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چکیده
هدف این پژوهش تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی ایران بود .این مطالعه به روش
کیفی و راهبرد نظریة زمینهای انجام شده است .پس از انجام  20مصاحبة عمیق و نیمهساختاریافته
با متخصصان رسانه و ورزش ،اشباع نظری حاصل شد و مقولههای اصلی پس از تکمیل فرایند
کدگذاری استخراج شدند .پس از تکمیل یافتهها ،مدل زمینهای براساس مدل سیستماتیک استراس
و کوربین ( )1998طراحی شد .مقولة محوری؛ یعنی ،توجه تلویزیون به ورزشهای رسانهای شناسایی
شد و شرایط علی ،شرایط تأثیرگذار و زمینهای ،راهبردهای کنش  -واکنش و پیامدها ،براساس مدل
پارادایمی بر گرد آن سازماندهی شدند .یافتهها نشان داد که شرایط علی شامل اولویتداشتن
برنامههای فراغتی و خبری ،جذابیت مالی ،فعالیت رسانهای ناچیز در سایر رشتهها و سهولت جذب
مخاطب است .برخی از شرایط مداخلهگر و بسترساز شامل نبود رقابت رسانهای ،تنوع بسیار زیاد
رشتههای ورزشی و تنوع سلیقه هستند .راهبردهای کنش -واکنش شامل کمبود تحلیلهای علمی
و سازنده ،کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب به سایر رشتهها و عدم پوشش برمبنای ظرفیت و
امکانات موجود هستند که پیامدهایی ازقبیل نخبهپروری ،تضییع حقوق سایر رشتهها ،تقویت
انگیزة مالی بهجای انگیزة بهداشتی و ایجاد عالقه به پیگیری حاشیهها و اختالفات را بههمراه دارند.
واژگان کلیدی :تلویزیون ،نظریة زمینهای ،ورزش حرفهای

نویسندة مسئول:

Email: b.arabnarmi@yahoo.com
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مقدمه
در دنیای امروز ،یكی از کارکردهای تخصصی ورزش رویكرد حرفهای آن است .ورزش حرفهای به
درآمدزایی و ایجاد شغل ازطریق ورزش مربوط میشود و در هر کشوری با توجه به زمینههای
ایجادشده اختصاص به بخش خصوصی یا دولتی دارد (قاسمی ،کرمی و صادقی .)139 ،1391 ،ورزش
حرفهای نوعی کسبوکار است که دارای ماهیت خصوصی است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته،
دارای تشكیالت و سازماندهی غیردولتی است .ارکان ورزش حرفهای ورزشكاران حرفهای ،مربیان
حرفهای و باشگاهها هستند و منابع مالی ورزش حرفهای در ایران شامل بلیتفروشی و تبلیغات
مسابقات ،کمکهای مردمی ،نقلوانتقال بازیكنان ،حق پخش تلویزیونی ،حق عضویت ،کمکهای
دولتی ،حامیان مالی و معافیتهای مالیاتی است (سند نظام جامع توسعة تربیتبدنی و ورزش کشور،
 .)1382ورزش زمانی که از تلویزیون نشان داده شود تبدیل به سرگرمی شده است (اورجیلیا و سیلوا1
 .)2012،رسانههای جمعی و اوقاتفراغت مخاطبان بسیاری را به تماشای ورزش سوق دادهاند.
سازمانهای ورزشی و تیمها میتوانند درآمدهای زیادی ازطریق این مخاطبان کسب کنند .رسانهها
از ورزش حرفهای بهعنوان حامل تبلیغاتی برای سازمانهای غیررسانهای استفاده میکنند که داشتن
توانایی مالی در این امر ،به ورزشكاران اجازه میدهد ورزش را بهعنوان حرفة اصلی دنبال کنند و زمان
الزم برای افزایش مهارت و تجربة سطوح نوین موفقیت بهدست آورند .واضح است که ورزش حرفهای
بهویژه در شكل رایج آن ،بدون رسانه وجود نخواهد داشت؛ بنابراین ،همانند توسعة مدیریت بازیكنان،
مدیریت رسانه نیز نیازمند سیستمها و راهبردهایی است که موفقیت سازمانهای ورزشی را تضمین
کند (نیكلسون .)12 ،2009 ،2طی  50سال گذشته ،رسانة قدرتمند صنعت ورزش تلویزیون بوده است
و دلیل عمدة اهمیت تلویزیون ،پخش زندة مسابقات است که منجر به توسعة گستردة مخاطبان و
تزریق سرمایه به ورزش ،درنتیجة افزایش حق پخش شده است (روو .)2004 ،3تلویزیون گفتمان و
تصویر مربوط به ورزش و ویژگی های آن را تولید می کند .مشاهده ورزش در تلویزیون بسیار متفاوت
از مشاهده ورزش از استادیوم یا سالن است زیرا تلویزیون محدود به صحنه هایی است که تصویر
برداران و عوامل تولید انتخاب کرده اند (اورجیلیا و سیلوا .)2012 ،تلویزیون درقالب یک صنعت ،اهداف
بهحداکثررسانی مخاطب و سود اقتصادی را دنبال میکند .درواقع ،دلیل اینكه توسعة ورزش با
رسانهایشدن بیشتر شتاب میگیرد این است که اقتصاد کامل در آن شكل میگیرد (گمبارلی،4
 .)2010انحصار حقوق برای پوشش ورزشهای محبوب در تلویزیون ،ارزش اقتصادی این ورزشها را
1. Origuela & Silva
2. Nicholson
3. Rowe
4. Gambarelli
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تضمین کرده است؛ بنابراین ،پوشش رسانهای که یک ورزش دریافت میکند ،بهصورت مستقیم
متناسب با مقدار منفعتی است که افراد و سازمانها قادر به تولید آن از پخش یا گزارش آن ورزش
هستند (نیكلسون .)12 ،2009 ،هاچینس و راو )2009( 1معتقد است که ارائة محتوای منظم ،جذاب
و پرسود برای شبكهها منجر به جذب بینندگان و تبلیغکنندگان شده است و بهاینترتیب ،این صنعت
با هزینة چشمگیری در راهاندازی ،حفظ فناوری پخش ،زیرساختها ،عرضة محدود ،مقررات و رقابت
شدید در بازار و غیره در پخش رویدادها و مسابقات ،فعال بوده است .بااینوجود ،سیاستگذاریها،
مالكیت ،بنیانگذاران ،نحوة کنترل و نظارت ،مسائل فنی ،فناوری ،رقبا ،متخصصان حرفهای و نحوة
اعمال مدیریت ،همگی در چگونگی شكلگیری تولید تلویزیونی اثرگذار هستند (مککوئیل،1385 ،2
 .)205در سند نظام جامع ورزش کشور ،هدف کلی توسعة ورزش حرفهای ،ترویج ورزش بهعنوان
کسبوکار و نهادینهسازی صنعت ورزش ذکر شده است که دربرگیرندة اهداف ایجاد سهم ورزش در
رونق اقتصادی است و باعث ایجاد نشاط اجتماعی میشود .همچنین ،مؤلفة فرهنگ بهعنوان یكی از
مؤلفههای پشتیبان ،با اهداف ترویج هزینه برای ورزش ،ترویج عرضة کیفی ورزش در جامعه و ترویج
تقاضای ورزش در جامعه ،به توسعة ورزش حرفهای کمک میکند (سند نظام جامع توسعة تربیتبدنی
و ورزش کشور .)1382 ،با مطالعة پیشینه میتوان دریافت که در نظام رسانهای ایران شرایط نامطلوب
ورزش وجود دارد؛ اما ،پژوهش درخور توجهی در پاسخ به این سؤال که کموکیف این تأثیر نامطلوب
چگونه است و علتها ،شرایط تأثیرگذار و مداخلهگر ،شرایط بسترساز و غیره کدامها هستند ،انجام
نشده است .بدیهی است که ارائة راهكارها در این حوزه بهطور مستقل نمیتواند انجام شود و باید سعی
شود بیشترین تناسب با شرایط واقعی و چالشهای روزمرة تلویزیون و ورزش حرفهای مدنظر قرار
گیرد؛ درغیراینصورت ،میتواند بستر غیرطبیعی و گمراهکنندهای باشد .شناسایی مسئله (شرایط
موجود و درک ارتباط عوامل زمینهای) ،خود میتواند نخستین گام درراستای بهبود وضعیت باشد.
این پژوهش که با هدف تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی انجام شده است ،با بررسی
وضعیت موجود درصدد است موانع و راهكارهای واقعی توسعة ورزش حرفهای ازطریق تلویزیون را با
رویكردی اکتشافی شناسایی کند و دیدگاههای دستاندرکاران ورزش در تلویزیون و متخصصان ورزش
در حوزههای اجرایی و علمی را تحلیل کند و درنهایت ،به مدل زمینهای و برخاسته ازدادهها دست
یابد.

