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  تلويزيون و ورزش در زندگي روزمره

  ) ورزش در ايران تحليلي در پيوند رسانه و ( 
  

 
  1بتول عرب نرمي

 ايران علوم ورزشي، دانشگاه دامغان، تربيت بدني و استاديار گروه .1

 
 

  چكيده 
از بين . عنوان يك رابطة فرهنگي و تجاري براي هر دو صنعت نيازمند مديريت مناسب است پيوند بين ورزش و رسانه به

ة پخش زنده و امكان مشاهدة تصاوير، تأثير بيشتري در پيوند رسانه و ورزش داشته واسط بههاي جمعي تلويزيون  رسانه
محوري آن در فعال كردن زندگي عامة   مشي تلويزيون با توجه به انحصاري بودن اين رسانه در ايران و نقش خط. ستا

با (هايي است كه بتوان از طريق آن، تلويزيون را در خدمت سطوح پاية ورزش  مردم، نيازمند تحقيق و بررسي در مورد راه
اين . كاهد نمي) اي و ورزش قهرماني ورزش حرفه(جه به سطوح باال اين امر از اهميت تو. قرار داد) ها حفظ جذابيت

هاي ورزشي  پژوهش با در نظر گرفتن نقش فعال مخاطب ورزشي به ارتباط ورزش در زندگي روزمرة مخاطبان با برنامه
در . ورزشي استهاي  ها مصاحبه با مخاطبان برنامه آوري داده رويكرد پژوهش تحليلي و ابزار جمع. پردازد تلويزيون مي
تفصيل بيان شده  ها تفكيك جنسيت در نظر گرفته شده و نقش تلويزيون در زندگي ورزشي زنان و مردان به تحليل داده

براساس نتايج پژوهش شرايط موجود تلويزيون نقش چنداني در تعريف و شكل دادن به زندگي افراد در بعد . است
هاي ورزشي تلويزيون و  بندي برنامه دهي و زمان روي آوردن مخاطبان در شكل بدني ندارد، اما احتماالً  مشاركت و فعاليت

  .پخش موجود نقش دارد
 

  هاي كليدي  واژه
.تلويزيون، رسانه، زندگي روزمره، مخاطب، ورزش
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   مقدمه
 موجب ،يجمع هاي رسانه كمك به آن تيتقو و ورزش تماشاي اي ورزش در شركت به جامعه ليتما

). 20( شود مي جامعه آن افراد اعمال و التيتخ اي افكار در يورزش هاي تيفعال شتريب يگستردگ
خصوص پخش زندة  و به تلويزيون، قدرتمندترين رسانه در صنعت ورزش در پنجاه سال گذشته بوده

همچنين ورزش ). 25(مسابقات به توسعة گستردة مخاطبان و تزريق سرمايه به ورزش منجر شده است 
تعداد زيادي از مردم ورزش را از . محور است طة كليدي در فرهنگ جهاني، كااليي رسانهعنوان يك نق به

ميزان شايان توجهي پخش تلويزيوني ورزش وجود دارد و پخش ورزش از . كنند تلويزيون تماشا مي
هاي بزرگ  هاي ورزشي و ليگ با وجود اين، فقط رويداد. براي تبليغات است اي تلويزيون وسيلة عمده

اظهار نظر دربارة مرگ تلويزيون  2000اگرچه در اواسط دهة . شوند ستند كه از تلويزيون پخش ميني
عنوان بخش مهمي از  نشده، بلكه تلويزيون همچنان به گونه نياتنها در عمل  معمول بود، نه ازحد شيب

). 19(نگي است دهد و يك قدرت عمدة فره ها در بسياري از جوامع به حيات ادامه مي انداز رسانه چشم
ها، اقشار بيشتري را  هاي سني مختلف نسبت به ساير رسانه دليل داشتن مخاطبان با گروه تلويزيون به

تصوير در دنياي امروز تجربة انساني را از واقعيت دگرگون دهد، اما  تحت تأثير و نفوذ خود قرار مي
اگرچه رسانه او را با واقعيت آشنا . ها دارد اي ثانوي از واقعيت ساخته و به همين سبب انسان تجربه

واسطه با واقعيت باز داشته و در واقع انسان به برداشتي ثانويه از  سازد، حس انسان را از برخورد بي مي
شود كه با چه  بنابراين مسئله دربارة تمامي تصاوير تلويزيون مطرح مي). 2(واقعيت دست يافته است 

دهند و آن را در مفهوم تصوير  ودن را مقولة اساسي رسانه بازتاب ميو چه راهبرد اساسي، ديداري ب  شيوه
بديهي است كه لحظة بازتاب به ادراك مربوط است و نه به وضعيت استثنايي . سازند انباشته مي

براي تبيين . شود عنوان عنصري مهم در اثرپذيري مطرح مي بنابراين نقش مخاطب به). 2(تلويزيون 
قرائت و   آيا مخاطب از قدرت گزينش،آميز وجود دارد كه  دو سؤال مناقشه نقش مخاطب همواره اين

هاي او،  ها هستند كه ضمن شكل دادن به باورها و نگرش معناسازي متن برخوردار است يا اين رسانه
يند ارتباط و امحور با تأكيد بر اهميت فر هاي مخاطب نظريه كنند؟ از واقعيت تعيين مي او را  سازي مفهوم

