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  چكيده

هاي شبكه سه سيما، بـا تأكيـد بـر     هدف از انجام اين پژوهش، تحليل محتواي جدول پخش برنامه     
هـاي   هاي پخـش شـده در مـاه    يق، تمام برنامهنمونه آماري اين تحق  . ه است بودهاي ورزشي     برنامه

ابـزار  . انـد  گيري در دسترس انتخاب شـده   كه از طريق نمونه    گيرد  در بر مي  ارديبهشت و خرداد را     
 واحد آن، زمان پخش شـده بـر مبنـاي دقيقـه             ومورد استفاده در اين تحقيق برگه كدگذاري بوده         

هاي ورزشي و ميزان زمان       و توليدي برنامه  نتايج حاكي از آن است كه بين نحوه پخش زنده           . است
بر همين اساس، بين حجم زمـاني       . پخش مسابقات انفرادي و تيمي، اختالف معناداري وجود دارد        

.  اختالف معناداري وجود دارد    ،هاي ورزشي در طول روز     هاي زمان پخش برنامه     تمام خرده مقياس  
 اختالف معناداري وجـود     ،زشي پخش شده   ور هاي  هاي نوع برنامه    همچنين، بين تمام خرده مقياس    

هاي ورزشـي   هاي روزهاي پخش برنامه    عالوه بر اين، اختالف معناداري نيز بين خرده مقياس        . دارد
  . خورد به چشم مي
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  مقدمه

ن در حال تبديل بـه يـك دهكـده          عصر حاضر، عصر اطالعات و ارتباطات است و جها        
 در تـسهيل انتقـال      ،هاي گروهي بـويژه تلويزيـون       نقش رسانه  ،در اين بين  . جهاني است 

هـا، فعـال بـودن، انتخـابي بـودن و            تنـوع رسـانه   . ستنيـ پوشـي    اطالعات قابـل چـشم    
هاي گروهي، منجر بـه پـذيرش و افـزايش اسـتفاده از آنهـا در                  رسانه كننده بودن   سرگرم

هـر چـه    هاي تلويزيوني بـراي جلـب        شركت). 1998،  2 و النگ  1ران( است   جامعه شده 
 مـسابقات    و كننـد  هاي ورزشي بـه صـورت مطلـوب اسـتفاده مـي             از برنامه  ،مردمبيشتر  

به مكاني براي گردهمايي و مـشاركت ورزشـكاران،         كه  هاي المپيك    ورزشي بويژه بازي  
هـاي جمعـي تبـديل       و اكثر رسـانه   مربيان، سرپرستان، خبرنگاران، عكاسان، فيلمبرداران      

شـوند   هاي تلويزيـوني بـه صـورت زنـده پخـش مـي              بسياري از شبكه   از طريق اند   شده
هـاي   اين حجم زياد بيننده در يك بخـش، بـراي بـسياري از شـركت             ). 1378سجادي،  (

هـاي تلويزيـوني     درصـد از برنامـه    15 اًكننده است، به طوري كه تقريب      تلويزيوني وسوسه 
هاي ورزشي   برنامهپخش  هاي ورزشي اختصاص دارد و در انگلستان نيز          رنامهمريكا به ب  ا
ها در دهه نود، بيشترين      رسانه). 1385زاده،   محرم (استثرترين راه براي جذب بيننده      ؤم
 رسانه غالب تلويزيون اسـت كـه بـي          ، اين اند و در حال حاضر     ثير را در ورزش داشته    أت

غفوري،  (ايفا كند ي در جهاني كردن ورزش نقش       تواند بيش از هر رسانه ديگر      شك مي 
بسياري از مردم نيازهاي ورزشي خـود را       ). 1382چيان و احساني،     سرشت، كوزه  رحمان

  ). 1998 و همكاران، 3جيمز(كنند  از طريق تلويزيون برطرف مي
كننـدگان    تهيه از سوي آميزي به عنوان راهبرد جذب مخاطب         موفقيت نحوورزش به   

و ) 1382غفـوري و همكـاران،      (ختلف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت            هاي م  رسانه
بـه ورزش در بـين       هاي تلويزيوني ورزشي نقش كليدي در افزايش عالقه عمومي         شبكه

توان ادعا كرد كه تلويزيون      با توجه به اين موارد مي     ). 2008،  4اسلم(ها دارند    ساير رسانه 
 بـه   ،ه و افـزايش مخاطـب در هـر يـك          و ورزش نقش متقابل دارند، به طوري كه توسع        
با اين حال، بسياري از پژوهـشگران    . شود توسعه و افزايش مخاطب در ديگري منجر مي       

                                                      
3. James 2. Leung 1. Ran 

  4. Aslam 
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) 1989 (1و جـالي  ) 1385(زاده   محرم. اند ثيرات تلويزيون بر ورزش پرداخته    أبه بررسي ت  
د داننـ  پخش زنده مسابقات ورزشي از طريق تلويزيون را منبع درآمدي براي ورزش مـي             

