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  هاي ورزشی تلویزیونتحلیل وضعیت تولید برنامه

 1پروانه گلرد

       2مهدي مرادي

   3عزیزي داوود

   

 

٢٩/٢/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ  

١٠/٦/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                   

 آنعوامل پیـدایش   هاي ورزشی تلویزیون ووضعیت موجود تأمین محتواي برنامهتحقیق، بررسی این هدف 

جامعه آماري  .دوبي یا مبنایی انهیزم هینظرکیفی و از نوع  ،پژوهشاین روش . و تبیین وضعیت مطلوب بود

. اي درون سـازمان صـدا و سـیما و خـارج از سـازمان بـود      پژوهش برگرفته از دو بخش متخصصان رسانه

 ،یورزشـ  يهابرنامه و نویسندگان کارگردانان، کنندگانهیتهان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه متخصص

و در بخـش   نـد صـدا و سـیما بود   سـازمان  ورزشگـذاران  اسـت یس و تلویزیـون ورزش  يهاگروه رانیمد

اسـاتید  ورزشـی و  /اياي بیرون از سازمان صدا و سیما نیز از نظـرات متخصصـان رسـانه   متخصصان رسانه

با اینکـه پـس از   . یافته بودگیري نظري و ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساخت نمونه  روش. دانشگاه استفاده شد

مصاحبه به این نتیجه دست یافتیم که اطالعات جدید همان تکرار اطالعات قبلی است، به منظـور   17انجام 

ها اذعان داشت که براي تـأمین  یافته.  شد مصاحبه انجام 20افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 

تا با تمرکززدایی و ایجاد فضایی  لویزیون از انحصار دولت خارج شودمحتواي چندوجهی و مطلوب، باید ت

بنابراین، اسـتفاده  . مبتنی بر شایسته ساالري بتوان تعامل و همکاري تلویزیون و متولیان ورزش را ایجاد کرد

افزارهـاي آنـالیز، تشـکیل گـروه     در تولید محتوا، تأمین محتـوا بـر اسـاس  نـرم    از کارشناسان و متخصصان 

هـاي  نظـران بـا تخصـص   هـاي ورزش، دعـوت از صـاحب   بندي عادالنه مؤلفهمطالعاتی پیش از تولید، سهم

تواند چنـین رویکـردي را   ها میمختلف در برنامه، شناخت نیازهاي واقعی مخاطبان و تعامل دو سویه با آن

  .سازدمحقق 

  ورزش همگانی ي ورزشی، تلویزیون، ورزش قهرمانی وهاتأمین محتوا، نظام تولید، برنامه :واژگان کلیدي
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  مقدمه

المللی به صورت بخشی از زنـدگی روزمـره هـر فـردي در روابـط مختلـف سیاسـی،        ورزش در سطح بین

درآمده است و  قدرت ورزش فراتر از نقش نمادین آن  فرديفرهنگی، اقتصادي، سازمانی، اجتماعی و میان 

وزارت ورزش و جوانـان  ( و ورزش کشـور  یبـدن  تیترب سازمان). 386-394، ص 2006ایتانگ، (باشد می

و کسـب نظـر از خبرگـان و     یقـ یجـامع بـر اسـاس مطالعـات تطب     یتوسعه ورزش، مدل يدر راستا )کنونی

توسـعه   هـا، اسـت یمدل شامل چهار مؤلفه کالن توسعه راهبردها و س نیا. کرده است طراحی نظرانصاحب

. باشـد یو نظـارت مـ   یو هماهنگ ،سالم حاتیتوسعه ورزش و تفر يبرا یبانیسالم، پشت حاتیورزش و تفر

 ،آموزشیورزش  ،ینظام جامع به چهار دسته ورزش همگان یاصل ندیسالم به عنوان فرآ حاتیورزش و تفر

  ).8، ص 1389مرادي، ( شده است میتقس ايش حرفهو ورز یورزش قهرمان

 هـاي هر یـک از مراحـل رشـد، بـازي    . پردازدمی هابه ورزش مدارس و دانشگاه )یتیترب( 1یآموزش ورزش

 تعامـل  جامعـه  و محـیط  بـا  و کشف را خود دنیاي تا کنندمی کمک کودکان به هابازي. دارد را خود خاص

کننـد  مـی  جربـه ت را گونـاگون  هاينقش آموزاندانش ورزش، و بدنی تربیت دروس و بازي در. کنند برقرار

 فیـ همـه تعر  يو ورزش بـرا  یبدن تیعنوان ترب به 2یهمگان ورزش). 118-184، ص 1383انورالخولی، (

مـرادي،  ( همه اقشار جامعـه اسـت   يبرا یو روان یبا هدف بهبود جسمان یجسم تیو هرگونه فعال شودیم

فـرد و خـانواده بـوده اسـت و در ارتبـاط       یاز زنـدگ  یهمـواره جـزء مکملـ    ،بدنی تیفعال). 9، ص 1389

در اوقـات فراغـت،    یحـ یتفر هـاي تیبا فعال. داشته است سزایینقش به  یجتماعا هايتیو فعال یخانوادگ