ها و پيام را به  در معناسازي، تعبير و تفسير پيام، قدرت و اهميت رسانهاو قدرت  و مخاطبفعال  قشن
ها و رفتار  ها در تأثيرگذاري بر نگرش محور بر قدرت رسانه هاي رسانه نظريهكه  ، درحاليرسانند حداقل مي

اي مورد توجه  طور گسترده بهاي  فضاي رسانه). 17(كنند  ميسازي او از واقعيت تأكيد  مخاطب و مفهوم
رويكرد رسانه به ابعاد مختلف ورزش با تأكيد بر توجه . محققان حوزة ورزش و فعاليت بدني قرار دارد
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هاي محدود دغدغة  و رشته) اي ورزش قهرماني و حرفه(ها به سطوح عملكرد باال  ازحد رسانه بيش
هاي بسياري از  ه و مشاركتي در پژوهشبسياري از محققان است و مسئلة توجه محدود به ورزش پاي

مشي تلويزيون با توجه به انحصاري بودن اين رسانه در ايران  خط. طور جدي مطرح شده است محققان به
هايي است كه  محوري آن در فعال كردن زندگي عامة مردم نيازمند تحقيق و بررسي در مورد راه و نقش 

قرار داد؛ اين امر از ) ها با حفظ جذابيت(طوح پاية ورزش بتوان از طريق آن، تلويزيون را در خدمت س
دهند  ها نشان مي پژوهش. كاهد نمي) اي و ورزش قهرماني ورزش حرفه(اهميت توجه به سطوح باال 

پرداختن به سطوح پاية ورزش، با احساس مشاركت و انگيزة عمل همراه است كه به توسعة ورزش و 
د و زمينة افزايش حضور مردم در فضاهاي ورزشي و آگاهي آنها در شو افزايش سالمت اجتماع منتهي مي

 .)23، 24(سازد  تر را مهيا مي مورد فرايندهاي ورزش، زمينة ارتقاي سالمت و تداوم رفتارهاي فعال
توانند نقش مهمي را در تغيير شدت در چگونگي درك معناي ورزش نقش دارند، در نتيجه مي ها بهرسانه

اي است و  گيري رسانه بخش چشمگيري از افكار عمومي تحت تأثير جهت. كنند زي ميدرك از ورزش با
محور، اسميت و  در حمايت از نظريات رسانه. گذارندها بر تعبير و نگرش ما از ورزش تأثير ميرسانه

 هاي جمعي با قابليت نفوذ در باورها، هنجارهاي اجتماعي و دريافتند كه رسانه) 2015( 1بونفيگليولي
كننده  هاي شخصي، ارزش راهبردي دارند و مدافع تغيير سياست براي ايجاد يك محيط حمايت رفتار

تواند  ها ميشده در رسانه ها و مطالب درج محتواي برنامه) 1386(به نظر كردي . ندا براي زندگي فعال
هاي بسياري  سيهمچنين نتايج برر. تأثير بسزايي در پيشرفت و بهبود وضعيت ورزش كشور داشته باشد

طور كلي  محققان به). 5،7،9،11،18،21(هاي ورزش تأييد كرده است  نقش تلويزيون را در توسعة مؤلفه
ايم، اما  گذار مواجه هاي تأثير اند كه با كمبود دانش در زمينة توليد محتوا و پيام ها دريافته در اين بررسي

در اين . ناچيزي در مطالعات داشته است  هميپذيري از رسانه س تاكنون بررسي نقش مخاطب در تأثير
) نظام توليد، محتوا و مخاطب(هاي بومي مربوط به ابعاد مختلف رسانه و ورزش  زمينه الزم است پژوهش

بررسي نقش مخاطب نيازمند . اي در ايران سير تكاملي را طي كند با در نظر گرفتن شرايط نظام رسانه
با توجه به تنوع و گستردگي مخاطبان . گيرنده باشد مخاطب تصميمهايي است كه در آن  ورود به زمينه

. ورزش تلويزيوني و نبود پژوهشي در زمينة نقش مخاطب ورزشي، دانش بومي در اين زمينه وجود ندارد
محور، رويكرد اين پژوهش با در نظر گرفتن  محور با نظريات مخاطب هاي رسانه بنابراين در تقابل نظريه

دريافت،  ةبراساس نظري .محور است مخاطب گي مخاطب در خلق معنا، به نفع نظريات توانايي و ويژ
                                                           

1. Smith  & Bonfiglioli 
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اين  رو ازاينتواند معاني مختلفي داشته باشد؛  است، بدين معنا كه مي) گشوده( اي باز هاي رسانه پيام
 هاي فرهنگي خويش دست به تعبير و كنندگان پيام هستند كه با توجه به متن پيام و زمينه دريافت

پيام را براساس اهداف ايدئولوژيك و منافع خود رمزگذاري  گر در الگوي هال، ارتباط. زنند تفسير پيام مي
كند، اجباري در پذيرش پيام  كننده كه در فرايند ارتباط نقش رمزگشا را بازي مي كند، ولي دريافت مي

ها و   آن را در چارچوب ديدگاه وكرده شده ندارد، و در برابر معانيِ ايدئولوژيك پيام مقاومت  دريافت
هاي مختلف ورزش از تلويزيون، اين مطلب  با انعكاس مؤلفه ).15( كند تجربيات خود تحليل و ارزيابي مي

توان در تأثير تلويزيون بر تعريف و  نقش مخاطب را نمي. كند در خصوص مخاطب ورزشي نيز صدق مي
تر يا  د مخاطب وجود دارد كه اين تأثير را پررنگهايي در خو مؤلفه. تلقي وي از ورزش ناديده گرفت