هـاي بازاريـابي ورزشـي توجـه       به عنوان يكي از كانال     به اين امر بايد   كنند كه    و بيان مي  
گزارش كرد كه تلويزيون نقش مهمي در توسعه ورزش ژاپن داشـته            ) 2005 (2هوم. كرد
كننده موفقيت رويـدادهاي ورزشـي در       عامل تعيين را   تلويزيون   نيز) 1992 (3وانل. است

نـد كـه   ا هاظهـار كـرد  ) 1388(، مظفـري و نيكـروح متـين    همچنين. شود ميعصر حاضر  
مخاطبان را  ... ي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و      عها از طريق ارائه هنجارهاي اجتما      رسانه

هـاي آن را تغييـر    كنند و جامعـه و ارزش     ي آشنا مي  عبا الگويي از روابط انساني و اجتما      
ر كاهش رفتارهاي ضد اجتمـاعي      عالوه بر موارد فوق، تلويزيون نقش مهمي د       . دهند  مي

ثيرات منفي  أبا اين حال برخي از پژوهشگران به ت       ). 2010،  4ائرن هيرد (ورزشكاران دارد   
و غفـوري و    ) 1385(قاسـمي، مظفـري و اميرتـاش        . انـد  تلويزيون بـر ورزش پرداختـه     

ند كه در حال حاضر، زمينـه تماشـاي تفريحـي مـسابقات             ا  هاظهار كرد ) 1382(همكاران  
خـورد و   هاي جسماني به چـشم مـي   ، بيش از تحرك مخاطبان به اجراي فعاليت      ورزشي

جـالي  . انـد  هاي ورزشي، بيشتر به آن عالقـه منـد شـده           افراد به جاي شركت در فعاليت     
ـ هاي گروهي بدون شك  ند كه رسانها هبيان كرد ) 1992(و وانل   ) 1989( ر چـارچوب و  ب

كننده بسياري از قـوانين و        تلويزيون تعيين  گذارند و  ثير مي أهاي ورزشي ت   عملكرد برنامه 
گـزارش  ) 1389(همچنين، اراضي و عـسگري      . است... مسائل مربوط به زمان پخش و       

كودكان ساعات زيـادي را     .  است كرده ند كه تلويزيون اوقات فراغت كودكان را پر       ا  هكرد
  . شود آنان مياين امر موجب اضافه وزن و چاقي  و كنند  تماشاي تلويزيون ميصرف

ثيرات متقابل تلويزيون و ورزش بـر يكـديگر، توجـه بـه محتـوا و نـوع       أگذشته از ت 
 پـس از تعيـين محتـواي    . از اهميـت بـااليي برخـوردار اسـت     نيـز هـاي ورزشـي    برنامه
. نظر قرار گيـرد   تمهيدات الزم براي اصالح آنها مد      ضروري است هاي تلويزيوني،    برنامه

اي به ورزش دارد و به همين دليل بايد به بررسي            ويژهدر كشور ما نيز صداوسيما توجه       
 انجـام شـده،   هـاي  پـژوهش هاي ورزشي آن پرداخته شود، تا با توجه بـه         محتواي برنامه 

  . هاي آن وجود دارد، مورد اصالح قرار گيرد نقاط ضعفي كه در برنامه
                                                      
1. Jhalley       2. Home       3. Whannel 

4. Earnheardt 
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 سـاير    تفريحي را در مقايـسه بـا       ـ  هاي ورزشي  شبكه سه سيما، بيشترين حجم برنامه     
ايـن شـبكه در سـال       ). 1385قاسمي و همكاران،    (كند   هاي داخلي ايران پخش مي     شبكه
هـاي شـبكه سـه در هفـت گـروه            برنامـه . سيس شد أ و ورزش ت    با رويكرد جوان   1372
 گروه سياسي، گـروه دانـش و اقتـصاد،           ساز شامل گروه ورزش و تفريحات سالم،       برنامه

مين برنامه و گروه فيلم و سريال پخـش  أگروه تي، عگروه فرهنگ و معارف، گروه اجتما 
 شـود   هـاي ايـن شـبكه در گـروه ورزش توليـد مـي               اي از برنامـه     بخش عمـده  . شود مي
هـاي    بـرخالف سـاير شـبكه      ، با اين شرايط، شـبكه ورزش و جـوان         .)2010ويكيپديا،  (

هـاي   پردازنـد، در سـاير برنامـه       ورزشي جهان كه به صورت تخصـصي بـه ورزش مـي           
 آنموريـت  أبا توجه به غير تخصصي بودن اين شـبكه و م . كند ني نيز فعاليت مي   تلويزيو

ها از اهميـت   برنامهاين  هاي ورزشي و مختص جوانان، تحليل محتواي         در ساخت برنامه  
هـاي   نه تنها به به بررسي درجـه اهميـت برنامـه          حاضر  پژوهش  . بااليي برخوردار است  

هـاي ورزشـي را از       لكـه توزيـع انـواع برنامـه       پردازد، ب  ورزشي براي شبكه سه سيما مي     
  . دهد جهات مختلف مورد سنجش قرار مي