ـ  ابندییدست م يخانواده به لذت و شاد ياعضا  نیتـأم  ،یو اجتمـاع  یروانـ  شیو آسـا  تیـ آن امن یو در پ

، 1383انورالخـولی،  (شـود  یفراهم مـ ) یبدن تیترب ياز دستاوردها یکیبه عنوان (سالم  یبهداشت و زندگ

ـ  منـد رتبـه  گاهیکسب جا يو ورزش برا یبدن تیعنوان ترب به 3یقهرمان ورزش ).118-184ص       فتعری

 يو مقررات خاص برا نیکه با توجه به قوان ايافتهیو سازمان  یرقابت هايو عبارت است از ورزششود یم

 و ورزشـی  هـاي فعالیـت  4ايحرفه ورزش. شوندیمدال انجام م ایو کسب رتبه   یورزش يرکوردها يارتقا

 هـاي ارزش توسـعه  بـراي  و درآمـد  کسب منظور به هدفمند، و مندرتبه صورت به که است ايان یافتهسازم

ـ زارونـق «، ورزش ایـن  ویژگی. شودمی انجام اجتماعی و اقتصادي   یکـی از منـابع مـالی ورزش    . اسـت  »یی

                                                           
١. Educational Sport  
٢. Public Sports  
٣. Athletic Sports 
٤. Professional Sports 
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سازمان تربیت (است  شده گرفته نظر در تلویزیونی پخش کشور، ورزش توسعه جامع نظام سند در ايحرفه

   ).56-81، ص 1384بدنی سابق، 

اسـت کـه بـه     یارتباط جمع لیوسا یاصل يهاهیاز پا یکیرسانه و  نیقدرتمندتر ونیزی، تلودر عصر کنونی

 ونیزیتلو ).141، ص 1393عبدلی، ( کندیعمل م یو افکار عموم یورزش يهادانیم انیم یارتباط یمنزله پل

و  رفتندیها آن را به سرعت پذشد، خانواده لیتبد یعموم یمصرف يبه بعد، به کاال 1950 يهااز حدود سال

-از کشورها اقـدام بـه راه   یبرخ ).109، ص 1386پور، پور و علیسعدي( دادند هخود را یبه جمع خانوادگ

هـا  حوزه نیا يدادهایرو ،حال نعی در و اندنمودهورزش چهار دسته  نیا يبرا یتخصص هايشبکه اندازي

، 1390صـادقی،  ( برخوردار اسـت  شرفتهیپ يکشورها یورزش یونیزتلوی سازانبرنامه نیدر ب يادیاز اقبال ز

  .)54-98ص 

ـ بـه تعب  ایـ سه منظر  نیا. کنندیرا از سه منظر مطالعه م ونیزینظران رسانه، تلوصاحب سـه بعـد    1دالگـرن  ری

 یفرهنگـ  -یتجربه اجتماع کی زیو ن يداریشن -يداریاز متون د يا، مجموعه)دیتول(منشور، شامل صنعت 

  . است) مخاطبان(

به عنوان  يابه سازمان رسانه دیدر تول. شودیپرداخته م ونیزیتلو دیاست که در آن به تول يمنظر ،اول منظر

  ).18، ص 1390دالگرن، (گردد یشود، توجه میم دیتول يارسانه يهاکه در آن فرآورده ینیمع گاهیجا

 ،یجمعـ  يهـا رسـانه  تیـ گواه فعال نیترو در دسترس نیمشهورتر. مد نظر است یونیزیمتن تلو، دوم منظر

 يهـا جنبـه  ریاز سا شیآثار ب نیاست که ا لیدل نیبه هم. شودیو پخش م دیها تولاست که توسط آن يآثار

ـ ا. اسـت ها، توجه پژوهشگران و مفسران را به خود جلب کرده رسانه گرید مجموعـه مطالـب گسـترده،     نی

، ص 1388کوائل، مک( اندخوانده »یجمع يهارسانه يمحتوا«متنوع و دگرگون شونده را بر حسب قرارداد 

 يبنـد و مقولـه  يبندطبقه یبه نوع دنیرس ،يمتماد انیسال یدر ط ونیزیتلو يپرداختن به محتوا جهینت ).82

، ص 2001بـالك و همکـاران،   ( بوده اسـت  یونیزیسازان تلوکنندگان و برنامهدیتول يبرا يو ژانر ییمحتوا

مسـتمر و   يتواند به نحویبه کمک آن م یدانست که رسانه جمع يتوان ابزاریگونه را م ایمقوله ). 58-32

گونـه  نیا ).90، ص 1388کوائل، مک( هماهنگ سازد انیخود را با توقعات مشتر داتیکند و تول دیمؤثر تول

ـ برنامه و ن يعناصر صور د،یتول يهاروش یرود و تمامیبرنامه به کار م لیدر تحل) ژانر(  قهیتوقـع و سـل   زی

ـ یمع يو لذا همـه ژانرهـا از قراردادهـا    )63، ص 1390دالگرن، ( دیآیآن به حساب م يمخاطبان از اجزا  ین