بايد در بافت زندگي روزمره نگاهي به تأثير تلويزيون انداخت و ) 2008( 1به نظر لمبو. سازد تر مي كمرنگ
هاي استراحت و تفريح روزمره در نظر  عنوان بخشي از برنامه بازسازي استفادة مردم از تلويزيون را به

دو عامل مخاطب و محتواي تلويزيوني براي پاسخ به اين پرسش كه ارتباط ورزش در نظر گرفتن . گرفت
هاي ورزشي تلويزيون چيست، مسئله را  با برنامه) تعريف، تلقي و عمل(در زندگي روزمرة مخاطبان 

هاي  بنابراين شناخت و تفكيك مخاطب فعال يا منفعل براساس ميزان استفاده از برنامه. كند پيچيده مي
براساس پيشينة مرتبط با پژوهش، در فضاي محدود و . با توجه به انواع محتوا ضروري است ورزشي

شده از تلويزيون قابل تعريف  هاي ورزشي درك طور كلي دو حيطه براي فعاليت پيچيدة تلويزيوني به
ي و ديگري هاي مل يافته در بيشتر شبكه ها و تبليغات سازمان ها، ايده است؛ ورزش براي تماشا با برنامه

صورت  شده به هاي متنوع و تبليغات سازماندهي ها، ايده ورزش براي مشاركت و آموزش بدون برنامه
ها  نتايج پژوهش. محدود و اين به معناي كمرنگ كردن بعد فرهنگي مشاركت در ساعات پرمخاطب است

، 2ساز ورزشي سيما هاي برنامه ه هاي توليد، تأمين و پخش در گرو دهد كه برخالف اولويت نشان مي
هاي  و حواشي مرتبط با رشته ها اي، اختالف هاي رسانه اولويت تلويزيون در عمل، پرداختن به ورزش

اكنون اين سؤال  ).3،9،11(محدود و پرطرفدار براي جلب توجه مخاطب در ساعات پربيننده است 
ي و ورزش براي تماشا، آيا شود كه با در نظر گرفتن تأكيد عملي رسانة ملي بر بعد سرگرم مطرح مي

، محصوالت و )ذائقة پذيرش و استقبال: رويكرد ورزشي مخاطبان(تعبير ورزش در فرهنگ عامه 
                                                           

1. Lembo  
ريزي، ادارة كل  مركز طرح و برنامه). 1391(هاي اجرايي توليد، تأمين و پخش سازمان سيما ن ضوابط و رويهبازتدوي. 2

 .ريزي محتوايي ريزي راهبردي، مديريت برنامه معاونت برنامه
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است؟ پيشنهاد اين پژوهش براي پاسخ به اين  هاي تلويزيوني را در شرايط موجود شكل داده  برنامه
هاي  در قالب(هاي ورزشي  ري از برنامهگي منظور بهره پرسش، ايجاد تقابل بين روي آوردن به تلويزيون به

بخش . ، با رويكرد ورزشي و تمريني برخاسته از تعريف ورزش در زندگي روزمرة مخاطبان است)مختلف
، تفسير و برداشت )يا عدم انتخاب(توان از طريق سنجش فرايندهاي انتخاب  اول اين سؤال را مي

هاي ورزشي تلويزيون در  و نحوة استفاده از برنامههاي ورزشي، در نظر گرفتن ميزان  مخاطب از برنامه
ها و بخش دوم را با پرسش دربارة تعريف ورزش در زندگي روزمره و ارتباط آن با  انواع محتوا و قالب

  .هاي ورزشي انتخابي مخاطبان پاسخ داد برنامه
 

  شناسي روش
آوري نظر مخاطبان  با جمعاين پژوهش . جامعة آماري پژوهش مخاطبان تلويزيون ملي ايران بودند 

شده به  تلويزيون دربارة هدف انتخاب برنامة ورزشي، ميزان توجه، حجم و موقعيت زمان اختصاص داده
شده از ورزش در تلويزيون و زندگي  طور كلي دستيابي به همخواني هويت درك هاي ورزشي و به برنامه

به ارتباط رويكرد ورزشي و تمريني  محقق در حين مصاحبه سعي دارد. شود ورزشي افراد آغاز مي
هاي ورزشي دست يابد و دريابد كدام بر ديگري  شوندگان با الگوهاي روي آوردن به برنامه مصاحبه

ورزش از نظر شما "ساختاريافته با طرح يك سؤال  ها با استفاده از مصاحبة نيمه تأثيرگذار است؟ داده
ها از كلمات  آغاز شد و براي هدايت مصاحبه "؟شود چيست و در تلويزيون چگونه نمايش داده مي

 مرد 27 و) شاغل 10 و دار خانه 17(زن  27مصاحبه با  54. پرسشي چطور؟ چقدر؟ چگونه؟ استفاده شد
دقيقه و حداقل و حداكثر  29ها  ميانگين زماني مصاحبه. انجام گرفت) نفر بدون شغل 4 و شاغل 23(

هاي ملي، عدم استفاده از  ار ورود به پژوهش، دسترسي به شبكهمعي. دقيقه بود 40و 18ترتيب  زمان به
هاي ورزش از تلويزيون  هاي ورزشي و غيرورزشي خارجي و پيگيري متنوع و پراكندة برنامه ساير شبكه

با توجه به تنوع مخاطبان و  .توسط مخاطب در نظر گرفته شد) حداقل يك برنامة مرتبط با ورزش(
صورت ) شاغل يا بدون شغل(و اشتغال ) مرد و زن(تايج، تفكيك جنسيت منظور كمك به تحليل ن به

