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. استادیار گروه مدیریت ورزشی، 3دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران 

 دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران
 (1394/  07 / 17، تاریخ تصویب :   1394/ 03/  06دریافت : )تاریخ  

 

 چکیده

روش انجام پژوهش حاضر منتخب ورزشی بود. های تلویزیونی شبکههای کارکردی نقشو  هابرنامه ساختار تحلیل هدف از پژوهش حاضر

ها، آوری داده نگر، از نظر شیوة جمعنظر زمانی، حال محتوا، براساس هدف، کاربردی، ازاز نظر راهبرد، توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل

ساخته بود که به بررسی محتوا و ساختارها در  آوری اطالعات، برگۀ کدگذاری محققبود. ابزار جمع اسنادی و از نظر دورة زمانی، مقطعی

آمد. جامعۀ آماری پژوهش شش  دست % به89بین شش شبکۀ ورزشی نامبرده پرداخت و ضریب عینیت برگۀ کدگذاری از طریق کاپا 

های ورزشی گستردگی پوشش ، یورو، اسکای، رای، الجزیره و شبکۀ ورزش ایران بود. مبنای انتخاب شبکهESPNشبکۀ ورزشی 

ها به مدت چهارده روز تصادفی از بین سیزده هفته انتخاب شد. برنامه–ای صورت خوشه جغرافیایی بود. نمونۀ آماری پژوهش نیز به

منظور  مورد بررسی قرار داشت. از آمار توصیفی همچون درصدها و شکل به 2015آوریل  4مارس تا  21شد که در محدودة زمانی  تحلیل

ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت دو دادهتوصیف متغیرها در بین شش شبکه استفاده شد. همچنین برای تحلیل از آزمون خی

های های چهارگانۀ ورزش، زمینۀ تولید و محور تولید برنامه های کارکردی، مؤلفهمتغیرهای جنسیت، نقش در P≤01/0داری در سطح معنا

 های مورد نظر وجود داشت.ورزشی در شبکه
 

 

  های کلیدی واژه

 برنامه، تلویزیون، جدول پخش، شبکه، ورزش.
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 مقدمه

 ها، فعال بودن، انتخابی بودن و جنبۀ تنوع رسانه

 های گروهی، به پذیرش و افزایش استفاده سانهسرگرمی ر

 مهم اجزای از از آنها در جامعه منجر شده است. رسانه

 نقشی از رسانه، مناسب استفادۀ است. انتخاب و ارتباط

 (. بيشتر9دارد ) جمعی ارتباط اهداف به دستيابی در مهم

 گویند می جای جهان هر در پيشرفته كشورهای در مردم

 رسانی دیگری اطالع منبع هر از بيش تلویزیون به كه

 راحت آنی و بودن، دیداری سبب به دارند. تلویزیون اعتماد

 نقش (. تلویزیون9) برد می را اعتبار كسب مسابقۀ بودن،

 داشته جهان در رشد ورزش و توسعه در انكارناپذیری

 های سرگرمی ترین از مهم دو هر ورزش و است. تلویزیون

 در ميان تمامی(. 20هستند ) غتفرا اوقات در  انسان

 یک بيش ابزارهای مورد استفاده برای نيل به سلطه، هيچ

 بدیهی اند. ورزش وارد نشده ۀهای گروهی در عرص از رسانه

 ها چيزی نيست كه با آن مانند است كه ورزش در رسانه

 مقوالت قدرت، سياست و ایدئولوژی برخورد شود؛ بلكه

 های ماهرانه، جذاب و اليتای است برای انجام فع پدیده

 با اذعان به اینكهكننده.  باالتر از همه تفریحی و سرگرم

 بيشتر مردم از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون با

 های دیگر، اهميت كنند تا راه ورزش ارتباط برقرار می

 (.5) دشو آزمون این ادعا آشكار می

 ههفت در ساعت 25تا  10 بين مردم كشورها، اغلب در

 تلویزیون آن در كه گذرانند می اتاقى در را خود اوقات

 های بخش تلویزیونی، های (. ارتباط شبكه11است ) روشن

 ورزش از آنها اغلب دهند. می قرار هدف را جامعه مختلف

 برند. می بهره مخاطبان افزایش براى ابزارى عنوان به

 پرطرفدار و محبوب ورزش روى های اختصاصى شبكه

 از بسياری و انگليس فوتبال در نمونه براى ند،دار تمركز

 هاكى روى و آمریكا در بسكتبال و بيسبال دنيا، كشورهای

  (.11برخوردارند ) بيشترى محبوبيت از كانادا در یخ

 را باالتر اجتماعى و اقتصادى كه اقشار هایى شبكه

 مختص های به ورزش است ممكن دهند، می قرار هدف

 آنها روی بياورند. كریكت و گلف ى،راگب مانند طبقات این

 تواند می خاص ورزشى رویدادهای از بعضى كه دانند می

 مسابقات بكشاند. تلویزیون پاى زیادى را هدف جمعيت

 توجه با اسب، مورد پرش یا ژیمناستيک ویمبلدون، تنيس

 براى بيسبال و زنی مشت مانند هایی ورزش است. بانوان

 در بيشتر تنيس و گلف انهوادار و ترند جذاب كارگران

 مانند ورزشى های رشته هستند. اجتماع طبقات باالى

  (.1دارند ) جذابيت طبقات اجتماعى تمام براى هم فوتبال

 كلى سؤال یک از نوعاً ورزش - رسانه كيفى مطالعۀ

 آغاز رسانه محتواى مصرف توليد و ميان ارتباط دربارۀ

 یک ورزشى شبخ دربارۀ ( مطالعه1997) 1لووس شود. می

 نشریاتى، بخش چنين چرا بفهمد كرد تا آغاز را روزنامه

 دهند كه می هایی اختصاص ورزش را به خود فضاى بيشتر

 به كمتر و دارند بيشترى تماشاچى تجارى، نظر از

 و ثبرگ (.18كنند ) می غيرتجاری توجه های ورزش

2كرانک
 چرا كه به این مسئله پرداختند (1986) 