1. Hutchins & Rowe
2. McQuail's
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روششناسی پژوهش
این پژوهش با استفاده از روش نظریهپردازی زمینهای انجام شده است که استراس و کوربین 1آن را
ابداع کردند و بهمعنای روشی است که براساس دادهها به تولید نظریه میپردازد (کرسول،2005 ،2
 .)405این روش مستلزم جمعآوری و تحلیل همزمان و زنجیروار دادهها است .در این پژوهش ،تكنیک
گردآوری ،مصاحبههای نیمهساختار بود و دادهها با استفاده از روش نمونهگیری نظری جمعآوری
شدند .نمونهگیری نظری این روش بدینمعنا است که دادهها بهگونهای جمعآوری میشوند که
درراستای تولید یک نظریة مفید باشند .در این روش ،با طی فرایند مستمر جمعآوری و تجزیهوتحلیل
و دستهبندی دادهها ازطریق مصاحبه ،براساس ارتباط عوامل زمینهای به تدوین مدل دست مییابیم.
در مصاحبهها ،پژوهشگران بهدنبال شناسایی چالشهای موجود ،راهبردهای کنش و پیداکردن مقوله
و مسئلة محوری درخصوص توسعة ورزش همگانی ازطریق تلویزیون بودند .در نمونهگیری نظری،
گردآوری اطالعات و تحلیل دادهها اقداماتی هستند که بسیار به یكدیگر وابستهاند و باید بهطور متناوب
انجام شوند؛ زیرا ،تحلیل ،نمونهگیری از دادهها را هدایت میکند (کرسول .)405 ،2005 ،نمونهگیری
بدینگونه آغاز شد افرادی که بهلحاظ اجرایی و علمی مرتبط با پژوهش بودند ،شناسایی شدند .درزمینة
ورزش ،اساتیدی که شناخت کافی از مؤلفة ورزش حرفهای و رسانه داشتند و در این زمینه تجربة
اجرایی یا سابقة پژوهشی داشتند ،انتخاب شدند .درزمینة رسانه ،مسئوالن گروهای برنامهساز ورزش
در شبكههای تلویزیون مدنظر قرار گرفتند .اشخاصی که در هر دو زمینه ویژگیهای الزم را داشتند،
در اولویت باالتری قرار گرفتند .دو سؤال باز -پاسخ؛ یعنی ،تلویزیون چگونه میتواند در توسعة ورزش
حرفهای نقش داشته باشد؟ و چه چالشها و شرایطی فراروی توسعة ورزش حرفهای ازطریق تلویزیون
وجود دارد؟ از مصاحبهشوندگان پرسیده شدند .همچنین ،درخالل برخی از مصاحبهها ،بهسبب هدایت
مصاحبه و جلوگیری از دورشدن از موضوع مصاحبه ،مفهوم همین دو سؤال با کلمات آیا ،چطور و به
چه علت ،دوباره تكرار میشدند .نمونهگیری تا زمان اشباع دادهها ادامه یافت؛ بهطوریکه تعداد
مشارکتکنندگان به  20نفر رسید .پس از تكمیل مصاحبهها ،اطالعات بهدستآمده مقولهبندی شد.
سپس ،دادهها ازطریق مرتبطکردن سیستماتیک مقولهها در یک مدل دیداری دوباره تحلیل شدند.
در رأس یک مدل نظریة زمینهای ،پدیدة مرکزی (درقالب مقولة محوری) قرار دارد و مدل ازطریق
شناسایی و تعیین علتها ،راهبردها ،عوامل موقعیتی و شرایط تعدیلکننده ،در اطراف مقولة محوری
توسعه مییابد .در این پژوهش نیز تحلیل دادهها طی فرایند منظم و درعینحال مداوم ،مبتنی بر
مقایسة دادهها بود و برای این کار از فرایند کدگذاری استفاده شد .برای کدگذاری باز ،متن مصاحبهها
چندین بار مطالعه شد و جمالت اصلی آن استخراج شد .سپس ،جمالت اصلی تلخیص شدند و

1. Strauss & Corbin
2. Creswell
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بهصورت مفاهیم ثبت گردیدند .پس از آن ،از مجموعة مفاهیم مشابه ،مقولههایی که انتزاعیتر بودند
و تمامی آن مفاهیم را پوشش میدادند ،استخراج شدند .سپس ،مفاهیم به مقوالت فرعی تلخیص
شدند و پس از آن در مرحلة کدگذاری محوری ،مقوالت اصلی استخراج شدند .کدگذاری دادههای
مصاحبهای به این صورت انجام شد :برای مفاهیم 1مستخرج از مصاحبهها از  Inاستفاده شد.
مصاحبهشوندگان ورزشی با حرف  Sو مصاحبهشوندگان رسانهای با حرف  Mعالمتگذاری شدند .افراد
و اسناد بهترتیب با حروف انگلیسی نامگذاری گردیدند و جمالت بهترتیب شمارهگذاری شدند .این کار
دسترسی و بازگشت مداوم به دادهها را با توجه به تعداد بسیار زیاد مفاهیم آسان کرد؛ برای مثال،
مفهومیکه با کد  InSF12ثبت شده است ،بهمعنای مصاحبهشونده با نام اختصاری  Fاز گروه ورزش
است و شمارة  12بهمعنای شمارة جمله در مصاحبة این فرد است .پس از تلخیص اولیة دادهها و
حذف جمالت زائد و تكراری ،از  683نشانگر (جمالت مصاحبه) مفاهیم اولیه در مصاحبهها234 ،
مورد ثبت گردید .بهسبب محدودیت در تعداد صفحات مقاله ،نمونهای از فرایند کدگذاری در این
مرحله در جدول شمارة یک ارائه میشود .پس از آن ،تلخیص مفاهیم اولیه در مرحلة کدگذاری دوباره
انجام شد و  30مقولة فرعی حاصل شد که در جدول شمارة دو ،همة مقوالت فرعی و تلخیص آنها
به  13مقولة اصلی ،نشان داده شده است.
جدول  -1نمونهای از فرایند تلخیص دادهها در مرحلة کدگذاری باز
مفاهیم

مقوالت فرعی

مشخصات

InSF10, InSF11, InSI5, InSK18,
InSM6

تحلیل مسائل ورزش حرفهای با
رویكرد علمی و مدیریتی

تحلیلهای حرفهای /پیگیری و نظارت/
بازنمایی مسائل کلیشهای و نازل

InSF10, InSF11, InSI5, InSK18,
InSM6,

تحلیل مسائل ورزش حرفهای با
رویكرد علمی و مدیریتی

تحلیلهای حرفهای /پیگیری و نظارت/
بازنمایی مسائل کلیشهای و نازل

InSB9, InSC4, InSF14 InSF15,
InSM5, InSI10, InSI16, InSK18

معرفی استانداردهای مدیریتی،
اخالقی ،زیرساختی ،حقوقی در
ورزش حرفهای

استانداردها /شرایط موجود /نحوة دستیابی
به شرایط مطلوب

InSJ21, InSK17, InSL9, InSM8,
InSM16 InSO17, InSO18, InMS7,
DocL24

پوشش تلویزیونی محدود مسابقات
رشتههای جدید و دارای پتانسیل

نمایش ورزش و ایجاد انگیزه و رغبت/
توسعه و معرفی ازطریق تلویزیون

InSB15, InSL15, InSM15, InSX5,
DocJ2
InSB7, InSB13, InSC5, InSF6,
InSF10, InSF14, InSK18, InMT6,
InMX4, DocI26

