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استفاده از ورزش با حوزه در سیماي جمهوري اسالمی ایران کژکارکردهاي شناسایی 
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٢٤/٣/١٣٩٤: تاریخ دریافت مقالھ  
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شناسایی کژکارکردهاي سیماي جمهوري اسالمی ایران در حوزه ورزش بود و از راهبـرد   ،پژوهش حاضرهدف 

فهرسـتی   ،در مرحله اول :ها در دو مرحله انجام شد گردآوري داده. گردیدپژوهش کیفی و تکنیک دلفی استفاده 

ـ     هاي گزارهاز  هـاي   اي و بررسـی نظریـه   همربوط به کژکاردهاي رسانه از طریق جسـت و جـو در منـابع کتابخان

شده به عنوان مبنایی  هاي استخراج در مرحله دوم گزاره ؛ سپسشد استخراج جمعی شده در حوزه ارتباطات بیان

ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفتند و با استفاده از تکنیک دلفی تـالش شـد تـا     براي تهیه یک پرسشنامه نیمه

 ،نفر از خبرگان و در رانـد دوم  20 ،در راند اول .ها کسب شود این گزارهنظران در مورد  آراي خبرگان و صاحب

هاي مدیریت  در حوزهنظران دانشگاهی  اعضاي گروه خبرگان مشتمل بودند بر صاحب .نفر مشارکت داشتند 17

ی یـ کـار اجرا  سال سابقه پانزدهش از یافرادي که داراي ب وورزشی، مدیریت رسانه، مدیریت دولتی و ارتباطات 

گزاره بـه   18در مجموع دو راند  .انتخاب شدند گیري هدفمند بودند که با روش نمونه و ورزش در حوزه رسانه

 6از خبرگان قرار گرفت و  درصد 60عنوان کژکارکردهاي رسانه تلویزیون در حوزه ورزش مورد توافق حداقل 

 بـا مفروضـات  نظـران   مورد توافق صاحب هاي هشت مورد از گزاره. دست نیاورده گزاره نیز حداقل اجماع را ب

بـا مفروضـات   هـا نیـز    باقی گـزاره  ونظریه استفاده و رضایتمندي  با مفروضاتسه گزاره سازي،  نظریه برجسته

منطبـق  تمـایالت   مبتنی بـر نظریه سازي، وابستگی مخاطبان، هویت اجتماعی، هژمونیک و  هاي چارچوب هنظری

 ،نیسـت ورزش  گذار مثبت دراثریک پدیده  تنهاتلویزیون، سازد رسانه  میهاي این پژوهش آشکار  هیافت .هستند

پرداختـه شـده    ل کمتر بـه آنهـا  حاه ب دارد که تادر کنار انبوهی از کارکردهاي مثبت، کارکردهاي نامطلوبی بلکه 
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  .رمق سازد رنگ و بی آن در ورزش کم متنوع کژکارکردهاي
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  مقدمه

و ارتباطات  رسانه نظریهوجود دارند که بر در حوزه علوم اجتماعی هاي و رویکردهاي متعددي  چارچوب

گرایی، مارکسیسم، حوزه جامعه انبوه، کارکرد نظریهمانند مفاهیمی  ها و چارچوب ؛هستندتاثیرگذار  جمعی

ها تغییر کرده  ها، تاثیر هر یک از این دیدگاه رسانه نظریهدر طول توسعه تاریخی  .مومی و آزادي مطبوعاتع

بسیاري از  .(Williams, 2003: 22) در مورد میزان نفوذ آنها نیز اختالف نظر وجود دارد و البته است

و  ١گراییدکارکر هم مرتبط هب نظریهتوسط دو ند که تحقیقات ارتباطات جمعی نظران اعتقاد دار حبصا

هایشان معطوف به  ریشهکه ها  نظریهاین  ،ی مانند پارسونزه متقدمیندر دیدگا .دنشو هدایت می ٢گرایی کثرت

. داردجامعه و حکومت قرار  ازغیرانتقادي  رویکردبر یک  شانتاکید ،است پس از جنگ در آمریکاهاي  نگرش

ئی زرا به عنوان جنهادهاي مختلف جامعه نقش  -گرایی  کثرت - کارکردگرایی و مظهر سیاسی آن  از این منظر،

-Williams, 2003, p: 46) دکنن یسازي م کند مفهوم می را حفظ هایی که جامعه خوب از فرایند ابالغ ارزش

نظران  به طوري که صاحب ؛متحول شده استکردگرایی در گذر زمان کار نظریهاما این نوع نگاه نسبت به  .(47

ابداع مفاهیمی نظیر . اند را مورد نقد قرار داده متقدمینهاي مطرح شده توسط  فرض پیشمرتون  خري مانندأمت

نقد  ،تاکید داشت بر مثبت بودن کارکردهاکه را ، آشکارا دیدگاه کارکردي پارسونز مثبت و منفیکارکردهاي 

هاي  توانند به حفظ بخش که ساختارها یا نهادها می همچنان ٣به عقیده مرتن). 146: 1382 ریتزر،( ده استکر

ها و  نقش بر این اساس،. ها پیامدهاي منفی نیز داشته باشند توانند براي آن دیگر نظام اجتماعی کمک کنند، می

 .دنسازي شو نیز مفهوم )٤کژکارکردها( عد منفیو در ب یرندباید مورد تجدید نظر قرار گ هانهاداین کارکردهاي 

. هاي جمعی صورت گرفته است این پژوهش با هدف شناسایی این ابعاد منفی و کژکارکردها در حوزه رسانه

سیماي جمهوري اسالمی  هب تنها و بنا بر اصل تحدید موضوعی، هاي جمعی حیطه رسانه گستردگیدلیل البته به 

معناي مورد نظر خود به در انتقال  تصویر رسانه به دلیل برخورداري از یرا اینز ،شده است پرداختهایران 

رسانه یک این  ،نظران تا حدي که از منظر برخی صاحب) 1391خجسته، ( بسیار قدرتمند است مخاطب

فرض  پیش ).1386فر،  فهیمی( گیرد فرآیندي است که در آن وجود انسان شکل می بلکه ،صرف نیست آوري فن

از آن فقط نتایج بتوان یک پدیده مثبت ناب نیست تا صرفاً تلویزیون، ی این پژوهش این است که رسانه اساس

اي است که در کنار انبوهی از کارکردهاي مثبت، کارکردهاي نامطلوبی دارد  تلویزیون، رسانه. مثبت انتظار داشت
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این  .)1386زکی، ( پیوندد یبه صورت نامقصود به وقوع مو  استکه برخالف خواست گردانندگان آن 

. هاي مختلفی امکان وقوع دارد که در این پژوهش بر حوزه ورزش تمرکز شده است کژکارکردها در حوزه

. گیرد منتشر شده و مورد بحث و بررسی قرار می هرساناین ورزش یکی از مسائلی است که به طور فراوان در 

اما متاسفانه  Tز موضوعات روزمره تلویزیون تبدیل شده استهاي ورزشی به یکی ا رویدادپخش  ،به عنوان مثال

 و ها جنجال به زدن دامن با ،ورزشی اي حرفه میادین اخبار انعکاس کارکرد بر عالوه رسانهکه این شاهدیم 

شود که این  این مسائل سبب می. کند می سرگرم را جهان سراسر در بیننده هزاران روزه هر پرده، پشت مسائل

  "کند؟ رسانه تلویزیون چه کژکارکردهایی در ورزش ایفا می"سی به ذهن متبادر شود که ال اساؤس

و  الزم نبوده انسجامصورت گرفته است، اما این مطالعات داراي  سؤالاي پیرامون این  مطالعات پراکندهاگر چه  

با هدف شناسایی که وهش این پژدر  .نتوانسته است این کژکارکردها را از زوایاي مختلف مورد توجه قرار دهد

ه است تا این کژکارکردها با استفاده از تکنیک دلفی تالش شدصورت گرفته،  کژکارکردها در حوزه ورزشاین 

  .نظران و خبرگان استخراج شوند و با مراجعه به آراي صاحب

  در حوزه رسانه کارکردگرایی

. شکل گرفتفاصله پس از جنگ جهانی دوم بال ،کردگرایی به عنوان یک رویکرد نظري براي مطالعه جامعهرکا

هاي  ا ریشهام ،نامید پیشنهاد داد کارکردي می لتحلی که آن را پارادایمی) 1949( اگر چه رابرت مرتون

شبیه ژیک لووجوامع به موجودات بی ،از نظر دورکهیم .گردد باز می ١گرایی به کارهاي امیل دورکهیمدکارکر

ورده شوند و تحلیل اي است که باید برآ بدن انسان نیازمند نیازهاي ویژه دجامعه مانن اساس،بر این  .هستند

این است که  یگرایداصل اساسی کارکر .کند کارکردي درگیر شناسایی ابزاري است که آن نیازها را برآورده می

هم کار ور رسیدن به موازنه با م مرتبط است که به منظههاي به  جامعه یک سیستم بسیار پیچیده از فعالیت

هاي مختلف جامعه را با  که قسمت ، مفاهیمیاجتماعی نظریه این .کننده حفظ نظم هستند کنند و تضمین می

