  ،است
                                                      
1. Guba          2. Lincoln       3. trustworthiness 

4. Peer debriefing    5. Media, Sport, Document, Interview هاي مخفف واژه  
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ي ا نمونهبه دليل رعايت حجم مقاله، تنها معناي شماره جمله در مصاحبه اين فرد است. 
 2ارائه خواهد شد. همچنين در جـدول   1در جدول  ،ي در اين مرحلهكدگذار يندفرا از

  مقوله اصلي درج شده است. 13كليه مقوالت فرعي و تلخيص آنها به 

  ها تلخيص دادهي از فرايند ا نمونه ـ1جدول 

 مشخصات مقوالت فرعي مفاهيم

InSA1, InSF5, InSJ15,InSK3, InSO7 
اكتفا به پوشش خبري 

  مسابقات
  پوشش خبري

InSL8, InSL9, InSK17, InSJ5, InSL7 
معرفي و آشنايي با 

  هاي ورزشي رشته

هاي  پخش رشته

متنوع/ ايجاد عالقه و 

  ترغيب

InSJ4, InSM1, InMV3, DocJ3 

دود برخي پوشش مح

مسابقات ملي با 

  احتمال پايين موفقيت

در نظر گرفتن غرور 

ملي/ در نظر گرفتن 

  روحيه جامعه

InMS6, InMX1, InMX3, DocJ1  

پخش مسابقات تعداد 

و  ها محدودي از رشته

  بر فوتبال ديتأك

بعدي،  عملكرد يك

محور قرار دادن 

  فوتبال

InSK17, InSL9, InSM8, InMS7, DocL24 

ويزيوني پوشش تل

مسابقات  محدود

هاي جديد و  رشته

  داراي قابليت

نمايش ورزش و ايجاد 

توسعه  انگيزه و رغبت/

و معرفي از طريق 

  تلويزيون

InMS4, InMS9, InMS10, InSM11 ايجاد اقبال عمومي  

يافتني بودن،  دست

انگيزش و 

  يساز برجسته

InMR6, InMW6, InMV18, InMV19, InMZ8 

 يرسان اطالعضرورت 

ها و در  برنامه بموقع

نظر گرفتن 

  هاي زماني محدوديت

اطالع از تقويم/ 

و  هماهنگي

  رساني بموقع اطالع
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هاي جديـدي   در كدگذاري محوري با برقراري پيوند بين مقوالت، اطالعات به شيوه
يابند. اين كار با استفاده از يك پارادايم (مـدل الگـويي يـا سرمشـق)      به يكديگر ربط مي

كنند و مقوالت ديگـر در   مقوله محوري را مشخص مييرد. در اين مرحله، گ صورت مي
از: شـرايط علـي    انـد  عبـارت هـا  شوند؛ اين مقولـه اطراف مقوله محوري سازماندهي مي

شـرايط  اي يـا بسـتر (   شـوند)؛ شـرايط زمينـه    (عواملي كه سبب ايجاد مقوله محوري مي
 كـه ي ا گسـترده زمينه سـاختاري  گر ( له؛ شرايط مداخ)قرار دارد در آناي كه پديده  ويژه

 مـؤثر دهد و بر چگونگي واكنش نشان دادن به آن يـا پيامـدهاي آن    يمرخ  در آنپديده 
هايي كه براي اداره، كنتـرل   ها و بر هم كنش كنشهاي كنش ـ واكنش (  )؛ استراتژياست

هـا)   اتژي) و پيامدها (نتـايج حاصـل از اسـتر   آيند يا پاسخ به مقوله محوري به وجود مي
  ).406، ص 2005(كرسول، 

  مقوالت اصلي و فرعي مرتبط با نقش تلويزيون  ـ2جدول 

  ورزش قهرماني مؤلفهدر توسعه 

  هاي اصلي مقوله  هاي فرعي مقوله

ارزيابي عملكرد مدير، مربـي   عنوان بهمدال 

  و مسئوالن

هـايي كـه    پوشش محـدود مسـابقات رشـته   

  احتمال كسب مدال در آنها كم است.

رفي مدال و رتبه به عنوان گفتمان غالـب  مع

  در ورزش

تمركز بر مقام و 

ي در آور مدال

  ورزش كشور

شرايط 

  علي

مقوله محوري: 