القای اهداف مادی ورزش به جامعه

تأثیرهای منفی /نادیدهگرفتن سایر
استانداردها

صرف زمان زیاد بررسی مسائل
حاشیه در ورزش

دورشدن از مسائل اساسی /فرصتسوزی

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

مقولههای فرعی

وجود لیگهای منظم خارجی با شاخصهای حرفهای
استقبال مخاطبان از پخش مسابقات لیگهای خارجی
کیفیت پایین و برنامهریزی غیرمنسجم در پخش مسابقات داخلی

جذابیت رویدادهای خارجی

گرایشهای متنوع و محدود به سایر رشتههای ورزشی
تحتالشعاع قرارگرفتن عالیق فردی توسط عالیق جمعی

تنوع سلیقه

گرایش اکثریت جامعه به تماشای فوتبال

تمرکز بر سلیقة بینندگان

نبود شبكههای خصوصی
دسترسپذیری محدود و ناشناختهبودن شبكة ورزش بهعنوان پایگاه ورزش

محدود بودن تعداد و ظرفیت شبكهها

تنوع رشتههای ورزشی
وجود مسابقات رشتههای پرطرفدار در ردههای سنی و سطوح مختلف

پتانسیل زیاد داخلی در رشتههای
مختلف

ضرورت تحلیل مسائل ورزش حرفهای با رویكرد علمی و مدیریتی
ضرورت معرفی استانداردهای مدیریتی ،اخالقی و حقوقی در ورزش حرفهای

کمبود تحلیلهای سازنده و همسو با
توسعه

تالش درجهت تغییر و ایجاد ذائقه بهسمت سایر رشتهها
فرصتهای محدود جهت ایجاد اقبال عمومیدر سایر رشتهها

توجه محدود به ایجاد ذائقه و ترغیب

پخش مسابقات تعداد محدودی از رشتهها
پوشش تلویزیونی محدود مسابقات رشتههای جدید و دارای پتانسیل

عدم پوشش برمبنای امكانات و پتانسیل
موجود

توجه بیش از حد به ورزش فوتبال نسبت به سایر رشتهها

تضییع حقوق سایر رشتهها
تضییع حقوق سایر مؤلفهها
تقویت انگیزة مالی بهجای انگیزة
بهداشتی
ایجاد عالقه برای پیگیری حاشیهها و
اختالفات

پیامدها

توضیع ناعادالنة زمان و حجم برنامههای ورزش حرفهای در مقایسه با سایر
مؤلفههای تربیتی و همگانی
برجستهسازی دستمزدها و ارقام پرداختی
القای اهداف مادی ورزش به جامعه
درگیرکردن مخاطب با چالشها و اختالفات
صرف زمان زیاد بررسی مسائل حاشیه در ورزش

شرایط علی

مالكیت انحصاری و نبود رقیب

نبود رقابت رسانهای

شرایط تأثیرگذار

دسترسی آسان به انبوه مخاطبان

سهولت جذب مخاطب

شرایط زمینهای

ارتباط بیثبات سایر سازمانهای ورزشی با شبكههای تلویزیونی
هماهنگی و تطبیق محدود شبكههای تلویزیونی با سایر سازمانهای ورزشی
در سایر رشته های کم مخاطب

محدود بودن تعامل دوسویة تلویزیون و
سازمانهای ورزشی در سایر رشتهها

راهبردهای کنش -واکنش

ایجاد فرصتهای درآمدزایی و تبلیغ
استقبال شرکتهای تبلیغاتی و حامیان

جذابیت مالی

مقولة محوری :توجه تلویزیون به ورزشهای رسانهای

حجم زیاد برنامههای گزارشی و خبری
محدودیت برنامههای مستند و تولیدی

اولویت برنامههای فراغتی و خبری

تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی ایران...
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در کدگذاری محوری ،با برقراری پیوند بین مقوالت ،اطالعات به شیوههای جدیدی به یكدیگر ربط
مییابند .این کار با استفاده از یک پارادایم (مدل الگویی یا سرمشق) انجام میشود .در این مرحله،
مقولة محوری مشخص میشود و مقوالت دیگر در اطراف مقولة محوری سازماندهی میشوند .این
مقولهها عبارتاند از :شرایط علی (عواملی که سبب ایجاد مقولة محوری میشوند) ،شرایط زمینهای یا
بستر (نشاندهندة شرایط ویژهای است که پدیده در آن قرار دارد) ،شرایط مداخلهگر (زمینة ساختاری
گستردهای است که پدیده در آن رخ میدهد و بر چگونگی واکنش نشاندادن به آن یا پیامدهای آن
مؤثر است) ،راهبردهای کنش -واکنش (کنشها و برهمکنشهایی که برای اداره ،کنترل یا پاسخ به
مقولة محوری بهوجود میآیند) و پیامدها (نتایج حاصل از راهبردها) (کرسول .)406 ،2005 ،انجام
مراحل کدگذاری پژوهشگران را به مقولة محوری «توجه تلویزیون به ورزشهای رسانهای» رسانید و
سایر مقوالت سازماندهی شدند و مدل پارادایمی حاصل شد .همانطورکه در مدل مشاهده میشود،
شرایط علی بهوجودآمدن مقولة محوری شامل اولویتداشتن برنامههای فراغتی و خبری ،جذابیت
مالی ،فعالیت رسانهای ناچیز در سایر رشتهها و سهولت جذب مخاطب است .شرایط مداخلهگر
(تأثیرگذار) در مقولة محوری شامل نبود رقابت رسانهای ،تنوع بسیار زیاد رشتههای ورزشی و تنوع
سلیقه است .همچنین ،شرایط زمینهای و بستر بهوجودآمدن مقولة محوری توجه تلویزیون به ورزش-
های رسانهای ،شامل تمرکز بر سلیقة بینندگان و محدودبودن تعداد و ظرفیت شبكهها است.
راهبردهای کنش -واکنش تلویزیون با توجه به شرایط موجود (شرایط تأثیرگذار و زمینهای) شامل
کمبود تحلیلهای علمی و سازنده ،کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب و نیز عدم پوشش برمبنای
پتانسیل و امكانات موجود است که پیامدهای نخبهپروری ،تضییع حقوق سایر رشتهها ،تضییع حقوق
سایر مؤلفهها ،فاصلهگرفتن از امكانات و عملكرد مخاطب ،تقویت انگیزة مالی بهجای انگیزة بهداشتی،
استقبال و ایجاد عالقه به پیگیری حاشیهها و اختالفات را بههمراه دارد.
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شرایط علی:
•

اولویت برنامههای فراغتی و خبری

•

جذابیت مالی

•

محدودبودن تعامل دوسویة تلویزیون و سازمانهای ورزشی

•

سهولت جذب مخاطب

•

•

•

تنوع سلیقه

جذابیت رویدادهای خارجی

نبود رقابت رسانهای

شرایط تأثیرگذار (مداخلهگر):
پیامدها:
•

تضییع حقوق سایر رشتهها

•

تضییع حقوق سایر مؤلفهها

•

فاصلهگرفتن از امكانات و عملكرد مخاطب

•

تقویت انگیزة مالی بهجای انگیزة بهداشتی

•

ایجاد عالقه به پیگیری حاشیهها و اختالفات

شکل  -1مدل پارادایمی وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون

•

•

عدم پوشش برمبنای امكانات و پتانسیل موجود

ظرفیت و پتانسیل زیاد داخلی در سایر رشته ها

•

کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب

•

•

کمبود تحلیلهای علمی و سازنده

محدود بودن ظرفیت شبكه ها

راهبردهای کنش:

•

ورزشهای رسانهای

تمرکز سلیقه

توجه تلویزیون به

شرایط زمینهای (بستر):

مقولة محوری:

تحلیل وضعیت ورزش حرفهای در تلویزیون ملی ایران...
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بحث و نتیجه گیری
الف  -شرایط علی:
اولویت برنامههای فراغتی و خبری :اولویتداشتن برنامههای گزارشی و خبری در تلویزیون ،فرصت
ساخت و پخش برنامههای تولیدی را محدود میکند .ورزشهای رسانهای جنبة سرگرمی زیادی دارند
و عمدتاً دارای حواشی و ماهیت خبرساز هستند؛ بنابراین ،در این زمینه تلویزیون کارکرد اخبار و
سرگرمی دارد و طبیعی است که نیاز چندانی به ورود جدی به حوزة تبلیغ ورزش و حوزة تولید مستند
و فیلم ورزشی احساس نمیشود .تعدادی از مصاحبهشوندگان به تعداد زیاد برنامههای گزارشی و
خبری انتقاد داشتند و تعدادی دیگر ،دلیل گرایش تلویزیون به برنامههای گزارشی و خبری و کمبود
برنامههای تولیدی را مشكالت و ساختارهای مالی در تولید برنامههای ورزشی بیان کردند.
 :InSJبرنامهسازی نیاز به بودجه دارد؛ بنابراین ،با بودجة ناکافی برنامههای ورزشی بیشتر خبری و
گزارشی هستند؛
 :InMRبرنامههای ورزشی بیشتر در طبقة برنامهسازی «د» قرار دارند که با کمترین قیمت برنامهسازی
میشوند؛
 : InSFسیستم موجود محدود به برنامههای خبری و گزارش مسابقات است.
تعداد دیگری از مصاحبهشوندگان به ضرورت تولید محتوا بهویژه تهیة برنامههای مستند و ضرورت
تغییر فرم برنامهها از گزارشی و خبری بهسمت برنامههای تولیدی و مستند تأکید کردند .تأکید بر
تولید محتوا برای توسعة ورزش میان بیشتر مصاحبهشوندگان ،مشترک بود که اعتقاد داشتند تولید
محتوای برنامههای تولیدی با خالقیت و تنوع موضوعی و رشتهای میتواند منجر به توسعة ورزش
شود.
 :InSPتلویزیون ازطریق پیامهای ورزشی ،انیمیشنهای ورزشی ،سریالها و ساخت مستندهای ورزشی
از ورزشكاران حرفهای میتواند درخدمت ورزش قرار گیرد؛
 :InSQتلویزیون میتواند ازطریق ساخت برنامههای مستند به توسعة ورزش بپردازد؛
 : InSCتالش چندانی برای مهندسی محتوا و برنامهسازی در حوزة ورزش در تلویزیون انجام نمیشود.
جذابیت مالی :یكی از علل تمایل تلویزیون به پخش ورزشهای رسانهای جذابیت مالی این رشتهها
برای تلویزیون است .ورزشهای پرطرفدار و پرمخاطب همواره موردتوجه شرکتها با هدف تبلیغ
محصوالت آنها قرار گرفتهاند و حضور این شرکتها برای تلویزیون فرصت درآمدزایی بهوجود میآورد.
اهداف تلویزی ون ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست .دراینراستا ،رجبی و همكاران ( )1390نشان
دادند که بیشتر حامیان ورزشهای پرطرفداری مانند فوتبال ،بهسبب پوشش رسانهای مطلوبتری که
نسبت به سایر رشتهها دارد ،از آن حمایت میکنند .غفوری و همكاران ( )1382به این نتیجه رسیدند
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که علت توجه بیشتر رسانهها به ورزشهای رسانهای ازجمله فوتبال ،سود اقتصادی حاصل از پخش
آنها است .از پرمخاطبترین برنامههای رسانهای ،برنامههای فوتبال است .رسانههای دولتی در ایران
از بودجة عمومی کشور تأمین میشوند؛ اما با توجه به گستردگی ،تنوع و تعدد شبكههای تلویزیونی،
این شبكهها ناگزیرند برای تأمین بودجة خود تاحدامكان به تبلیغات روی آورند .هنگام پخش
ال محسوسی هجوم گستردة تبلیغات در رسانهها
برنامههای مهم ورزشی و فوتبال ،بینندگان بهطور کام ً
را با چشم و گوش خود تجربه میکنند (فاضلی )103 ،1385 ،و اگر سایر رشتهها نیز پوشش رسانهای
مطلوبی داشته باشند ،شرکتها حاضر به سرمایهگذاری در ورزشهای دیگر غیر از فوتبال میشوند
(رجبی و همكاران.)101 ،1390 ،
 :InMUحامیان مالی ترجیح میدهند برای معرفی کاالی خود در ورزشی ورود یابند که مخاطب
بیشتری دارد؛
 :InMVاساساً شبكههای تلویزیونی با رویكرد درآمدزایی در حوزة ورزش به فعالیت میپردازند .تلویزیون
بیشتر طرفدار پخش فوتبال است؛ زیرا ،بحث تبلیغات بین دو نیمه و قبل و بعد مسابقات سودآور
است.
 :InSNدر برخی رشتههای ورزش حرفهای ،بهعلت وجود جذابیت مالی تلویزیون ورود مییابد.
سهولت جذب مخاطب :دسترسی آسان به انبوه مخاطبان بالفعل که برای آنها ورزش موردنظر (عموماً)
فوتبال جذابیت دارد ،میتواند یكی از دالیل تمایل تلویزیون به پخش مسابقات ورزشهای رسانهای
باشد.
کردی ( ،)1386کرمی و همكاران ( )1392نشان دادند که بیشترین درصد زمان نمایش مسابقات
مربوط به فوتبال بوده است .تعدادی از مصاحبهشوندگان اعتقاد داشتند یكی از دالیل اصلی توجه
تلویزیون دولتی ایران به ورزشهای رسانهای (عمدت ًا فوتبال) ،سهولت جذب مخاطب و تعداد بیشمار
مخاطب بالفعل است .این امتیاز نشاندهندة این است که مخاطبان زیاد سود قابلتوجهی از بخش
تبلیغات و حامیان مالی نصیب تلویزیون میکنند.
 :InSHتلویزیون براساس تقاضای اجتماعی پیش میرود .برخی ورزشها جذابیت و طرفدار ندارند.
 :InSJتلویزیون تالش کند مخاطبان را به رشتههای ورزشی دیگر نیز عالقهمند سازد .عالقه به فوتبال
به اندازة کافی وجود دارد.
 :InMSتلویزیون بهدنبال ایجاد جذابیت و ایجاد ذائقه در ورزش نیست؛ بلكه بهدنبال این است که ذائقة
موجود را بشناسد و به آن پاسخ دهد.
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ب -شرایط تأثیرگذار (مداخلهگر)
محدودبودن تعامل دوسویة تلویزیون و سازمانهای ورزشی در سایر رشتهها :ارتباط بین سازمانهای
ورزشی و تلویزیون بهویژه گروههای برنامهساز ورزشی ،الزمة ایجاد تعامل درست و دوسویه میان آنها
است که به بهبود پوشش خبری و رقابتی و سایر مؤلفههای توسعة هر رشتة ورزشی کمک میکند .با
توجه به تأثیر رسانه در توسعة رشتههای ورزشی ،باید اولویت هریک از فدراسیونها ارتباط رسانهای
باشد .در هر سازمان ورزشی ،مسئول ارتباط با رسانهها روابطعمومی سازمان است که نقش اساسی در
ارائة خدمات به رسانهها ،جذب و پشتیبانی اعضای رسانه ،اطالعرسانی بهموقع و عمل به خطمشی
ارتباطی سازمان دارد .در مصاحبهها به موانع زیادی در ایجاد ارتباط سازنده و دوسویه اشاره شده است
که مشكالت بر دو دستة مشكالت ارتباطی تعامل با سازمانهای ورزشی و مشكالت تعامل با شبكههای
تلویزیونی هستند.
 :InMRهمكاری ارگانهای ورزشی با تلویزیون بههمراه عزلونصبها تغییر میکند؛ بنابراین ،تلویزیون
مجبور است براساس سیاستگذاریهای خود عمل کند .نبود ثبات مدیریتی در فدراسیونها بر روابط
آنها با تلویزیون اثرگذار است.
 :InMVروابط عمومی هر فدراسیون باید راهبرد هر شبكه را بشناسد و با تمام شبكههای تلویزیون