د و رها را در قالب کارک شیوه توان میو در عوض اعتقاد دارد که  می نمایدرد  ،کند ین خوب و بد متمایز میوعنا

  .(Williams, 2003: 47) کردد شناسایی رکژکارک

دورکهیم بر  .یافتیک موقعیت برجسته در تحقیقات ارتباطات جمعی  60از اوایل دهه  رکردگراییکا رویکرد

نقشی که این ارتباط در تولید و بازتولید اجماع و توافق در اهمیت ارتباطات در روند حفظ و تبدیل جامعه و 
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ارتباطات جمعی بر نقش رسانه تحلیل کارکردي  .اشاره دارد  کند، مورد مسائل و حفظ تعادل در جامعه ایفا می

کند که چگونه آنها وظایف خاصی را براي  در حفظ نظم اجتماعی و ساختار جامعه تاکید دارد و بررسی می

در کردگرایی رکا .(Williams, 2003: 47)زنند  و یا از انجام آن سرباز می می کنندحفظ تعادل جامعه ایفا 

  :هاي زیر است اي مشخصهدار ١کوین ویلیامزها از منظر  حوزه رسانه

  هاي مرتبط به  فعالیتو سازمانی از  از عناصر به هم پیوسته سیستمیکارکردگرایی به جامعه به عنوان

  ؛نگرد میمداوم   و هم

 براي  ی، نیروهای تعادل پویا تمایل دارد و اگر ناهماهنگی در آن رخ دهد حالت اي به سمت چنین جامعه

  ؛کنند می اقدام ثباتاستقرار دوبارة 

 ؛کنند فا مینقش ایجامعه، در حفظ تعادل  درمداوم   و هاي مرتبط به هم تمامی فعالیت  

 ؛هستند ضروري و حتمیبراي بقاي آن   جامعه،در هاي مداوم  بعضی از فعالیت  

 کههستند  یشده و مداوم هاي از پیش تعیین یکی از فعالیت ت جمعیاو فرایند ارتباط هاي جمعی رسانه 

  ؛جامعه نقش دارنددر ت در حفظ ثبا

 داشته تواند ادامه  جامعه بدون آن نمی کهجمعی یکی از عناصر ضروري ساختار جامعه است  اتارتباط

  ؛باشد

  در ایجاد اشکالی از رفتار انحرافی  ،به عنوان مثال -ناهماهنگیوسایل ارتباط جمعی در صورت خلق- 

  .(Williams, 2003: 48) شوند می يکارکردکژ

 هارولد ،به عنوان مثال .شروع به شناسایی کارکردهاي رسانه کردند ،هاي پس از جنگ جهانی ر دههمحققان د

 ,Williams) »انتقال«و » همبستگی«  ،»نظارت« :کند که رسانه سه کارکرد اساسی دارد اشاره می )1948( ٢السول

که تغییراتی را که  کند عه فراهم مین را براي افراد و جاماز طریق کارکرد نظارت، رسانه این امکا .(49 :2003

کارکرد همبستگی افراد و  .ها را شناسایی کنند دهد را رصد کرده و تهدیدات و فرصت در اطرافشان رخ می

از طریق فرایند توضیح و تفسیر رویدادها گرد دات یها و تهد اسخ به فرصتپهاي مختلف جامعه را براي  گروه

                                                           
1 Kevin Williams 
2 Harold Lasswell 



6 

 

 .فرهنگی و اجتماعی از یک نسل به نسل دیگر منتقل شود دهد تا میراث می انتقال اجازهکارکرد  .آورد هم می

) 1960( ١رایت در حوزه کارکردها، .تواند به عنوان یک عامل اجتماعی کردن شناخته شود این رسانه میبنابر

تر  ساده ورد و انطباق آنان با زندگی راآ کرد سرگرمی را که براي افراد آرامش، لذت و رهایی به همراه میرکا

جراي هنجارهاي اجتماعی اها را در  نیز کارکردهاي رسانه) 1948(و مرتون  ٢الزارسفلد .مطرح کرد ،سازد می

 جهتهاي جمعی در بسیج مردم  د رسانهرتوجه خود را به کارکنیز  )2000( ٣مک کویل. مورد توجه قرار دادند

شناسانه و  هاي جامعه صل نگرشحا تاین تمایزا .ت در توسعه و تغییر اجتماعی معطوف ساختکمشار

بر کارکرد رسانه در زندگی روزمره  بتازگی وبر رسانه و سیستم اجتماعی  پیش از ایناست که  اي شناسانه روان

در ورزش نیز مطالعات  کارکردهاي رسانه موضوع مورددر  .(Williams, 2003: 49) ها تمرکز دارد انسان

ی رسانه در ورزش عبارت است از اصل کارکرد  ،نظران ظر برخی صاحباز من. اي صورت گرفته است پراکنده

  .(Tavakolli and etc, 2013: 49)ورزش به مخاطبان حوزه هاي ورزشی و یا از  پیام از سازمان انتقال

صورت گرفته  تفریحیدر حوزه ورزش کارکردهاي رسانه ملی  با هدف شناساییکه  ییها پژوهشیکی از 

 موزشآراهبرد  و آموزش کارکرد :پرداخته استراهبرد متناسب با آن به شرح زیر  نه کارکرد ونه  ، به ارائهاست

 بهنگام و دقیق همگانی، رسانی اطالعراهبرد  و رسانی اطالعکارکرد  ،تفریحی هاي ورزش همگانی و مستمر

 هاي رزشو به نسبت همگانی آگاهی توسعهراهبرد  و بخشی آگاهیکارکرد  ،تفریحی ورزش رویدادهاي

کارکرد  ،تفریحی هاي ورزش در ها اندیشه و افکار انسجامراهبرد  و اجتماعی انسجامکارکرد  ،تفریحی

کارکرد  ،ایرانی -اسالمی فرهنگ محوریت با تفریحی هاي ورزش سازي نهادینهراهبرد  و سازي نهادینه

 سازي شبکهراهبرد  و اجتماعی ریابیبازاکارکرد  ،برتر و اول گزینه تفریحی، هاي ورزشراهبرد و  سازي برجسته

کارکرد  ،تفریحی هاي ورزش نوین و سنتی الگوهاي بر تمرکزراهبرد  و نوگراییکارکرد  ،تفریحی هاي ورزش در

: 1393قره و همکاران، ( تفریحی هاي ورزش حوزه در محیطی تحوالت مستمر پایشراهبرد  و محیطی نظارت

11-10.( 

 هاي جمعی در نهادینه کردن ورزش تفریحی در کشور پرداخته ین نقش رسانهبه تبی که يدیگر پژوهشنتایج 

به عبارت . داري دارند اثر معنی) درصد 37(هاي تفریحی  ها بر نهادینه شدن ورزش رسانهکه  دهد نشان می است،

بقیه به درصد  63و  ها هاي تفریحی در ایران مربوط به رسانه درصد تغییرات در نهادینه شدن ورزش 37 ،دیگر
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هاي  رسانهدر یک پژوهش دیگر نشان داده شده است که اگر چه  ).1386روشندل، (شود  عوامل دیگر مربوط می

این اثر با نیازهاي متاسفانه اما  ،داري در تغییر نگرش و رفتار مردم براي ورزش کردن دارند جمعی اثر معنی

به ترویج و نشر ورزش قهرمانی که دهند  ترجیح میبه دلیل سود اقتصادي ها  رسانهو این  یستنجامعه هماهنگ 

صورت گرفته است، چهار پژوهشی که توسط هنري و همکاران  در ).1382غفوري و همکاران، (بپردازند 

هاي همگانی در  سازي به عنوان کارکردهاي رسانه رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگ کارکرد اطالع

دهد که عوامل پوشش خبري  نتایج این پژوهش نشان می. اند رار گرفتهحوزه ورزش قهرمانی مورد توجه ق

مطلوب در اجراي مسابقات و رویدادهاي ورزشی، افزایش حضور ورزشکاران در مسابقات ورزشی داخلی، 

ایجاد انگیزه براي افزایش سطح مهارت و بهبود عملکرد ورزش و داشتن نگاه ملی و پرهیز از مسائل مغایر با 

رسانی، مشارکت اجتماعی، آموزش و  هاي کارکردي اطالع ی ورزش کشور به ترتیب در حوزهمنافع مل

پژوهش دیگري نشان هاي  یافته ).1391هنري و همکاران، (سازي داراي باالترین میانگین رتبه هستند  فرهنگ

هاي ورزش،  ولفههاي ورزش بانوان یعنی متغیرهاي م گروهی نقش زیادي در توسعه مولفه هاي دهد که رسانه می

اما متاسفانه این نقش بنا به دالیلی به  ،ریزي، منابع مالی و منابع خبري دارند بهبود عملکرد، مدیریت و برنامه

دهد که بین  نتایج پژوهش دیگري نشان می ).1391مشهدي و همکاران، مهدویان (شود  درستی ایفا نمی

سازي با توسعۀ  نی، مشارکت اجتماعی، آموزش و فرهنگرسا هاي ورزشی شامل اطالع هاي چهارگانه رسانه نقش