 مجازى محروميت قيمت به را مردان رزشو ها، روزنامه

 بسياری از مردم نيازهایدهند.  می پوشش ورزش زنان،

 (.8كنند ) ورزشی خود را از طریق تلویزیون برطرف می

 البته باید گفت كه ورزش نيز در گسترش و توسعۀ

 تأثير نبوده است. تلویزیون و افزایش محبوبيت آن بی

 طور ورزش به های مختلف از كنندگان رسانه تهيه

 عنوان راهبرد جذب مخاطب استفاده آميزی به موفقيت

 توان گفت كه با توجه به این موارد می .(21اند ) كرده

 كه توسعه طوری تلویزیون و ورزش نقش متقابلی دارند، به

 و افزایش مخاطب در هر یک به توسعه و افزایش مخاطب

 كیی 1390(. در پژوهشی در 7شود ) در دیگری منجر می

 ای های ورزشی ماهواره از دالیل عمدۀ گرایش به برنامه
                                                           

1. Lowes 

2. Theberge and Cronk 
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 ها عنوان شد. در بخشی از این تنوع بسيار زیاد این برنامه

 كانال تخصصی 30پژوهش بيان شده است كه نزدیک به 

 روز به ساعت شبانه 24صرفاً روی ورزش متمركزند و در 

 پردازند. همچنين انعكاس رویدادهای مهم جهان می

 ای را های ورزشی ماهواره ن دالیل انتخاب برنامهمخاطبا

 اند ها عنوان كرده هزینۀ این برنامه دسترسی آسان و كم

 های مختلفی به انجام رسيده (. در این زمينه پژوهش2)

 1ميسنر و كوكیشود.  است كه به برخی از آنها اشاره می

 بين در تلویزیون جنسيتی پوشش بررسی ( در2010)

 ESPN, Sportهای  در شبكه 2009تا  1989های  سال

Center, KABC, KNBC, KCBS كه دریافتند 

 است. هميشه از كمتر ورزشكار زنان پوشش كلی طور به

 پخش زمان كل درصد 3/96 مردان به های مربوط ورزش

 به مربوط های ورزش كه درصورتی داد، اختصاص خود به را

 (2010نتایج تحقيق ليم )(. 19درصد بود ) 6/1زنان 

 جذابيت و با كه هایی كه رویدادها و ورزش داد نشان

 و دارند بيشتری تماشاچيان همراهند، زیادی خشونت

 ليم و همكاران .(15اند ) یافته توسعه جهان در سرعت به

 ای رسانه و ورزشی های سازمان كه دادند ( نشان2009)

 ابزار عنوان به های جذاب و خشن تصاویر و صحنه از ورزش

 استفاده ورزشی رویدادهای فروش و عرضه برای جیتروی

 ( در پژوهشی بيان كرد كه1390قاسمی ) (.17كنند ) می

 های ورزشی را اخبار مربوط به درصد از سهم روزنامه 97

 دهد و توجه كمی به سایر ای تشكيل می ورزش حرفه

 ای به شود كه در این بين هيچ توجه و اشاره ها می مقوله

 ها از جمله ورزش بانوان، های سایر بخشاخبار و رویداد

 ورزش تربيتی، ورزش دانشگاهی و ... نشده است كه لزوم

 (.8سازد ) بازنگری در انعكاس این بخش را برجسته می

 ( در پژوهشی به بررسی و تحليل محتوای1386شكرانی )

 های ورزشی تلویزیون پرداخت. نتایج نشان داد كه برنامه

                                                           

1. Messner and Cooky 

 رشد در مدت زمان پخشبا وجود وضعيت رو به 

 های ورزشی در تلویزیون، هنوز مدیریت مناسبی در برنامه

 های مختلف وجود ندارد. بدین مدت زمان پخش مقوله

 های ورزشی تلویزیون به ترتيب كه بيشتر زمان برنامه

 نمایش رشتۀ ورزشی فوتبال یا مسابقات قهرمانی و

 تهای ورزشی اختصاص دارد و مد ای سایر رشته حرفه

 ها مثل ورزش پایه، یافته به سایر مقوله زمان اختصاص

 ورزش بانوان، ورزش باستانی، علوم ورزشی و آموزش در

 دهندۀ روند ورزش بسيار كم است و این وضعيت، نشان

 مناسبی نيست و با وجود تأكيد و تمركز بر ورزش پایه،

 ورزش بانوان، ورزش باستانی و ... از سوی مسئوالن و

 ملی در ایفای نقش و وظایف خود در  ان، رسانۀگير تصميم

 این بخش چندان موفق نبوده است. نتایج این مقاله حاكی

 توجهی ای و بیقهرمانی و حرفه از رویكرد مسلط ورزش

 آموزی(، همگانی، ورزش پایه )دانشتلویزیون به ورزش 

 ورزش بانوان، علوم ورزشی و ورزش باستانی و پهلوانی

 ( طی پژوهشی به1393نی و آقاپور )(. شكرا3است )

 های ورزشی سيمای جمهوری تحليل محتوای برنامه

 اسالمی ایران پرداختند و نتيجه گرفتند كه مدت زمان

 های مربوط به ورزش همگانی در مقایسه با پخش برنامه

 ای در تلویزیون  كم است. مدت ورزش قهرمانی و حرفه

 تلویزیون های ورزش قهرمانی در زمان پخش برنامه

 های مربوط به طوالنی است. مدت زمان پخش برنامه

 ای در تلویزیون طوالنی است. مدت زمان ورزش حرفه

 های مربوط به ورزش پایه در تلویزیون بسيار پخش برنامه

 های مربوط به ورزش اندک است. مدت زمان پخش برنامه

 یافته برای ورزش باستانی در بانوان و زمان اختصاص

 های ن اندک است. مدت زمان پخش برنامهتلویزیو

 آموزشی ورزش و علوم ورزشی در تلویزیون بسيار كم

 ها در است. مدت زمان پخش فوتبال نسبت به سایر مقوله

 (. عسگری، قاسمی و كشكر4تلویزیون بسيار بيشتر است )
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 های ( طی پژوهشی به مطالعۀ محتوای كمی برنامه1390)