  ). 27، ص 1389آسابرگر، ( کنندیم يرویپ

                                                           
١. Dalgrn 
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 يهـا مخاطبـان برنامـه   میمهـم اسـت کـه بـدان     اریدر واقع بسـ . می پردازد ونیزیبه مخاطبان تلو، سوم منظر

 یمخاطبان در پ يرا برا یراتیچه تأث میاند و سپس بدانافتهیدر ونیزیتلو يرا از محتوا ییچه معنا یونیزیتلو

لـذا،  و کننـد  یمـ  ریتفسو شود، تماس برقرار یظاهر م ونیزیبا آنچه که در صفحه تلو نندگانیب. داشته است

کند و در یمخاطبان مشارکت م یاجتماع يایدر دن ،یبه واسطه تعامل اجتماع قیطر نیاز ا یونیزیبرنامه تلو

، ص 1390دالگـرن،  ( ردیـ گیقرار م یاپیپ يهالیو در معرض تأو ابدییمها حضور از گفتمان یعیوس فیط

 یاجتمـاع  نهیمخاطبان هم محصول زم«: کندیم فیگونه تعر نیمخاطبان را اکوائل مک منظر، نیهم از .)52

 يبه الگوها یانجامد و هم واکنشیم یمشترک یاطالعات يازهایها و نفهم ،یفرهنگ قیعال جادیهستند که به ا

 ).83، ص 1388کوائل، مک( »ها هستندنیا يموارد مخاطبان هر دو شتریدر ب. هستند يارسانه طیخاص شرا

نقش خبري، نظرسنجی و گفتگو، فرهنـگ،   را شاملها شش کارکرد رسانه )2005(ن و همکارا 1ون د دونک

شش  )2008( 2از سوي دیگر، وي ویان .دانستند هنر و آموزش، اطالعات خاص، سرگرمی، تبلیغات تجاري

کارکرد خبررسانی و اطالعات، تحلیل و تفسیر، آموزش و جامعه پذیري، اقناع و روابط عمـومی، فـروش و   

   .بود تبلیغات و سرانجام سرگرمی را به عنوان کارکردهاي رسانه مطرح کرده

اورها،  نگـرش و افکـار جامعـه  و    دهی  بدهی و جهتبا توجه به نقش انکارناپذیر تلویزیون در شکلحال 

هاي ورزشی تلویزیـون  برنامهمحتواي برآنیم تا ببینیم که  ،همچنین ساخت بستري مناسب در عرصه  ورزش

؟ چه عواملی موجب پیدایش وضـعیت موجـود شـده اسـت    ؟ باشدمیتا چه میزان از کیفیت الزم برخوردار 

  ؟ تلویزیون کدام استی هاي ورزشوضعیت مطلوب تأمین محتواي برنامه

هاي ورزشـی تلویزیـون چگونـه    برنامه وضعیت تأمین محتواي :از بنابراین سؤال اصلی پژوهش عبارت بود

  ؟است

  پژوهش شناسیروش

. یا مبنایی، از نظر هدف بنیادي و از نظر زمان مقطعی بـود  3يانهیزم هینظرپژوهش کیفی و از نوع این روش 

اي درون سـازمان صـدا و سـیما و خـارج از     از دو بخش متخصصان رسـانه جامعه آماري پژوهش برگرفته 

ـ تهمتخصصان سازمان صدا و سیما شامل سه گروه . باشدسازمان می  و نویسـندگان  کارگردانـان ، کننـدگان هی

-صدا و سـیما مـی   سازمان ورزشگذاران استیس تلویزیون وورزش  يهاگروه رانیمد، یورزش يهابرنامه

                                                           
١. Van de Donk  
٢. Vivian 
٣. Grounded Theory 
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-اي بیـرون از سـازمان صـدا و سـیما نیـز از نظـرات متخصصـان رسـانه        متخصصان رسانهدر بخش  .باشد

  .استفاده نمودیمورزشی و اساتید دانشگاه /اي

هاي دیگر و منطبـق بـا   هاي مرسوم در اغلب روش مبنایی متفاوت از شیوه  گیري در روش نظریه نمونه  شیوه

  گیـري نظـري بـه ایـن دلیـل بـه ایـن شـیوه         نـه عنـوان نمو . باشد هاي خاص این روش می اهداف و ویژگی

در حـال تکـوین بـه      ها با نظریـه گردد که مبتنی است بر مفاهیمی که ارتباط نظري آن گیري اطالق می نمونه

گیري در به اصول نمونه ر این تحقیق با اتکاد. )28-127، ص 1387استراس و کوربین، ( اثبات رسیده است

هـاي ورزش  هـا، نویسـندگان و مـدیر گـروه    کننـدگان، کـارگردان  مونه تهیـه روش نظریه مبنایی، به عنوان ن

ها، همزمان ها با آند به میدان تحقیق و انجام مصاحبهپس از آن با ورو. تلویزیون را مورد مطالعه قرار دادیم

کشـفیات و اطالعـات جدیـدي کـه پـس از هـر        .گیري نظري خود را از متن مصاحبه ها آغاز کردیمنمونه

تـا بـا   اساس سعی بـر آن شـد   بر این . هاي بعدي بودگر ما در انتخاب نمونهآمد، یاريمصاحبه به دست می