نقش : فرهنگ ورزش همگانی ارتباط معناداري وجود دارد و شدت این ارتباط به ترتیب عبارت است از

مرادي و ) (387/0(سازي  و فرهنگ) 423/0(، آموزشی )543/0(، نقش مشارکت اجتماعی )632/0(رسانی  اطالع

دهد که بین رسانه ملی و  صورت گرفته است نشان می توسط ظریفی و همکارانپژوهشی که ). 1390همکاران، 

هاي ورزشی، منابع مالی و منابع انسانی تفاوت معناداري وجود  توسعه ورزش همگانی در هر سه عامل مولفه

یل اي ورزش توجه و کمتر به بعد همگانی و تفریحی آن تما دارد و این رسانه بیشتر به بعد قهرمانی و حرفه

دهد که بیشتر داوطلبان براي ارتباط با  نشان میپژوهش افروزه و همکاران  ).1391ظریفی و همکاران، (دارد 

ها به ورزش قهرمانی و سپس ورزش  اما متاسفانه بیشترین توجه رسانه ،کنند ورزش از تلویزیون استفاده می

هاي جمعی در توسعه  نقش رسانهن در پژوهش دیگري با عنوا ).1391افروزه و همکاران، (همگانی است 

 در این . پرداخته شده است جامعه در ورزش توسعه و گسترش در جمعی هاي رسانه نقش بررسی به ،ورزش

 آموزش، سازي، گفتمان رسانی، اطالع فرایند در مهمی نقش جمعی هاي رسانه داده شده است که  نشان پژوهش
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 بر آن نمودن فراگیر و توسعه و کشور ورزش اعتالي و هجامع در ورزشی سازي فرهنگ و اجتماعی مشارکت

  ).1392خالدیان و همکاران، ( دارند عهده

 دراگر چه مطالعات پراکنده و متعددي و رسانه مشاهده شد که  ورزشیبا مراجعه به ادبیات حوزه مدیریت 

کارکرد کژنی درباره مطالعه چندااما  ،حوزه کارکردهاي رسانه در ورزش و مدیریت ورزش صورت گرفته است

رسانه شناسایی کژکارکردهاي این پژوهش با هدف  ،از این رو. انجام نشده استی ها در مدیریت ورزش رسانه

زیرا این وسیله  ،استو البته با محوریت رسانه سیماي جمهوري اسالمی ایران صورت گرفته  در حوزه ورزش

، آموزشی و تبلیغاتی برخوردار است و به دلیل هاي گوناگون خبري، تفریحی، فرهنگی ارتباطی از جنبه

 .تراست ها خواستنی هایش از همه رسانه جاذبه

  ورزشحوزه رسانه در  کژکارکردهاي

هاي دیگر نظام اجتماعی کمک کنند،  توانند به حفظ بخش که ساختارها یا نهادها می همچنان ،به عقیده مرتن

هایی از فعالیت  به جنبه این پیامدهاي منفی یا کژکارکردها،. ه باشندها پیامدهاي منفی نیز داشت توانند براي آن می

 ترین اصلی گیدنز ).1382ریترز، (کنند  هم پیوستگی اجتماعی را تهدید می هشوند که ب اجتماعی اطالق می

 نپردازا نظریه نظرات اگر). 1.ص:1391 اکبري؛ و ارمکی آزاد( داند می فراغت اوقات را مدرنیته تبلور ساحت

 تعبیر به( اخیر مدرنیته دوران که کنیم قبول و بپذیریم را بشر کنونی تمدن شدن فراغتی پیرامون اجتماعی،

 خواهد ورزش با فراغت این از اي عمده بخش که پذیرفت خواهیم پس ،است شده آغشته فراغت امر با) گیدنز

 که است آن است بسیار وجهت شایان ورزش اجتماعی کارشناسان براي که موضوعی بین این در. گذشت

 همراه اجتماعی دهايکرکژکار با گیري چشم طور به کنونی دنیاي در ورزش در حوزه رسانه نهاد کارکردهاي

 است مانده دور دوستانه و سالم فضایی ایجاد و اجتماعی امنیت برقراري نهاد از این پتانسیل و است شده

  ).167. ص :1391 آقاپور،(

در جهت دنبال نمودن اخبار و گزارشات  ي مختلفها گیري افراد از رسانه د که میزان بهرهدهن تحقیقات نشان می

مطبوعات  و) درصد 20( ، رادیو و اینترنت)درصد 70(تلویزیون : عبارت است ازشدت ورزشی به ترتیب 

هترین امروزه میزان تماشاي مسابقات ورزشی از تلویزیون ب ).180. ص :1391آقاپور، ) (درصد10(ورزشی 

رسانه میل به تماشاي زیرا این  ،میزان مراجعه مخاطبان به رسانه تلویزیون بسیار باال است .ستمدعا شاهد این

اگرچه یک مسابقه فوتبال ممکن است در میالن رخ دهد و بازي . کند پدیده واقعی را براي مخاطب محقق می
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جایی براي خرید بلیت به طور  بدون نیاز به جابه ها بازي تنیس و مسابقه فوتبال را تنیس در مسکو، اما رسانه

توان آن را یک میانجی بین رویداد ورزشی در  چیزي که می. آورند مستقیم براي اتاق نشیمن شما به ارمغان می

 از این دست و ارقام و شواهدياعداد  .(Hein, 2015)کرد بیان افتد و بین بینندگان  جایی که اتفاق می

و چه در قالب منفی  هاچه در قالب مثبت کارکردتلویزیون است که رسانه  یبسیار باالیبالقوه ثیر أت دهنده نشان

مواردي . کژکارکردهاي مختلفی براي این نهاد به صورت کلی ذکر شده است .ایفا نمایدتواند  می هاکژکارکرد

ایجاد نیازهاي  ،افراد در تحرکیکمایجاد  ،افرادهاي مفید وقت بردناز بین  کاهش ارتباط اعضاي خانواده،مانند 

 زکی،(در زمره این موارد هستند حس ساختن مخاطبان نسبت به رویدادها  و تخدیر و بی کاذب در مخاطبان

بسیار  یک پاسخ احتمالیِ کند؟ چه کژکارکردهایی را ایفا میبه راستی این رسانه در حوزه ورزش  اما. )1386

موفقیت تمام به سوء استفاده از نیازهاي عمومی مردم به سرگرمی  با تلویزیوناین است که  ساده و اولیه

تالش خواهیم کرد ورزشی  مطالعات در حوزه ارتباطی هاي واکاوي نظریهدر بخش  .(Hein, 2015)پردازد  می

  .اي را براي این سوال بیابیم هاي اولیه تا با مراجعه به مبانی نظري و تحلیل محتواي آنها پاسخ

  وهشپژ شناسی روش

جست و جو در منابع  ،در مرحله اول :ها در دو مرحله انجام شده استدر پژوهش حاضر، گردآوري داده

کژکارکردهاي  متغیرهاي مرتبط با  شده در حوزه ارتباطات صورت گرفت و گزاره هاي بیان اي و نظریه کتابخانه

بنابراین پس  .اي اولیه بسیار متعدد بودنده گزاره. اي تهیه شد ها در حوزه ورزش شناسایی و فهرست اولیه رسانه

گزاره بود که  12 ،نتایج حاصل از این گام. هاي شبیه با هم ترکیب شوند هاي مکرر تالش شد تا ایده از بازخوانی

 ،از آنجایی که پرسشنامه استانداردي پیرامون موضوع پژوهش وجود نداشت. اند ذکر شده 1در جدول شماره 

  .ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفتند ده به عنوان مبنایی براي تهیه یک پرسشنامه نیمهش هاي استخراج گزاره

نظران در مورد این  در مرحله دوم پژوهش، با استفاده از تکنیک دلفی تالش شد تا آراي خبرگان و صاحب

آوري  ي کیفی را جمعها هاي کمی و هم داده تکنیک دلفی این قابلیت را دارد که هم داده. ها کسب شود گزاره

بر این اساس در راند اول این تکنیک عالوه بر مورد سوال قرار . (Sinead Keeney, 2011:10-11)کند 

نظران در مورد سایر کژکارکردها هم در قالب سوال  دادن دوازده گزاره اولیه، تالش شد تا نظرات این صاحب

سیماي جمهوري اسالمی ایران در حوزه ورزش بیان  توان براي از منظر شما چه کژکارکردهاي دیگري را می"

  .پرسیده شود "کرد؟
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بنابراین اعتبار روش دلفی نه به تعداد  ،از آنجایی که تکنیک دلفی مبتنی بر دیدگاه متخصصان است

لسادات و جوادي، ا نقیب(کننده در پژوهش است  بلکه به اعتبار علمی متخصصان شرکت ،کنندگان شرکت

ترین افراد در حوزه و  آگاه دبای ،گیرند متخصصانی که در دلفی مورد پرسش قرار می ت دیگر،به عبار). 1390

یک خبره و متخصص در  ،دهنده در این روش هر پاسخ. (Ayyub, 2001: 116)موضوع مورد بررسی باشند 