 ند و به این نتيجه رسيدندورزشی شبكۀ سه سيما پرداخت

 های زمان پخش مقياس كه بين حجم زمانی تمام خرده

 داری وجود های ورزشی در طول روز اختالف معنا برنامه

 درصد، بيشترین زمان پخش 85های تيمی با  دارد. ورزش

 های ورزشی را به خود اختصاص دادند، این در حالی برنامه

های ورزشی  د، برنامهدرص 15های انفرادی با  بود كه ورزش

 شده را به خود اختصاص داده بودند.  پخش

(، 1390پژوهش عسگری و همكاران ) براساس نتایج

 های ورزشی را مسابقات ورزشی با برنامه بيشترین حجم

 18وگومحور با  های ورزشی گفت درصد به بودند. برنامه 66

 6های ورزش همگانی با  درصد و برنامه 10درصد، اخبار با 

 های بعدی قرار داشتند. همچنين تفاوت درصد در رده

 های ورزشی )زنده و داری بين نحوۀ پخش برنامه معنا

 توليدی( و نحوۀ پخش )زنده و غيرزنده( مسابقات وجود

 (. در پژوهش قاسمی، فراهانی، شاكرمی و6داشت )

 های ( با رویكرد تحليل محتوای برنامه1392حسينی )

 با تأكيد بر پوشش ورزش بانوان،ها  ورزشی سيمای استان

 بدون ها برنامه درصد كل 9/57به این نتيجه رسيدند كه 

 ورزشی خبر بخش قالب در تنها جنسيتی جانبداری

 در های استانی كدام از شبكه اند و هيچ داشته برنامه نمایش

 نمایش به بانوان ورزش از خود پوششی های برنامه

 ر تحقيقی به رویكرد( د1392نظرویسی ) .(10نگذاشتند )

 منتخب استانی تلویزیونی های شبكه ورزشی های برنامه

 بانوان پرداخت و بيان داشت كه ورزش به پوشش نسبت

 ورزش اختصاصی پوشش هيچ تحقيق ماه چهار مدت در

 استانی های تلویزیونی شبكه ورزشی های برنامه در بانوان

 ورزشی های برنامه است. پوشش نگرفته صورت منتخب

 جنسيت( جانبداری درصد و تركيبی )بدون 6/70مردان 

 است. همچنين داده اختصاص خود به درصد را 70/29

 تلویزیونی های شبكه ورزشی های برنامه بين محتوای

 نظر از برنامۀ ورزشی محتوای منتخب براساس استانی

 كرمی، .(13مشاهده شد ) داری معنا تفاوت جنسيت

 عنوان ( در پژوهشی با1390قاسمی و نعمتی اناركی )

 تلویزیونی های شبكه ورزشی های برنامه محتوای تحليل»

 نتيجه این به ،«بانوان ورزش رویكرد با كشور سراسری

 ها در برنامه نمایش زمان مدت از بانوان رسيدند كه سهم

 درصد است. طی 3/84درصد و سهم آقایان  3/2تلویزیون 

 به مربوط زنده زشیور مسابقۀ گونه هيچ تحقيق این اجرای

 ( در1393مالیی و امامی ) .(11نشد ) داده نمایش بانوان

  تحقيقی به تحليل محتوای اخبار ورزشی )مطالعۀ موردی:

 مؤلفۀ كه داد  شبكۀ سه سيما( پرداختند. نتایج نشان

 1 با تربيتی ورزش و بيشترین درصد 51با  قهرمانی ورزش

 مربوط برهایداراست. همچنين خ را سهم كمترین درصد

 45) درصد دارای بيشترین فوتبال رشتۀ ورزشی به

 برداری، جودو، وزنه ورزشی های رشته اخبار و  درصد(

 1كمترین مقدار ) ميدانی و دو و هندبال آبی، های ورزش

 بررسی لزوم .(12دادند ) اختصاص خود به  را درصد(

 بررسی وقایع، تشریح از ناشی ورزشی های رسانه محتوای

 شدن مرجع قابليت تاریخی سند یک مطالب، ید، تنوععقا

 توسعۀ در تلویزیون است. جامعه فرهنگ اثرگذاری بر و

 درصدی ميزان 1(.  از آمار 14ای دارد ) نقش عمده ورزش

 شود كه مخاطبان شبكۀ ورزش ایران، چنين استنباط می

 های ورزشی را از طریق بيشتر مردم نياز به تماشای برنامه

 های ورزشی خارجی بع از جمله شبكهسایر منا

 كنند و در این بين شبكۀ ورزش ای( تأمين می )ماهواره

 ایران در محجوریت واقع شده است. از سویی دیگر و با

 های ورزشی را برای توجه به آمار، تمامی افرادی كه برنامه

 های كنند، از رسانۀ ملی و شبكه تماشا انتخاب می

 دهند و خود پاسخ نمی تخصصی ورزشی سيما به نياز

 های ورزشی داخلی را پاسخگوی ساختار و محتوای برنامه

 های بينند كه آمار تماشای برنامه های خود نمی خواسته
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ای مؤید این مطلب است. با توجه به  ورزشی ماهواره

گيری از  گرفته در این زمينه و نتيجه  های صورت پژوهش

ساختار  توان گفت كه محتوا و تحقيقات پيشين می

های  شده در تلویزیون و رسانه های ورزشی پخش برنامه

توجهی به  وجهی است. این استنباط بيانگر بی  ایران یک

های ورزشی و اقشار از جمله بانوان  نيازهای سایر رشته

گرفته  های انجام است. نظر به اینكه تقریباً تمامی پژوهش

اند  سنده كردهها ب در این حوزه صرفاً به بررسی ظاهر برنامه

های ورزشی  ها و برنامه و توجهی به سایر ابعاد شبكه

اند، محقق در این پژوهش سعی دارد تا با بررسی  نداشته

های ورزشی  های كاركردی شبكه ها و نقش ساختار برنامه

منتخب و مقایسۀ آن با ساختار و عملكرد شبكۀ ورزش 

ی بيشتر نحوی در راستای غنا ایران و با ارائۀ نتایج، به

شبكۀ ورزش ایران و برآورده ساختن نيازهای مخاطبان 

گرفته از  قدمی بردارد. با تمامی تفاسير و نتایج صورت

شود كه محتوای كيفی  ها، این سؤال مطرح می پژوهش

های ورزشی منتخب مورد  شده از شبكه های پخش برنامه

بررسی براساس متغيرهای مذكور كه در ادامه در مورد 

حث خواهيم كرد، به چه صورت است و چه تفاوتی آنها  ب

ها وجود دارد. نتایج پژوهش  بين الگوهای پخش این شبكه

تواند به مسئوالن سياستگذاری رسانۀ ملی و  پيش رو می

هایی كه  های ورزش كمک كند تا در كنار هزینه شبكه

های اختصاصی از جمله شبكۀ  اندازی شبكه منظور راه به

وانند به اهداف مندرج در رسالت این كنند، بت ورزش می

تواند در كنار  ها بيشتر دست یابند و این پژوهش می شبكه

های  گرفته در تدوین راهبردهای شبكه های انجام پژوهش

 ورزشی داخلی مفيد فایده باشد.