انعكاس 

نامطلوب و 

نامتوازن ورزش 

 قهرماني

  بستر)( يا زمينه

ي  هـا  ثبات ساير سـازمان  ارتباط محدود و بي

  هاي تلويزيوني ورزشي با شبكه

ــق محــدود شــبك  هــاي  ههمــاهنگي و تطبي

در  ي ورزشـي  هـا  تلويزيوني با ساير سـازمان 

  مخاطب هاي كم ساير رشته

تعامل  محدود بودن

يه تلويزيون و دوسو

هاي ورزشي  سازمان

  ها در ساير رشته

  هاي مختلف سني نكردن مسابقات رده پخش 

  هاي مختلف سني ير مثبت پخش مسابقات ردهتأث

تمركز بر رده سني 

  محدود
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  2جدول ادامه 

  هاي اصلي مقوله  هاي فرعي مقوله

هاي ورزشي بـه   ياستگذاري سازمانسضعف 

  عنوان مبناي بازنمايي

ـابقات در    ضرورت تعيين اولويت هاي پخـش مس

  هاي متولي ورزش تلويزيون با همكاري سازمان

وجــود مبنــاي ســليقه و تعــداد مخاطــب در  

  هاي پخش تلويزيون يتاولو

ها و  ضعف سياست

معيارهاي اولويت 

  پخش

شرايط 

  يرگذارتأث

مقوله محوري: 

انعكاس 

نامطلوب و 

نامتوازن ورزش 

 قهرماني

 بستر)( يا زمينه

ــاني و مــوازي  ــاري در محتــواي   همپوش ك

  بويژه گفتگو محور)(ها  برنامه

هـاي متفـاوت    با وجود اهـداف و اسـتراتژي  

  هاي تلويزيون شبكه

ها و مسابقات ورزشي  ضرورت تفكيك برنامه

  ها و استراتژي شبكه بر مبناي ماهيت

نبود تعامل بين 

  هاي سيما شبكه

 در وهـا   برنامـه  بموقعي رسان اطالع ضرورت

  ونيزيتلوي زمانهاي  تيمحدود گرفتن نظر

اجبار تطبيق با 

  يرمنتظرهغهاي  تقويم

دليـل    پوشش محدود برخي مسابقات ملـي بـه  

  احتمال پايين موفقيت پيشگيري از سرخوردگي

غرور در نظر گرفتن 

  ملي

  يخصوصهاي  شبكهنبود 

 بـودن  ناشـناخته  و محـدود يري پـذ  دسترس

  يورزش گاهيپا عنوان به ورزش شبكه

تعداد و ظرفيت 

  ها محدود شبكه
شرايط 

  يورزشهاي  رشته تنوع  ايزمينه

 در پرطرفــدارهــاي  رشــته مســابقاتپخــش 

  مختلف سطوح وي سنهاي  رده

ظرفيت زياد داخلي در 

  هاي مختلف رشته

و ايجاد گـرايش   ذائقه رييتغمنظور   به تالش

  ها رشته ريسابه 

ي عموم اقبالبراي جلب  محدودهاي  فرصت

  ها رشته ريسابه 

 به محدود توجه

  بيترغ و ذائقه جاديا

 هاي استراتژي

واكنش - كنش
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  2جدول ادامه 

  هاي اصلي مقوله  هاي فرعي مقوله

  ها رشته ازي محدود تعداد مسابقات پخش

  ي نتايج مسابقاترسان اطالعار و اخب

پوشش خبري براي 

  هاساير رشته

  

مقوله محوري: 

انعكاس 

نامطلوب و 

نامتوازن ورزش 

 قهرماني

  بستر)( يا زمينه

با  ها پخش مسابقات تعداد محدودي از رشته

  بر فوتبال ديتأك

ــدود  ــوني محـ ــش تلويزيـ ــابقات  پوشـ مسـ

  هاي جديد و داراي قابليت رشته

 پوشش ناعادالنه

  مسابقات

 پيامد
ــي و    ــراي معرف ــت الزم ب ــدوديت فرص مح

  هاي مختلف ورزشي آشنايي با رشته

  ضرورت ايجاد اقبال عمومي

محدوديت فرصت 

جهت معرفي و 

ايجاد اقبال عمومي 

  ها براي ساير رشته

  قهرماني از طريق تلويزيون مدل پارادايمي توسعه ورزش

انعكـاس نـامطلوب   «ر را به مقوله محوري پژوهشگ ،انجام مراحل كدگذاري باز و محوري
گرد مقوله محوري سازماندهي شـدند   ،ساير مقوالت و رسانيد» و نامتوازن ورزش قهرماني

شرايط علي به وجـود   ،شود كه در مدل ديده مي طور  هماندست آمد.  و مدل پارادايمي به 
ي آور مـدال ام و آمدن مقوله محوري انعكاس نامطلوب ورزش قهرماني شامل: تمركز بر مق

هاي ورزشـي در سـاير    يه تلويزيون و سازماندوسوتعامل  محدود بودن ،در ورزش كشور
يرگذار) مقولـه  تأثگر (ها و تمركز بر رده سني محدود در كشور است. شرايط مداخلهرشته

ها و معيارهاي اولويت پخـش، نبـود تعامـل بـين      ضعف سياست اند از: محوري نيز عبارت
يرمنتظره و در نظر گرفتن غرور ملي همچنـين  غهاي  ا، اجبار تطبيق با تقويمهاي سيم شبكه