ارتباط برقرار کند.
نبود رقابت رسانهای :در بسیاری از رسانههای دیجیتال ،مالكیت خصوصی شبكهها ،مكانیسم تحویل
محتوا و پرداخت حق دسترسی ،بهطور قابلتوجهی رابطة رسانه و ورزش را تغییر میدهند (هاچینس
و راو  .)363 ،2009 ،غیررقابتیبودن یكی از عوامل رشدنكردن رسانهها شناخته میشود .رقابت واقعی
زمانی میسر است که مدیریت مراکز رسانهای کامالً جدا از هم باشند و بهصورت تخصصی فعالیت
کنند .انحصار تلویزیون (صداوسیما) در دست دولت منجر به نبود فضای رقابت رسانهای شده است.
در این شرایط ،تلویزیون و مطبوعات در انتخاب ورزشهای رسانهای و ورزشهایی که ازنظر جذب
مخاطب اولویت دارند و امكان پخش آنها فراهم است ،آزاد هستند و ازآنجاییکه بهلحاظ ظرفیت و
تعداد شبكهها محدودیت وجود دارد ،طبیعی است که امكان پخش بسیاری از رشتههای پربیننده
وجود نخواهد داشت .ورود بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی ،این ظرفیت را افزایش میدهد و
پخش سایر رشتههایی که ازنظر مخاطب و اولویت در مراتب بعدی هستند و ظرفیت عالقهمندی به
آنها در جامعه وجود دارد را امكانپذیر میکند.
 :InSFدر فضای رسانهای که دولتی است و رقابت وجود ندارد ،احساس نیاز به افراد متخصص برای
پیشیگرفتن از شبكة دیگر وجود ندارد.
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 :InSIبهدلیل نبود رقیب ،تلویزیون نمیتواند بیش از توانایی خود برای حق پخش بپردازد؛ پس ،ورزش
حرفهای از یكی از مهمترین منابع درآمد خود محروم میماند .تلویزیون انحصاری است و منابع آن از
دولت تأمین میشود.
 :InMSتا رقابت وجود نداشته باشد ،کیفیت تغییر نخواهد کرد.
جذابیت رویدادهای خارجی :عالوهبر پخش مسابقات مهم بینالمللی و منطقهای ،اغلب مسابقات
باشگاهی مهم جهان از تلویزیون پخش میشوند و مسابقات باشگاههای مهم اروپا و بریتانیا در خبرها
و برنامههای ورزشی تلویزیون ایران از جایگاه مهمی برخوردارند .توجیه این بازنمایی تاحدودی ازطریق
تقاضای اجتماعی مخاطبان برای دیدن این مسابقات است (فاضلی .)103 ،1385 ،مصاحبهشوندگان
تأکید داشتند که پخش مسابقات لیگهای معروف دنیا بر وضعیت پوشش داخلی تأثیر دارد و با توجه
به محدودیت ظرفیت و تعداد شبكهها ،فرصت پخش سایر رویدادهای داخلی نظیر بسكتبال ،والیبال،
هندبال و غیره را میگیرد .بنابر نظر اکثریت ،این عامل جزو عوامل تأثیرگذار معرفی شده است؛ هرچند
میتواند جزو شرایط علی نیز قرار گیرد.
 :InSTاین لیگها تمام شاخصهای حرفهای را دارند .مخاطب درپی لذت و زیبایی است و امكانات
شنیداری و دیداری ما برای کیفیت پخش مسابقات داخلی به کیفیت زیاد لیگهای خارجی نمیرسد.
 :InSTتماشای مسابقات لیگهای خارجی بیشتر با ذائقة مخاطبان هماهنگی دارد تا مسابقات داخلی
غیرفوتبالی.
 :InSZآیا کیفیت پوشش تصویری مسابقات داخلی با مسابقات لیگهای خارجی برابر است؟
تنوع سلیقه :در کشور پهناور ایران با تفاوتهای جغرافیایی و اقلیمی فراوان ،مسلم است که زمینة
مناسب برای رشد بسیاری از رشتههای ورزشی وجود دارد و طبیعی است که این ظرفیت در بستری
از رشتههای متنوع وجود دارد .عالقهمندان زیادی به رشتههای متنوع ورزشی نظیر اسكواش ،کبدی،
جودو ،بدمینتون و سایر رشتهها وجود دارند؛ اگرچه مانند عالقهمندان فوتبال انبوه نیستند؛ بنابراین،
تلویزیون میتواند به هریک از این رشتهها سهم متناسبی اختصاص دهد و تصاویری از جذابیت خاص
هریک از این رشتهها را در ساعات مناسب پخش کند تا عالوهبر معرفی ،عالقهمندسازی و تبلیغ این
رشتهها ،زمینة بروز و ظهور آنها را در جامعه گسترش دهد.
 :InMSمتأسفانه باوجود عالقهمندان به پخش مسابقات لیگ به سایر رشتهها چندان توجه نمیشود.
 :InMSکسی که به فوتبال عالقه دارد ممكن است به سایر رشتههای دیگر نیز عالقهمند باشد.
 :InMVباوجود سلیقههای مختلف ،رشتههای ورزشی محدودی پخش میشوند.
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ج -شرایط زمینهای (بستر)
تمرکز سلیقه :همسو با این مقوله ،پژوهش شبكالئی و محمدخانی ( )1391نشان داد نخستین عاملی
که صداوسیما را ناگزیر از پخش برنامههای ورزشی و بهخصوص فوتبال کرده است ،تقاضای اجتماعی
گسترده برای فوتبال است .در کشور ما به فوتبال اهمیت زیادی داده میشود؛ درحالیکه سایر رشتهها
از این توجه محروم هستند .این موضوع در شرایطی است که عملكرد یک دهة اخیر ورزش کشور
نشان داده است موفقیتهای فوقالعادهای در رشتههای مختلفی چون والیبال ،بسكتبال ،فوتبال
ساحلی و رشتههایی نظیر کشتی آزاد ،کشتی فرنگی و تكواندو روی داده است؛ اما ،باوجود موفقیتهای
جهانی و المپیكی این رشتهها ،همچنان مسابقات لیگ فوتبال پخش میشوند .رشد میزان هوادارن
سایر رشتهها در ایران در این سالها چشمگیری بوده است که بههیچوجه نمیتوان از آن چشمپوشی
کرد .عالوهبراین ،باوجود بازیهای جذاب ،حضور ستارههای فراوان و استقبال بینظیر تماشاگران از
این رقابتها ،سهمی از پخش تلویزیونی ندارند و اولویت پخش تلویزیونی ترجیحاً فوتبال است.
 : InSJتلویزیون تالش کند مخاطبان را به رشتههای دیگر نیز عالقهمند سازد؛ زیرا ،عالقه به فوتبال
به اندازة کافی وجود دارد.
 : InSQپخش مسابقات فوتبال که برای تمام طبقات و سنین مختلف جذابیت دارد ،کافی نیست.
محدودبودن تعداد و ظرفیت شبكهها :برخی از بزرگترین باشگاههای ورزشی در جهان دارای یک کانال
هستند یا در شبكههای ورزشی دیگر سهام دارند .در کشور ما ،بهدلیل نبود شبكههای خصوصی بهسبب
دولتی و انحصاریبودن تلویزیون ،دسترسی محدود و ناشناختهبودن شبكة ورزش بهعنوان پایگاه
ورزشی ،مسلم است که این موارد باعث کاهش فضای پخش ورزشی میگردند و وقتی این فضای
محدود بین چند رشته تقسیم شود ،سهم بیشتر به ورزشی میرسد که دارای مخاطبان بیشتری است
و زمینة مالی برای تلویزیون فراهم میکند .ازیک سو ،تغییر نام و موقعیت شبكة سه سیما از شبكة
ورزش به شبكة جوان و تغییر رویكرد این شبكه و ازسویدیگر ،ناشناختهبودن و دسترسی محدود به
شبكة ورزش باعث شده است این فضا محدودتر بهنظر رسد؛ بنابراین ،در شرایط کنونی ،تلویزیون
نمیتواند پاسخگوی نیازهای ورزشی متنوع باشد؛ زیرا ،فضای محدود دارد و همین فضا نیز ویژة
رشتههای خاصی است.
 :InSOشبكة ورزش ،ازنظر دسترسی و شناختهشدن در بین مردم مطرح نیست .شبكة ورزش مدت
محدودی است که سراسری شده است و بههمیندلیل هنوز بین مردم شناختهشده نیست.