که در -حاصل از تحقیق  و بر غلظت نظریه مبنایی ببریمهاي خود را باال هاي بیشتر، تنوع دادهانجام مصاحبه

در نهایـت، بـا   . یمبیفـزای  -شوداخته میها ساخته و پردها و استخراج مقوالت از آنکدگذاري مصاحبهنتیجه 

که اطالعات جدید همـان تکـرار اطالعـات قبلـی     ه این نتیجه دست یافتیم مصاحبه ب 17اینکه پس از انجام 

  . مصاحبه را به انجام رساندیم 20است، به منظور افزایش تنوع و غلظت مفهومی بیشتر نظریه، تا 

  پژوهشهاي یافته

ها، اطّالعات کلّی در مورد سطح تحصیالت، رشته تحصیلی، حـوزه فعالیـت، سـن و    آوري دادهپس از جمع

  .بیان شد 1سابقه فعالیت در جدول 

  شوندگانهاي مصاحبهتوصیف آماري برخی از ویژگی :1جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  مشخصات

  سطح تحصیالت

  40  8  کارشناسی

  35  7  کارشناسی ارشد

  25  5  دکتري

  رشته تحصیلی

  40  8  تربیت بدنی و علوم ورزشی

  20  4  علوم ارتباطات

  40  8  سایر

  حوزه فعالیت

  20  4  اجرایی ورزش

  45  9  اجرایی رسانه

  35  7  صدا و سیما
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  سن

  20  4  سال 40زیر 

  10  2  سال 45تا  40

  5  1  سال 51تا  46

  30  6  سال 57تا  52

  35  7  سال 57باالي 

  سابقه فعالیت

  -  -  سال 5زیر 

  20  4  سال 15تا  5

  35  7  سال 26تا  16

  45  9  سال 26باالي 

  

هـاي  ها در شرایط علی تأمین محتـواي نظـام تولیـد برنامـه    در جدول زیر، انتخاب مقوالت و کدگذاري آن

 :ورزشی تلویزیون به عنوان نمونه بیان شده است

  

  هاي ورزشی تلویزیونبرنامهکدگذاري مقوالت شرایط علی تأمین محتواي نظام تولید : 2جدول 

د
بع

مقوالت حاصل از کدگذاري  

 هاباز مصاحبه

مقوالت حاصل از کدگذاري 

  هامحوري مصاحبه

مقوالت حاصل از کدگذاري 

  هاگزینشی مصاحبه

جایگاه مقوالت در 

  مدل پارادایمی
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وا
حت

 م
ن

می
تأ

  

