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تحلیل محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها باتاکید برورزش همگانی و بومی_ محلی

زهرا شاکرمی 1، محمد رضا هادی  2 و خاطره کرمی3
1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و مربی دانشگاه لرستان،

2. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و کارمند صدا و سیمای تهران، 3. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی و دبیر 
آموزش و پرورش

مقدمه 
تمایل رسانه های محلی به رشد و توسعه محلی باعث می شود که آنها بیشتر به مثابه یک مشوق و محرک عمل 
کنند.) 1 (. ورزش همگانی ورزشی است که بطور عمومی و در هر شرایطی قابل اجرا بوده و نیاز به تاسیسات و 
امكانات تخصصی خاصی نداشته  و برای سالمتی و گذراندن اوقات فراغت به اجرا در می اید)2(. رسانه ها از جمله 
تلویزیون، رادیو و مطبوعات در اشاعه هنجارهای اجتماعی بویژه ورزش سهم مهمی دارند. به همین منظور، اتحادیه 
اروپا شبكه رادیویی ویژهای را برای ورزش همگانی تاسیس کرده است )3(. بی تردید رسانهها و بخصوص تلویزیون 
که از جایگاه وسیع تری از بین اجتماع برخوردار است، می تواند موجب انتشار اخبار و افكار در جامعه ی باشند. از 
میان رسانههای حجمی، تلویزیون می تواند نقش عمدهای در ارتقای سطح ورزش ایفا کند )4(.در این پژوهش سعی 
بر این است به این پرسش پاسخ بدهیم آیا رسانه های محلی  به ورزش همگانی به خصوص رشته های بومی  محلی 
و آمیخته با فرهنگ و سرزمین خود می پردازند و آیا اختالفی در میزان پوشش این موارد در شبكه های استانی وجود 

دارد؟
روش شناسی تحقیق و تجزیه تحلیل داده ها

جامعه آماری تحقیق عبارتند از برنامه های ورزشی شبكه های تلویزیونی استانی )لرستان، مرکزی، کرمانشاه و 
تهران( در سال 1391 می باشد. به صورت تصادفی خوشه ای ابتدا یک فصل، سپس یک ماه و در نهایت یک هفته 
برگه  محتوایی  و  روایی صوری  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ورزشی چهار شبكه  برنامههای  و  انتخاب شد  تصادفی 
کدگذاری از طریق جمعآوری نظرات چند نفر از خبرگان ورزش و رسانه بر اساس ضریب توافق کدگذاران با محاسبه 
ضریب کاپا از طریق نرم افزاربرای هر مقوله بطور جداگانه سپس میانگین مقوله ها به میزان 0/91 درصد مورد تایید 
قرار گرفت و با استفاده از روش آمار توصیفی شامل جدول و درصد فراوانی، فراوانی و میانه محاسبه شده وآمار 

استنباطی از  آزمون خیدو استفاده شده ا ست.
یافته های پژوهشی
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جدول1توزیع فراوانی مطلق و تجمعی متغیر فراوانی رشته های ورزشی

فوتبال/دسته
فوتسال

تیراندازی با اسکیتکشتی
کمان

ورزش 
همگانی

ترکیبی از رشته 
های ورزشی

کل

400051102فراوانیتهران
درصد 
فراوانی

%2.4%0.%0.%0.%3.5%6.11%1.12

410046152فراوانیکرمانشاه
درصد 
فراوانی

%2.4%1.1%0.%0.%2.4%8.61%3.62

511456123فراوانیلرستان
درصد 
فراوانی

%3.5%1.1%1.1%2.4%3.5%8.61%7.33

100007181فراوانیمرکزی
درصد 
فراوانی

%1.1%0.%0.%0.%0.%9.71%9.81

41214410659فراوانیکل
درصد 
فراوانی

%7.41%1.2%1.1%2.4%7.41%2.36%0.001

جدول2 نتایج آزمون خی دو

ارزشpدرجه آزادیمیزان آماره کای دو

20.68150.14

بحث ونتیجه گیری
بررسي برنامه هاي ورزشي شبكه هاي تلویزیوني استان هانشان میدهد که 14/7 درصدبرنامه هابهپ وشش ورزش 
همگاني پرداخته است که سیماي لرستان وتهران هرکدام به تنهایي 5/3 درصدازمجموع کل ورزش همگاني را، به خود 
اختصاص داده اند. شبكه کرمانشاه در مقام بعدی قراردارد و شبكه مرکزي هیچ برنامه زنده یا تولیدي درمورد ورزش 
همگاني نداشته است.این درحالي ا ست که یكي ازپدیده هاي اجتماعي که درسال هاي اخیر رشدزیادي داشته وآحاد 
مردم را تحت تأثیرخودش قرارداده است ورزش همگاني است.با توجه به اینكه عنوان تحقیق بررسي شبكه هاي 
استاني ومحلي است باید سهم بیشتري را به ورزش هاي بومي و محلي و همگاني خود اختصاص دهند. که با نتایج 
تحقیق کرمي )1390( ،طلوعی و همكاران )1389(. بارفروش )1386( وفینالی و فوکنر) 2004 (،ظریفي و داوودي 
) 1390 (،صدیقی)1389( همخواني دارد که نشان مي دهد رسانه ملي کمتر به بعد همگاني و تفریحي ورزش تمایل 
دارد. لذا برگزاري مسابقه هاي بومی و محلی در مناطق مختلف با همكاري شبكه هاي استاني و ادارات کل تربیت 
بدنی در قالب جشنواره های بومی و محلی،تهیه و پخش مستند های بازی های بومی و محلی در شبكه ها، برگزاري 

همایش هاي علمي با موضوع رسانه هاي محلي و ورزش همگانی پیشنهاد می گردد.
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