د در شواهد تجربی کمی وجود دارد که نشان ده. (Sinead Keeney, 2011: 7-8)حوزه مورد بررسی است 

حتی برخی مطالعات نشان . دهندگان بر روایی و پایایی تحقیق تاثیري داشته باشد تکنیک دلفی، تعداد پاسخ

توان  به نحوي که دیگر نمی ؛تواند منجر به اخالل در امر پژوهش شود دهندگان می اند که افزایش پاسخ داده

نظران به جاي  این از منظر برخی صاحببنابر. (Sinead Keeney, 2011: 22)چنین پانلی را مدیریت کرد 

هاي تخصصی  طرح این سوال که چه تعداد خبره باید مورد سوال قرار گیرند، مساله این است که دامنه حوزه

در این پژوهش جهت انتخاب اعضاي پانل دلفی . (Sinead Keeney, 2011: 22)مورد سوال چه باید باشند 

هاي  اعضاي هیات علمی در حوزه :یر بودند دعوت به عمل آمداز افرادي که واجد یک یا چند ویژگی ز

بیش از پانزده سال تجربه در داراي مدیریت دولتی و ارتباطات و افرادي که رسانه، مدیریت ورزشی، مدیریت 

، بلکه گیري در تکنیک دلفی به هیچ وجه یک روش تصادفی نیست روش نمونه. حوزه رسانه و ورزش بودند

گیري  اعضاي پانل به روش نمونه نیز در این پژوهش ).1387احمدي، (هدف است  یک روش مبتنی بر

نفر بود و سه  17نفر و در راند دوم  20تعداد اعضاي پانل در راند اول . مند برگزیده شدند غیرتصادفی و هدف

  .نفر از اعضاي پانل دلفی در راند دوم پژوهش مشارکت نکردند

 Sinead)گیرد تا پیرامون یک موضوع اجماع حاصل شود  ه صورت میتوالی راندهایی است ک ،روش دلفی

Keeney, 2011: 10-11) .مطالعه معیار مشخصی این نوع دهد که در  تحقیق در مطالعات دلفی نشان می

یابی به وفاق و همگرایی وجود ندارد و معیاري که معموالً مورد توجه است، این است که  براي نمایاندن دست

گمنامی و ناشناس ). 62: 1384بنیاد توسعه فردا، (دهندگان موافق یک موضوع باشند  صد پاسخدر 60حداقل 

بر این مبنا اعضاي گروه زمانی که به . بودن افراد و بازخورد، دو عنصر غیر قابل حذف از روش دلفی است

توانند در آراي  ن میبدون از دست دادن وجهه و اعتبارشا ،اي براي رد نظرات خود رسیدند دالیل قانع کننده

کننده در پانل دلفی ممکن است که  هر کدام از افراد شرکت). 53: 1384بنیاد توسعه فردا، (خود تجدید نظر کنند 

هاي مختلف به هیچ وجه  اما در یک پانل دلفی تعداد این واقعیت ،هاي مختلفی را مد نظر داشته باشند واقعیت

حصول هر پانل دلفی واقعیتی است که از طریق تعامل حاصل شده آنچه مهم است این است که م. مهم نیست
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، دلفی فرایند ساختاردهی به ارتباطات انسانی است به عبارت دیگر. (Scheele, 2002: 35)است 

(Linstone and Turoff, 2002: 15).  

در دهه  .قرار دادمورد قضاوت  یپوزیتویست هايرویکرد نباید بر اساس معیارهايدلفی را روایی و پایایی روش 

در حوزه را به عنوان معیاري براي جایگزینی روایی و پایایی  1مفهوم قابلیت اعتماد» لینکلن«و » گوبا«، 1980

، قابلیت ٣، قابلیت اعتبار٢از چهار عنصر قابلیت انتقال مفهوم قابلیت اعتماد. مطرح کردندهاي کیفی  پژوهش

در این . تشکیل شده است (Jackson, Drummond & Camara, 2007: 26) ٥و قابلیت تائید ٤اتکا

) روایی و پایایی(از قابلیت اعتماد این پژوهش هاي زیر  مکانیزماجراي پژوهش تالش شده است تا از طریق 

ول و نظرانی که در راندهاي ا صاحبگستره سوابق علمی، پژوهشی و تجربی با توجه به  :اطمینان حاصل شود

به منظور  .هاي پژوهش اطمینان حاصل نمودتوان از قابلیت انتقال یافته میشتند، دوم در پژوهش مشارکت دا

 ، مدیریترسانهمدیریت نظران و خبرگان حوزه  پژوهش حاضر از نظرات صاحب در رعایت مولفه اعتبار

پژوهش هاي  یافته .ها را تایید کردند استفاده شد و آنها معقول بودن و درستی یافته ی و مدیریت دولتیورزش

هاي حوزه ارتباطات، از  هاي مرتبط و بررسی ریشه هر گزاره در میان نظریه حاضر با توجه به تطبیق با نظریه

ید، شرح کامل روش اجراي یمنظور بررسی قابلیت تابه برخوردار است و ) ت، ثبات و هماهنگیدق(قابلیت اتکا 

  .وهش بیان شده استنظران به تفصیل در پژ پژوهش، ریشه هر گزاره و نظرات صاحب

  ورزشی مطالعات در حوزه ارتباطی هاي نظریهواکاوي 

 قرار تحلیل بررسی و مورد اي رسانه ارتباطات هاي ظریهن تلویزیون، رسانه کژکاردهاي شناسایی منظور به

 & Bryant( میرون و بریانت اي، رسانه ارتباطات تحقیقات در شده استفاده هاي نظریه خصوص در. گرفتند

Miron, 2004: 663-666 (مورد بیشتر ها نظریه کدام کنند مشخص تا آوردند عمل به وسیعی هاي تالش 

 مورد 2000 تا 1956 هاي سال فاصله در علمی برتر مجله سه از را مقاله 1806 آنها. اند گرفته قرار استفاده

 که بود شده استناد نظریه 26 به غلبا اي رسانه ارتباطات تحقیقات در آنها، هاي یافته به بنا. دادند قرار بررسی

 .بودند ها نظریهدر زمره پراستنادترین  1کاشت نظریه و ٧مندي رضایت و استفاده نظریه ،٦سازي برجسته نظریه

                                                           
1 Trustworthiness 
2 Transferability 
3  Credibility 
4  Dependability 
5  Confirmability 
6  Agenda setting 
7 Use & Gratification 
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 تا 2001 هاي سال فاصله درشش مجله معتبر علمی هاي ارتباطی استفاده شده در  مطالعه دیگري پیرامون نظریه

 و استفاده کاشت، سازي، برجسته هاي نظریه آن دنبال به و ٢سازي چارچوب دهد که نظریه نشان می 2004

نیز ) 2003( ویور و کامهاوي هاي تحلیل با مطابق. اند گرفته قرار اجتماعی یادگیريو  شناخت مندي، رضایت

 سایر از بیشتر ها نوآوري اشاعه و کاشت مندي، رضایت و استفاده سازي، برجسته هاي نظریه که شد مشخص

اي کوتاه به  در بخش زیر اشاره .(Keon Yoo and ets, 2015: 9-10) اند گرفته قرار استفاده مورد ها نظریه

مندرج در جدول  هاي گزارهگرفته از آنها که پایه طراحی  هاي صورت و برداشتهاي پراستناد  برخی از این نظریه

  .است جهت سنجش آراي خبرگان بوده شده 1

 را عمومی وقایع به مربوط مباحث تا دارند قدرت ها رسانه که استوار است ایده این رب سازي برجسته نظریه

 ،کارکردهاي رسانه در این معنا یکی از ).72: 1388 بهرامی، و نژاد وردي( بدهند شکل آنها به و نندک تعریف

عی باید برجسته شود و هاي اجتما کنند که کدام روایت از پدیده ها مشخص می رسانه. ستکننده بودن آنها تعیین

هاي اول، دهم و  متناسب با این نظریه گزاره ).53: 1390دیباجی و رئیس میرزایی، (کدام باید نادیده گرفته شود 

 .اند استخراج شده 1جدول یازدهم 

 زتمرک ها رسانه کاربر بر بلکه ،کند نمی تمرکز ها رسانه توسط شده ارائه پیام بر مندي رضایت و استفاده نظریه

 داشتن به نیاز( آنی اهداف به تا کنند می استفاده ها رسانه از فعاالنه افراد تئوري، این نظر نقطه از. کند می

 .)Dwyer & Kim, 2011: 70( خود دست پیدا کنند )درازمدت آموزش( آتی و) روزمره زندگی در اطالعات

 .اند شده استخراج 1هاي شماره سه و چهار جدول  متناسب با این نظریه گزاره

 گرفتن قرار نه ،است تکراري صورت به ها پیام معرض در مدت طوالنی و جمعی گرفتن قرار نتیجه ،نظریه کاشت

 تمرکز واقعیت درباره ما باورهاي ساخت بر تلویزیون تاثیر بر این نظریه. خاص محتواي و زمینه یک معرض در

استخراج  1هاي شماره پنج و شش جدول  ین نظریه گزارهمتناسب با ا ).132: 1392امیرپور و بهرامیان، (کند  می