هـا و     ، نـوع ايـن برنامـه      هاي ورزشي   زمان اختصاص يافته به برنامه     ،در اين پژوهش  
 همچنين انفرادي و تيمي بودن مسابقات ورزشـي پخـش شـده     ،زمان پخش آنها  نحوه و   

هـاي    براي بخـش اي   محدوده نبودبه دليل   . دگير در شبكه سه سيما مورد بررسي قرار مي       
، )5 تـا  24سـاعت  ( از محدوده زماني شامل بامداد پژوهشگرانزماني به صورت مستند،     

و شـبانگاه  ) 20 تـا    14سـاعت   (، عـصر    )14 تا   12ساعت  (، ظهر   )12 تا   5ساعت  (صبح  
 هـاي  همچنـين، در طـول پخـش برخـي از برنامـه           . نـد ا  هاستفاده كرد ) 24 تا   20ساعت  (

 از نـشدن شـود كـه بـه دليـل تفكيـك          هاي توليـدي اسـتفاده مـي       ورزشي زنده از برنامه   
  . شوند هاي زنده به عنوان برنامه زنده در نظر گرفته مي برنامه

  مباني نظري و پيشينه پژوهش

هـاي تلويزيـوني     هـا و شـبكه      ايـستگاه   خـصوص   را در  2 سودمندي نظريه) 1972 (1ميلر
هـا و    را در مورد واكنش مردم در هنگام فراواني ايستگاه         نظرياتي   وي. ه است مطرح كرد 

                                                      
1. Miller       2. utility theory 
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 مـردم بـه سـمت كـدام         پردازد كـه    دهد و به اين بحث مي       ارائه مي هاي تلويزيوني    شبكه
آن دسـته از    بـا ايـن حـال، او اعتقـاد دارد كـه مـردم بيـشتر                 . شـوند  ها كشانده مي   شبكه
 .هستندارزش بيشتري قائل كنند كه براي بينندگان  هاي تلويزيوني را تماشا مي شبكه

هـاي   هـا را در دوره     ثيرگذاري رسانه أپردازي ميزان ت   مسير نظريه ) 1993 (1مك كوئيل 
ـ   يهثير محدود و بازگشت نظرأثير قدرتمند، ت  أمختلف به سه بخش ت     ثير قدرتمنـد  أهـاي ت
ر ها قـاد  رسانه)  و قبل از آن1940اوايل دهه (ثير قدرتمند  أدر نظريه ت  . تقسيم كرده است  

 1940در اواخر دهـه     . دهنده هستند  به ايجاد تغييرات اساسي در جامعه و عناصر تشكيل        
 ،طبـق ايـن نظريـه     .  الزارسلفد و برسون مطرح شد     از سوي ها   ثير محدود رسانه  أنظريه ت 
ثيرگـذاري در   أثير بگذارند كه زمينه قبلـي ت      أ جامعه ت  برتوانند   ها تنها درصورتي مي    رسانه

  ).1380به نقل از مهرداد، (اشد جامعه وجود داشته ب
در .  را مطـرح كردنـد     2در دانشگاه پنسيلوانيا نظريه كاشت    ) 1980(گربنر و همكاران    

مخاطبـان دائمـي زمـان    . شوند  ميتقسيم مخاطبان به دو دسته ضعيف و قوي ،اين نظريه 
كنند و تلويزيون بخشي از زندگي آنها را تـشكيل           زيادي را صرف تماشاي تلويزيون مي     

ثيرپذيري از آنها، همان چيـزي     أهاي تلويزيوني و ت     در معرض برنامه    گرفتن قرار. دهد مي
 ).  1380به نقل از مهرداد، ( كند است كه گربنر از آن به عنوان نظريه كاشت ياد مي

 امـا  است، رساني  اطالع و سرگرمي جمعي، هاي  رسانه ظاهري هدف: ديدگاه هژموني 
 كننـد؛   مـي  مـنعكس  نيـز  را هوشياري اين طبقه   حاكم، طبقه نمايندگان عنوان به ها  رسانه
 انتـشار  و توليد و كنند مي حكمراني عقايد، كنندگان  توليد و متفكران عنوان به كه اي  طبقه
 ديـدگاه  از ).64، ص 1981، 4 و انگلـس 3مـاركس (سـازند   مي تنظيم را خود زمانه عقايد

 شـود،  مـي  ناميـده  جمعي هاي رسانه غربي، هاي دموكراسي در آنچه عوامانه، ماركسيستي
 و كننـد  مـي  كنتـرل  را هـا  رسـانه  مرفه، داران سرمايه. دهد مي تشكيل را فكري توليد ابزار
 وضـع  بقـاي  بـه   ايـن امـر    كـه  دهند  مي نشر و سازند مي را عقيدتي هاي پيام نيز ها رسانه
 روشـن  حـال  رهـ  به اما است انگارانه ساده بسيار ديدگاه، اين البته. كند مي كمك موجود
 مطالعـات  از بيـشتر  ،5گرامشي آنتونيو به متعلق هژموني، تر منعطف نظريه چرا كه كند مي
 محققـان  .اسـت  سـودمند   رسـانه  ــ   ورزش مطالعات زمينه در عوامانه، ماركسيسم قطعي