 "موضوعات"با مطالعة دقيق متن مصاحبه، . صورت متن نوشته شد بعد از ضبط به  هر مصاحبه. گرفت
ها،  پس از فرايند تلخيص و رمزگذاري براي كلية مصاحبه. عنوان واحد رمزگذاري استخراج شدند به
همچنين . ها توسط محقق دوباره بررسي شد گذاري ليت اطمينان، هماهنگي بين رمزمنظور افزايش قاب به
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افزايش  منظور برداري در تمامي مراحل كار به هاي پژوهش و يادداشت ثبت و مستندسازي تمامي گام
  . اعتبار پژوهش صورت گرفت

  

  نتايج
دست آمد و  ها به در مصاحبه ها و حذف جمالت زائد و تكراري مفاهيم اوليه پس از ثبت و تلخيص داده

ترين دريافت از بررسي كيفي و كمي مقوالت  مهم. بندي شد تر شناسايي و دسته در قالب مقوالت كلي
باورهاي متنوع و متفاوت مخاطبان نسبت به مفهوم ورزش در زندگي روزمره؛ . 1: شامل سه مورد است

همسويي زماني و . 3ف ورزشي تلويزيون؛ و هاي مختل هاي متفاوت از مفهوم ورزش در برنامه خوانش. 2
آوري  همچنين داليل روي.  هاي ورزشي تلويزيون با موقعيت زماني و ساليق مخاطبان محتوايي برنامه

هدف و  هاي ورزشي تلويزيون در گروه زنان شامل تماشاي بي متفاوت در زنان و مردان به تماشاي برنامه
ت، فقدان كاربرد در زندگي روزمره، فقدان آموزش ورزش و ، فقدان جذابي همزمان با كارهاي منزل

و فقدان سنخيت موضوعي و مضامين ) روز و متداول هاي به ورزش(فعاليت بدني به روز جامعه 
هاي ورزشي روزمره است و در گروه مردان شامل تماشاي  شده براي بازآفريني و خلق تجربه تجربه
روز بودن و داشتن موضوعي براي بحث و تبادل نظر است كه  همنظور لذت و رفع خستگي، ب ها به رقابت

 . شود تفصيل پرداخته مي در بحث به

 

  بحث
هاي  با برنامه) تعريف، تلقي و عمل(اين پژوهش سعي دارد بين ورزش در زندگي روزمرة مخاطب  

و انتخابگري  ها بر رويكرد ورزشي مخاطب ورزشي تلويزيون ارتباطي بيابد؛ بنابراين در تحليل مصاحبه
بر تصوير كلي  شوندگان عالوه دهد در ميان مصاحبه نتايج نشان مي. هاي ورزشي تأكيد شده است برنامه

هاي ورزشي مختلفي را  ايجادشده از ورزش تلويزيوني، باورهاي متفاوتي نيز وجود دارد، زيرا آنان برنامه
ت سودمند آن يا تماشاي مسابقات ورزشي كنند؛ برنامة ورزش صبحگاهي و تأثيرا براي تماشا انتخاب مي

بسياري از . گومحور و پيگيري حواشي يا خبر ورزشيو هاي گفت منظور سرگرمي يا برنامه متنوع به
بعد از كار و براي رفع ) نفر 18(گروه مردان . شوندگان معياري براي تماشاي تلويزيون نداشتند مصاحبه

براي ايجاد يك صدا ) نفر 21(كردند و زنان  را تماشا مي بخش فوتبال عنوان يك فعاليت لذت خستگي به
يا فرار از افكار روزمره تلويزيون را ) زدن سكوت منزل ناشي از تنهايي يا نبود تعامل بين اعضا بر هم(
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ي و تماشاي هدف يبها نيز اين  با ادامة مصاحبه. پرداختند كردند و همزمان به كارهاي منزل مي روشن مي
 9ها نشان داد تنها  تحليل مصاحبه. دار و شاغل كماكان مشاهده شد ژه در گروه زنان خانهوي همزمان به

عالقه به مشاهدة مسابقات ورزشي، پيگيري اخبار ورزشي و . نفر از زنان، تيم مورد عالقة ورزشي داشتند
با اين نتيجه همسو . محور ورزشي در زنان كمتر از مردان مشاهده شد وگو هاي گفت تماشاي منظم برنامه

هاي  رغم كار در خارج از خانه با مسئوليت معتقدند با توجه به زمينة زندگي زنان به) 1991( 1كانتز و ونر
اضافه شامل مراقبت، وظايف خريد، تغذيه و تميز كردن خانه، زمان اختياري كمتري نسبت به مردان 

هاي همزمان را  خشيدن به زمان فعاليتزنان ممكن است اغلب براي عمق ب استنباطعنوان يك  دارند و به
نياز به . نشان دهند  هاي خود عالقه پس جاي تعجب نيست كه زنان كمتر به تماشاي بازي. انجام دهند

طور  به. هاي زنان تأكيد شد هاي ورزشي در بيشتر مصاحبه ايجاد جذابيت و بازآفريني تجربه در برنامه
هاي ورزشي تلويزيون ملي در جلب توجه زنان  كه برنامه شود ها استنباط مي كلي از تحليل مصاحبه