 و ها رسانه وسیله به کار هر اصلی هاي جنبه انتخاب در درگیر فعال روند به سازي چارچوبنظریه  .اند شده

 روند که کند می بیان) 1993( 3انتمان. دارد اشاره ها رسانه کنندگان مصرف توسط پیام درك بر آن تاثیرات

 از برخی با بیشتر چه هر را آنها و می کند انتخاب را شده درك حقیقت یک اصلی عوامل سازي، چارچوب

                                                                                                                                                                                           
1
 Cultivation Theory 

2 Framing Theory 
3  Entman 
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 1متناسب با این نظریه گزاره شماره دو جدول  .(Entman, 1993: 53) دنمای می مرتبط ارتباطات هاي شکل

 .استخراج شده است

 چارچوب. برند می لذت اي رسانه فمختل هاي برنامه از مردم چرا که کند می بررسی 1تمایالت بر مبتنی نظریه

 و موثر تمایالت از تابعی ،اي رسانه محتواي یک از بردن لذت که گذارد می این بر را فرض نظریه این نظري

 شوند می روبرو آن با ها شخصیت که است پیشامدهایی و اي رسانه هاي شخصیت به تماشاگران انفعالی

(Zillmann and Cantor, 1976: 160). استخراج شده  1ب با این نظریه گزاره شماره هفت جدول متناس

 .است

 تا کنند می بندي دسته مختلف هاي دسته در را سایرین و شانخود ،افرادکه  دهد می نشان 2هویت اجتماعینظریه 

 ,Sartore and Cunningham) کنند مشخص دنیا این در را خود موقعیت و درك را اجتماعی دنیاي مفهوم

 .استخراج شده است 1متناسب با این نظریه گزاره شماره نه جدول  .(290 :2009

 هنجارهاي که کند می ادعا (Kian and etc, 2009: 480) مرد جنس برتري خصوص هب و 3هژمونیک نظریه

 اعتماد طلبی، جاه مانند خصوصیاتیو  تضمین جامعه در مونث جنس بر را مذکر جنس موقعیتی برتري ،فرهنگی

 کند می نهی را خصوصیات همین زن جنس در که حالی در -کند می ترغیب مردان در را تقدر و نفس به

(Keon Yoo and ets; 2015: 13).  استخراج شده است 1متناسب با این نظریه گزاره شماره هشت جدول. 

ه نیازهاي با اشاره باین نظریه  .تاکید داردها  رسانهبه  مخاطبانهاي  ابستگیبر و 4نظریه وابستگی مخاطبان

ندانستن و گریز از نیاز به از یک سو و نیز  ،داشتن اطالعات از رویدادهاي پیراموننیاز به مخاطب از جمله 

امیرپور و بهرامیان، ( کند ها فرض می ا عنصري منفعل و وابسته به رسانهر مخاطبواقعیات از سوي دیگر، 

 .استخراج شده است 1دول متناسب با این نظریه گزاره شماره دوازده ج ).407: 1392

 هاي پژوهش یافته

شده در حوزه  هاي بیان اي و نظریه جست و جو در منابع کتابخانه ،همانگونه که مالحظه شد در مرحله اول

ها در حوزه ورزش شناسایی و  کژکارکردهاي رسانه متغیرهاي مرتبط با  ارتباطات صورت گرفت و گزاره

                                                           
1  Disposition based theory 
2  Social identity theory 
3  Hegemonic theory 
4  Dependency Theory 
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از آنجایی که پرسشنامه استانداردي پیرامون . صل از این گام دوازده گزاره بودنتایج حا. اي تهیه شد فهرست اولیه

شده به عنوان مبنایی براي تهیه یک پرسشنامه  هاي استخراج گزاره Tموضوع پژوهش وجود نداشت

نمونه آماري اعضاي (گروه خبرگان ساختاریافته مورد استفاده قرار گرفتند و سپس پرسشنامه در اختیار  نیمه

 70. دادند تشکیل می مردانرا درصد  75 و زنان را گروه خبرگاناعضاي  از درصد 25 .گذاشته شد )ژوهشپ

، رسانه مدیریتهاي  رشته آموختگان دانشسایرین  و ورزشی مدیریترشته آموخته  دانش ،این افراددرصد از 

 40و حصیلی دکتري تخصصی داراي مدرك تافراد گروه خبرگان درصد  75 .بودند دولتی مدیریت و ارتباطات

  .بودند رسانه حوزه در سال پانزده از بیش اجرایی سابقه داراي ها نمونه از درصد

. 2 ،موافق. 1(اي  گزینه سهاز یک طیف  مذکور هاي گزارهدر راند اول براي تعیین موافقت یا مخالفت اعضا با 

شدند تا  SPSSافزاري  د وارد بسته نرمهاي حاصل از این ران داده. استفاده شده است) مخالف. 3 ممتنع،

 و نتایج حاصل از این تحلیل .اند استخراج شود ها و اینکه چه تعداد ایده به اجماع مورد نظر رسیده فراوانی

  .مشاهده کرد 1توان در قالب جدول  را می ریشه نظري هر گزاره

  ي راند اولها میزان اجماع بر روي گزینه :1 جدول

شماره 

  گزاره
  گزاره  گزارهریشه 

ق
واف

م
1

  

نع
مت

م
ف  

خال
م

  

 سازي برجستهنظریه   1
 موجب ورزشی هاي رشته برخی پوشش عدم با تلویزیون

  .شود می آنها شدن گرفتن نادیده
95% 0  5%  

 سازي چارچوبنظریه   2

 بر مبتنی اي کلیشه هاي چارچوب گرفتن کار به با تلویزیون

 بین در را ارزشی هاي چارچوب این ملیت، و نژاد جنس،

  .دهد می رواج عامه

65% 20%  15%  

 مندي رضایت و استفادهنظریه   3
 در تفریح به نیاز مانند( بینندگان آنی نیازهاي بیشتر تلویزیون

  .نماید می برطرف را) ورزشی رویداد یک دیدن
72% 17%  11%  

 مندي رضایت و استفادهنظریه   4
 آموزش مانند( بینندگان آتی نیازهاي کمتر تلویزیون

  .نماید می برطرف را) ورزشی هاي فعالیت درازمدت
85% 0  15%  

 کاشتنظریه   5

 سبب ها رشته برخی در خشن تصاویر پخش با تلویزیون

 واقعیات از یکی عنوان به را خشونت بینندگان تا شود می

  .کنند تلقی پیرامون جهان

25% 35%  40%  

                                                           
  .شود که از اجماع برخوردار است اي محسوب می بر روي آن توافق وجود داشته باشد، گزاره% 60اي که باالي  ینهگز. 1
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 کاشتنظریه   6

 مانند( ورزش در خشن رویدادهاي پخش با تلویزیون

 به را خشونت بینندگان تا شود می سبب) هواداران درگیري

  .کنند تلقی پیرامون جهان واقعیات از یکی عنوان

40% 20%  40%  

 تمایالت بر مبتنینظریه   7

 تلویزیون از) جهانی و ملی( ورزشی رویدادهاي پخش

 قهرمانان به نسبت بینندگان در انفعالی تمایل ایجاد سبب

  .شود می آنان فراروي ايپیشامده و ورزشی

25% 35%  40%  

 هژمونیکنظریه   8
 مانند حاشیه در اقشار برخی و نبوده شمول تمام تلویزیون

  .گیرد می نادیده را سالمندان و معلولین کودکان، زنان،
85% 0  15%  

 اجتماعی هویتنظریه   9

 بین در اجتماعی هویت حس تقویت و ایجاد با تلویزیون

 و التهاب افزایش و ایجاد به جرمن ها تیم طرفداران

  .شود می ورزشی هاي تیم طرفداران برافروختگی

60% 20%  20%  

 سازي برجستهنظریه   10

 و قهرمانی ورزش حداکثري تقریباً پوشش با تلویزیون

 باعث تفریحی و آموزشی ورزش گرفتن نادیده و اي حرفه

 مردم در ورزش از نامتوازن و غیرواقعی تصویري ایجاد

  .شود می

85% 10%  5%  

 سازي برجستهنظریه   11

 اي حرفه و قهرمانی ورزش پوشش بر تمرکز با تلویزیون

 و آموزشی ورزش به توجه عدم و سوگیري ایجاد موجب

 ورزش حوزه محققین و اجرایی مسئوالن در تفریحی

  .شود می

85% 10%  5%  

  وابستگی مخاطباننظریه   12
 گذراندن ورزشی، هايرویداد تماشاي ترویج با تلویزیون

  .دهد می گسترش را غیرفعال فراغت اوقات
65% 15%  20%  

  

% 60توافق حداقل  )12و  11، 10، 9، 8، 4 ،3 ،2، 1( گزاره نهدهد که  تحلیل نتایج راند اول نشان می

 و 6 ،5 هراند دوم حذف شدند و سه گزاره از پرسشنامه گزار نهبنابراین تعداد . اند دهندگان را کسب کرده پاسخ