 ،آمدن مقوله محوري انعكاس نـامطلوب ورزش قهرمـاني   به وجوداي و بستر  شرايط زمينه
هاي كـنش ـ واكـنش    شود. استراتژي هاي مختلف را شامل مي ظرفيت زياد داخلي در رشته

 توجـه انـد از:   اي) عبـارت  اي و زمينـه  ايط مداخلهتلويزيون با توجه به شرايط موجود (شر
و اكتفا به پوشـش خبـري مسـابقات ورزش قهرمـاني كـه       بيترغ و ذائقه جاديا به محدود

معرفـي و ايجـاد    بـه منظـور  پيامدهاي: پوشش ناعادالنه مسابقات و محدوديت فرصت را 
  ها به همراه دارد. اقبال عمومي به ساير رشته
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  نقش تلويزيون در توسعه ورزش قهرماني ـ مدل پارادايمي2شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گيري يجهنتبحث و 

  . شرايط علي1

بـه   شـوندگان  مصاحبهيكي از مشكالتي كه  ي در ورزش كشور.آور مدالتمركز بر مقام و 
توجهي به فرايند كسب موفقيـت در ورزش يـا توجـه صـرف بـه       اند، بي آن اشاره كرده

اين صورت است كـه در    در ورزش قهرماني به مسئله. اين ستانتيجه و كسب موفقيت 

  شرايط علي:

  آوري تمركز بر مقام و مدال

محدود بودن تعامل دوسويه 

هــاي  تلويزيــون و ســازمان

  ها) فدراسيون( يورزش

  بر رده سني محدود تمركز

ــته  ــه رش ــه ب ــاي  توج ه

 ورزش كشور محدود در

  گر): گذار(مداخله شرايط تاثير

  هاي اولويت پخش ها و معيار ضعف سياست

  هاي سيما تعامل محدود بين شبكه

  هاي ورزشي اجبار تطبيق با تقويم

  غرور ملي در نظر گرفتن

  بستر):( ياشرايط زمينه

  ها تعداد و ظرفيت محدود شبكه

 ها ي داخلي در ساير رشتهظرفيت و قابليت باال

 مقوله محوري:

انعكاس 

و  نامطلوب

نامتوازن 

مسابقات ورزش 

  قهرماني

  راهبردهاي كنش:

ــش   ــه پوش ــا ب اكتف

خبـــري مســـابقات 

  ها ساير رشته

توجــه محــدود بــه  

ــه و  ــاد ذائقــ ايجــ

ترغيــب نســبت بــه 

 هاي جديد رشته

  پيامدها:

ــه  پوشــش ناعادالن

  مسابقات

محدوديت فرصت 

ــي و  ــراي معرفـ بـ

ايجاد اقبال عمومي 

  ها به ساير رشته
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كسب نتيجـه اسـت. البتـه    ، يباً تنها معيار ارزيابي عملكرد مربي ورزشيتقر ،بعضي موارد
ي در ورزش مخـالف نبودنـد   آور مـدال با تمركز و توجـه بـه مقـام و    شوندگان  مصاحبه
ـ نتيجه ورزش قهرماني كسب مدال و موفقيت در عرصـه   چراكه المللـي اسـت، امـا     ينب
بـاري بـر نحـوه     توانـد آثـار زيـان    حد يا توجه صرف به نتيجه و مدال مي از  يشبتوجه 

هـاي   بگذارد. بويژه در رشـته  و ورزشكاران گروهها با مجموعه يا  برخورد مردم و رسانه
ـ هاي قهرماني فاصله زيادي دارند و شركت آنها در مسابقات  نوپا كه تا سكو المللـي،   ينب

ـ توجه  مسئله پذيرد، يمارتقاي عملكرد و كسب تجربه صورت  منظور  به نهات حـد   از  يشب
پخـش و پوشـش ايـن مسـابقات و      تـوجهي بـه   به مدال و رتبه، برخوردهايي نظيـر بـي  

ها را در پي خواهد  همچنين عدم انعكاس مشكالت متعدد حضور ورزشكاران در رقابت
جملـه   هـا، از  الن ورزش و در پـي آن رسـانه  ينـي در ميـان مسـئو   ب واقـع يد بر تأكداشت. 