                                                      
1. McQuail       2. Cultivation Theory       3. Marx 

4. Engels         5. Gramsci 
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 شـكل  دوبـاره  و كـرده  مـصادره  خـود  نفع به را گرامشي هژموني نظريه ،رسانهـ    ورزش
 عنـوان  بـه  هژمـوني  گـرفتن  نظـر  در جـاي ه  ب رسانه، و ورزش العاتمط پيروان. اند داده

 سياسـي،  هـاي  گـروه  و اجتماعي به فرد  منحصر اما ساده ظاهربه   طبقات ميان پيوستگي
 طبقـه،  نـژاد،  محورهـاي  حول قدرت اجتماعي روابط تحليل عنوان به را هژموني نظريه

 . اند داده شكل دوباره غيره و جنسي گرايش جنسيت،

از  توانـد  مـي  هژمونيـك  عقايـد  رسانه، و ورزش مطالعات اساس بر خالصه، ورطه  ب
را  متوسـط  طبقـه  مـردان و   سفيدپوسـتان،  عاليـق  و شود توليد جمعي هاي رسانه طريق

 طبقـه  مـردان،  سفيدپوسـتان،  ميـان  در بزرگـي  توطئه يا اتحاد نوع هيچ اما ؛منعكس كند 
 سـركوب  را فقيران پوست و  رنگين افراد زنان، بخواهند كه ندارد وجود باالتر و متوسط
 بـر  متكـي  آنهـا  زيـرا  كننـد،  بازتوليـد  را قـدرت  دارنـد  تمايل ها رسانه عوض، در. كنند

 و جـذب  را مخاطبـان  از اي گـسترده  جمـع  تـا  سليم هستند  جمعي عقل هاي ايدئولوژي
  .)1389حسيني، ، به نقل از 2005، 1پاليمار(كنند  راضي

 روش نـه  و اسـت  نظـري  يكپارچه موقعيت يك داراي نه مسيفمين: ديدگاه فمينيسم 
 كـه  اسـت  اثرگـذار  رسانه ـ   ورزش مطالعات بر دليل اين به فمينيسم. دارد معيني تحقيق
 در كـه  ددهـ     مي ارائه را موقعيتي و كند مي پيشنهاد تحليل براي را ـ  جنسيت ـ   هدف يك
 الؤسـ . كـرد  نقـد  شـي ورز بافـت  داخـل  در را جنـسيت  اجتمـاعي  ساختار توان مي آن

ــه كــه اســت ايــن فمينيــست محققــان مــشخص  رســانه، ـــ ورزش هــاي بافــت چگون
 جنـسيتي  هـاي  نـابرابري  و هـا  تفـاوت  به كه كنند مي بازتوليد يا توليد را هايي ايدئولوژي
 ساير تحليل در تواند مي مشابهي منطق چنين. زند مي دامن اجتماعي، قدرت در مفروض
   . )1389، به نقل از حسيني، 2005پاليمار،  (آيد كاره ب يزن اجتماعي هاي نابرابري
 عالقـه   ،ند كه زنان نسبت به مردان     ا  هبيان كرد ) 1992(و پرس   ) 1991 (3 و ونر  2گانتز

، 4مـسنر . نددارهاي تلويزيوني     هاي ورزشي پخش شده از شبكه      كمتري به تماشاي برنامه   
هـاي    برابر دختران به تماشـاي برنامـه       5معتقدند كه پسران    نيز  ) 1999 (6 و دانبار  5هانت

  . پردازند ورزشي تلويزيون مي
ورزش (ها كمتر به بخش همگاني و تربيتـي          كه رسانه ) 1382(نژاد   رمضانيبه عقيده   

                                                      
1. Plymire       2. Gantz        3. Wenner 

4. Messner      5. Hunt         6. Dunbar 
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هـاي   اين در حالي است كه افرادي كه در ايـن بخـش           . پردازند مي) ها مدارس و دانشگاه  
به نقل از قاسمي و     (دهند    تشكيل مي  كنند، حجم وسيعي از جامعه را      ورزشي فعاليت مي  

ـ       بـه توجـه عميـق      ،توسعه ورزش همگاني در كشور    ). 1385همكاران،    هتـر تلويزيـون ب
 به منظور دسـتيابي بـه بهداشـت روانـي و            ،هاي ورزشي  بسترسازي براي اجراي فعاليت   

  ).1385قاسمي و همكاران، (جسماني در سطح جامعه نياز دارد 

  هاي پژوهش فرضيه

هاي مختلف روز تفـاوت      هاي ورزشي شبكه سه سيما در دوره       زمان پخش برنامه  بين  . 1
 .معناداري وجود دارد

شـبكه سـه سـيما تفـاوت        ) زنده و توليـدي   (هاي ورزشي    بين نحوه پخش برنامه   . 2
 .معناداري وجود دارد

شبكه سه سيما تفاوت معنـاداري      ) تيمي و انفرادي  (بين نوع مسابقات پخش شده      . 3
  .وجود دارد
هاي ورزشي پخش شده شبكه سه سيما تفاوت معنـاداري وجـود             بين انواع برنامه  . 4
 .دارد