رسد  نظر مي موفق نيستند، زيرا انتخاب و پيگيري منظم يك برنامة ورزشي زماني براي زنان منطقي به
كه از جذابيت كافي برخوردار باشد و حداقل يكي از ابعاد اين برنامه تجربة زندگي ورزشي آنان باشد، اما 

شده براي  محور و تحليلي، فاقد مضامين تجربه وگو هاي توليدشده در قالب گفت نامهدر شرايط موجود بر
كننده  كوايل تقويت را پيامد قابل مشاهدة توجه گزينشي دريافت در تأييد اين مطلب، مك. زنان هستند

ل، همچنين براساس مدل احتمال تفصي .كند هاي وي سازگاري دارد، تعريف مي به محتوايي كه با ديدگاه
آساني با  ها، عاليق و احتماالً پاسخگوي مشكالت خود بيابد، احتماالً به فرد وقتي پيام را متناسب با نياز

هاي ورزشي متناسب با  احتماالً دريافت پيام. پردازد شود و به پردازش فعال اطالعات آن مي آن درگير مي
ا تصوير مثبتي از يك برنامة ورزشي نيازها و عاليق اين دسته از مخاطبان ناچيز است و در ذهن آنه
بنابراين هر دو گروه زنان شاغل و . مداوم، هدفمند، مفيد و سازنده براي خود و فرزندان وجود ندارد

شوند، زيرا از نگاه زنان  هاي ورزشي تلويزيون محسوب نمي طور مسلم مخاطب جدي برنامه به دار خانه
اي با موضوعيت ورزش زنان در عرصة  هاي تلويزيوني برنامه هكننده در پژوهش، در ميان انواع برنام شركت

تندرستي و آمادگي جسماني يا برگزيدة مسابقات و پيگيري مشكالت و حواشي ورزش بانوان طراحي 
كرمي و . هاي ورزشي تلويزيون مطابقت دارد ها با نتايج تحليل محتواي برنامه اين يافته. شود نمي

، به در تلويزيون ايران پرداختن به ورزش بانوان ةشيو تصويري جامع از افتيدر يبرا )1391(همكاران 
هاي تلويزيوني با رويكرد ورزش بانوان پرداختند و دريافتند هاي ورزشي شبكهتحليل محتواي برنامه

                                                           
1  . Gantz & Wenner  
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در  است ودرصد  84 /3 مردان درصد و در مقابل براي 3/3ها  سهم بانوان از مدت زمان نمايش برنامه
ها  تحليل مصاحبه. نشد زنده مربوط به بانوان نمايش داده ورزشي ةگونه مسابق هيچ پژوهش مدت اجراي

انتخاب زنان به  معمولطور  گيري براي انتخاب يك برنامة تلويزيوني، به دهد در فرايند تصميم نشان مي
 و تيتربنقش زنان در  و آموزش همچون يموضوعات به ميمستق طور بهكه  است ييها برنامه ريسانفع 
توان نتيجه گرفت كه هنگام تماشاي  مي. دارند ديتأك يپزشك و يسرگرم ،يآشپز ،يدارخانه و ميتعل

و تجربة دليل نبود سنخيت موضوعي  ها با دنياي واقعي، به ها و موقعيت برنامة ورزشي و مقايسة شخصيت
دليل زنان زمان به همين . ردي به زندگي روزمره وجود ندانيبازآفراحساسي و فكري يا واقعي، تعميم و 

پرداختن به حواشي فوتبال،  .دهند اختصاص مي) ها انواع محتوا و قالب(هاي ورزشي  كمتري را به برنامه
هاي ورزشي روزمره براي زنان و  اي مردان در خلق تجربه ها و ساير مسابقات قهرماني و حرفه ليگ

دهند و در انعكاس مسابقات و  اين موقعيت قرار نمي گاه خود را در گذار نيست و آنها هيچ دختران تأثير
تجربة ": گويد مي 6شمارة  شونده مصاحبه. شود هاي زنان مسلمان تنها به پوشش خبري اكتفا مي رويداد

مربوط به اي وجود داشت  حداقل اگر برنامه... ام نه در فضاي مسابقات ام نه در ورزشگاه بوده واقعي نداشته
توانستم بفهمم كه افراد زيادي مانند من نيز همين  تحركي، مي مبارزه با خودم براي غلبه بر تنبلي و بي

آيند  كنند كه بر آن فائق مي مشكل را دارند و همين ورزش روزمره براي آنها نيز سخت است و چه مي
دهد زنان براساس  ا نشان ميه دار و متفاوت در مصاحبه هاي معنا وجود ديدگاه. "خيلي بهتر بود

صورت محدود براي ايجاد هويت ورزشي خود مخاطب برنامة ورزشي  هاي اجتماعي مختلف و به نقش
تواند براي كسب هويت در دنياي مردانة  ديدن يك برنامة پرطرفدار ورزشي از سوي زنان مي. شوند مي

ارتباطي با انگيزة ورزش كردن من  ها اين برنامه " "گويد مي 17شوندة شمارة  ورزش باشد؛ مصاحبه
اگر هم روزي مخاطب . كنند بينند و در مورد آن صحبت مي در محيط كارم همه برنامة نود را مي... ندارد

. "و حرفي براي گفتن داشته باشم دارم نگهروز  و پيگير اين برنامه بشوم، براي اين است كه خودم را به
براي زنان نيست و مخاطب زن  "زندگي واقعي "ها شبيه به  مهاز برنا كي چيهرسد محتواي  نظر مي به