  بوده است. شوندگان مصاحبهراهكارهاي پيشنهادي 
InSM :و اسـت  اديزي ونيزيتلو مسابقات گزارش در تيموفق و مدال كسب بريد تأك 

  .دكن يم جاديا مخاطب درمسابقه، انتظار برد را  از قبل
InSP :كند. مردم برجسته ميدر ذهن  غالب گفتمان عنوان به را مدال ونيزيتلو  

InMV :توجـه  مـورد ، اسـت  اديـ زهـا  آن دري آور مدال احتمال كههايي  رشته پوشش 
 پخـش  كمتـر ، نييپـا  عملكـرد  سـطح  بـا هايي  ورزش مسابقاتگيرد/  يم قرار ونيزيتلو
  شوند. يم

 .هـا  ها) در ساير رشـته  فدراسيون( يورزشهاي  محدود بودن تعامل تلويزيون و سازمان
 سـاز  برنامـه هـاي   گروهيژه بو، ونيزيتلو سازمان وي ورزشهاي  سازمان نيب ارتباط وجود
ي خبـر  پوشش بهبود به كههاست آن انيميه دوسو و درستتعاملي  جاديا الزمه ،يورزش

ير تـأث  بـه  توجـه  بـا . كنديم كمكي ورزش رشته هردر  توسعهي ها مؤلفه ريساي رقابت و
 ارتبـاط هـا   ونيفدراسـ  از كي هر تياولو ي، الزم استورزشهاي  رشته توسعه در رسانه
 سـازمان ي عموم روابطي، ورزش سازمان هر درها  رسانه با ارتباط مسئول. باشدي ا رسانه
 رسـانه، ي اعضـا ي بانيپشـت  و جـذب  ،هـا  رسـانه  بـه  خـدمات  ارائـه بـا هـدف    كه است
ي اديـ ز موانـع . كنـد   فعاليت مي سازماني، ارتباطي مش خط به عمل و بموقعي رسان اطالع

 حالـت  دو در كـه ها وجود دارنـد   مصاحبه دريه دوسو و سازنده ارتباط جاديابر سر راه 
 بـا  تعامـل  مشكالت وي ورزشهاي  سازمان با تعاملي ارتباط مشكالت دسته دو به ،يكل
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 شرح بهدر اين زمينه  شوندگان مصاحبه ازي عبارات ،شوند ي تقسيم ميونيزيتلوهاي  شبكه
  ست:ا ريز

InMR: و جـذب  ،ها رسانه به خدمات ارائهها  ونيفدراسي عموم روابطي ساسا نقش 
  است. ارتباطي برقراري مش خط به عمل و رسانهي اعضاي بانيپشت

InMV: بـا  و بشناسـد  را شـبكه  هـر بايـد راهبردهـاي    ونيفدراس هري عموم روابط 
  .كند برقرارمناسب  ارتباط ونيزيتلوهاي مختلف  شبكه

InMV: ارتبـاط  كه ليدل نيا بهشوند  ينم داده پوششي ورزشهاي  رشته ازي برخ مسابقات 
  .ستيني منظم و فعال ارتباط رشته آن ونيفدراس با ونيزيتلوهاي  شبكهي ورزش عوامل

توانـد در   يمـ هـاي سـني مختلـف     توجه به مسابقات رده تمركز بر رده سني محدود.
شي مفيد باشـد و الگوهـاي   هاي ورز ايجاد انگيزه و ترغيب كودكان و نوجوانان به رشته

هـاي سـني،    ورزشي اين سنين را براي آنها تداعي كند. نشان دادن تنوع مسابقات در رده
كند. در ايـن   يمير پذ امكانيافتني بودن ورزش سطوح باال را در سنين پايين  دستالقاي 
توجهي به پخش مسابقات ملي نوجوانـان در   از بي شوندگان مصاحبهتعدادي از  ،قسمت

پخـش   شـوندگان  مصـاحبه انتقاد داشتند و تعداد ديگـري از   ...هايي مانند واليبال و  شتهر
  دانستند. مي ضروري مسابقات نوجوان را به صورت زنده

InSH :مختصـر ي ورزش مسابقات پخشي رو بتوانند كه ميباش داشتههايي  شبكه ديبا 
  متمركز شوند. نوجواناني و سنهاي  هده

InMS :دشو ينم پخش ونيزيتلو در نوجوانان و كودكاني ورزش ابقاتمس وها داديرو.  
InSO :مخاطبـان   توسـعه  و بيترغ بهتواند  يم مختلفهاي سني  رده مسابقات پخش

  ورزشكار كمك كند.

  )گر (مداخله يرگذارتأث. شرايط 2

هـاي   ياسـتگذاري سـازمان  سضـعف   ها و معيارهـاي اولويـت پخـش.    سياست ضعف
نبـود   يكـي از داليـل اصـلي    ،بازنمـايي و انعكـاس تلويزيـون   ورزشي به عنوان مبنـاي  

هاي اولويت پخش همسو بـا توسـعه ورزش در تلويزيـون اسـت. در      ها و معيار سياست
دو مبنـاي   ،هاي ورزش تلويزيون و تعـداد بيننـدگان   سليقه مديران گروه ،شرايط موجود

ارنـد كـه الزم اسـت    اعتقاد د شوندگان مصاحبهاما برخي از ؛ اصلي اولويت پخش هستند
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هـاي متـولي ورزش از    هاي پخش مسابقات از تلويزيـون بـا همكـاري سـازمان     اولويت
تـوجهي بـه پخـش     يد بر پخش فوتبال، بـي تأكمجراي قانون و دستورالعمل تعيين شود. 