مدیران  –مدیریت ضعیف تلویزیون 

- وجود گروه برنامه - غیرمتخصص 

کننده نقش تهیه - غیرمتخصص ساز 

هاي ورزشی بسیار  در تولید برنامه

هاي ورزشی برنامه - کمرنگ است 

در اولویت آخر صدا و سیما قرار 

کمترین میزان بودجه به  –دارد 

هاي ورزشی اختصاص داده برنامه

شناخت سطحی از رسانه  - شود می

محدودیت فضاي کاري در  -

 اولویت نبودن ورزش -تلویزیون 

گذاري کالن کشور و در سیاست

کمبود بودجه و  -تلویزیون 

گیري تصمیم عدم -مشکالت مالی 

 - سازي مدیران ورزشی در برنامه

 - هزینه هاي کمالزام به تولید برنامه

اندرکاران تهیه عدم تخصص دست

انحصاري بودن تلویزیون  - برنامه 

عدم امکان ورود افراد خالق در  –

فراوان مخاطب به  اقبال -تلویزیون 

دولتی  - اي ورزش قهرمانی و حرفه

فقدان برنامه  -بودن تلویزیون 

 - مدون تولید برنامه هاي ورزشی 

عدم هم افزایی و تعامل سازنده 

نبود  -تلویزیون و نهادهاي ورزشی 

نیروهاي متخصص در تولید محتوا 

هاي در اولویت نبودن تولید برنامه -

استفاده از  - ورزشی در تلویزیون 

بها ندادن  - ورزش براي درآمدزایی 

انحصاري  -به مدیران ورزشی 

هاي ورزشی براي بودن تولید برنامه

سازي بدون برنامه -  3شبکه 

کننده و یکی بودن تهیه -پژوهش

فقدان فضاي رقابتی  - مجري برنامه 

 -هاي ورزشی تلویزیونی در برنامه

فقدان ضرورت براي تهیه محتواي 

کمبود امکانات فنی و  - مطلوب 

  اجرایی 

هاي ورزشی مدیریت برنامه

 - توسط افراد غیرمتخصص 

کننده در کمرنگ شدن نقش تهیه

 -هاي ورزشی تولید برنامه

هاي بودجه حداقلی برنامه

- عدم شناخت برنامه - ورزشی 

 -سازان ورزشی از مقوله ورزش

 - شناخت سطحی از رسانه 

محدودیت فضاي کاري در 

فقدان نظام ارزشیابی   - تلویزیون

اولویت نبودن  -کیفیت و محتوا 

گذاري کالن ورزش در سیاست

لزام به تولید  - کشور و تلویزیون 

اقبال  -هزینه هاي کمبرنامه

فراوان مخاطب به ورزش 

فقدان  - اي قهرمانی و حرفه

برنامه مدون تولید برنامه هاي 

عدم هم افزایی و تعامل  - ورزشی

ون و نهادهاي سازنده تلویزی

در اولویت نبودن تولید  - ورزشی 

 - هاي ورزشی در تلویزیون برنامه

 - استفاده ابزاري از ورزش 

هاي ورزشی در حذف گروه

عدم امکان ورود افراد  -ها شبکه

انحصاري و  -مستعد و متخصص

فقدان  -دولتی بودن تلویزیون

ضرورت براي تهیه محتواي 

کمبود امکانات فنی و  - مطلوب 

  جرایی ا

کنندگان مدیران و تهیه -

  غیرمتخصص

  

  بودجه محدود -

  

اولویت نبودن ورزش در  -

گذاري کالن کشور و سیاست

  تلویزیون

  

فقدان نظام ارزشیابی کیفیت و  -

  محتوا

  

جذابیت بیشتر ورزش قهرمانی  -

  اي براي مخاطبو حرفه

  

هاي ورزش در حذف گروه -

  هاي تلویزیونیشبکه

  

افزایی و تعامل سازنده عدم هم -

  تلویزیون و نهادهاي ورزشی

شرایط 

  علی



 

هاي ورزشی به مدل تأمین محتواي موجود نظام تولید برنامه

هـاي ورزشـی تلویزیـون و    به مدل شرایط علّی  وضعیت موجود تأمین محتـواي برنامـه  

  .هاي ورزشی تلویزیون اشاره دارد

  

 هاي ورزشی تلویزیون

هـاي ورزشـی   دهد که از دیدگاه متخصصان مورد مطالعه، وضعیت تولید برنامـه 

هاي رویدادمحور و گفتگومحور با کیفیت سـطحی و مبتنـی بـر    

-انـدرکاران و تهیـه  دسـت  نامه مشخصـی در بـین  

هـا اذعـان   یافتـه . سازي بپردازندهاي ورزشی تلویزیون وجود ندارد که بر اساس آن به برنامه

شـود تـک بعـدي،    هاي گفتگو محوري کـه پخـش مـی   

هـاي  هـاي ضـعیف، برنامـه   پخش زنده با گـزارش 
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به مدل تأمین محتواي موجود نظام تولید برنامه 1شکل : شودهمان طور که در ادامه مشاهده می

به مدل شرایط علّی  وضعیت موجود تأمین محتـواي برنامـه  

هاي ورزشی تلویزیون اشاره داردبه مدل تأمین محتواي نظام تولید مطلوب برنامه

  هاي ورزشی تلویزیونتأمین محتواي موجود نظام تولید برنامه

 

هاي ورزشی تلویزیونمدل تأمین محتواي موجود نظام تولید برنامه :1شکل 

  حاشیهرویدادمحور، گفتگومحور با کیفیت سطحی و مبتنی بر 

دهد که از دیدگاه متخصصان مورد مطالعه، وضعیت تولید برنامـه هاي پژوهش نشان می

هاي رویدادمحور و گفتگومحور با کیفیت سـطحی و مبتنـی بـر    تلویزیون از حیث تأمین محتوا شامل برنامه

نامه مشخصـی در بـین  در این راستا، اصول، چارچوب و آیین

هاي ورزشی تلویزیون وجود ندارد که بر اساس آن به برنامه

هاي گفتگو محوري کـه پخـش مـی   ها و برنامهرویدادها ورزشی، گزارش

پخش زنده با گـزارش  ها بهتوان از جمله آنضعیف و سطحی بوده است که می

  

همان طور که در ادامه مشاهده می

به مدل شرایط علّی  وضعیت موجود تأمین محتـواي برنامـه   2تلویزیون،  شکل 

به مدل تأمین محتواي نظام تولید مطلوب برنامه 3شکل 

  

تأمین محتواي موجود نظام تولید برنامه -

  

  

  

رویدادمحور، گفتگومحور با کیفیت سطحی و مبتنی بر 

هاي پژوهش نشان مییافته

تلویزیون از حیث تأمین محتوا شامل برنامه

در این راستا، اصول، چارچوب و آیین. حاشیه بوده است

هاي ورزشی تلویزیون وجود ندارد که بر اساس آن به برنامهکنندگان برنامه

رویدادها ورزشی، گزارش بیشتردارد که 

ضعیف و سطحی بوده است که می
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برداري ناقص، تمرکز بر اخبار و حواشی ورزش و عدم تناسـب فـرم و محتـوا اشـاره     تکراري مبتنی بر کپی

  :توان در موارد زیر مشاهده نموداین عبارات را می .کرد

  .»باشدمی گفتگومحور و جنگهاي ورزشی، هاي ورزشی تلویزیون، سطحی و در قالب گزارشغالب برنامه«

-برنامـه  ،)پخش زنده و غیرزنده مسابقات(هاي ورزشی تلویزیون بیشتر مبتنی بر رویدادهاي ورزشیبرنامه«