  روش انجام پژوهش

 تحليـل محتـوا و از نظـر         ، توصيفي، از نظر مـسير اجـرا       ، از نظر استراتژي   ،روش تحقيق 
 برگه كدگذاري اسـت كـه   ،ابزار مورد استفاده در اين تحقيق   . استبوده   كاربردي   ،هدف

اين ابزار پس از نظرخواهي از چند تـن         . ان پخش شده بر مبناي دقيقه است      واحد آن زم  
بـا توجـه بـه اينكـه        .  رشته مديريت ورزشي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت           كارشناساناز  

 و ه اسـت هاي تعيين شده و روزها بـود   زمانمانندواحدهاي تحليل در قالب اعداد كمي       
، از )مشابه چـك ليـست  (قدام كرده است   كدگذار تنها به امر ورود اعداد كمي و مشخص ا         
 نمونـه آمـاري ايـن تحقيـق شـامل تمـام             .برآورد ضريب توافق صـرف نظـر شـده اسـت          

گيـري در   هاي ارديبهشت و خرداد است كه به صورت نمونـه      هاي پخش شده در ماه      برنامه
ها از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتي شـبكه سـه             همچنين داده . دسترس انتخاب شده است   

ها، از طريق چند پايگاه اينترنتي        آوري شدند و به منظور تأييد زمان پخش برنامه          سيما جمع 
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هـاي   در اين پـژوهش، زمـان اختـصاص يافتـه بـه برنامـه          . ديگر مورد بررسي قرار گرفتند    
ورزشي و نحوه پخش، نوع، زمان پخش آنها و همچنين انفرادي و تيمـي بـودن مـسابقات        

هـا از طريـق       ه سيما مورد بررسي قرار گرفته اسـت و داده         ورزشي پخش شده در شبكه س     
بـا كمـك   ) آزمون دو نمونه مستقل و تحليل واريانس يك طرفه      (آمار توصيفي و استنباطي     

  .اند  تجزيه و تحليل شده≥P 05/0 در سطح معناداري spssافزار  نرم

  ها يافته

وه ورزش در طـول دو  ها حاكي از آن است كه ميزان دقايق اختصاص يافته بـه گـر          يافته
 دقيقـه و در طـول روزهـاي جمعـه           2630 دقيقه، در طول بخش شـبانگاهي        18317ماه  
هاي   از مجموع كل دقايق برنامه     درصد17 و   22،  24 است كه به ترتيب       بوده  دقيقه 1650

  ).  1جدول (شبكه سه در طول دو ماه ارديبهشت و خرداد است 

ساز در تمام روزها، بخش  اي برنامهه ـ توزيع دقايق پخش برنامه گروه1جدول 

  شبانگاهي و روزهاي جمعه

  روزهاي جمعه  بخش شبانگاهي  تمام روزها

فراواني   ساز گروه برنامه

  )دقيقه(
  درصد 

فراواني 

  )دقيقه(
  درصد 

فراواني 

  )دقيقه(
  درصد 

  17  1650  22  2630  24  18317  گروه ورزش
  32  3056  21  2441  27  20895  گروه اجتماعي

  14  1335  12  1394  17  13111   معارفگروه
  2  195  2  219  1  715  گروه دانش 

  20  1920  28  3283  17  13512  گروه فيلم و سريال
  4  414  11  1311  2  1532  گروه سياسي

  11  1113  4  513  12  9453  مين برنامهأگروه ت
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ساز در تمام  هاي برنامه ـ توزيع درصدي ميزان زمان پخش برنامه گروه1نمودار 

  وزها، بخش شبانگاهي و روزهاي جمعهر

  

  

  

  

  
  

هاي ورزشي به ترتيب در بخـش       دهد كه بيشترين حجم برنامه       نشان مي  2نتايج جدول   
و ظهـر   ) درصـد 14(، شـبانگاه    )درصـد 23(، صـبح    )درصـد 27(، بامـداد    )درصد30(عصر  
ت هاي زماني ذكر شده داراي ميزان سـاعا  با توجه به اينكه بخش   . شود  پخش مي ) درصد6(

برابري نيستند، با تقسيم تعداد دقايق هر بخش زماني بر تعداد سـاعات هـر بخـش، ميـزان          
بـا ايـن   . آيـد  دقايق پخش برنامه هر بخش بر حسب يك ساعت از آن بخش به دست مـي    

، عـصر   )درصـد 26(شرايط، بيشترين حجم زماني پخش برنامه به ترتيب در بخش بامـداد             
  .شود پخش مي) درصد14(و ظهر ) درصد17(، صبح )درصد18(، شبانگاه )درصد25(

  هاي مختلف روز هاي ورزشي به تفكيك بخش ـ ميزان ساعات پخش برنامه2جدول 

بدون احتساب ميزان ساعت هر 
  بخش

بر حسب يك ساعت از هر 
  بخش زماني

بخش 
  زماني

  درصد   )دقيقه(فراواني   درصد  )دقيقه(فراواني 
  26  937  27  4866  بامداد
  17  615  23  4307  صبح
  14  507  6  1015  ظهر
  25  924  30  5546  عصر