 :InSYشبكة ورزش جایگاه و پایگاه مردمی را آنگونهکه شبكة سه داشت ،پیدا نكرده است.
 :InMZتازمانیکه بحث تأسیس تلویزیون خصوصی را جدی نگیریم ،تحرک و پویایی در اقتصاد ورزش
بهوجود نمیآید.
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 :InMTبا انتشار شبكههای خصوصی رقابت ایجاد میشود و شبكههای دولتی قطعاً به کیفیت پخش و
تنوع آن اهتمام میورزند.
ظرفیت زیاد داخلی در رشتههای مختلف :نمایش مسابقات سایر رشتههای ورزشی میتواند به توسعة
آن رشته و نیز ترغیب و ایجاد اقبال عمومیکمک شایان توجهی کند .تلویزیون ظرفیت پخش همة
این مسابقات را ندارد؛ زیرا ،براساس سالیق مدیران ورزش تلویزیون و تعداد بیننده ،پرطرفدارترین
رشتهها بهترتیب اولویت پخش میشوند و سایر رقابتها درقالب خبر ورزشی منعكس میشوند؛
بنابراین ،میتوان گفت زمینه و تنوع وسیعی از مسابقات داخلی با سطح جذابیت قابلقبولی پیش روی
تلویزیون قرار دارد و با توجه به ظرفیت محدود شبكههای تلویزیونی ،این مؤلفه زمینة انعكاس نامطلوب
مسابقات رشتههای مختلف را فراهم کرده است.
 :InSHباید شبكههایی داشته باشیم که بتوانند در پخش مسابقات ورزشی مختص سایر ردههای سنی
مثل نوجوانان مانور دهند.
 :InSOدر تلویزیون به بحث اطالعرسانی و خبر بهخوبی پرداخته میشود .خبر ورزشی در تمام
بخشهای خبری وجود دارد.
 : InSQرشتههای ورزشی محبوب را در ردههای مختلف سنی پخش کنیم تا الگویی ورزشی برای
سنین مختلف داشته باشیم.
 : InMVلیگهای ایران در چندین رشتة متنوع هستند؛ اما ،همین تعداد لیگ از ظرفیت تلویزیون
دولتی خیلی بیشتر است .ازبین همین تعداد ،بیشتر فوتبال لیگ برتر را پخش میکند.
د -راهبردهای کنش -واکنش
کمبود تحلیلهای علمی سازنده و همسو با توسعه :طبق نظر مصاحبهشوندگان ،درحالحاضر حجم
وسیعی از برنامههای گفتوگومحور ورزشی به بیان انتقادات ،اختالفات و حواشی ورزش حرفهای بهویژه
مسائل باشگاههای فوتبال ،اختالفات مدیران و غیره میپردازند و زمان برنامهها را بهخود اختصاص
میدهند .آنها تأکید کردند که باید از فرصت این برنامهها برای اهداف توسعه استفاده کرد و مسائل
را بهگونهای مطرح کرد که درنهایت ،اهداف توسعه را بههمراه داشته باشد؛ بنابراین ،تحلیلهای
علمیسازنده و بهجا میتوانند کمککننده باشند و کمبود آنها در فضای کنونی برنامههای ورزشی
احساس میشود .برخی تأکید داشتند که تحلیل کارشناسانة رسانهها در قبل و بعد از مسابقات متفاوت
است و بازنماییها غیرواقعبینانه است .فاضلی ( )1385با جداسازی دو مقولة واقعیت فوتبال و بازنمایی
فوتبال تأکید میکند که رسانهها هر چیزی ازجمله فوتبال را بهنحوی از راه گزینش صحنههای خاص،
ارائة تفسیر ،تأکید بر زبان و افراد مشخص ،برجستهسازی ،کموکاست صحنهها ،افزودن صحنههای
تبلیغی و غیره طوری دستكاری میکنند که روایت دلخواه رسانهای از آن تولید شود .رسانهها میتوانند
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مدیران ،مربیان ،ورزشكاران و تمامی نهادها و کارگزاران نهاد ورزش را نقادانه مخاطب قرار دهند؛
هرچند میزان توان نقد رسانهها به چگونگی گردش آزاد اطالعات ،میزان شفافیت و پاسخگویی مدیریت
ورزش کشور بستگی دارد؛ ازاینرو ،نقدهای رسانهای تنها درزمینة نقدهای کارشناسی مسابقات و
چگونگی عملكرد مربیان و ورزشكاران است که بیشترین کارایی و توان خود را میتوانند نشان دهند
و درزمینة مسائل کالن مدیریت ورزش همانند سایر عرصههای مدیریتی کموبیش با همان
محدودیتهای سیاسی روبهرو هستند (فاضلی.)105 ،1385 ،
 :InSFدر برنامههای گفتوگومحور ،میزان توجه به ورزش حرفهای مطلوب است و مشكل ،نبود توجه
به مقوالت توسعة واقعی آن است.
 : InSFپیگیری و نظارت تلویزیون مرتبط با موضوعات و مشكالت اساسی ورزش باشد.
 :InSKبا سازوکارهای علمی و مدیریتی خاص ورزش حرفهای به موضوعات پرداخته شود .متأسفانه،
اکنون مسائل ورزش حرفهای درحد کلیشه و بسیار نازل در تلویزیون مطرح میشوند.
 :InSMحضور کارشناسان و تحلیلهای علمی و قوی از مصادیق توسعة ورزش ازطریق تلویزیون است.
 :InSIدر برنامههای گفتوگو محور ،از فرصتها برای توسعة فرهنگی ،اخالقی ،محیط حقوقی ،منابع
مالی ،منابع انسانی ،تجهیزات و امكانات استفاده نمیشود .تلویزیون با معرفی استانداردها و شاخصهای
ظاهری ،ساختاری و زیرساختی (بهلحاظ بهرهوری و زیباییشناختی) نقش مؤثری در توسعة
زیرساختها و شرایط دارد.
توجه محدود به ایجاد ذائقه و ترغیب :بهدلیل اینكه تلویزیون تنها به رشتههای رسانهای توجه میکند
(مقولة محوری) و با توجه به شرایط زمینهای و شرایط تأثیرگذار (تعداد و ظرفیت محدود شبكهها،
تمرکز سلیقه بر فوتبال و پخش رویدادهای خارجی) طبیعی است که توجه کم و ناکافی به ایجاد ذائقه
به سایر رشتههای ورزشی ،معرفی آنها و ایجاد اقبال عمومی برای این رشتهها وجود دارد؛ بنابراین،
سایر رشتهها در کانون توجه تلویزیون نیستند ،معرفی نمیشوند و بینندگان تصویری از این رشتهها
در ذهن خود ندارند .نكتة دیگری که در ارتباط با این مقوله و مقولة بعد دارای اهمیت است ،این است
که ایجاد ذائقه و ترغیب باید برمبنای امكانات و ظرفیت موجود انجام گیرد؛ یعنی ،به رشتههایی توجه
شود که امكانات آموزشی و دسترسی به شرایط انجام آنها امكانپذیر باشد و بهعالوه ،با ویژگیهای
بومی ،فرهنگی ،مالی و استعداد کشور سازگار و منطبق باشند .دراینراستا ،کرمی و همكاران ()1392
درزمینة شبكة ورزش معتقد هستند که تغییر ذائقة مخاطب ازجمله عواملی است که در مأموریت و
رسالت شبكة ورزش تأثیرگذار است .شبكة ورزش باید سیاست تغییر ذائقة مخاطبان را درپیش گیرد
و سعى کند آنها را به رشتههای جدید عالقهمند کند .امكان ایجاد تغییر ذائقه و آشناکردن مخاطب
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با رشتههای جدید ورزشی ،زمینة عالقهمندی مخاطب را فراهم میکند تا این تغییر نگرش براساس
تجربه و آگاهی صورت گیرد (کرمی ،قاسمی و نعمتی.)1392 ،
 :InSLشبكة ورزش بیشتر بر رشتههایی که اقبال عمومی به آنها در جامعه بیشتر است ،تأکید کند.
نقش تلویزیون برای رشتههای ناشناخته و کمطرفدار ورزش حرفهای بسیار سازنده است.
 :InMSتلویزیون میتواند ازطریق معرفی رشتة ورزشی و ایجاد اقبال عمومی به آن رشته ،نقش زیادی
در توسعة یک رشتة ورزشی شود .هنگامیکه اقبال عمومی به یک رشته زیاد میشود ،آن ورزش در