 

 روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر از نظر راهبرد، توصيفی، از 

يل محتوا، براساس هدف، كاربردی، از نظر مسير اجرا، تحل

ها،  آوری داده نگر، از نظر شيوۀ جمع نظر زمانی، حال

اسنادی و از نظر دورۀ زمانی، مقطعی است. ابزار 

ساخته است  آوری اطالعات،  برگۀ كدگذاری محقق جمع

كه به بررسی محتوا و ساختارها در بين شش شبكۀ 

دليل  است كه به ورزشی نامبرده پرداخته است )شایان ذكر

های زیرمجموعه یا اقماری هر كدام از  تعدد كانال

های مذكور، تنها از هر شبكه، كانال اصلی  شبكه

زیرمجموعه انتخاب شد(. ضریب عينيت برگۀ كدگذاری از 

دست آمد. شایان ذكر است كه برگۀ  % به89طریق كاپا 

گيری متغيرهای ساعت پخش  كدگذاری به بررسی و اندازه

ها، نحوۀ پخش )زنده و  ها، مدت پخش برنامه مهبرنا

مسابقه، تفسير و تحليل، گزارش، توليدی(، نوع برنامه )

های تركيبی(، روز  وگو و برنامه مستند، آموزش، گفت

های ورزشی )تيمی و انفرادی(،  پخش، جنسيت، نوع برنامه

های  های كاركردی برنامه های ورزشی، نقش نام رشته

نی، آموزشی، مشاركت اجتماعی، رسا ورزشی )اطالع

های چهارگانۀ ورزش  سازی و تركيبی(، مؤلفه فرهنگ

ای، تربيتی و همگانی(، سن پوشش  )قهرمانی، حرفه

ها مخصوص چه گروه سنی است(، زمينۀ  مخاطبان )برنامه

برنامه )رویدادمدار یا فرایندمدار(، جغرافيای پوشش )آیا 

صی است مثل های ورزشی منحصر به منطقۀ خا برنامه

ها  ای یا جهانشمول بودن برنامه های كشوری و قاره ليگ

های جهانی یا مسابقات قهرمانی جهان(، تكراری  مثل جام

ها  ها و مبنای برنامه یا غيرتكراری بودن برنامه

ها(  وگومحور بودن برنامه وگومحور بودن یا غير گفت )گفت

 های یورو جامعۀ آماری پژوهش شامل شبكه پرداخت.

های اتحادیۀ اروپاست و  )مربوط به دولت 1اسپورت

بر كشورهای قارۀ اروپا، سایر  گستردگی پوشش آن عالوه

)این  2شود(؛ ای اس پی ان كشورها را نيز شامل می

كشور جهان برنامه پخش  200تلویزیون آمریكایی برای 
                                                           

1. Euro Sport: http://tv.eurosport.co.uk/tvschedule.shtml 

2. ESPN: http://sports.espn.go.com/espntv/espnGuide 
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سایت  كند و یک شبكۀ ورزشی خصوصی است )وب می

)بر روی چهار شبكۀ  1ت((؛ اسكای اسپورESPNشبكۀ 

ترین  )از جمله بزرگ 2ای قابل دریافت است(؛ رای ماهواره

های ورزشی دولتی مربوط به دولت ایتالياست و  شبكه

شود و به  پوشش جغرافيایی آن سراسر دنيا را شامل می

پردازد(؛  پخش و انعكاس رویدادهای متنوع در دنيا می

موعه است و كانال زیرمج 14)دارای  3الجزیره اسپورت

 2013در سال  4سایت مدیا می مطابق با گزارشی كه وب

ترین رسانۀ ورزشی در خاورميانه  منتشر كرد، پربيننده

شود و متعلق به دولت قطر است( و شبكۀ  محسوب می

ها،  است. مبنای انتخاب این شبكه 5ورزش ایران

های اقماری و ميزان پوشش  گستردگی، تعداد كانال

هاست. بر این اساس جامعۀ تحقيق در  جغرافيایی شبكه

این بخش عبارت بود از كل كنداكتورهای روزانۀ این 

در طول یک فصل، سپس یک ماه و در نهایت  ها شبكه

 –ای  صورت خوشه یک هفته. نمونۀ آماری پژوهش نيز به

تصادفی از بين سيزده هفته انتخاب شد. با توجه به 

تردگی حساسيت و اهميت موضوع از یک سو و گس

های مورد بررسی، در این پژوهش  ها و برنامه شبكه

ها به مدت چهارده روز در نظر گرفته شد كه در  برنامه

بررسی  2015آوریل  4تا  2015مارس  21محدودۀ زمانی 

شد. از آمار توصيفی همچون درصدها، نمودارها، ميانگين 

منظور توصيف متغيرها در بين شش شبكه  ها به و فراوانی

های آماری ضریب كای  اده شد. همچنين از آزموناستف

منظور تحليل از  ها و به اسكوار )خی دو( برای تحليل داده

 استفاده شد. SPSSافزارهای  نرم

 

                                                           
1. Sky Sport: http://www1.skysports.com/watch/tv-guide 

2. Rai: http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/dirette/ContentItem 

3. Bain Sport: http://www.en.beinsports.net/tv-guide#lang-

change 

4 . Mediame (Al Jazeera Sport teams up with OMD and 

TBWARAAD:http://www.mediame.com/en/news/announcem

ent/al_jazeera_sport_teams_omd_and_tbwaraad. 04/29/2013) 

5 . http://varzeshtv.ir/weekly-schedule 

 های تحقیق نتایج و یافته

تحليل،  از پس شده، آوری جمع های داده بخش این در

ارائه  ها یافته و شده داده نشان نمودارها و قالب جداول در

های  ها در شبكه ، فراوانی برنامه1ده است. در جدول ش

 ورزشی مورد بررسی ارائه شده است. 