پردازنـد و  رسـانی مـی  ها جنبه آموزشی ندارند و فقط به اطـالع این برنامه. هاي ترکیبی و گفتگومحور است

  .»سطحی هستند

شـود  و ترکیبی مـی ) گفتگومحور(مسابقات و رویدادهاي ورزشی، تحلیلی  هاي ورزشی شامل پخشبرنامه«

هاي تحلیلـی عمیـق و نـه    زیرا برنامه ،توان تولید برنامه ورزشی نامیدکه پخش رویدادها و مسابقات را نمی

 ها حالت عمومی دارند و بـراي عامـه  برنامه. تواند برنامه تولیدي قلمداد شودبرداري شده، میسطحی و کپی

  .»شودمردم پخش می

  .»هاي گفتگومحور یا ترکیبی استهاي ورزشی غالباً پخش زنده مسابقات، فوتبال اروپا و برنامهبرنامه«

ها به پخش رویدادها بیشتر برنامه. اندهاي ورزشی بیشتر جنبه سطحی و زرد داشته و مبتنی بر حاشیهبرنامه«

  .»شودلیل نیز پخش میپردازند و در کنار آن نیز چند گفتگو و تحمی

ترین عمده. سازي تلویزیونی استبرنامه» د«و » ج«هاي ورزشی بسیار پایین و در سطح سطحی کیفی برنامه«

  .باشدمی) به صورت پخش زنده(گفتگومحور و رویدادهاي ورزشی هاي ورزشی تلویزیون، برنامه

، ورزش مـتن  ورزش رسـانه . رسـانی دارد هاي ورزشی جنبه گفتگومحوري و پـس از آن اطـالع  اکثر برنامه«

  .»نیست و ورزش حاشیه است

  .»هاي ورزش هستندها به لحاظ کیفی، سطحی و به دنبال حاشیهبرنامه«

  .»ي ورزشی بسیار نازل و سطحی هستندهابرنامه«

هـاي  هـاي گفتگومحـور و جنـگ   هاي ورزشی به لحاظ کیفـی ضـعیف و سـطحی هسـتند و برنامـه     برنامه«

 .»هاي رادیویی نداردتلویزیونی تفاوتی با برنامه

 

 

 

 

  

  



 

   هاي ورزشی تلویزیون

  
  هاي ورزشی تلویزیونمدل شرایط علّی  وضعیت موجود تأمین محتواي برنامه

گیـري تـأمین   مطالعه، عوامل مـؤثر در شـکل  

رویدادمحور، گفتگومحور با کیفیت سـطحی و مبتنـی بـر    

-کنندگان غیرمتخصص، بودجـه محـدود، اولویـت نبـودن ورزش در سیاسـت     

ابی کیفیت و محتـوا، جـذابیت بیشـتر ورزش قهرمـانی و     

افزایـی و تعامـل سـازنده    هاي تلویزیونی، عدم هم

  :توان در موارد زیر مشاهده نمود

  .»یرمتخصص، دولتی و انحصاري بودن تلویزیون
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هاي ورزشی تلویزیوندر برنامه مین محتواأتشرایط علّی وضعیت موجود 

مدل شرایط علّی  وضعیت موجود تأمین محتواي برنامه :2شکل 

مطالعه، عوامل مـؤثر در شـکل  دهد که از دیدگاه متخصصان مورد هاي پژوهش نشان می

رویدادمحور، گفتگومحور با کیفیت سـطحی و مبتنـی بـر    (هاي ورزشی در تلویزیون 

کنندگان غیرمتخصص، بودجـه محـدود، اولویـت نبـودن ورزش در سیاسـت     ، شامل مدیران و تهیه

ابی کیفیت و محتـوا، جـذابیت بیشـتر ورزش قهرمـانی و     گذاري کالن کشور و تلویزیون، فقدان نظام ارزشی

هاي تلویزیونی، عدم همهاي ورزش در شبکهاي براي مخاطب، حذف گروه

توان در موارد زیر مشاهده نموداین عبارات را می .باشدتلویزیون و نهادهاي ورزشی می

یرمتخصص، دولتی و انحصاري بودن تلویزیونکنندگان غبودجه محدود، مدیران و تهیه

شرایط علّی وضعیت موجود  -

شکل 

 

هاي پژوهش نشان مییافته

هاي ورزشی در تلویزیون برنامه موجود محتواي

، شامل مدیران و تهیه)حاشیه

گذاري کالن کشور و تلویزیون، فقدان نظام ارزشی

اي براي مخاطب، حذف گروهحرفه

تلویزیون و نهادهاي ورزشی می

بودجه محدود، مدیران و تهیه«
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افزایی و تعامل سازنده تلویزیون و نهادهاي ورزشـی موجـب   کنندگان غیرمتخصص، عدم هممدیران و تهیه«

 .»هاي ورزشی تلویزیوني برنامهمین محتواأتپیدایش وضعیت موجود 

 .»محتواکنندگان غیرمتخصص، فقدان نظام ارزشیابی کیفیت و مدیران و تهیه«

افزایی و تعامل سازنده تلویزیون و نهادهاي ورزشی، مـدیران و  دولتی و انحصاري بودن تلویزیون، عدم هم«