  18  645  14  2583  شبانگاه
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و حجـم   ) درصـد 86(هـاي ورزشـي زنـده          حاكي از حجم باالي برنامه     3نتايج جدول   
هــاي تيمــي  همچنــين، ورزش. اســت) درصــد14(هــاي ورزشــي توليــدي  پــايين برنامــه

بـه خـود اختـصاص      بيشترين زمان پخش مسابقات ورزشـي پخـش شـده را            ) درصد85(
 از حجـم مـسابقات ورزشـي        )درصـد 15(هاي انفـرادي تنهـا        اند، در حالي كه ورزش      داده

 هـاي ورزشـي،     دهد كه بيـشترين حجـم برنامـه         نتايج نشان مي  . گيرند  پخش شده در بر مي    
هاي ورزشـي گفتگـو       بوده است در حالي كه برنامه     ) درصد66(متعلق به مسابقات ورزشي     

) درصـد 6(هاي ورزشي همگاني و آموزشـي         و برنامه ) درصد10(ر  ، اخبا )درصد18(محور  
  .هاي بعدي قرار دارند به ترتيب در رده

هاي ورزشي به تفكيك نحوه پخش  ـ توزيع ساعات پخش برنامه3جدول 

  هاي ورزشي هاي ورزشي، نوع مسابقات ورزشي پخش شده و نوع برنامه برنامه

  نحوه پخش  نوع پخش
فراواني 

  )دقيقه(
  درصد 

هـاي   نحوه پخـش برنامـه      86  15740  زنده
  14  2577  توليدي  ورزشي

ــي     15  1773  انفرادي ــسابقات ورزش ــوع م ن
  85  9799  تيمي  پخش شده

  66  12088  مسابقات
  18  3401  گفتگو محور

  10  1775  اخبار
هـاي ورزشـي     نوع برنامـه  
  پخش شده

  6  1053  همگاني و آموزشي
  

هـا در روزهـاي    دهد كه بيـشترين حجـم برنامـه         مي نشان   4نتايج درج شده در جدول      
) درصد8(ها در روز جمعه       و كمترين حجم برنامه   ) درصد18هر كدام   (دوشنبه و سه شنبه     

  . شود پخش مي
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  هاي ورزشي به تفكيك روزهاي هفته ـ ميزان ساعات پخش برنامه4جدول 

  درصد   )دقيقه(فراواني   روز پخش

  15  2799  شنبه
  14  2629  يكشنبه
  18  3320  دوشنبه

  18  3255  سه شنبه
  16  2900  چهار شنبه
  11  1915  پنج شنبه

  8  1499  جمعه

  
هاي ورزشي زنده     مستقل حاكي از آن است كه بين نحوه پخش برنامه          tنتايج آزمون   

بـين مـدت زمـان پخـش        اخـتالف    همچنـين    ؛دار وجـود دارد    و توليدي اختالف معنـي    
  ). 5جدول  ( استمعنادارمسابقات انفرادي و تيمي 

هاي ورزشي و  نحوه پخش برنامه هاي مربوط به ـ بررسي تفاوت ميانگين5جدول 

  نوع مسابقات پخش شده

    شاخص
فراواني 

  )دقيقه(
 ميانگين

انحراف 

  استاندارد

درجه 

  آزادي
 tمقدار 

سطح 

  معناداري

  نحوه پخش  21/44  66/77  15740  زنده
  55/25  07/73  2577  توليدي

50/5  463/7  001/0 *  

نوع مسابقات    92/9  35/57  1773  انفرادي
  43/28  16/90  9799  تيمي  پخش شده

83/7  126/88-  001/0 *  

 * P≤ ٠١/٠  

هـاي   دهد كه بين مدت زمان پخش برنامه       نشان مي ) 6جدول  ( مستقل   tنتايج آزمون   
  . ورزشي در اوقات مختلف روز اختالف معناداري وجود دارد

  



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 146

  

  هاي ورزشي هاي مدت زمان پخش برنامه وت ميانگينـ بررسي تفا6جدول 

  زمان پخش برنامه ورزشي
اختالف 

  ها ميانگين

خطاي 

  استاندارد

سطح 

  معناداري

  * 001/0  756/0  85/37  صبح 
  * 001/0  247/1  25/72  ظهر
  * 001/0  710/0  73/12  عصر

  بامداد

  * 001/0  880/0  -95/11  شبانگاه
  * 001/0  261/1  40/34  ظهر
  صبح  * 001/0  734/0  -12/25  عصر

  * 001/0  900/0  -80/49  شبانگاه
  * 001/0  234/1  -52/59  عصر

  ظهر
  * 001/0  339/1  -20/84  شبانگاه

  * 001/0  861/0  -68/24  شبانگاه  عصر

 *           P≤ ٠١/٠  

دهـد كـه بـين كميـت انـواع          نـشان مـي    ) 7جدول  ( مستقل   tهمچنين، نتايج آزمون    
  .ورزشي پخش شده از تلويزيون اختالف معناداري وجود داردهاي  برنامه