دهد، بيشترین  نشان می 1طوركه نتایج جدول  همان

 7/22ها مربوط به شبكۀ ورزش ایران با  فراوانی برنامه

درصد مربوط به  8/10ها با  درصد و كمترین مقدار برنامه

این امر بدین معناست كه شبكۀ رای ایتالياست. البته 

هایی مانند رای و ای  هایی كه در شبكه مدت زمان برنامه

تر است )طول مدت  شوند، طوالنی اس پی ان پخش می

های یک جدول  ها زیاد است و در مقابل تعداد برنامه برنامه

هایی مانند اسكای و  پخش كمتر است(؛ نسبت به شبكه

و در مقابل مدت زمان  ها زیاد ورزش ایران كه تعداد برنامه

 ها كمتر است. برنامه
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 های ورزشی مورد بررسی ها در شبکه . فراوانی برنامه1جدول 

 درصد فراوانی فراوانی نام شبکه

 7/22 309 شبكۀ ورزش ایران

 4/11 155 شبكۀ ای اس پی ان

 9/17 244 الجزیره اسپورت

 4/17 237 یورو اسپورت

 8/19 269 اسكای اسپورت

 8/10 147 رای

 100 1361 مجموع

 

 
 های ورزشی مورد بررسی ها براساس جنسیت در شبکه . نمایش توزیع فراوانی برنامه1شکل 

 

ها براساس پوشش جنسيتی تحليل  ، برنامه1در شكل 

طور كلی در سه بخش بررسی شد كه  ها به اند. برنامه شده

هایی  ورزشی مردان، زنان و برنامه های عبارت بود از برنامه

عبارتی  داد یا به كه هردو جنسيت را مخاطب قرار می

های ورزشی بدون تأكيد بر جنسيت )همانند اخبار  برنامه

های تفسيری و تحليلی و  ورزشی، تصاویر ورزشی، برنامه

دهد كه شبكۀ ورزشی رای ایتاليا با  نشان می 1...(. شكل  

های ورزشی بانوان دارای بيشترین  درصد پخش برنامه 1/6

ای  پخش در حوزۀ ورزش بانوان است و پس از آن، شبكۀ 

درصد، در ردۀ بعدی قرار داشت.  2/5اس پی ان با 

همچنين شبكۀ ورزش ایران تنها با پخش یک برنامه در 

های  درصد برنامه 3/0عبارتی تنها  زمينۀ ورزش بانوان، به

تصاص داده بود. در خود را به پوشش ورزش بانوان اخ

حوزۀ ورزش آقایان نيز شبكۀ ورزشی اسكای، با پخش 

های ورزشی مربوط به مردان در رأس و  درصد برنامه 1/56

درصد  29شبكۀ ورزشی ای اس پی ان با اختصاص 

ترین رده قرار  ها در حوزۀ ورزش آقایان، در پایين برنامه

بكۀ های بدون تأكيد بر جنسيت ش دارند. در بخش برنامه

درصد در رأس و شبكۀ  8/65ای اس پی ان با  ورزشی 

 ترین رده قرار دارد. درصد در پایين 8/42ورزشی اسكای با 

های كاركردی  ، پراكندگی متغيرهای نقش2در جدول 

های چهارگانۀ ورزش در  های ورزشی و پوشش مؤلفه برنامه

 های ورزشی بررسی شده است. برنامه

های كاركردی  متغير نقش، در 2براساس نتایج جدول 

ترتيب شبكۀ  رسانی به های ورزشی، در نقش اطالع برنامه

های  درصد، بيشترین تعداد برنامه 9/34ورزشی اسكای با 

 7/1رسانی و شبكۀ ورزشی یورو با  ورزشی با نقش اطالع

ها با  درصد در این نقش دارای كمترین تعداد برنامه
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های  بود. در نقش آموزشی، شبكه رسانی محوریت اطالع

درصد، كمترین و شبكۀ ورزشی  4/0یورو و الجزیره با 

ها با  درصد، دارای بيشترین تعداد برنامه 5/4اسكای با 

های  ها با نقش محوریت آموزش است. در انعكاس برنامه

های  ترتيب شبكه سازی و مشاركت اجتماعی به فرهنگ

 5/13اس پی ان با  ای درصد و شبكۀ  7/12الجزیره با 

 2/3های ای اس پی ان با  ها و شبكه درصد بيشترین برنامه

درصد، كمترین تعداد  8/4درصد و شبكۀ رای ایتاليا با 

های  اند. در متغير مؤلفه ها را به خود اختصاص داده برنامه

چهارگانۀ ورزش، در مؤلفۀ ورزش قهرمانی، بيشترین و 

ت ورزش قهرمانی مربوط ها با محوری كمترین تعداد برنامه

درصد و ای اس پی ان  6/23های ورزشی یورو با  به شبكه

ای، بيشترین  درصد است. در مؤلفۀ ورزش حرفه 5/4با 

درصد و  7/60فراوانی مربوط به شبكۀ ورزشی اسكای با 

درصد تعلق داشت. در  31كمترین فراوانی به شبكۀ رای با 

ها را در  ن برنامهعبارتی كمترین ميزا ورزش تربيتی كه به

داد،  تمامی جداول پخش تلویزیونی به خود اختصاص می

ای اس پی ان با  بيشترین فراوانی مربوط به شبكۀ ورزشی 

های اسكای و یورو با  درصد و كمترین ميزان در شبكه 8/5

های ورزش  درصد و در مؤلفۀ ورزش همگانی شبكه 0

در باالترین ها  درصد برنامه 16ایران و اسكای با بيش از 

درصد كمترین ميزان  4/0ميزان و شبكۀ ورزشی یورو با 

 دهد. ها را به خود اختصاص می برنامه

 

 های مورد بررسی شده در شبکه های ورزشی تحلیل های چهارگانۀ ورزش در برنامه های کارکردی و مؤلفه . فراوانی نقش2جدول 