  .مورد سوال قرار گرفتند دوبارهدر راند دوم  7

از منظر شما چه "شده توسط خبرگان در پاسخ به سوال  هاي ارائه ایده هاي راند اول، از تحلیل کمی داده پس

فهرست  "توان براي سیماي جمهوري اسالمی ایران در حوزه ورزش بیان کرد؟ کژکارکردهاي دیگري را می

ها تکراري  که ایده طوريبه  - بندي شدند هاي مشابه دسته سپس ایده. ندیل محتوا قرار گرفتو مورد تحل ندشد

کنار سه گزاره به و در  ندگزاره دیگر به پرسشنامه اولیه افزوده شد 12ها در قالب  در نهایت این ایده. نباشند

   .رسش قرار گرفتندسوالی در راند دوم مورد پ 15قالب یک پرسشنامه اجماع نرسیده مرحله قبل در 
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هایی اختصاص دارد که هنوز اجماعی  راند اول سروکار دارد و به ایدهشدة  بندي هاي رتبه م دلفی با ایدهراند دو

در این راند نظر گروه در مورد موضوع خاص و نظر اولیه خود فرد به اطالع . بر روي آنها صورت نگرفته است

مورد سوال ) مخالف. 3 ممتنع،. 2 موافق،. 1( اي گزینه سه طیفاس بر اس دوبارهفرد رسید و نظر اصالحی فرد 

افزاري  هاي حاصل از این راند نیز وارد بسته نرم داده .(Sinead Keeney, 2011: 78-79)قرار گرفت 

SPSS نتایج حاصل از . اند استخراج شود ها و اینکه چه تعداد ایده به اجماع مورد نظر رسیده شدند تا فراوانی

  .ان در قالب جدول زیر مشاهده کردتو ل راند دوم را میتحلی

  ي راند دومها میزان اجماع بر روي گزینه :2جدول 

شماره 

  گزاره
  گزاره  ریشه گزاره

ق
واف

م
  

نع
مت

م
ف  

خال
م

  

 کاشتنظریه   5
 تا شود می سبب ها رشته برخی در خشن تصاویر پخش با تلویزیون

  .کنند تلقی پیرامون جهان واقعیات از یکی عنوان به را خشونت بینندگان
17% 41%  42%  

 کاشتنظریه   6

 درگیري مانند( ورزش در خشن رویدادهاي پخش با تلویزیون

 از یکی عنوان به را خشونت بینندگان تا شود می سبب) هواداران

  .کنند تلقی پیرامون جهان واقعیات

29% 35%  35%  

 تمایالت بر مبتنینظریه   7

 ایجاد سبب تلویزیون از) جهانی و ملی( ورزشی رویدادهاي پخش

 پیشامدهاي و ورزشی قهرمانان به نسبت بینندگان در انفعالی تمایل

  .شود می آنان فراروي

62% 25%  13%  

 يمند استفاده و رضایتنظریه   13
از ایجاد انگیزه در عامه مردم جهت پرداختن به ورزش غفلت  تلویزیون

  .کند می
61%  25%  14%  

 ازيس برجستهنظریه   14
را از امور  مسئوالنبا پرداختن بیش از حد به حواشی؛ ذهن  تلویزیون

  .سازد ضروري و اصلی ورزش منحرف می
71%  7%  22%  

 سازي برجستهنظریه   15
با تمرکز بر پوشش رویدادهاي ورزشی پایتخت، باعث  تلویزیون

  .شود میها  مسئوالن به رویدادهاي ورزشی شهرستانتوجهی مردم و  کم
46%  24%  30%  

 سازي برجستهنظریه   16

با پرداختن بیش از حد به مسائل فنی ورزش و عدم توجه به  تلویزیون

بعدي از ورزش  مسائل معنوي، اخالقی و ارزشی تصویر غیرواقعی و تک

  .کند ایجاد می

43%  28%  29%  

 سازي برجستهنظریه   17
نگري  با تاکید بیش از حد بر برد و باخت سبب ایجاد سطحی تلویزیون

  .شود در ورزش می
71%  0  29%  

 سازي چارچوبنظریه   18
 ورزش انجام بر مبتنی اي کلیشه هاي چارچوب گرفتن کار به با تلویزیون

 سایر از استفاده شدن گرفته نادیده سبب ها؛ پارك در صبحگاهی
69%  7%  24%  
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  .شود می همگانی ورزش هاي موقعیت

 سازي چارچوبنظریه   19
اخالقی در جامعه  افراد سبب ترویج فرهنگ بی با تخریب تلویزیون

  .شود می
38%  48%  14%  

 سازي برجستهنظریه   20
آموزي و دانشگاهی ورزشی  هاي دانش با عدم پوشش ورزش تلویزیون

  .شود موجب نادیده گرفتن ورزش تربیتی می
64%  14%  22%  

  0  %23  %77  .ودش نمایی ورزشکاران می منجر به بزرگ تلویزیون سازي برجستهنظریه   21

 سازي برجستهنظریه   22
ورزش "اي؛ تفکر  دهی به ورزش قهرمانی و حرفه با تقدس تلویزیون

  .دهد را ترویج می "یک هدف است
71%  14%  14%  

 سکوت مارپیچنظریه   23
به دلیل جلب رضایت عامه مردم، از به چالش کشیدن افکار  تلویزیون

  .کند عمومی پرهیز می
50%  7%  43%  

 مخاطبان وابستگیریه نظ  24
خواهی مخاطبان به را صورت ایستا و غیرفعال  نیاز هیجان تلویزیون

  .کند برآورده می
71%  14%  15%  

  

 لحداق، )گزاره نه( 24 و 22، 21، 20، 18، 17، 14، 13، 7 هاي گزاره دهد که نشان می دومتحلیل نتایج راند 

اجماع الزم را از نظر  23 و 19، 16، 15، 6، 5 هاي زارهاند و گ ا کسب کردهدهندگان ر پاسخدرصد  60توافق 

  .اند خبرگان کسب نکرده

  گیري نتیجهبحث و 

هاي مرتبط به  فعالیتو سازمانی از  از عناصر به هم پیوسته سیستمیکارکردگرایی به جامعه به عنوان رویکرد 

ویا تمایل دارد و اگر ناهماهنگی در تعادل پ حالت جامعه به سمت ،از منظر این رویکرد .نگرد مداوم می  و هم

یکی از عناصر ضروري  هاي جمعی رسانه .کنند می اقدام ثباتبراي استقرار دوبارة  ی، نیروهای آن رخ دهد

اما این وسائل ارتباط جمعی گاهی دچار  ،کنند کمک میجامعه در ثبات این حفظ  به کهساختار جامعه هستند 

  .(Williams, 2003: 48) شوند خلق ناهماهنگی می به و منجر می گردندانحراف در رفتار 

این پژوهش با هدف شناسایی چنین انحرافاتی در رسانه جمعی تلویزیون صورت گرفته است؛ البته حوزه مورد 

گزاره اولیه به عنوان  24 ،در این پژوهش به مدد مرور مبانی نظري .مطالعه نیز تنها محدود به حوزه ورزش است

گزاره به عنوان کژکارکردهاي  18رسانه تلویزیون در حوزه ورزش معرفی شدند که از این میان کژکارکردهاي 

  . نظران را کسب کنند رسانه تلویزیون در حوزه ورزش توانستند اجماع صاحب
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اساس نظریه  بر )22 و 21، 20، 17 ،14، 11، 10، 1( نظران هاي مورد توافق صاحب مورد از گزاره هشت

 حواشیبرد و باخت،  اي و قهرمانی، هاي حرفه با تمرکز و توجه ویژه به ورزشزیون یتلو. ستسازي ا برجسته

هاي اخالقی، اسالمی و  جهی به ارزشوت برابر بی کات فنی درها از جمله فوتبال، تمرکز بر ن پایان برخی رشته بی

هاي  را به سمت مقولهن امخاطب نمایی بیش از حد برخی بازیکنان و حتی مربیان، تمرکز و ذهنیت ، بزرگانسانی

هرم ورزش و به عنوان قاعده  که از ورزش آموزشی و ورزش تفریحی سازد؛ درحالی ذکر شده معطوف می

 به چند هاي ورزشی فقط ها و فعالیت بین گستره وسیع رشته افل است و ازغهاي ورزش  گذاري سایر حوزه پایه

حتی برخالف فلسفه ورزش را  نگرش و رفتار جامعه قن طریاز ای و پردازد رشته معدود ازجمله فوتبال می

 توضیح براي سازي برجسته تئوري ورزشی، ارتباطات مورد در شده انجام تحقیقات زمینه در. دهدشکل می

 به تبدیل را آنها و گرفته قرار استفاده مورد جامعه عموم نگرش و رفتار بر ها رسانه کار دستور تاثیرگذاري نحوه

 مدعی) 2005( کامبز مک. (Fortunato, 2008: 45)است  کرده خاص هاي ورزش براي تانیدوس ورزش

. است شده تعریف ورزشی تلویزیونی هاي برنامه و ورزشی اخبار در ورزشی هاي رسانه کار دستور که است

 کنند و اپید توسعه و یافته رشد ورزشی محصول یک عنوان به تا دارند نیاز ها رسانه به ورزشی هاي سازمان