شود تا بتواند براساس آن رفتارهاي فردي و اجتماعي ورزشي  متوجه ريشه و خاستگاه ورزشي خود نمي
از اين مطلب كه جنسيت، ) 1991(همسو با اين نتايج كانتز و ونر . را تحليل، تفسير و بازآفريني كند

. كنند دهند، حمايت مي هاي تلويزيوني را تحت تأثير قرار مي ة مخاطب با ورزشها، تجرب نقش و هنجار
هاي تلويزيوني، دوستان و  هاي تلفني دريافتند انگيزة زنان از تماشاي ورزش آنان براساس مصاحبه

در تأييد اين مطلب كه  .خانواده، ارتباط با مد، و داشتن دليلي براي همراهي دوستان و خانواده است
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 13شوندة شمارة  ها بازنماي ورزش زنان نيست و با آن فاصله دارد، مصاحبه واي بيشتر برنامهمحت
تماشاي . روزي براي من هم اتفاق بيفتند واقعاًهاي ورزشي  توانم فكر كنم كه اين تجربه نمي": گويد مي

اين همه  كنم و ديدن هايي را كه در ورزش جامعه است درك مي واقعيت. كند آنها مرا سرگرم مي
اما . تري نسبت به موفقيت قهرمانان ميهنم داشته باشم شود قضاوت آسان مشكالت و اختالفات سبب مي

زن  21شوندة شمارة  اين عبارات مصاحبه. "گذارم طور منظم وقت نمي هاي ورزشي به براي تماشاي برنامه
عنوان مخاطب جدي  ان بهدانم زن بعيد مي " :كند كرده در رشتة علوم ورزشي جلب توجه مي تحصيل

هاي ورزشي محيط  مطرح باشند، زيرا محيط ورزش در تلويزيون و دنياي واقعي مردانه است، در بحث
كه آقايان در محيط كار در خصوص باخت استقالل به  يك روز زماني. شود كار، كسي نظر مرا جويا نمي

مالي را بيان كردم، اما هيچ توجهي كردند، من تحليل خود و داليل احت يك تيم پايين جدولي بحث مي
در پاسخ من يكي از همكاران از من سؤال كرد كه همسرتان پرسپوليسي است يا . به حرف من نشد

كدام به اندازة جنسيت من معرف هويت ورزشي من  يعني مدرك، جايگاه و رشتة من هيچ! استقاللي
ن همسر من داراي هويت و حق هواداري نيست و از نگاه آنا) عنوان يك تماشاگر تلويزيوني حتي به(

عنوان تلقي  ، فعاليت بدني روزمره و منظم را بهشونده مصاحبهدر تعريف ورزش تقريباً تمام زنان . "است
كننده و  خود از ورزش مطرح كردند و شرايط موجود تلويزيون را فاقد عوامل برانگيزاننده، ترغيب

روز و متناسب با نياز  حبه بيان شد كه اگر رشتة ورزشي بهدر يازده مصا. دانند دهندة ورزش مي آگاهي
طور مداوم در ساعت مناسب پخش شود و در خصوص آن تبليغات صورت بگيرد،  شرايط جسماني به

ها  در بيان تعاريف و ديدگاه. طور منظم آن را پيگيري خواهند كرد مخاطب آن برنامه شده و هر روز به
هاي ورزشي  دو نفر، برنامه جز بهاز نگاه زنان . دار و شاغل وجود نداشت اختالف بسياري بين زنان خانه

و ارتباطي با ورزش روزمرة آنها ندارد و ) نفر 25(موجود در تلويزيون داراي عدم جذابيت و كاربرد است 
  ) .نفر 7(سازد  ارزش پيگيري و تماشاي منظم را ندارد و مخاطب را از فضاي مسابقات متنفر مي

هاي ورزشي تلويزيون داشتند و زمان  ها مردان عالقة بيشتري به برنامه حليل مصاحبهبراساس ت
سرگرمي، . كردند محور مي وگو هاي تحليلي گفت بيشتري را صرف تماشاي مسابقات ورزشي و برنامه

ها رفع خستگي و  در بيشتر مصاحبه. هاي ورزشي در مردان بود اولين دليل انتخاب اين قالب از برنامه
دليل ساعات روي آوردن به  نكتة ديگر اينكه به. رگرمي دليل تماشاي رويدادهاي ورزشي مطرح شدس

هاي سالمت و متناسب با  ، دريافت پيام)ساعات پربيننده در شب(تماشاي تلويزيون براي مردان 
 مشاركت در فعاليت بدني بسيار محدود و تفسير مردان از ورزش تلويزيوني پخش مسابقات و بررسي
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. حواشي با انگيزة تفريح و سرگرمي است و ارتباطي با فعاليت بدني روزانه و ورزش براي تندرستي ندارد
يك از  هاي مرتبط با مشاركت و سالمت نيز در هيچ نكتة جالب توجه اينكه ضرورت وجود اين برنامه

 4شمارة  شوندة مصاحبه. كنندگان مرتبط مشاهده نشد شوندگان مرد حتي تحصيل جمالت مصاحبه
گويند برنامة دوشنبه شب را ببينيم كه دربارة اتفاقاتي كه اين هفته  نشيني مي هر جايي مي": گويد مي

كه   11ة شمارة شوند مصاحبه ".كنند گويند و چه كسي را دعوت مي در مسابقات رخ داده است چه مي
چينم كه  ترم را طوري ميمن برنامة ": گويد مي ستعضو هيأت علمي در رشتة علوم ورزشي دانشگاه ا