 های ورزشی های کارکردی برنامه نقش 
های  ی چهارگانۀ ورزش در برنامهها پوشش مؤلفه

 تلویزیونی

 متغیر

 نام شبکه

-اطالع

 رسانی
 سازی فرهنگ آموزشی

مشارکت 

 اجتماعی

ترکیبی 

 از 

 هانقش

 همگانی تربیتی ای حرفه قهرمانی

ترکیبی 

از 

 ها مؤلفه

 ورزش

 95 50 2 118 44 151 36 38 11 73 فراوانی

درصد 

 فراوانی
6/23% 6/3% 3/12% 7/11% 9/48% 2/14% 2/38% 6/0% 2/16% 7/30% 

 ای اس

 پی ان

 62 11 9 66 7 74 21 5 2 53 فراوانی

 درصد

 فراوانی
2/34% 3/1% 2/3% 5/13% 7/47% 5/4% 6/42% 8/5% 1/7% 40% 

 الجزیره

 45 9 2 147 41 148 16 38 1 48 فراوانی

درصد 

 فراوانی
7/19% 4/0% 7/12% 6/6% 7/60% 8/16% 2/60% 8% 7/3% 4/18% 

 یورو

 37 1 0 143 56 194 19 19 1 4 فراوانی

درصد 

 فراوانی
7/1% 4/0% 8% 8% 9/81% 6/23% 3/60% 0% 4/0% 6/15% 

 اسكای

 27 43 0 182 17 95 36 32 12 94 فراوانی

درصد 

 فراوانی
9/34% 5/4% 8/11% 4/13% 3/35% 3/6% 7/67 % 0% 16% 10% 

 رای

 60 6 2 31 48 103 7 5 2 30 فراوانی

درصد 

 فراوانی
4/20% 4/1% 4/3% 8/4% 70% 7/32% 31% 2% 6% 60%  

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

ts
m

j.i
ss

m
a.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                             8 / 14

http://ntsmj.issma.ir/article-1-483-fa.html


 منتخب ورزشیهای تلویزیونی  شبکههای کارکردی  نقشو  ها برنامه ساختار تحلیل
 

 

51 

كه به مقایسۀ متغيرهای جنسيت،  3نتایج جدول 

های چهارگانۀ ورزش، زمينۀ  های كاركردی، مؤلفه نقش

های  های ورزشی در شبكه توليد و محور توليد برنامه

ورزشی مورد بررسی پرداخته، بيانگر آن است كه در هر 

ج متغير مورد بررسی در هر شش شبكه تفاوت پن

های كای دو و مقدار  داری وجود دارد. ميزان آماره معنا

و  =Sig 0001/0داری در متغيرهای جنسيت ) معنا

46/603 X
2
 Sig=0001/0های كاركردی ) (، نقش=

X 17/1256و
2
های چهارگانۀ ورزش  (، انعكاس مؤلفه=

(0001/0=Sig  74/983و X
2
ها  يد برنامه(، محور تول=

های ورزشی(  )رویدادمدار یا فرایندمدار بودن برنامه

(001/0=Sig  85/11و X
2
ها  (، زمينۀ توليد برنامه=

(0001/0=Sig  08/5780و X
2
دار  ( بيانگر تفاوت معنا=

در تمامی متغيرهای مذكور، در هر  P≤01/0در سطح 

شش شبكه است؛ بنابراین و با اتكا به نتایج، وجود تفاوت 

های مورد بررسی  در متغيرهای نامبرده در ميان شبكه

 شود. تأیيد می

 

های چهارگانه، زمینۀ تولید و  های کارکردی، مؤلفه . نتایج آزمون کای دو )خی دو( در رابطه با مقایسۀ متغیرهای جنسیت، نقش3جدول 

 های ورزشی مورد بررسی های ورزشی در شبکه محور تولید برنامه

 Sig درجۀ آزادی میزان آمارة کای دو سیمتغیر مورد برر

 0001/0 1 46/603 ها جنسيت برنامه

 0001/0 4 17/1256 ها های كاركردی برنامه نقش

 0001/0 4 74/983 های چهارگانه ورزش انعكاس مؤلفه

 001/0 1 85/11 محور توليد )رویدادمدار یا فرایندمدار بودن(

 0001/0 1 08/5780 محور بودن( وگو وگو یا غير گفت زمينۀ توليد )گفت

 

 گیری بحث و نتیجه

و  ها برنامه ساختار تحليلهدف از پژوهش حاضر، 

منتخب ورزشی های تلویزیونی  شبكههای كاركردی  نقش

طور كلی سعی شد از شش شبكۀ منتخب و مورد  بود، به

، شبكۀ ورزشی رای، شبكۀ ورزشی ESPNبررسی )شبكۀ 

، شبكۀ ورزشی اسكای و شبكۀ یورو، شبكۀ ورزشی الجزیره

هایی انتخاب شود كه هم پوشش  ورزش ایران(، شبكه

جغرافيایی گسترده داشته باشند و هم از تعداد مخاطبان 

باالیی برخوردار باشند. بررسی نتایج در متغير جنسيت 

های مورد بررسی، بيشترین  نشان داد كه در تمامی شبكه

شبكۀ ورزشی ط به ها در حوزۀ ورزش بانوان مربو برنامه

درصد است و شبكۀ ورزش ایران تنها با  1/6رای ایتاليا با 

درصد در حوزۀ ورزش بانوان، كمترین  3/0اختصاص 

ميزان را به خود اختصاص داده بود. همچنين در متغير 

های ورزشی، در نقش  های كاركردی برنامه نقش

درصد،  9/34ترتيب شبكۀ ورزشی اسكای با  رسانی به اطالع

رسانی،  های ورزشی با نقش اطالع بيشترین تعداد برنامه

درصد، دارای بيشترین تعداد  5/4شبكۀ ورزشی اسكای با 

های  ها با محوریت آموزش بود. در برنامه با نقش برنامه

 7/12سازی و مشاركت اجتماعی شبكۀ الجزیره با  فرهنگ

درصد بيشترین  5/13ای اس پی ان با  شبكۀ  ودرصد 

های مذكور به خود اختصاص دادند.  ا را در مؤلفهه برنامه
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ها در  در مؤلفۀ ورزش قهرمانی، بيشترین تعداد برنامه