  ورزشي پخش شده هاي ـ بررسي تفاوت ميانگين كميت انواع برنامه7جدول 

  نوع برنامه ورزشي پخش شده
اختالف 

  ها ميانگين

خطاي 

  استاندارد

سطح 

  معناداري

  * 001/0  641/0  -56/19  گفتگو محور
  مسابقات  * 001/0  840/0  41/68  اخبار

  * 001/0  062/1  78/58  آموزشي
  * 001/0  968/0  97/87  اخبار

  گفتگو محور
  * 001/0  165/1  78/34  آموزشي

  * 001/0  285/1  -62/9  آموزشي  اخبار

*            P≤ ٠١/٠  
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  گيري بحث و نتيجه

هاي پخش شده از سوي شبكه سه سـيما را بـه               از حجم زماني برنامه    درصد24گروه ورزش   
 از حجم زمـاني  درصد27اين در حالي است كه گروه اجتماعي با     . داده است خود اختصاص   
با توجه بـه    . هاي اين شبكه، در رتبه اول و گروه ورزش در رتبه دوم قرار دارد               مجموع برنامه 

اين مسئله كه رويكرد شبكه سه سيما، جوان و ورزش است، اين شبكه بايد زمان بيـشتري را          
رسـد توجـه بيـشتر آن بـه مـسائل       ر حالي كه به نظـر مـي  به گروه ورزش اختصاص دهد، د     

هـاي تلويزيـوني      با توجه به مسائل فوق و اينكه گروه ورزش در ساير شبكه           . اجتماعي است 
اي بـه مـسائل       مند است و نيز تمام شبكه ها توجـه ويـژه            از درصد پاييني از زمان پخش بهره      
ي اجتماعي و همچنـين فـيلم و سـريال          ها  تواند از حجم برنامه     اجتماعي دارند، اين شبكه مي    
البته توجه به ايـن مـسئله   . هاي گروه ورزش را افزايش دهد   خود بكاهد و حجم زماني برنامه     

از اهميت بيـشتري برخـوردار   ) جمعه(و روزهاي فراغت مردم     ) شبانگاه(در ساعات پربيننده    
هـاي گـروه ورزش    هدهد كه درصد حجم برنام هاي پژوهش نشان مي  با اين حال، يافته   . است

كمتـر از درصـد     ) درصـد 17 و در روز جمعـه       درصد22در بخش شبانگاهي    (در اين اوقات    
  . است) درصد24(هاي ورزشي در تمام روزها  كلي پخش برنامه

هـاي زمـاني طـول     هاي ورزشـي در دوره    ميزان زمان پخش برنامه   : آزمايش فرضيه اول  
ها به ترتيب در      ري كه بيشترين حجم برنامه    روز اختالف معناداري با يكديگر دارند، به طو       

و ظهـر   ) درصد14(، شبانگاه   )درصد23(، صبح   )درصد27(، بامداد   )درصد30(بخش عصر   
هاي زمـاني برابـر اسـتفاده نـشده           بندي از دوره    البته در اين دسته   . شود  پخش مي ) درصد6(

ـ         است، به طوري كه بخش     ، 6، 7ب داراي هاي صبح، عصر، بامداد، شبانگاه و ظهر، بـه ترتي
بـا ايـن حـال، بـا تقـسيم ميـزان دقـايق              .  ساعت پخش برنامـه ورزشـي هـستند        2 و   4،  5

هاي پخش شده در هر بخش بر ميزان سـاعات هـر بخـش زمـاني، ميـزان سـاعات                      برنامه
بنـدي مجـدد، ايـن درصـدها      با درصد . آيد  پخش برنامه بر حسب يك ساعت به دست مي        

، درصـد 25، درصـد 26 صبح و ظهر به ترتيـب برابـر بـا      براي بخش بامداد، عصر، شبانگاه،    
دهد، حجـم بـااليي از    نتايج نشان مي.  به دست آمده است درصد14 و   درصد17،  درصد18
شود كه از تعداد بينندگان بـسيار پـاييني        هاي گروه ورزش در بخش بامداد پخش مي         برنامه

 از مجمـوع    درصـد 18تنها  برخوردار است؛ بخش شبانگاهي نيز كه بيشترين بيننده را دارد           
هـا، بـه دليـل نبـود          در سـاير بخـش    . هاي ورزشي را به خود اختـصاص داده اسـت           برنامه

  .گيري وجود ندارد هاي ورزشي، امكان نتيجه اطالعات كافي از تعداد بينندگان برنامه
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هاي ورزشـي شـبكه سـه سـيما تفـاوت            بين نحوه پخش برنامه   : آزمايش فرضيه دوم  
هـاي ورزشـي از درصـد        دهد كه پخش زنده برنامه     نتايج نشان مي  . دمعناداري وجود دار  
و ) درصـد 14 بـه    درصد86(هاي ورزشي توليدي برخوردار است       بااليي نسبت به برنامه   

البته ايـن اخـتالف درصـدي    .  بين اين دو نوع نحوه پخش وجود دارد ياختالف معنادار 
هاي گفتگو محـور     بويژه برنامه (هاي زنده ورزشي      برنامه ء به جز  ءتواند با بررسي جز    مي