هاي موجود  هاي پخش با در نظر گرفتن قابليت هاي ورزشي و تعيين سياست ساير رشته
  بوده است. شوندگان مصاحبهيدات تأكبيشترين  هاي پخش، از در اولويت
InSH :هايي را به دستگاه تبليغي بدهند. ي مجري و متولي ورزش شاخصها دستگاه  
InSJ در  مؤلفـه در سياسـتگذاري پخـش آن    ،مؤلفـه هـاي متـولي هـر     : بايد سـازمان

  تلويزيون درگير باشند.
InMVهاي زمـان   محدوديتها براي پوشش برخي از مسابقات به  : بخشي از تصميم
  اي است. گردد اما بخشي از آن سليقه يبرمو مخاطب 

هـاي   با وجود اهـداف و راهبردهـاي متفـاوت شـبكه     هاي سيما. نبود تعامل بين شبكه
مشـابه اسـت.    ،هاي توليدي و گفتگـو محـور   تلويزيون، موضوع و محتواي اغلب برنامه

كـاري در محتـواي    ي و مـوازي اعتقـاد داشـتند، همپوشـان    شـوندگان  مصاحبهتعدادي از 
ها اغلب به مشـكالت، اختالفـات و    وجود دارد و در اين برنامه گفتگو محورهاي  برنامه

بـا رويكـرد انتقـادي و حـل مشـكل پرداختـه        ،بويژه فوتبـال  ،حواشي مرتبط با ورزش
يد داشتند كـه محتـوا و   تأكنيز در قالب عبارات زير  شوندگان مصاحبهشود. برخي از  مي

ي گـذار  هـدف هـا  ها بر مبناي ماهيت و استراتژي راهبرد هر يك از شبكه ع برنامهموضو
شود تا بينندگان مدام شاهد موضوعات تكراري نباشند و فرصـتي بـراي انعكـاس سـاير     

  هايي همسو با توسعه ورزش ايجاد شود. برنامه هاي ورزشي و بروز و ظهور رشته
InMTها ضرورت دارد. مبناي ماهيت و راهبرد شبكه ها و مسابقات ورزشي بر : تفكيك برنامه  
InMTبنـدي   يـت اولوهاي ورزشـي را   : هر شبكه بر مبناي راهبردهاي خودش برنامه

  كاري روي بياورد. كند نه اينكه براي جلب مخاطب به موازي
هـاي ورزش تلويزيـون انتظـار     مـديران گـروه   يرمنتظـره. غهاي  اجبار تطبيق با رويداد

هـاي ورزشـي بـويژه     رفتن كنـداكتور پخـش را از سـوي سـازمان    و در نظـر گـ   رعايت
كنـد   ، شرايط پخش را مهيا ميبموقعي رسان اطالعيد كردند كه تأكها داشتند و  فدراسيون

  سازد. و هماهنگي و تطبيق را تسهيل مي
هاي نوپا به دليل پايين بودن سـطح   مسابقات ورزشي در رشته در نظر گرفتن غرور ملي.

هاي متوالي و پايين بـودن سـطح فنـي     ه تا سكوهاي قهرماني، احتمال باختفاصل عملكرد،
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شوند تا بـه سـرخوردگي ملـي منجـر نگردنـد. ايـن        پخش نمي ،ورزشكاران اين مسابقات
  انعكاس نامتوازن مسابقات قهرماني را در پي خواهد داشت. ،در نهايت مسئله

InSMگيـرد كـه كـدام     يمـ يم هـايي كـه دارد، تصـم    : تلويزيون بر اساس افكارسنجي
 ها را پخش كند. بازي

InMVهاي متوالي و احتمال پايين موفقيـت خـودداري    : از پخش مسابقات با باخت
كنند سرخوردگي را به جامعه تحميل مي همهاي سنگين و پشت سر  شود زيرا باختمي

  و اين مغاير با رسالت رسانه ملي است.

  بستر)( يا . شرايط زمينه3

هـاي ورزشـي در    باشـگاه  ينتر برخي از بزرگ ها. شبكه تيظرف و عدادت بودن محدود
هـاي   سهام دارنـد. نبـود شـبكه   هاي ورزشي  و يا در شبكههستند جهان داراي يك كانال 

ناشـناخته بـودن شـبكه ورزش بـه عنـوان پايگـاه        ،پـذيري محـدود   خصوصي، دسترس
اي محدود بـين  شود و وقتي كه اين فض باعث كاهش فضاي پخش ورزشي مي ،ورزشي

رسد كه داراي مخاطبـان بيشـتري    بندي شود سهم بيشتر به ورزشي مي يمتقسچند رشته 
كند. از سويي تغيير نام و موقعيت شبكه سه  است و زمينه مالي براي تلويزيون فراهم مي