شد و  درصد توليد و پخش می 6/23شبكۀ ورزشی یورو با 

های ورزش ایران و اسكای  در مؤلفۀ ورزش همگانی شبكه

ها در باالترین ميزان و شبكۀ  درصد برنامه 16با بيش از 

ها را به  درصد كمترین ميزان برنامه 4/0با  ورزشی یورو

های  داد. مقایسۀ بين محتوای شبكه خود اختصاص می

های  مورد بررسی براساس متغيرهای جنسيت، نقش

های چهارگانه، محور توليد و زمينۀ توليد  كاركردی، مؤلفه

داری در سطح  معناهای ورزشی نشان داد كه تفاوت  برنامه

01/0≥P مذكور در بين شش شبكۀ ورزشی های  در مؤلفه

وجود داشت. در متغير جنسيت، نتایج پژوهش حاضر با 

(، كرمی، قاسمی و نعمتی 1392های نظر ویسی ) پژوهش

( و قاسمی، فراهانی، شاكرمی و حسينی 1390اناركی )

( كه تمامی 13،11،10( همخوانی و انطباق دارد )1392)

ا عدم های نامبرده از اختصاص سهم ناچيز ی پژوهش

های ورزشی بانوان در جداول پخش  اختصاص برنامه

های مورد بررسی حكایت دارد. از دالیل همخوانی  شبكه

توان به نزدیک بودن زمان اجرای  های نامبرده می پژوهش

ها در  های نامبرده و اجرای تمامی پژوهش تمامی پژوهش

ها و  شده از شبكه های ورزشی منعكس ها و برنامه شبكه

های چهارگانۀ  های داخلی اشاره كرد. در مؤلفه ونتلویزی

ورزش، نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شكرانی و 

( همخوانی دارد كه طی پژوهشی نتيجه 1393آقاپور )

های مربوط به ورزش  گرفتند كه مدت زمان پخش برنامه

ای در  همگانی در مقایسه با ورزش قهرمانی و حرفه

های  ت زمان پخش برنامه(. مد3تلویزیون كم است )

ای در تلویزیون طوالنی بود. مدت  ورزش قهرمانی و حرفه

های مربوط به ورزش پایه و بانوان در  زمان پخش برنامه

تلویزیون بسيار اندک بود. این بخش با نتيجۀ پژوهش 

( كه بيان 19( نيز همخوانی دارد )2010مينسر و كوكی )

ار پایين است. علت كردند ميزان انعكاس ورزش بانوان بسي

گونه بيان كرد كه چون دیدگاه  توان این این امر را می

ها وجود دارد و تمركز برافزایش  تجاری در این شبكه

ها پخش ورزش بانوان را  ميزان مخاطب است، این شبكه

كنند، زیرا معتقدند ورزش بانوان به  رسالت خود تلقی نمی

طبان زیادی سطحی از مهارت نرسيده است كه بتواند مخا

را به خود جلب كند. همچنين با نتایج پژوهش عسگری، 

( 1393( و مالیی و امامی )1390قاسمی و كشكر )

توان  (. دليل مطابقت در نتایج را می8، 12همخوانی دارد )

ای  ها و رویدادهای ورزشی حرفه ها از برنامه استفادۀ شبكه

و قهرمانی در جذب مخاطبان بيشتر كه ناشی از 

هاست، دانست. در این زمينه  های این شبكه ستسيا

داد كه رویدادها و  ( نشان2010تحقيق ليم و همكاران )

 همراهند، زیادی جذابيت و خشونت با كه هایی ورزش

توسعه  جهان در   سرعت و به دارند بيشتری تماشاچيان

های  در مورد متغير زمينۀ توليد برنامه .(15اند ) یافته

وگومحور، نتيجۀ  های گفت كز برنامهورزشی از نظر تمر

پژوهش حاضر با نتيجۀ پژوهش عسگری، قاسمی و كشكر 

ترین  گفتگو یكی از اصلی(. 6( همخوانی دارد )1390)

های مختلف  در شبكهسازان  های ارتباطی است. برنامه راه

البی ق در ظاهرگو كه و با محوریت قرار دادن گفت ورزشی

هایی  نند با توليد برنامهتوا ساده و متفاوت دارد، می

 اگر گومحور مخاطبان بسياری را جذب خود كنند.و گفت

ها  گو را  محور اصلی ساخت برنامه در رسانهو ساختار گفت

توان  می ،شمار بياوریم ترین برنامه به عنوان پرمخاطب به

ای پرقدرت و  عنوان رسانه باور كرد كه تلویزیون به

ار بهره گرفته و به تأثيرگذار همواره از این ساخت

گومحور توجه خاصی داشته است. و سازی گفت برنامه

ها با توجه به  گونه برنامه دانند كه این سازان می برنامه

گستردگی و امكانی كه برای ارزیابی و تحليل و همچنين 

ورزشی های  مخاطب در رشته ۀبرآورده كردن نياز روزمر

ب مورد كنند، هميشه از سوی مخاط مختلف ایجاد می
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توان با قياس  . گواه این امر را میگيرند استقبال قرار می