رسانه (تلویزیون) پررنگ نشان داده میشود .تلویزیون بهدنبال ایجاد جذابیت و ایجاد ذائقه در ورزش
نیست؛ بلكه به دنبال این است که ذائقة موجود را بشناسد و به آن پاسخ دهد.
 :InSOایجاد ذائقه ورزشی از طریق شبكه ورزش باید بهدرستی صورت گیرد و تاکید بر آن دسته
رشتههای ورزشی باشد که امكانات و شرایط توسعه آن تا حدی در جامعه فراهم است ،این راهكار ،در
گرایش عامه به ورزش های جدید و توسعة آن در جامعه بسیار سودمند خواهد بود.
عدم پوشش برمبنای امكانات و ظرفیت موجود :تنوع مسابقات رشتههای ورزشی در تلویزیون محدود
است و دیدن مسابقات یک رشتة ورزشی ازطریق تلویزیون میتواند بینندگان را با آن رشته آشنا کند
و زمینة عالقه و انگیزه به آن را توسعه بخشد.
 : InSMنمایشدادن ورزش میتواند انگیزه برای ورزش ایجاد کند.
 :InMVباوجود سلیقههای مختلف رشتههای محدودی پخش میشود.
 :InSOشبكة ورزش بیشتر متمرکز بر رشتههایی شود که ظرفیت رشد و توسعة آنها در کشور وجود
دارد.
 :InSJتلویزیون باید رویكرد خود را از فوتبالمحوری به توسعة رشتههای جدید تغییر دهد.
ه -پیامدها
تضییع حقوق سایر رشتهها :در این مقوله ،مصاحبهشوندگان بهطور ویژه به توجه بیشازحد به فوتبال
نسبت به سایر رشتههای ورزشی انتقاد دارند .براساس مدل استخراجشده ،یكی از مهمترین پیامدهای
توجه به ورزشهای رسانهای ،تضییع حقوق رسانهای سایر رشتهها است .شبكالئی و محمدخانی
( )1391معتقدند که تلویزیون عالقة ذاتی به ورزش تجاری ازجمله فوتبال ندارد؛ اما ازآنجاییکه ورزش
موجب سودآوری برای رسانه میشود ،پوشش و پخش فوتبال به کسب سود بیشتر کمک میکند و
باوجود سیاستهای عامهپسند دولت و توجه روزافزون دولتمردان به فوتبال ،طبیعی است که در این
زمینة سیاسی مثبت ،فرصت برای تلویزیون است تا با توجه بیشتری به فوتبال بپردازد.
 :InSJتلویزیون تالش کند مخاطبان را به رشتههای دیگر نیز عالقهمند سازد .عالقه به فوتبال به اندازة
کافی وجود دارد.
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 :InSMتنها ،پخش مسابقات رشتة فوتبال که برای تمام طبقات و سنین مختلف جذابیت دارد ،کافی
نیست.
 :InMVتلویزیون بیشتر طرفدار پخش فوتبال است؛ زیرا ،بحث تبلیغات بین دو نیمه و قبل و بعد از
مسابقات ،سودآور است.
 :InMVهمین تعداد لیگ نیز از ظرفیت تلویزیون دولتی خیلی بیشتر است .فقط فوتبال لیگ برتر
همین را پخش میکند.
 :InMXاغلب برنامههای ورزشی تلویزیون حول محور فوتبال هستند.
تضییع حقوق سایر مؤلفهها :مصاحبهشوندگان به توضیع ناعادالنة زمان و میزان برنامههای ورزش
حرفهای در مقایسه با سایر مؤلفههای تربیتی و همگانی انتقاد داشتند و پیشنهادهایی برای حل این
مشكل در شبكههای تلویزیونی ارائه دادند؛ ازجمله اینكه هر شبكه برمبنای راهبرد خود به تولید و
پخش برنامههای ورزشی مبادرت ورزد .همچنین ،در برنامههای گفتوگومحور به انتقاد از عملكرد
تلویزیون نیز پرداخته شود یا اینكه با مصوبات قانونی ،صداوسیما ملزم شود بخشی از درآمدی را که
از محل تبلیغات ورزش حرفهای کسب میکند ،به برنامهسازی ورزش همگانی و مشارکت در ورزش
اختصاص دهد .این بخش از یافتهها با نتایج پژوهشهای کردی ( ،)1386روشندل اربطانی ( )1386و
قاسمی و همكاران ( )1391همسو است.
 : InSBتلویزیون بر سیاستگذاریهای ناعادالنه بین چهار مؤلفة ورزش همگانی ،تربیتی ،قهرمانی و
حرفهای دامن میزند.
 :InSFسهم هر چهار مؤلفة ورزش در تلویزیون متوازن نیست.
 :InSEبهدلیل اینكه در تلویزیون هدف جلب مخاطب است ،ناگزیر اولویت با ورزش حرفهای است.
تقویت انگیزة مالی بهجای انگیزة بهداشتی :برجستهسازی دستمزدها و تأکید بر میزان ارقام پرداختی
به بازیكنان فوتبال ،تلقین اهداف مادی ورزش به جامعه و تقویت آنها ،انگیزههای مالی را درپی
خواهد داشت .تعدادی از مصاحبهشوندگان آثار زیانباری را برای این مسئله یادآور شدهاند .یكی از
مصاحبهشوندگان معتقد است که تبلیغ آشفتگی در مباحث مالی ازسوی برنامههای تلویزیونی به
توسعة ورزش حرفهای آسیب جدی وارد میکند .تلویزیون بدون توجه به سایر شاخصها و
استانداردهای دیگر ورزش حرفهای و نیز بدون ریشهیابی و تحلیل این مسائل ،بارها و بارها بحث
دستمزد ورزشكاران را موردسؤال قرار داده است و درخالل گفتوگوهای برنامهها ،گاهی به مقایسة
دستمزدهای بازیكنان یک رشته یا مقایسة دستمزدها در رشتههای مختلف پرداخته است.
مصاحبهشوندة دیگری معتقد بود که تلویزیون قبل یا حین طرح مسائل مالی بهویژه دستمزد بازیكنان،
ابتدا بستری انتقادی و همراه با موضع ایجاد میکند .این امر مسئله را پررنگ جلوه میدهد و توجه
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مخاطبان را به بحثهای مالی جلب میکند و درنهایت ،این نحوة تبلیغ منافع مادی و درآمدزایی،
جنبة بهداشتی ورزش را کمرنگ میکند و جای ترویج و معرفی ورزشهای تأمینکنندة سالمت را
میگیرد .عبارات قابلتوجهی از مصاحبهشوندگان در این زمینه عبارتاند از:
 :InSBتأکید بر دستمزدها نگرش و انگیزههای مالی را در نوجوانان باال میبرد.
 :InSLکدام برنامه را داریم که بخشی از آن به بحث پول ،دستمزد و جایزه پرداخته نشود؟ بازنمایی
ورزش در تلویزیون بدین شكل و با انگیزههای یکشبه (و با یک قرارداد) پولدارشدن است.
 :InSMتأکید بیشازحد مجریان بر ارقام پرداختی اثرات منفی بر ورزش دارد .جوان و نوجوانی که این
درآمد را حسابوکتاب کند ،دیگر به اهداف سالمتی و بهداشتی ورزش فكر نخواهد کرد.
 :InMXازبین سایر شاخصهای ورزش حرفهای ،به دستمزد و قراردادها توجه میشود و نبود سایر
شاخصها احساس نمیگردد.
ایجاد عالقه به پیگیری حاشیهها و اختالفات :صرف زمان زیاد برای بررسی مسائل حاشیه در ورزش و
درگیرکردن همیشگی مخاطب با چالشها و اختالفات در برنامهها ،بهتدریج این ذائقه و عالقه را در
مخاطب ایجاد میکند و باعث میشود مخاطب همواره پیگیر مسائل حاشیهای شود و به دیدن و
شنیدن آنها عادت کند .در حالت دوم ،مخاطب با دیدن این مسائل از فضای ورزش و مسابقات متنفر
میشود .قاسمی و همكاران ( )1391دریافتند که سهم موضوعهای حاشیهای در قسمتهای
گفتوگوی برنامة  90بیشتر از دو برابر بخشهای تولیدی برنامه است و پرداختن به مسائل حاشیهای
در پخش زندة برنامه ،به جنجالیترکردن این نوع قالبها منجر میشود .رسانهها در بازنمایی ورزش
تنها به بازنمایی مسابقات محدود نمیشوند و اغلب ،ابعاد و اختالفات شخصی قهرمانان ورزشی نیز در