 ،از شبكه ورزش به شبكه جـوان و تغييـر رويكـرد ايـن شـبكه و از سـوي ديگـر        سيما
رسي محدود بـه شـبكه ورزش باعـث شـده اسـت كـه ايـن فضـا         ناشناخته بودن و دست

توانـد پاسـخگوي    تلويزيون كمتـر مـي   بنابراين در شرايط كنوني؛ محدودتر به نظر برسد
زيـرا فضـاي محـدود دارد و همـين فضـا نيـز مخـتص        ؛ هاي ورزشي متنـوع باشـد   نياز

  هاي خاص است. رشته
InSOورزش هنوز بين مردم شناخته شده نيست. : شبكه  

InMT: بـه  هـاي دولتـي   و شبكه شود يهاي خصوصي رقابت ايجاد م با انتشار شبكه  
  ورزند. يبه كيفيت پخش و تنوع آن اهتمام م طور قطع،

 مسـابقات  ،هاي اخيـر  ها و ماه در سال ها. و قابليت باالي داخلي در ساير رشته تيظرف
بـا و مهـيج در شـهرهاي    العـاده زي  هـاي فـوق   واليبال ايران با بـازي بسكتبال و ليگ برتر 
هاي ورزشي نيـز مسـابقات جـذابي در     برگزار شده است و در بسياري از رشتهمختلف 

هاي مختلف  ها در رده شود. همچنين مسابقاتي منظم در ساير رشته سطوح باال برگزار مي
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تواند به توسعه رشته مرتبط و ترغيب و ايجـاد اقبـال    سني وجود دارد كه نمايش آنها مي
كمك شايان توجهي نمايد. تلويزيون ظرفيت پخش همه اين مسابقات را ندارد، عمومي 
رو، بر اساس ساليق مـديران ورزش تلويزيـون و تعـداد بيننـده، پرطرفـدارترين       از اين 
ها، فقط در قالب خبـر ورزشـي   شوند و ساير رقابت ها به ترتيب اولويت پخش مي رشته

ن گفت كـه زمينـه و تنـوع وسـيعي از مسـابقات      توا مي ،بنابراين؛ شوند انعكاس داده مي
داخلي با سطح جذابيت قابل قبول پيش روي تلويزيون قرار دارد و با توجه بـه ظرفيـت   

هـاي   ، زمينه انعكاس نـامطلوب مسـابقات رشـته   مؤلفههاي تلويزيوني اين  محدود شبكه
  مختلف را فراهم كرده است.

InSH :مخـتص ي ورزش مسابقات پخشي رو دبتوانن كه ميباش داشتههايي  شبكه ديبا 
  .بدهند مانور نوجواناني مانند سني هارده ريسا

InSQ :دري ورزشـ ي الگو تاشود  پخشي سن مختلفي ها رده دري ورزشي هارشته 
  .ميباش داشته را نيسناين 

InMV :تعـداد  نيهمـ شود امـا   برگزار مي متنوع رشته نيچند در رانيا يها گيل البته 
ي معـدود  تعدادآنها فقط  نيب ازو  است باالتري ليخي دولت ونيزيتلو تيظرف ازليگ هم 

  كنند. يم پخش را برتر گيل فوتبال

  . راهبردهاي كنش ـ واكنش4

پوشـش خبـري    شـوندگان  مصـاحبه  .هـا اكتفا به پوشش خبري مسابقات سـاير رشـته  
ش خبـري  كـه پوشـ   اند اما اعتقاد دارنـد  مسابقات ورزش قهرماني را مثبت ارزيابي كرده

 هاي ورزشي و ايجاد عالقه و اقبال عموم كافي نيسـت. بـا توجـه بـه     براي معرفي رشته
هاي تلويزيون براي پوشش مسابقات قهرمـاني، بـه   ها و ظرفيت محدود شبكه تنوع رشته

اين مسابقات را بـه   شود و خبرهاي ورزشي در ساعات مختلف پوشش خبري بسنده مي
  دهند.طور كامل پوشش خبري مي

InSFهاي خبري و گزارش مسابقات محدود است.: سيستم موجود، به برنامه  
اي و هـاي رسـانه  تلويزيـون بـر رشـته   يـد  تأك .توجه محدود به ايجاد ذائقه و ترغيـب 

هاي ورزشي، ايجاد ذائقه و اقبال عمـومي بـه ايـن    است و به معرفي ساير رشته پربيننده
هايي كه در كـانون توجـه تلويزيـون    اير رشتهرو، س ها توجه چنداني ندارد. از اين رشته
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شوند و بينندگان تصويري از آنها در ذهن خود ندارنـد. نكتـه ديگـر     نيستند، معرفي نمي
هاي موجود انجـام   بايد بر مبناي امكانات و قابليتاين است كه ايجاد ذائقه و ترغيب مي