آمده در پژوهش حاضر استنباط كرد  دست ساده در آمار به

المللی كه در این پژوهش تحليل  های بين كه تمامی شبكه

وگو  های خود را بر محور گفت شدند، بخش مهمی از برنامه

ت متحده با ایاال ESPNاند. برای مثال شبكۀ  قرار داده

درصد  36درصد، شبكۀ ورزشی اسكای با بيش از  9/23

درصد در  12باالترین آمار و شبكۀ ورزش ایران تنها با 

وگومحور است. در  های گفت ترین تعداد برنامه زمرۀ پایين

سازی خالق و مورد پسند مخاطبان، هرچند  زمينۀ برنامه

 های های حاكم بر كشورها و شبكه ها و سياست ارزش

زعم محقق، محور  ورزشی مختلف متفاوت است، به

نحوی با رویكرد آمایش در ورزش  های ورزشی به برنامه

كه در  ESPN همراه است. برای مثال در شبكۀ ورزشی 

های  بيشتر موارد به توليد و انعكاس رویدادها و برنامه

ایاالت متحده و قارۀ آمریكا اشتغال دارد،  ورزشی

ل، فوتبال آمریكایی، راگبی، هایی مثل بيسبا ورزش

بسكتبال و اسنوكر )بيليارد( از نظر كميت در جداول 

ها قرار دارد و حتی از  پخش روزانه، در رأس سایر برنامه

فوتبال كه در بسياری موارد ورزش اول دنياست، پيشی 

دهندۀ توجه به عالیق مخاطبان  گرفته است. این امر نشان

قارۀ آمریكا هستند، است؛  كه بيشتر مردم ایاالت متحده و

ها و رویدادهایی كه در این منطقۀ  یعنی توجه به ورزش

جغرافيایی هم از محبوبيت زیادی برخوردار است و هم 

یافته توسط این مردمان  نحوی ساخته، پرداخته و توسعه به

زنند. در  اكنون نيز حرف اول در دنيا را می بوده و هم

نحوی  ورزشی كه بههای  كشورمان نيز كم نيست رشته

برای مخاطبان با نوعی حس خوب )نوستالژی( همراه است 

توان به ورزش كشتی اشاره كرد كه  كه از جمله می

 5/1متأسفانه در زمان اجرای پژوهش، سهمی كمتر از 

درصد را به خود اختصاص داده بود. این پدیده یعنی توجه 

كه  حدی مهم است نوعی آمایش جغرافيایی در ورزش به به

ها نيز این راهبرد را پيش روی خود قرار  سایر شبكه

های ورزشی همانند یورو، رای و اسكای كه  اند. شبكه داده

محور فعاليت آنها بيشتر در اروپاست نيز همين راهبرد را 

هایی مانند فوتبال در وهلۀ اول و  دارند و انعكاس فعاليت

ند. در ا های بعدی قرار داده تنيس و هندبال را در رده

های كاركردی  مشاهده شد كه در بين نقش 2جدول 

سازی و مشاركت  رسانی، آموزشی، فرهنگ )اطالع

داری در بين  رسانی تفاوت معنا اجتماعی(، نقش اطالع

سازی و  های فرهنگ ها نداشت، ولی در مورد نقش شبكه

مشاركت اجتماعی، كه نقش مهمی در ارتقای جایگاه 

های  د و خانوار و ارتقای شاخصورزش در سبد مصرفی افرا

هایی از این دست  همراه دارد، قرار دادن برنامه سالمت به

ها كه فرهنگ گرایش افراد به  در جداول پخش برنامه

های  ورزش را به مخاطبان القا كند، همانند برنامه

وگومحور در زمينۀ سالمت بسيار تأثيرگذار است. در  گفت

هایی وجود  برنامه ها گاهی تحليل جداول پخش شبكه

ها جدول پخش را به خود اختصاص  داشت كه ساعت

داد، همانند دوچرخه و دوی همگانی كه در برخی  می

انجاميد یا مسابقات  موارد چندین ساعت به طول می

ها با وجود  ها و خانواده تفریحی و ورزشی كه در آن گروه

مشاركت در ورزش، در رقابتی ورزشی نيز شركت داشتند 

سازی  رغم نقش مشاركت، نقش و پيام فرهنگ لیو ع

همراه داشت. قرار  ورزش و فعاليت بدنی را نيز با خود به

های ورزشی  ها در جداول پخش شبكه دادن این برنامه

مختلف دنيا كه با گستردگی و پوشش جغرافيایی باالیی 

نيز همراهند، گذشته از دیدگاه جذب مخاطب، بخشی از 

كند. با  ها را بازگو می اجتماعی شبكهرسالت یا مسئوليت  

توان  های متعددی می بررسی متغيرها، تفسيرها و تحليل

ها و  تواند با ارائۀ دیدگاه ارائه كرد كه هر كدام از آنها می

نظرهای كارشناسانه، كامل شود و در شبكۀ ورزش مورد 

برداری قرار گيرد. با این حال نكتۀ مهم در ارائۀ  بهره
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ها هم توجه  این است كه باید به محدودیتپيشنهادها، 

داشت، زیرا در غير این صورت، پيشنهادها فقط جنبۀ 

شوند. در حوزۀ  نظری خواهند داشت و عملياتی نمی

ورزش بانوان، توليد، پخش و انعكاس رویدادهای ورزشی با 

های دليل ارزش روست كه آن هم به اندكی محدودیت روبه

معۀ ماست، ولی باز هم این دینی و فرهنگی حاكم بر جا

ای برای پوشش ضعيف ورزش  كننده موضوع دليل قانع

های تفسيری و تحليلی  بانوان نيست. توليد برنامه

های خبری ویژۀ  وگومحور(، توليد برنامه های گفت )برنامه

ورزش بانوان، انعكاس و پوشش زنده یا غيرزندۀ برخی از 

دارند  رویدادهای ورزشی بانوان كه امكان پوشش

)تيراندازی با تفنگ، تيراندازی با كمان، دارت، تنيس روی 

های ورزشی كه در  ميز، بدمينتون، اسكواش و سلير رشته

های  ای دارند( و همچنين برنامه آن امكان انعكاس رسانه

توان نام برد. البته شاید  آموزشی ورزش در خانه را می

های  نتوان تمامی قصور حاصل از پوشش ضعيف برنامه

های  ها دید، كيفيت پایين برخی رشته بانوان را در رسانه

ها به  ورزشی بانوان نيز از جمله دالیل عدم تمایل رسانه

انعكاس ورزش بانوان است كه این بخش، تالش 

های ورزشی مورد نظر را در ارتقای  ها و سازمان فدراسيون

كند. در مورد  های ورزشی طلب می فنی و كيفی رشته

های توليدی، برای  ی سنی مخاطبان، بيشتر برنامهها گروه

های  بينانه برای تمامی گروه بزرگساالن یا در حالت خوش

شوند. با توجه به آنچه در مقدمه در مورد  سنی توليد می

تأثير متقابل ورزش در رسانه و رسانه در توسعۀ ورزش 

هایی ویژۀ ورزش كودكان و  گفته شد، اختصاص برنامه

هرمانی و تربيتی( خالی از لطف نخواهد بود؛ نوجوانان )ق

زیرا از یک سو انعكاس اخبار و رویدادهای این گروه سنی 

ای برای مشاركت  كه در ردۀ پایه هستند، زمينه و عالقه

كند و از سوی دیگر جای  این قشر در ورزش فراهم می

خالی ورزش همگانی و تربيتی )مدارس( را در جداول 

اهد كرد. در نگاه كلی و در پخش شبكۀ ورزش پر خو

های  شده در این پژوهش و پژوهش متغيرهای بررسی

ها در جداول  پيشين، توازنی در اختصاص و انعكاس برنامه

شود كه لزوم  پخش شبكۀ ورزش ایران مشاهده نمی

طلبد تا  بازنگری و توجه به مباحثی را كه مطرح شد می

خاطبان بتوان به ارتقای جایگاه شبكۀ ورزش در بين م

 دست یافت.
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