 ها رسانه توجه عدم. کنند جلب خود به را ها رسانه توجه تا کنند می رقابت یکدیگر با ورزشی هاي رشته تمامی

 هاي سازمان از مردم عموم درك. شود دید معرض در ورزشی هاي رشته گرفتن قرار عدم به منجر تواند می

 نحوه و دهند می قرار پوشش تحت را ورزشی هاي سازمان حد چه تا ها رسانه که است این مبناي بر ورزشی

نتایج پژوهشی  ).Keon Yoo and ets; 2015: 11(است  جذاب حد چه تا ها رسانه توسط آنها نمایش

داري در تغییر نگرش و رفتار مردم براي  هاي جمعی اثر معنی داخلی نیز موید این موضوع است که رسانه

ولی در ایران  ،دهند رفتار و نگرش عموم جامعه را شکل میمعی هاي ج رسانهکه  طوريه ؛ بورزش کردن دارند

دهند که به ترویج و نشر  یل متعددي ترجیح میها به دال و رسانه ن اثر با نیازهاي جامعه هماهنگ نیستای

  ).1382غفوري و همکاران، (ورزش قهرمانی بپردازند 

تلویزیون  .نظریه استفاده و رضایتمندي است براساس) 13و  4،  3(سه گزاره مورد توافق از نظر صاحبنظران 

ویژه  هجمهوري اسالمی ایران بر نیازهاي آنی مخاطبان همچون سرگرمی و لذت در اوقات فراغت تاکید دارد؛ ب

ترغیب و  و همگانی هاي آموزش ،به عنوان مثال. پردازد و کمتر به نیاز آتی آنان می! هاي غیرفعال سرگرمی

 مطالعه براي مندي رضایت و استفاده نظریه. شود ها دیده می کمتر در برنامه ،هاي ورزشی تشویق افراد به فعالیت

 تماشاي جمله از است؛ گرفته قرار استفاده مورد ورزشی روابط در موضوعات از وسیعی گستره درباره
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 ،مثال نعنوا به. )Dwyer & Kim, 2011: 70( فانتزي هاي ورزش انجام و تلویزیون در ورزشی هاي برنامه

 و رقابت طرفداري، که کردند عنوان فانتزي هاي ورزش طرفداران انگیزه بررسی در) 2011( هاردین و راهلی

 Ruihley and)هستند  فانتزي هاي ورزش در افراد این مشارکت براي اصلی انگیزه سه اجتماعی هاي ورزش

Hardin, 2011: 323) .فانتزي هاي ورزش کاربران انواع تا کردند تالش همچنین) 2007(میدز  و فارکوهار 

 ورزشکاران اي، غیرحرفه ورزشکاران که رسد می نظر به. کنند تعیین را آنها هاي انگیزه و بندي دسته را آنالین

 دو هم نظارت و برانگیختگی و هستند فانتزي آنالین هاي ورزش کاربران رایج گروه سه طلبان هیجان و ماهر

 تحرکی کمکژکارکردهایی همچون ایجاد  .):Keon Yoo and ets; 2015( شود محسوب می آنها عمده انگیزه

هاي پژوهش حاضر تاکید دارد  بر یافته ،که در مطالعه زکی نیز ذکر شده است ایجاد نیازهاي کاذبافراد و  در

  ).1386زکی، (

 هاي چارچوب گرفتن رکا به با تلویزیون ایران. سازي دارند نیز ریشه در نظریه چارچوب) 18و  2(دو گزاره 

روي  هاي پیاده ها، یا همایش گاهی در پاركحبر نوع ورزش، مکان و نحوه اجرا مانند ورزش صب مبتنی اي کلیشه

ترویج چنین  .از ورزش همگانی را در میان مردم رواج داده است ضعیفیصبح جمعه نمایش تصویري ناقص و 

 کشف براي سازي چارچوب تئوري از 1ایگلمن. شود میملیت نیز دیده  و نژاد هایی مبتنی بر جنس، کلیشه

 مبناي بر ٢بیسبال برتر لیگ ورزشکاران توصیف براي که کند می استفاده اي رسانه هاي قالب در موجود اختالفات

 در خود هاي تحلیل در ایگلمن. (Eagleman, 2011: 160)شد  می گرفته کار به آنها متفاوت ملیت و نژاد

 و کرد ارائه را ملیت و نژاد اساس بر اي رسانه و اي کلیشه هایی چارچوب »3مشهور هاي ورزش« نشریه

 آنها مختلف هاي ملیت اساس بر و متمایز صورت به را نژاد یک از ورزشکاران که ترسیم کرد را هایی چارچوب

موثر  نیز نشان دهنده نقش هاي مطالعه روشندل یافته .(Keon Yoo and ets; 2015: 12)داد  می نشان

محدود اي  هاي کلیشه چوبرتلویزیون با بکارگیري چا .هاي جمعی در نهادینه کردن ورزش در ایران است رسانه

گستره  موجب شده است کهروي  هاي پیاده ها و همایش و خاص مانند نمایش مکرر ورزش صبحگاهی در پارك

کننده شکل گیرد که  محدود و کسلک، بسیار کوچ يدر ابعادطبان اذهن مخدر هاي تفریحی  بسیار متنوع ورزش

  ).1386روشندل، (است  بسیار متفاوت ،با آنچه در دنیاي ورزش و اوقات فراغت وجود دارد

                                                           
1  Eagleman 
2  Major League Baseball 
3  Sports Illustrated 
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 رویدادهاي تماشاي ترویج با تلویزیون. نیز ریشه در نظریه وابستگی مخاطبان دارند 24و  12 يها گزاره

خواهی مخاطبان به را صورت  د و همچنین هیجانده می گسترش را غیرفعال فراغت اوقات گذراندن ورزشی،

اند که قالب اوقات  ي اخیر نشان دادهها هاي متعدد پژوهشی در سال نتایج یافته. کند ایستا و غیرفعال برآورده می

که حاکی از  شود می) ورزشی(جمله تماشاي رویدادهاي فعال  فعال ازجامعه ایرانی صرف امور غیر فراغت

گیري نسبت به رویدادهاي اجتماعی  جهتدر هاي جمعی  خاطبان به منابع اطالعاتیِ رسانهوابسته بودن منقش 

کاهش موجب تواند شان داده شده است که تلویزیون میهمچنین ن ).407: 1392امیرپور و بهرامیان، ( است

ریفی و همکاران نتایج پژوهش ظ .)1386 زکی،( شود افرادهاي مفید وقت بردناز بین و  ارتباط اعضاي خانواده

اي ورزش و نمایش  اند که این رسانه بیشتر به بعد قهرمانی و حرفه و افروزه و همکاران هم نشان داده

ب و تشویق مردم به فعالیت جسمانی اي تمایل دارد تا ترغی رویدادهاي ورزشی در سطح قهرمانی و حرفه

  ).1391؛ افروزه و همکاران، 1391ظریفی و همکاران، (

 هویت حس تقویت و ایجاد با ریشه در فرضیات نظریه هویت اجتماعی دارد؛ تلویزیون 9اره مش گزاره

 ورزشی هاي تیم طرفداران برافروختگی و التهاب افزایش و ایجاد به منجر ها تیم طرفداران بین در اجتماعی

و  ١شدن برافروخته و عنوان ملتهب با هایی پدیده ،دارند تمرکز این نظریه بر که ورزشی تحقیقات .شود می

 این طریق از ورزشی هاي رشته طرفداران که کنند می مطرح متفاوت هایی راه به عنوان را ٢موفقیت عدم از رهایی

  .(Ware and Kowalski, 2012: 225) دانند می سهیم ها تیم شکست و موفقیت در را خود ها پدیده

 در اقشار نادیده گرفتن برخی و ودن تلویزیوننب شمول تمام خصوص در )8شماره (رد توافق بعدي گزاره مو

ویژه نادیده گرفتن ورزش زنان و سالمندان است که در  هب ،سالمندان و نمعلوال کودکان، زنان، مانند حاشیه

نظریه  مورد در. )نظریه هژمونیک( اي سیماي ایران با کمی اغماض هیچ جایگاهی ندارند نمایش رسانه

 هاي تفاوت تا است تحقیقات برخی در مرد جنس برترياست که حاکی از  هژمونیک مطالعاتی انجام شده

 :Gee and Leberman, 2011)بدهند  توضیح اي رسانه هاي برنامه در را مرد و زن جنس بین شده اعمال

 مرد جنس برتري ایده از آنها راندن حاشیه به و ها رسانه در زن ورزشکاران از مداوم پوشی چشم. (330

 ندارند وجود ورزش جهان در ها زن که شود می باطل خیال این خلق به و منجر کندمی طرفداري

(Whisenant, Pedersen and etc, 2010: 110). نیز ان مشهدي و همکاران هاي پژوهش مهدوی یافته

                                                           
1  Birging 
2  Corfing 
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به اما متاسفانه این نقش بنا  Tورزش بانوان  دارند زیادي در توسعههاي گروهی نقش  بیان کرده است که رسانه

یک نمایش  یهاي جمع واقع نمایش ورزش ایران در رسانه و در شود در ایران به درستی ایفا نمی دالیلی