کانون توجه رسانهها قرار میگیرند (فاضلی .)99 ،1385 ،نمایش صحنههای درگیری در افزایش جذب
مخاطبان اثرگذار است و صرفاً پخش اینگونه صحنهها ممكن است باعث بروز بیشتر چنین رفتارهایی
شود .در بیشتر موارد ،لحن شوخی و خنده وجود دارد و بروز اینگونه رفتارها توسط مجری ،باعث
میشود بیننده آنها را بامزه تلقی کند و به زشتی عمل واقف نباشد (قاسمی و همكاران .)1391
 :InSAذائقة مخاطبان به نقد منفی در ورزش عادت داده شده است .حتی تعداد قابلتوجهی از بینندگان
برنامة  90کودکان و نوجوانان هستند .بینندگان عادت کردهاند از چالشها و تخریبها لذت ببرند.
 :InSBتلویزیون بهعنوان یكی از عوامل خطدهنده ،ساعتها بر سر مسائل پیچیده ،اما پیشپاافتاده
وقت میگذارد ،به آنها جهت میدهد و مسائل ورزش قهرمانی و حرفهای را پررنگ میکند.
 :InSCجذب بیننده با پرداختن به حواشی ،بهجای تالش برای جذابسازی برنامهها و پرداختن به
واقعیتهای اصیل ورزشها انجام میشود.
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 :InSFبرنامههای خبری و مسابقات درجهت منفیگرایی و حاشیهسازی هستند و مردم را از فضای
مسابقات متنفر میکنند.
 :InMTوجود این همه برنامههای گفتوگومحور در شبكههای مختلف با موضوعهای بحث مشابه که
عمدت ًا حاشیه هستند ،نوعی موازیکاری است.
 :InMXبحثهای جذاب کلیشهای زمان زیادی از برنامه را به خود اختصاص میدهند.
در شرایطی که تلویزیون ایران دولتی است ،ورزش حرفهای از این فرصت اقتصادی بهرة چندانی
نمیبرد .تلویزیون ملی بهدلیل دولتیبودن نمیتواند بیشتر از توانایی خود برای حق پخش بپردازد .در
این زمینه ،عامل اصلی ،نبود فضای رقابت رسانهای (وجود انحصار) و نبود مسیر رقابتی درجهت
سودرسانی و خدمترسانی به ورزش حرفهای است؛ اما تلویزیون ملی در ابعاد دیگر میتواند با
فراهمسازی زمینة رشد ،فرهنگ و آگاهی مخاطب ،بازتولید گفتمانها ،ترویج فرهنگ هزینه برای
ورزش ،تحلیلهای سازنده و پرهیز از پرداختن بیشازحد به حواشی ،به توسعة ورزش کمک کند .در
شرایط فعلی ،تنها فوتبال و رشتههایی که رسانهای شدهاند و بینندگان زیادی دارند و نیز از محل
تبلیغات و حامیان ،به شبكههای تلویزیونی منفعت و سود میرسانند ،تلویزیون به آنها توجه میکند
و از نگاه تلویزیون ،سایر رشتههای ورزشی جذاب نیستند و برخی رشتهها دارای محدودیتهایی
هستند .یكی دیگر از مقوالت مهم در این پژوهش ،مسئلة حاشیهسازی و پرداختن به اختالفات و
حواشی است .این معضل ،ازسویی بر ذائقة مخاطبان بهسمت نقد و حاشیه تأثیر میگذارد و
ازسویدیگر ،وقت زیادی از برنامههای گفتوگو محور و تحلیلی را بهخود اختصاص میدهد و فرصت
پرداختن به مشكالت اساسی و مسائل با رویكرد علمی و استاندارد را میگیرد .به عقیدة کردی (،)1386
اگر رسانههای جمعی در ورزش ،اخبار کذب ،غیرواقعی و شایعات چالشبرانگیز منتشر کنند ،با شروع
بحثهای حاشیهای و متعارض درمیان گروههای یادشده ،نگاهها و برداشتها از مباحث علمی و اصلی
دور میشوند و درنهایت ،تنوع رشتهها و توسعة ورزش موردتوجه تلویزیون نیست و اگر تلویزیون به
ورزشی توجه نشان دهد و مخاطبسازی کند ،زمینة حرفهایشدن را در آن رشتهها بهوجود خواهد
آورد و اقتصاد آن رشتة ورزشی از محل تبلیغات و جذب حامیان بهحرکت درخواهد آمد.
پیام مقاله :یک گام اساسی برای رفع مشكالت ورزش حرفهای در تلویزیون ،درک صحیح و کامل از
شرایط ،امكانات و کاستیهای موجود است .با شناخت شرایط موجود و مشكالت واقعی میتوان
سناریویی از شرایط موجود ارائه کرد و برای ایجاد راهحلهای واقعی گام برداشت .این پژوهش با
رویكرد اکتشافی و براساس شرایط زمینهای موجود ،ازطریق مصاحبه به بررسی وضعیت ورزش حرفهای
در تلویزیون ملی میپردازد و پس از یافتن مسئله و مقولة محوری «توجه تلویزیون به ورزشهای
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 واکنش و پیامدهای آن را شناسایی- راهبردهای کنش، شرایط تأثیرگذار، بستر، شرایط علی،»رسانهای
.کرده و آنها در یک مدل پارادایمی ارائه کرده و دربارة آنها بحث میکند
از مهمترین مقوالت بهدستآمده در این پژوهش میتوان به اولویت برنامههای فراغتی و خبری برای
، تنوع سلیقه و درعینحال، جذابیت مالی، سهولت جذب مخاطب در رشتههای رسانهای،تلویزیون
 کمبود تحلیلهای علمی و سازنده و عدم پوشش برمبنای ظرفیت و امكانات،تمرکز بر سلیقة مخاطبان
 تضییع حقوق سایر، تضییع حقوق سایر رشتهها:موجود اشاره کرد که دربردارندة این پیامدها هستند
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Abstract
The purpose of this study is analysis of current state of professional sport in national TV.
This is a qualitative study using the Grounded Theory method. Data were collected
through review of documents and interviews. Theoretical saturation was achieved after 20
deep and semi-structured interviews with experts and managers in sport and media.
Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction.
The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1998).
Much attention to media sports identified as core phenomenon, other categories were
organized around Core phenomenon based on the paradigm model. These categories
include Casual Conditions, Contextual and Intervening Conditions, Strategies and
Consequences. Some of its Casual Conditions include: Priority leisure programs and news
on TV, Little media activity in other sports, financial benefits and easily attract audience.
Some of its Contextual and Intervening Conditions include: Lack of media competition,
large variety of different sports and variety of tastes. Its Reaction Strategies include: Lack
of scientific and constructive analysis, lack of coverage based on potential and possibilities
and finally some of its Consequences include: elite fostering, strengthening financial
incentives instead of health motivations and generate interest of following disputes and
problems.
Keywords: Professional Sport, TV, Grounded Theory
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