 .»کنندگان غیرمتخصصتهیه

  .»بودجه محدودکنندگان غیرمتخصص و مدیران و تهیه«

  .»ن نظام ارزشیابی کیفیت و محتوافقدا«

  .»گذاري کالن کشور و تلویزیوننبودن ورزش در سیاستکنندگان غیرمتخصص، اولویت مدیران و تهیه«

  .»مدیریت«

کنندگان غیرمتخصص، دولتی و انحصاري هاي ورزشی، بودجه محدود، مدیران و تهیهتأمین محتواي برنامه«

 .»ن نظام ارزشیابی کیفیت و محتوابودن تلویزیون، فقدا

  .»بودجه محدود«

رمتخصــص عوامــل کننــدگان غیویزیــون، مــدیران و تهیــهبودجــه محــدود، دولتــی و انحصــاري بــودن تل«

  .»تأثیرگذاراند

  .»از عوامل اصلی استکنندگان غیرمتخصص، دولتی و انحصاري بودن تلویزیون مدیران و تهیه«

هاي تلویزیونی، اولویـت نبـودن ورزش در   هاي ورزش در شبکهعوامل اصلی تأثیرگذار شامل حذف گروه«

کننـدگان  تلویزیـون دولتـی و انحصـاري بـودن تلویزیـون، مـدیران و تهیـه       گذاري کـالن کشـور و   سیاست

 .»شودغیرمتخصص می

  .»یرمتخصص استکنندگان غدالیل عمده، دولتی و انحصاري بودن تلویزیون، مدیران و تهیه«

گـذاري کـالن کشـور و تلویزیـون،     کنندگان غیرمتخصص، اولویت نبودن ورزش در سیاستمدیران و تهیه«

 .»، عوامل اصلی استهاي تلویزیونیهاي ورزش در شبکهحدود، حذف گروهبودجه م

عوامـل   افزایی و تعامل سازنده تلویزیون و نهادهاي ورزشی، دولتی و انحصـاري بـودن تلویزیـون   عدم هم«

 .»عمده است

گذاري کالن کشور و تلویزیون از عوامل اصلی محسـوب  بودجه محدود، اولویت نبودن ورزش در سیاست«

  .»شودیم

  



 

  

  هاي ورزشی تلویزیون

هـاي ورزشـی   مطالعه، تولید محتـواي برنامـه  

در ایـن  . اسـت ) ورزشـی /ايرسانه

این عبـارات را  . ها باید غالباً ترکیبی و برآمده از دیدگاه عمیق دانشی و تخصصی باشد

ها بـا اسـتفاده از نـرم افزارهـاي     تهیه محتوا قبل از برنامه، آنالیز تخصصی مسابقات یا برنامه

اي و ورزشی گیري از متخصصان رسانه

ترکیب سالیق مختلف و متنوع به طوري کـه ماهیـت اصـلی برنامـه     

هاي بصري نو، لحـاظ کـردن جنبـه    
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  هاي ورزشی تلویزیونتأمین محتواي نظام تولید مطلوب برنامه

 

هاي ورزشی تلویزیونمدل تأمین محتواي نظام تولید مطلوب برنامه :3شکل 

  )ورزشی/ايرسانه(گیري از متخصصان محتواي چندوجهی با بهره

مطالعه، تولید محتـواي برنامـه  دهد که از دیدگاه متخصصان مورد هاي پژوهش نشان می

رسانه(گیري از متخصصان مطلوب تلویزیون شامل محتواي چندوجهی با بهره

ها باید غالباً ترکیبی و برآمده از دیدگاه عمیق دانشی و تخصصی باشد

  :نمودتوان در موارد زیر مشاهده 

تهیه محتوا قبل از برنامه، آنالیز تخصصی مسابقات یا برنامه

گیري از متخصصان رسانهآنالیز، استفاده از مجري، گزارشگر و تیم تهیه مسلط باشد که با بهره

.  

ترکیب سالیق مختلف و متنوع به طوري کـه ماهیـت اصـلی برنامـه      املمحتواي مطلوب برنامه ورزشی ش

هاي بصري نو، لحـاظ کـردن جنبـه    تغییر نکند، مدت زمان متناسب برنامه، استفاده از دکور و عکس و زمینه

تأمین محتواي نظام تولید مطلوب برنامه -

  

  

محتواي چندوجهی با بهره -

هاي پژوهش نشان مییافته

مطلوب تلویزیون شامل محتواي چندوجهی با بهره

ها باید غالباً ترکیبی و برآمده از دیدگاه عمیق دانشی و تخصصی باشدراستا، محتواي برنامه

توان در موارد زیر مشاهده می

تهیه محتوا قبل از برنامه، آنالیز تخصصی مسابقات یا برنامه تواند شاملمی«

آنالیز، استفاده از مجري، گزارشگر و تیم تهیه مسلط باشد که با بهره

.»شوداین امر میسر می

محتواي مطلوب برنامه ورزشی ش«

تغییر نکند، مدت زمان متناسب برنامه، استفاده از دکور و عکس و زمینه
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آموزشی و سرگرمی، استفاده از مجري متخصص رسانه و ورزش است که بـا کمـک تـیم تهیـه متخصـص      