مانند  خلق افتخارات ارزشمندو حتی در زمان  )1391مهدویان مشهدي و همکاران، ( منحصراً مردانه است

تلویزیونی درخور و شایسته زهرا نعمتی نیز نمایش  ،کسب سهمیه ورودي المپیک توسط بانوي معلول ایرانی

  .صورت نگرفت ،شود ي قهرمان که افتخار ملی محسوب میاین بانو

 تلویزیون از) جهانی و ملی( ورزشی رویدادهاي پخش موافق هستند کهنظران  اکثر صاحب،  7بر اساس گزاره 

این گزاره  .شود می نانآ فراروي پیشامدهاي و ورزشی قهرمانان به نسبت بینندگان در انفعالی تمایل ایجاد سبب

 ورزش حوزه جمله از اي رسانه مختلف هاي حوزه در این نظریه،. قابل توجیه است تمایالت بر مبتنی نظریهبا 

. چیست اي رسانه مختلف هاي برنامه از مردم علت لذت که کند بررسی تا است گرفته قرار استفاده مورد

 تمایالت از تابعی اي رسانه محتواي یک از بردن لذت که گذارد می این بر را فرض نظریه این نظري چارچوب

 شوند می روبرو آن با ها شخصیت که است پیشامدهایی و اي رسانه هاي شخصیت به تماشاگران انفعالی و موثر

(Zillmann and Cantor, 1976: 160).  

: 1384بنیاد توسعه فردا، (را هاي همگرا و چه واگ کند، چه ایده هایی است که تولید می ارزش روش دلفی به ایده

 ,Sinead Keeney)هایی که نتوانستند اجماع الزم را کسب کنند نیز مهم است  بنابراین آگاهی از عبارت). 56

نظران  را از منظر صاحب گزاره نتوانستند در راندهاي دلفی اجماع مطلوب ششدر این پژوهش، . (90 :2011

  .کسب کنند

 بر اساس این دو گزاره،. اشت دارندریشه در نظریه کد اجماع الزم را کسب کنند، که نتوانستن 6و  5گزاره دو 

 ورزش در خشن رویدادهاي پخش و با )اجماع درصد 17( ها رشته برخی در خشن تصاویر پخش با تلویزیون

 رب .ندکن تلقی پیرامون جهان واقعیات از یکی عنوان به را خشونت بینندگان تا شود می سبب )اجماع درصد 29(

 واقعیت یک عنوان به را تلویزیونپخش محتواي خشن از  ،تماشاگران از بسیاري تئوري کاشت، فرضیات اساس

رسد علت عدم  به نظر می .(Westerman & Tamborini, 2010: 323)کنند   می درك و مشاهده عملی

در سیماي ) یدادهاي خشنتصاویر خشن و رو(کسب اجماع این دو گزینه این باشد که پخش چنین محتواهایی 

  .جهوري اسالمی ایران مصداقی ندارد
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 پوشش بر تمرکز با تلویزیونبر اساس این دو گزینه، . سازي استوار هستند بر نظریه برجسته 16و  15گزاره دو 

 46( شده ها شهرستان ورزشی رویدادهاي به مسئوالن و مردم توجهی کم باعث پایتخت، ورزشی رویدادهاي

 ارزشی، و اخالقی معنوي، مسائل به توجه عدم و ورزش فنی مسائل به حد از بیش پرداختن باو  )اجماع درصد

بر نظریه که گزاره دو این  ).اجماع درصد 43( کرده است ایجاد ورزش از بعدي تک و غیرواقعی تصویر

مشخص  به نحوي که ؛هستندکننده  تعیین ها رسانه که دندار قرار ایده این بر ،هستنداستوار سازي  برجسته

دیباجی و رئیس (و کدام نادیده گرفته شود  شدههاي اجتماعی برجسته  کنند که کدام روایت از پدیده می

تواند  اند که علت آن می نظران کسب نکرده این دو گزاره اجماع الزم را از نظر صاحب ).53: 1390میرزایی، 

هایی باشد که عدم وجود مسائل اخالقی و  د و برنامهپرداز هاي استانی که به ورزش هر استان می وجود شبکه

  .کشند ارزشی در ورزش را به نقد می

این گزاره که مبتنی بر  .اند نیز به عنوان یک کژکارکرد تلویزیون موافقت نکرده 19گزاره نظران با  صاحب

دهد که  میاین مساله نشان . کسب کرده است اجماع درصد 38تنها  است سازي مفروضات نظریه چارچوب

شود  اخالقی در جامعه می با تخریب افراد سبب ترویج فرهنگ بی نظران با این موضوع که تلویزیون صاحب

تواند به دلیل نقش بسیار کم و ناچیز تلویزیون در این زمینه در مقایسه با  مساله می این .نیستندچندان موافق 

  .ها باشد نقش سایر رسانه

 به از تلویزیونکند که  این گزاره بیان می. که نتوانسته اجماع الزم را کسب کند، گزاره دیگري است 23گزاره 

توان در نظریه مارپیچ  هاي این گزاره را می ریشه. )اجماع درصد 50(کند  می پرهیز عمومی افکار کشیدن چالش

ها طرفدار داشته  یدهها قادر هستند تا به ما بگویند که کدام ا بر اساس نظریه مارپیچ سکوت رسانه .سکوت یافت

کنند تا در انزواي اجتماعی  ها همسو نباشند، سکوت می در این حالت اگر افراد با این ایده. و در اکثریت هستند

در نتیجه . نماید و سایرین را نیز وادار به سکوت می کند میهاي مختلف جریان پیدا  این امر در الیه. قرار نگیرند

عدم راي  .(Neumann, 2014: 373)گیرد  یده یا موضع خاص شکل میمارپیچی از سکوت درباره آن ا

در تلویزیون باشد که برخالف این  90هایی مانند برنامه  تواند به دلیل وجود برنامه خبرگان به این گزاره می

  .کشد و افکار عمومی را به چالش می می کندنظریه عمل 

 ،مطالعات بیشتر .در حوزه ورزش بود رسانه ملی کارکردهايکژ شناسایی ،بودیم آن دنبال به تحقیق این در آنچه

اند و جنبه منفی و انحرافات و  هاي جمعی را در توسعه ورزش مورد بحث قرار داده کارکردهاي رسانه
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مـردم  میان در رسانی اطالع نظامدر ل انکاري بغیرقا نقشاز که  ملی هاي رسانه آن هم رسانه ناهماهنگی

زیون در ورزش یکژکارکردهاي رسانه تلو ،طور که اشاره شد همان. ر مورد توجه بوده استکمت ،است برخـوردار

 رشته ورزشیچند  ،باخت و برد بر حد از بیش تاکید با تلویزیوندرحال حاضر  .ایران متعدد و قابل توجه است

 تصویري دایجا سبب ورزش مردانبه  يانحصاپرداختن  اي و در سطح قهرمانی و حرفه و حواشی آن خاص

وسیما  گذاري صدا شوراي سیاست مسئوالنبه  ،این رو از. ورزش شده است از بعدي محدود، ناخوشایند و تک

حوزه در هاي رسانه ملی  سیاستدر بازنگري  شود ضمن و اعضاي شوراي راهبردي شبکه ورزش توصیه می

اي بین  توازن در نمایش رسانهفظ حضمن اهدافی را براي رسانه ملی در حوزه ورزش ترسیم نمایند که  ،ورزش

 ،هاي ورزشی رعایت عدالت بین زنان و مردان و رشته واي  ، قهرمانی و حرفهپرورشیهاي تفریحی،  ورزش

  .هاي ایرانی و اسالمی ارایه دهند و شایسته از ورزش متناسب با ارزشتصویري جامع 
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Using qualitative research strategy and the Delphi technique, this study aimed to 

identify the Islamic Republic of Iran Broadcasting's (IRIB) dysfunctions in sports 

area. The data were collected through two steps. In the first step, a list of 

propositions pertaining to the media dysfunctions was prepared through searching 

bibliographic resources and theories on the communication area. Then in the 

second step, the elicited propositions were used as a baseline for preparing a semi-

structured questionnaire, and the Delphi Technique was used to collect experts' 

opinions about these propositions. The first and second steps included 20 and 17 

experts, respectively. Members of the Group of experts included academic experts 

in the fields of sport management, media management, public administration and 

communication and executive experts who have more than fifteen years of 

experience in the field of media and sports that were selected by purposive 

sampling. Totally, 18 propositions were confirmed by at least 60% of experts, and 

six propositions failed to reach the minimum consensus. Eight propositions are 

consistent with the assumptions of agenda setting theory, three propositions are 

consistent with the assumptions of use   & gratification theory and other 

propositions are consistent with the assumptions of framing theory, dependency 

theory, social identity theory, hegemonic theory and disposition based theory. The 
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findings demonstrated that TV, as a media, was not solely an effective 

phenomenon in sports; however, despite its many positive functions, it had several 

undesirable functions which have not been dealt with enough so far. Ignoring such 

functional deviations can diminish even the ideal functions of this media in 

comparison with its various dysfunctions in sports area. 
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