ترسي به شـرايط الزم  هايي توجه شود كه هم امكانات آموزش و دسگيرد؛ يعني به رشته
هـاي بـومي، فرهنگـي و مـالي سـازگار و منطبـق باشـد.        با ويژگي آن فراهم باشد و هم
گويند؛ تغييـر ذائقـه مخاطـب     ) در خصوص شبكه ورزش مي1391قاسمي و همكاران (

شـبكه   ورزش تأثيرگـذار اسـت.   جمله عواملي است كه در مأموريت و رسالت شـبكه  از
مند سـاختن   ئقه مخاطبان را در پيش بگيرد و سعى در عالقهورزش بايد سياست تغيير ذا

مخاطبـان   آشنا ساختنهاي جديد داشته باشد. امكان ايجاد تغيير در ذائقه و  آنان به رشته
كند تا اين تغييـر نگـرش    ي آنان را فراهم ميمند عالقههاي جديد ورزشي، زمينه  با رشته

  بر اساس تجربه و آگاهي صورت گيرد.
InSLيـد  تأكهايي كه شرايط آن در جامعه فراهم اسـت   كه ورزش بيشتر بر رشته: شب

  هاي ناشناخته و كم طرفدار بسيار سازنده است. كند. نقش تلويزيون براي رشته
:InMS رشـته ورزشـي، از طريـق معرفـي       تواند نقش مهمـي در توسـعه يـك   تلويزيون مي

شـود كـه آن   رشـته زيـاد مـي    مي بـه يـك  رشته و ايجاد اقبال عمومي ايفا كند. وقتي اقبال عمـو 
تلويزيون) پررنگ نشان داده شود تلويزيون به دنبال ايجـاد جـذابيت و ذائقـه    رسانه (ورزش در 

  در ورزش نيست بلكه به دنبال اين است كه ذائقه موجود را بشناسد و به آن پاسخ دهد.
InSOهايي كه شـرايط   : ايجاد ذائقه بايد به درستي صورت گيرد؛ ايجاد ذائقه در رشته

  باشد. مؤثرتواند در توسعه ورزش  طلبند؛ نمي خاص و امكانات زياد مي

  ها . پيامد5

و  شـده   شـناخته هـاي كمتـر    تبليغ و پخش مسابقات رشته .پوشش ناعادالنه مسابقات
  كند.  كمكها  تواند به ايجاد عالقه و اقبال به آن رشته مي نوپا

يـد  تأكبر اساس  .ها اقبال عمومي به ساير رشتهمحدوديت فرصت براي معرفي و ايجاد 
رشـته ورزشـي زمـاني صـورت      مندي بـه يـك   ، آشنايي و ايجاد عالقهشوندگان مصاحبه

تلويزيون به پوشش كامل مسابقات آن مبادرت ورزد. در اين زمينه، ايلهان و  گيرد كه مي
تـرين   يننـده پرببار در هفتـه در   2كه  ) با بررسي و تحليل برنامه رقص يخ2012جنسر (

شد؛ مشاهده كردند كه تعداد  هاي تلويزيون ملي تركيه پخش مي ساعات از يكي از كانال
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يافتـه اسـت. در ايـن      يشافـزا ي يخ و اسكيت به ميزان قابل توجهي ها سالنكودكان در 
بـر تمايـل كودكـان بـه     اثرگـذار  عامل والدين ورزشكار، دومين عامـل   پژوهش، بعد از
درصــد از داليــل  27ي تلويزيــوني شــناخته شــد و نتــايج نشــان داد هــا ورزش، برنامــه

ير تـأث (يعنـي از هـر چهـار كـودك يـك كـودك)        مشاركت كودكان در ورزش اسـكيت 
 پذيرفته از برنامه تلويزيوني رقص يخ بوده است.

InSMتواند انگيزه براي ورزش ايجاد كند. يمرشته  : نمايش دادن مسابقات قهرماني يك  
:InMS رشته ورزشي، از طريق معرفي  تواند نقش زيادي در توسعه يكون ميتلويزي

  رشته و ايجاد اقبال عمومي ايجاد كند.
تــرين دســتاورد ايــن پــژوهش، تحليــل وضــعيت موجــود ورزش قهرمــاني در  مهــم

محـوري، انعكـاس نـامطلوب و نـامتوازن      هاي تلويزيـون اسـت، مقولـه و پديـده     شبكه
ها به داليل متعددي  شده است. در بسياري از مصاحبه  ناختهشمسابقات ورزش قهرماني 

شود؛ اشاره شده است كه اين موارد در مجموع شرايط  كه منجر به انعكاس نامطلوب مي
ي، محـدود بـودن تعامـل    آور مـدال زنند و شامل: تمركز بر مقـام و   علي مدل را رقم مي
ا و تمركـز بـر رده سـني    ه ها) در ساير رشته فدراسيون( يورزشهاي  تلويزيون و سازمان

هـاي ورزشـي و اجـراي     محـدود. در ايـن زمينـه انتقـاد وارد شـده بـر رويكـرد برنامـه        
حد بر كسب مدال يا رتبه و معرفي آن بـه   از  يشبيد تأكگزارشگران و مجريان ورزشي؛ 