همسو با . "شنبه صبح خالي باشد تا بتوانم با خيال راحت دوشنبه شب برنامة نود را ببينم روزهاي سه
هاي تلويزيوني  هاي تلفني انگيزة مردان از تماشاي ورزش براساس مصاحبه) 1991(پژوهش، كانتز و ونر 

مردان . لذت از تنش و نمايش عنوان كردند را روحيه، استراحت، نوشيدني، داشتن مطلب براي بحث و
هاي منتخب آنها  اغلب برنامه. آوردند شاغل معموالً پس از كار روزانه به تماشاي تلويزيون روي مي

كند كه ساعات  تأكيد مي) 1393(نرمي  در اين زمينه عرب. هاي خارجي است مسابقات فوتبال ليگ
اي،  هاي مختلف برنامه تصاص دارد و در ميان قالباي اخ هاي ورزش حرفه پربينندة شب به برنامه

توان استنباط كرد كه ذائقه و  مي. هاي خارجي بيشتر با ذائقة مخاطبان هماهنگي دارد مسابقات ليگ
ساز ورزشي را به سمت ذائقة موجود و پخش اين مسابقات  هاي برنامه گروه) مردان(استقبال مخاطبان 

 ).8(سازد  ها را عايد تلويزيون مي ل از تبليغات قبل و بين نيمهكند و سود اقتصادي حاص هدايت مي
بر پخش مسابقات مهم  هاي دولتي ايران، عالوهرسانه: كند بيان مي) 1386(همسو با اين نتيجه فاضلي 

هاي مهم  كنند و مسابقات باشگاهاي، اغلب مسابقات باشگاهي مهم جهان را پخش ميالمللي و منطقهبين
توجيه اين . هاي ورزشي تلويزيون ايران از جايگاه مهمي برخوردارنديتانيا در خبرها و برنامهاروپا و بر
همچنين به . گردد ي به تقاضاي اجتماعي مخاطبان براي ديدن اين مسابقات برميحدود تابازنمايي، 

. شاره كردندبدني از طريق تبليغ تجهيزات ورزشي ا  شوندگان مرد به تبليغ فعاليت ميزان كمتر مصاحبه
توجهم را تاك موردي نبوده است كه  تبليغ تردميل و تن جز به ": گويد  مي 12شوندة شمارة  مصاحبه

توانم ورزش  فوتبال پخش كند و من در حين تماشا نمي. جلب كند، تلويزيون كارش سرگرمي است
به محل كار  ادهيپاك پ يهوا يشده برا  گفته ونيزيتلودر  ": ديگو يم 18 ةشمار ةشوند مصاحبه و "كنم

) 2008( لمبو ران طوركههمانگروه مردان  در.  "كار را بكنم نيا ام يسالمت ياند برا بروم اما نگفته
تماشاي  رايز دارد، وجود روزانه اشتغال از پس ونيزيتلو به آوردن يدر رو يثبات و هماهنگ افت،يدر

  .ي كمتري نياز داردتلويزيون نسبت به كارهاي ديگر به انرژي فكري و عاطف



  )ورزش در ايران تحليلي در پيوند رسانه و (  تلويزيون و ورزش در زندگي روزمره 
 

 

 

599

اند و در معنا بخشيدن به متن  به اين معناست كه مخاطبان فعال هال نزد» خوانش مرجح«مفهوم 
اين شرايط خاص را خود متن، نهاد . شرايط خاصي است درنقشي اساسي دارند، اما فعال بودن آنها 

 .)17( كند عي او تعيين مياجتما ةويژه طبق زندگي اجتماعي مخاطب به ةمتن و تاريخچة توليدكنند
كنندگي و كاركرد خبري؛  زند؛ كاركرد تفريح و سرگرم هاي مردان حول دو كاركرد تلويزيون دور مي پاسخ

بعد . شود ها مشاهده نمي عنوان رسالت رسانة ملي در پاسخ و برخالف زنان توجهي به كاركرد آموزشي به
را در شكل دادن به فعاليت بدني روزمره شكل  بايست تلويزيون قدرت خود آموزشي جايي است كه مي

عنوان  تواند به اين كاركرد مي. بدني روزمره همراه باشد دهد و با دغدغة ذهني مخاطب نسبت به فعاليت 
هاي  هايي دربارة فعاليت بدني و اطالع از آن در حين تماشاي برنامه يك جذابيت مطرح شود؛ با نكته

هاي  هاي مرتبط با كودكان و نوجوانان، آموزش و سالمت به ارزش د كانالتر تعه نكتة مهم. كننده سرگرم
تأكيد ) 1390(در اين زمينه معتمدنژاد و منتظر قائم . ي و آموزش در رسانة ملي استرسان اطالع
هاي در ارزيابي كيفيت، محتوا بايد در مراحل طرح، تحقيق و نگارش، توليد و پخش با سياستكنند  مي

براي . هاي خاص شبكه و گروه مخاطب تعريف شود و تناسب داشته باشدسازي، سياستاصلي برنامه
تواند بيشترين ارتباط را با ورزش ، شبكة سالمت كه ميمايصداوسهاي مثال در سند عملكرد شبكه

يكي  ).13(ساعت برنامه، تنها سه ساعت را به ورزش اختصاص داده است  188همگاني داشته باشد، از 
هاي  مراتبي بودن حوزه هاي تلويزيون، سلسله سازي مناسب و كافي در شبكه ل عدم برنامهاز دالي

