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تحلیل محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی با تأکید بر ورزش همگانی

حمید قاسمی1، سردار محمدی2 و حامد نظرویسی3
1. استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

2. استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه کردستان
3. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

مقدمه 
امروزه اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی برای سازماندهی به ورزش همگانی کشور خود با دیگر 
فعالیت های  با  این ورزش هستند.  برای رشد  برنامه های خالق  ارائه  کشورها رقابت می کنند و همواره در حال 
تفریحی در اوقات فراغت، اعضای خانواده به لذت و شادی دست می یابند و در پی آن، امنیت و آسایش روانی و 
اجتماعی، تأمین بهداشت و زندگی سالم به عنوان یكی از دستاوردهای تربیت بدنی فراهم می شود.) کالینز، 2002، به 
نقل از کردی 1386 (. فعالیت بدنی جزء مكملی از زندگی فرد و خانواده است و در ارتباط های خانوادگی و فعالیت 
های اجتماعی نقش بسزایی دارد) انورالخولی، 1381 (. یكی از این برنامه های خالق استفاده از رسانه های جمعی 
برای توسعه و نهادینه کردن ورزش در جامعه است. رسانه ها نقش محوری و غیر قابل انكار در توسعه و آگاهی 
و انتقال اطالعات به مخاطبین و تغییر افكار آنها دارند. رسانه های جمعی می توانند نقش مؤثر در باال بردن آگاهی 
عمومی و گسترش ایده های جدید داشته باشند) توکلی و همكاران، 2013 (. نتایج تحقیقات ابیویه) 2013 (که با مرور 
تحقیقات انجام شده تا سال 2012 در زمینه تأثیر کمپین های رسانه ای در بهبود فعالیت های بدنی در بزرگساالن انجام 
گرفت نشان داد که رسانه های جمعی اثر روشنی بر پیاده روی داشتند. اما تأثیر کمی در دستیابی شرکت کنندگان 
به سطح رضایت بخش  فعالیت بدنی داشته است. همچنین رسانه ها در کاهش بی تحرکی در افراد مؤثر بوده اند) 
ابیویه و همكاران، 2013 (. از سویی دیگر نتایج تحقیقات برخی از محققین دیگر حاکی از توجه نداشتن رسانه های 
جمعی به مقوله ورزش همگانی است. در تحقیق مرادی و همكاران) 1390 (صاحبنظران حوزه ی ورزش و رسانه 
اظهار داشتند که با وجود تأثیر رسانه های ورزشی بر توسعه ورزش همگانی، رسانه های ورزشی در برنامه ریزی 
خود زمان الزم را به ورزش همگانی اختصاص نمی دهند و بیشتر برنامه سازی ها مختص ورزش های قهرمانی و 
حرفه ای است) مرادی و همكاران، 1390 (. شبكه های تلویزیونی نقش کلیدی در افزایش عالقه عمومی در بین سایر 
رسانه ها دارند. در این میان از رسانه های محلی به ویژه شبكه های استانی به عنوان رسانه ای با ویژگی های بومی 
و محلی منطقه، میتوان بعنوان ابزاری مؤثر در جهت رشد و توسعه ورزش و نیز گرایش مردم به انجام فعالیت های 
ورزشی اشاره نمود. شبكه هاي تلویزیونی استاني با توجه به در دسترس بودن، زمینه و فرصت مناسب براي در کنار 
مردم بودن با شناسایي دقیق اولویت هاي استان و نیازهاي مخاطبان مي توانند در شرایط مختلف جریان ساز باشند. 
تولید برنامه هایی در خصوص مؤلفه های ورزشی) تربیتی، همگانی، قهرمانی، حرفه ای و همچنین حوزه فرهنگی 
ورزش (بیان تأثیرات پیشرفت این مؤلفه ها با حضور کارشناسان علوم ورزشی می تواند در توسعه ورزش استان سهم 
بسزایی را داشته باشد) نظرویسی، 1392 (. با توجه به نقش غیر قابل انكار تلویزیون که در تسریع پیشرفت ورزشی 
استان ها می تواند داشته باشد و اینكه بسیاری از سوزه های رسانه ها در استان هاست، با انجام تحقیقات و بررسی 
های مختلف می توان شبكه های استانی را ابزاری در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه ورزش در کشور قرار  داد. 
گذشته از تأثیرات متقابل تلویزیون و ورزش بر یكدیگر، توجه به محتوا و نوع برنامه های ورزشی نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار است. پس از تعیین محتوای برنامه های تلویزیونی، ضروری است تمهیدات الزم برای اصالح آنها مدنظر 
قرار گیرد. در کشور ما نیز صدا و سیما توجه ویژه ای به ورزش دارد و به همین دلیل باید به بررسی محتوای برنامه 
های ورزشی آن پرداخته شود، تا با توجه به پژوهش های انجام شده، نقاط ضعفی که در برنامه های آن وجود دارد، 
مورد اصالح قرار گیرد. بنابراین نقش برنامه های ورزشی در پرداختن به مؤلفه های ورزشی به ویژه ورزش همگانی 
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نیاز به بررسی و مطالعه دارد. لذا در این پژوهش قصد داریم با طرح این پرسش که وضعیت پوشش ورزش همگانی 
در برنامه های ورزشی شبكه های تلویزیونی استانی به چه صورت است؟ و اصوالً چه تفاوتی در حوزه ی مذکور در 