هـاي   گفتگو محـور زنـده از برنامـه   هاي  برنامهكاهش يابد، زيرا در طول پخش  ) ورزشي
  . شود اند، استفاده مي  ضبط شدهتر پيشتوليدي كه 

 گـروه  از سـوي هاي پخـش شـده    بين حجم زماني انواع برنامه    : آزمايش فرضيه سوم  
ج حاكي از آن است كه حجم زماني مسابقات         نتاي. ورزش اختالف معناداري وجود دارد    

و ) درصــد10(، اخبــار )درصــد18(هــاي گفتگــو محــور  ، برنامــه)درصــد66(ورزشــي 
دهد كه شبكه سـه سـيما        اين نتايج نشان مي   . است) درصد6(هاي ورزش همگاني     برنامه

اين اختالف با احتساب اين مسئله كه       . اي دارد  اي به ورزش قهرماني و حرفه      توجه ويژه 
پردازنـد،   اي مـي   هاي گفتگو محور و اخبار نيز بيشتر به بخـش قهرمـاني و حرفـه               برنامه

هاي ورزشـي شـبكه سـه سـيما كمتـر بـه ورزش همگـاني                 در برنامه . بيشتر خواهد شد  
، به نقل از قاسمي و      1382(نژاد   رمضاني  پژوهششود و اين موضوع با نتايج        پرداخته مي 
  . همخواني دارد) 1385(ان و قاسمي و همكار) 1385همكاران، 

هاي اين پـژوهش حـاكي از تفـاوت معنـادار در ميـزان               يافته: آزمايش فرضيه چهارم  
هـاي توصـيفي نـشان       همچنـين يافتـه   . هاي ورزشي در روزهاي هفته است      پخش برنامه 

 تعـداد  ،دهند با اينكه روزهاي جمعه و پنج شنبه به دليـل تعطيلـي مـدارس و ادارات      مي
دهند   را به خود اختصاص مي    كمتري  حجم  هاي ورزشي     برنامه يابد،  يش مي افزابينندگان  
 از حجـم    درصـد 18كـدام بـا دارا بـودن          هـر  ، روزهاي دوشنبه و سه شـنبه      ضمن اينكه 
  .هاي ورزشي برخوردارند هاي ورزشي، از بيشترين حجم برنامه برنامه

ده مربـوط    از مسابقات ورزشي پخش شـ      درصد85دهد كه    ها نشان مي   همچنين يافته 
رسد كه بـا   به نظر مي. هستندهاي انفرادي     مربوط به رشته   درصد15هاي تيمي و     به رشته 
هاي ورزشي، اين شبكه بايد توجـه بيـشتري           تناسب بين پخش انواع رشته     نبودتوجه به   

همچنين، شبكه سـه سـيما در      . هاي ورزشي انفرادي داشته باشد     به پخش مسابقات رشته   
 14  مـورد آن، ورزش تيمـي و      8ته ورزشي را پخش كرده است كه         رش 22مجموع مسابقات   
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توانـد در   ها و توجه مخاطب كـه مـي   عالوه بر جذابيت. ورزش انفرادي بوده است مورد  
هـاي   له نقش مهمي داشته باشد، به احتمال فراوان گـرايش تلويزيـون بـه رشـته             ئاين مس 

اما براي توجـه بـه      . شتر است  فوتبال بي  مانندشوند،   ورزشي كه در زمان محدود اجرا مي      
هاي  ريزي  برنامه الزم است  ،كه مخاطب خاص خود را دارند     نيز  هاي ورزشي    ساير رشته 

  .مناسبي تحقق پذيرد
رسد كه شبكه سه سيما به عنوان شبكه جوان و ورزش بايد توجه بيشتري               به نظر مي  
. در نظـر بگيـرد  ز نيـ هـا اصـالحاتي را    برنامـه اين   و در    نشان دهد هاي ورزشي    به برنامه 

هـاي ورزشـي در روزهـا و سـاعات           تـوان بـه پخـش برنامـه        جمله اين اصالحات مي    از
هاي ورزش همگاني، پخش متناسـب مـسابقات ورزشـي           پربيننده، توجه بيشتر به برنامه    

ق بينندگان، پخـش مـسابقات ورزشـي زنـان و           يهاي مختلف با در نظر گرفتن عال       رشته
هاي ورزشي مورد عالقه بينندگان اشاره        رشته فنونآموزش  هايي با محتواي     پخش برنامه 

تري را   هاي دقيق  شود كه پژوهش   در پايان نيز به پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد مي        . كرد
جدول هاي ورزشي شبكه سه سيما و همچنين تحليل محتواي           در هر يك از انواع برنامه     

 مقاالت فراتحليلي به هـر يـك از         هبا ارائ هاي تلويزيوني انجام دهند تا        ساير شبكه  پخش
 اصـالح نــواقص و  بــراي از چنــين مقـاالتي  تـوان بصداوســيما سـاز   هـاي برنامــه  گـروه 
  .هاي مختلف استفاده كرد هاي ورزشي شبكه هاي مربوط به برنامه كاستي
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