شود؛ چنانكه حوزة سياستگذاري  سياستگذاري تا توليد است كه سبب ابالغي شدن فرايند توليد مي
ها گروهها و ها، شبكه سازي، آنها را به معاونت هاي برنامه محورها و اولويت  سازمان سيما پس از تدوين

شود، بلكه با نظارت مي كيبوروكراتنظام توليد  تنها نهمراتبي  در نظام ابالغي و سلسله. كند ابالغ مي
از سويي ديگر، مديران . دهد ساز فرصت توليد خالقانه را از دست مياي، برنامهسنگين چندمرحله

هاي اجتماعي،  ارند، براساس خاستگاهعنوان افرادي كه بيشترين اثر را در توليد د ساز به هاي برنامه گروه
كنند و بر پاية آن ايده را شكل و شمايل  ها را تفسير مي فرهنگي، سياسي و اقتصادي خود متون سياست

ي است كه وقتي افراد ا گونه بهشوندگان تأكيد داشتند ماهيت تلويزيون  مصاحبه). 1(دهند  تلويزيوني مي
  بينندگان با انگيزة تفريح و سرگرمي. گيرندفعاليت بدني فاصله ميپردازند، از تحرك و  به تماشاي آن مي

اين مطلب با محتواي ورزش . برند هاي جذاب لذت مي پردازند و از ديدن برنامه به تماشاي تلويزيون مي
اي و قهرماني كه تماشاي مسابقات و لذت بردن از ديدن عملكرد ورزشكاران نخبه است، هماهنگ حرفه

هاي ورزشي  دهد كه برنامه شوندگان نشان مي اظهارات مصاحبه. ورزش همگاني مغاير است و با محتواي
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تلويزيون در درك معناي ورزش براي آنان نقش شايان توجهي نداشته و عادات و زندگي تمريني افراد 
اصلة محور، ف وگو هاي گفت موضوعيت و تحليل در برنامه. هاي ورزشي تلويزيون ندارد سنخيتي با برنامه

ها و  توسل به جذابيت حاشيه. هاي ورزش در زندگي روزمرة مخاطب دارد عميقي تا همخواني كاربرد
تواند رسالت  اي كه ناشي از مشكالت پاية ورزش كشور است، نمي اختالفات و مشكالت ورزش حرفه

جه محدود تو كنندة تواند توجيه به هر حال دامنة متنوعي از داليل مي. رسانة ملي را محقق سازد
هاي  ترين داليل آن عدم جذابيت برنامه از مهم.  هاي مرتبط با مشاركت باشد تلويزيون به برنامه

هاي مرتبط با  دهد برنامه هاي زنان نشان مي تحليل مصاحبه. مشاركتي و عدم استقبال مخاطبان است
و انگيزاننده داشته تواند به افزايش فعاليت بدني كمك كند و در عين حال نقش نگرشي  مشاركت مي

عنوان الگو  دريافتند همتايان و همساالن به )2014(و همكاران  1همسو با اين يافته همر. باشد
گردانندگان كليدي در جذب فعاليت بدني همساالن خود هستند و مشاهدة ورزشكاران نخبه احتماالً 

به اين نتيجه ) 2015(يگليولي همچنين اسميت و بونف .نقشي در ارتقاي فعاليت بدني افراد مسن ندارد
هاي جمعي در استراليا  رسيدند كه تجديد نظر در محتوا و تالش هماهنگ مورد نياز است تا رسانه

تحرك درگير  مخاطبان را با افزايش آگاهي و درك اهميت فعاليت بدني و تأثيرات منفي رفتارهاي كم
ها را به خود  خش زيادي از حجم برنامهمحور كه ب وگو هاي گفت شود در برنامه پيشنهاد مي. كنند

اي و بررسي  هاي ورزش حرفه ، حواشي و پيچيدگيها جاي پرداختن به اختالف اختصاص داده است، به
هاي راهبردي و اهداف بلندمدت مانند درصد  مسائل قهرماني، مسائل اساسي ورزش كشور، برنامه

تحركي در نوجوانان و كودكان پيگيري و  يوع بيتحركي، ش هاي ناشي از بي مشاركت مردم، ميزان بيماري
. نظارت شود تا از اين طريق تلويزيون بتواند در تحقق توسعة ورزش همگاني كشور راهگشا باشد

محتواي آموزشي و تبليغي ورزش براي سطوح مختلف جداگانه طراحي شود  شود همچنين پيشنهاد مي
زنان  بر اين مطلب  ...).بانوان، افراد چاق، معلول و اي، افراد باسابقه، حرفه كنندگان، نيمه شروع(

بيند،  كه مخاطب بتواند حركات ورزشي روزمرة خود را با تصاويري كه از تلويزيون مي تأكيدداشتند
هاي  هاي نمادين را كه قهرمانان و شخصيت ايجاد فضا) 1393(نرمي  در اين زمينه عرب. ارتباط دهد

براساس . كند دهند، توصيه مي ازند و مراحل فعاليت بدني را انجام ميپرد محبوب و الگو به نرمش مي
توان استدالل كرد كه در شرايط موجود تلويزيون نقش چنداني در تعريف و شكل  نتايج پژوهش نمي

بدني زنان و مردان دارد، بلكه با بررسي اجمالي موقعيت   دادن به زندگي افراد در بعد مشاركت و فعاليت
                                                           

1. Hamer  
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هاي ورزشي  بندي برنامه دهي و زمان توان دريافت روي آوردن مخاطبان در شكل ها مي مهزماني برنا
  .تلويزيون و پخش موجود نقش دارد
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