يـدها بـر ايجـاد آشـنايي،     تأكعنوان معيار ارزيابي عملكـرد در ورزش اسـت. بيشـترين    
هايي بـوده اسـت كـه     هاي ورزشي بويژه رشته قبال عمومي به ساير رشتهي و امند عالقه

 ) معتقد اسـت 1386قابليت رشد بااليي در كشور دارند؛ در اين زمينه روشندل اربطاني (
كنـد؛ ايلهـان و    يمها انگيزه فراواني براي جوانان ايجاد  بازتاب ورزش قهرماني در رسانه

بـا پخـش    ،رشته ورزشي و استقبال از يك يمند قهعال) نشان دادند كه ميزان 2012جنسر (
زاده  راد و محـرم  ارتباط قوي و همسويي دارد. قيامي هاي ورزشي در ساعات پربيننده برنامه

هاي ورزشي رابطـه معنـاداري    ي و توسعه و ترويج رشتها رسانه) بين نقش حمايت 1388(
ي ورزشي در توسعه و تـرويج  دادند كه پخش مستقيم مسابقات و رويدادها يافتند و نشان 

) 1391همكـاران ( يرگذار است همچنـين مظفـري و   تأثهاي ورزشي در بعد قهرماني  رشته
هـاي ورزشـي غيـر فوتبـال را بـه عنـوان يـك راهبـرد          هاي تلويزيوني رشته توسعه پخش

يـد بـر ضـرورت ارتبـاط     تأك ،هـا  شناسايي كردند. از ديگر موارد قابـل توجـه در مصـاحبه   
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پوشـش   منظـور   بـه  ،هاي تلويزيوني هاي ورزشي و شبكه نه و پايدار فدراسيونمطلوب، بهي
هاي كمتر شناخته شده است؛ و همـاهنگي و   چه بهتر و بيشتر مسابقات بويژه در ورزش هر

منتظره و تغيير كنـداكتور   تواند مانع از اجبار تطبيق با رويدادهاي غير ي بموقع ميرسان اطالع
ها، خـود مـانعي بـراي     وني شود اما محدود بودن ظرفيت شبكههاي تلويزي پخش در شبكه

رود. با وجود ايـن،   هاي ورزشي به شمار مي بسياري از رشته پوشش مسابقات قهرماني در
مختلـف  هاي سني  شوندگان توصيه كردند كه مسابقات قهرماني در رده تعدادي از مصاحبه

ين به اي مختلف) پوشش داده شود. هاي سن براي (ايجاد اقبال عمومي و الگوسازي در رده
توان استنباط كرد با اينكه اقبال تلويزيون به نمايش سطوح عملكرد بـاال بيشـتر    ترتيب، مي

هـا وجـود دارد،    هـاي عظيمـي در سـاير رشـته     ظرفيـت  ها و است و با وجود اينكه قابليت
وم هستند خود محر هاي قهرماني از پخش مسابقات و رقابت هاي ورزشي بسياري از رشته

و ظرفيت عظـيم مسـابقات قهرمـاني اسـت.      ترين دليل آن ظرفيت محدود تلويزيون و مهم
مسـابقات قهرمـاني    پخش نكـردن و  ي، در نظر گرفتن غرور مليآور مدالتوجه به مقام و 

ــته ــرايط    در رش ــر ش ــب، از ديگ ــم مخاط ــا وك ــاي نوپ ــدادي از  تأثه ــر تع ــذار از نظ يرگ
هـا   هاي ملي و تنوع رشته سو، با محدوديت ظرفيت شبكه است كه از يك شوندگان مصاحبه

هاي مختلف ارتباط دارد بـر اسـاس مقـوالت     و از سوي ديگر، با نابرابري پوشش در رشته
 شود: اصلي استنباط شده در اين پژوهش پيشنهاد مي

اي در خصوص  نامه يينآ. سيماي جمهوري اسالمي ايران به تدوين دستورالعمل و 1
 ويت پخش مسابقات ورزشي در تلويزيون بپردازد.معيارهاي اول

هاي گفتگو محور و تحليلي  كاري در تهيه و توليد برنامه . به منظور پرهيز از موازي2
هايي مانند فوتبال، تقسيم وظايف بر  يژه در رشتهويدات مشابه بتأكها و  با محور ورزشي

ويكـرد خـود بـه مسـائل     ها صورت گيرد و هر شبكه، بر مبناي ر اساس استراتژي شبكه
 ورزش قهرماني بپردازد.

در اولويت بـاالتري قـرار    هايي كه قابليت رشد بااليي در كشور دارند؛ . ساير رشته3
هاي سني مختلف پوشـش داده شـوند؛ تلويزيـون نيـز در ايـن       در دره گيرند و مسابقات

 ها تنها به پوشش خبري اكتفا نكند. رشته
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