میان شبكه های حوزه تحقیق وجود دارد؟ به مقایسه محتوای برنامه های ورزشی این شبكه ها بپردازیم.
روش تحقیق 

روش تحقیق در این پژوهش، ازنظر استراتژی توصیفی، از نظر مسیر اجرا، تحلیل محتوا و از نظر هدف کاربردی 
می باشد به لحاظ جمع آوری داده ها روش اسنادی) کتابخانه ای (و از نظر رویكرد زمانی حال نگر، همچنین از نظر 
دوره زمانی مقطعی است. که به بررسی توصیفی _ تحلیلی تعداد 327برنامه ورزشی شبكه های تلویزیونی استان های 
تهران، خوزستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در مدت زمانی چهار ماه اختصاص پیدا کرد. این 
برگه شامل 14 مقوله اصلی و 148 واحد تحلیل بود. تعیین روایی آن توسط چند نفر از کارشناسان و اساتید حوزه 
مدیریت رسانه و ورزش و عینیت آن نیز با استفاده از فرمول کاپا انجام گردید که میانگین ضریب توافق کدگذاران برابر 
با 93درصد بود. در نهایت، توصیف داده ها با استفاده از میانگین و درصد فراوانی محاسبه و از طریق آزمون کای 
دو سؤاالت تحقیق بررسی شدند.توصیف داده ها با استفاده از میانگین و درصد فراوانی محاسبه و از طریق آزمون 

کای دو سؤاالت تحقیق بررسی شدند.
یافته ها 

داده های جدول1- حاکی از آن است که در مجموع 327برنامه ورزشی پخش شده در مدت زمان تحقیق، برنامه 
های ورزشی شبكه استانی کردستان رتبه اول و شبكه های تهران، خوزستان مشترکًا دوم و استان خراسان رضوی نیز 
در رتبه سوم قرار گرفته است. اما از لحاظ پوشش مؤلفة ورزش همگانی نتایج کامال متفاوت می باشد. به طوریكه 
از میان سیماهای استانی مورد نظر، تنها شبكه تهران با تولید و پخش 15برنامه ورزشی) 4/6درصد (به مقولة ورزش 

همگانی پرداخته و دیگر شبكه ها در این رابطه برنامه ای نداشته اند.

جدول1- توزیع فراوانی مطلق و تجمعی متغیر فراوانی مؤلفه های ورزشی به نمایش درآمده در برنامه های ورزشی

کلترکیبیحرفه ایقهرمانیهمگانیفراوانیشبکه های استانی

تهران
513513366فراوانی

%2.02%1.01%6.4%9.0%6.4درصد فراوانی

خوزستان
0060666فراوانی

%2.02%3.81%008.1درصد فراوانی

کردستان
093035148فراوانی

%7.52%6.4%2.9%09.11درصد فراوانی

سیستان و بلوچستان
08130315فراوانی

%6.51%2.9%9.0%05.5درصد فراوانی

خراسان رضوی
03215406فراوانی

%3.81%8.31%7.3%09.0درصد فراوانی

کل
513666381723فراوانی

%0.001%0.65%2.02%3.91%6.4درصد فراوانی
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جدول2- نتایج آزمون کای دو

ارزشpدرجه آزادیمیزان آماره کای دو

95.1621100.0

همانطور که در جدول2- نیز مشاهده می کنید، بین محتوای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی استانی بر 
.) p≥0,05 (اساس پوشش مؤلفه های ورزشی اختالف معناداری وجود دارد

بحث و نتیجه گیری
هدف از تحقیق حاضر مقایسه محتوای برنامه های ورزشی سیمای استان ها با تأکید بر پوشش ورزش همگانی 
بود. طبق داده های جدول 1، چهار شبكه ی استانی خوزستان، کردستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان به 
صورت اختصاصی ورزش همگانی را مورد پوشش قرار نداده اند و تنها شبكه استانی تهران با پخش برنامه صبحگاهی 
با محوریت ورزش همگانی به این مقوله بسیار مهم و کلیدی پرداخته است. نتایج حاکی از توجه ویژه سیمای استان 
ها به ورزش های قهرمانی و حرفه ای بود. به طوربكه ورزش قهرمانی 19/3درصد و ورزش حرفه ای 20/2درصد 
را به خود اختصاص داده است. نتایج این تحقیق با تحقیقات افروزه) 1391 (، قاسمی) 1390 (، کرمی) 1390 (، 
مرادی) 1390 (که در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که رسانه های ورزشی ورزش همگانی را در اولویت آخر 
اطالع رسانی قرار داده اند، همسو است. البته 56درصد برنامه ها به صورت ترکیبی به سه مؤلفه پرداخته است که 

عمدتاً مربوط به برنامه های خبری بود.
بنابراین رسانه ها باید از شیوه های متنوع و به روز برای توسعه ورزش همگانی بهره بگیرند. با توجه به کارکردهای 
رسانه های محلی از جمله ایجاد وحدت، همگرایی و همراهی مردم تحت پوشش خود و اعتماد مخاطبین به آنان، 
و همانطور که در زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار هستند؛ می بایست با استفاده های از ابزارهای 
اندیشه و احساس، اخبار و تبلیغ، نشر و آگاهی دادن، و همچنین قانع سازی مخاطب به فصلی مشترک و در آخر به 

هدف نهایی که توسعه ورزش همگانی در بین تمام مردم جامعه می باشد، دست پیدا کرد.
واژه های کلیدی : رسانه های جمعی، ورزش همگانی، شبكه های تلویزیونی استانی، برنامه ورزشی
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