  .»رسدانجام میبه سر) ورزشی/ايرسانه(

  .»ش و مبتنی بر آموزش به مردم باشدهاي ورزگیري از مؤلفهها، چند وجهی با بهرهمحتواي برنامه«

ها بـه  د و به همه ورزشوشها ترکیبی باي استفاده نمود و محتواي برنامهباید از متخصصان ورزش و رسانه«

  .»فراخور نیاز بپردازد

آوري توجه داشت، اتاق فکر براي برنامه ایجـاد  نقش سالمتی گرفته تا مدالباید به ابعاد مختلف ورزش از «

  .»مند شدهاي مختلف بهرهاي در حوزهکرد و از متخصصان ورزشی و رسانه

هـاي  کنیم که شرایط به نحـوي پـیش رود کـه ورزش   هاي تلویزیون تالش میبا توجه به اهداف و سیاست«

  .»ی و ورزش بانوان در اولویت باشندم و ورزش همگانمختلف را با عدالت توزیعی پوشش دهی

ولی به لحاظ کیفی ضـعیف هسـتیم و    ،مین محتواي به لحاظ کمی مشکلی ندارد و مخاطبان خود را داردتأ«

تر عمـل کنـیم و دانـش    تر و تخصصیبراي رسیدن به محتواي مطلوب باید در حوزه ورزش و رسانه عمیق

  .»خود را افزایش دهیم

  .»نموداي و هم ورزشی استفاده افراد متخصص در هر حوزه و هم از بعد رسانه باید از«

هـاي مطلـوب اسـتفاده کـرد و تمرکـز بـر       سازي براي تأمین محتواي برنامهباید از شوراي تخصصی برنامه«

  .»محوري باشداستعدادیابی دقیق، علمی و مبتنی بر برنامه

پژوهش صورت گیرد و بر اساس نیاز جامعه و مخاطـب برنامـه   شناسی مبتنی بر باید نیازسنجی و مخاطب«

اي و گیـري از متخصصـان رسـانه   تهیه کرد و ذائقه مخاطب را پرورش داد که انجام چنین مواردي بـا بهـره  

  .»پذیر استورزشی امکان

  .»ها را تغییر دادمحتوا باید ترکیبی و چند وجهی باشد و به فراخور شرایط و نیاز جامعه اولویت«

منـد شـویم و   اي و ورزشـی بهـره  شود که تخصصی نگاه کنیم، یعنی از متخصصان رسانهزمانی حاصل می«

  .»یاراییم و به مخاطبان ارائه دهیممحتواي را بر اساس علم واقعی همراه با خالقیت و ابتکار ب

اي و ورزشی را انهسازي کرد و متخصصان رسکننده قوي و مسلط به کار داشت و در قدم بعد تیمباید تهیه«

به کار گرفت و مبناي کار، اعتماد مخاطب، خالقیـت، نـوآوري و توجـه بـه پـژوهش، اسـتفاده از پشـتوانه        

  .»رسانه باشد اطالعات و  استفاده صحیح از ابزارهاي

ها ایجـاد کـرد و در قـدم بعـد از شـوراي      ابتدا باید زیرساخت مناسب را در تلویزیون و در بین همه شبکه«

  .»استفاده کردسازي ورزشی در هر شبکه برنامه تخصصی



14 

 

و رسانه، نگاه تخصصی و  اي در اولویت باشد و به  اجزاي دو حوزه ورزشباید تخصص ورزشی و رسانه«

  .»فنی داشت

  .»باشد) ورزشی/ايرسانه(گیري از متخصصان چندوجهی با بهره«

  گیريو نتیجهبحث 

هاي ورزشـی تلویزیـون از تخصـص الزم    کنندگان برنامهن و تهیهدهد که مسئوالهاي پژوهش نشان مییافته

اندرکاران تهیه برنامه موجب ایجاد شناخت سطحی از رسانه شده کـه  عدم تخصص دست. برخوردار نیستند

هرگاه نیروهاي متخصص در تولید محتوا  ،بنابراین. بیننددر پی آن ضرورتی براي تهیه محتواي مطلوب نمی

چـون تلویزیـون    ،از سـوي دیگـر  . شـود هایی سطحی و بدون پژوهش تهیه مـی ند، برنامهنقشی نداشته باش

هـاي ورزشـی   ، برنامه مدونی براي تولید برنامهردانحصاري و دولتی است محدودیت فضاي کاري وجود دا

-رنامهبنابراین فضاي رقابتی براي تهیه ب. شودپذیر نمیو ورود افراد خالق در تلویزیون امکان نیست وجودم

ها به پخش رویدادها و مسابقات ورزشـی و گفتگوهـاي   رود و براي پر کردن برنامههاي ورزشی از بین می

  .آورنداي روي میسطحی و حاشیه

کـه  چـون  ،هـاي ورزشـی وجـود دارد   دهد که بودجه محدودي براي تولید برنامههاي پژوهش نشان مییافته

از سوي دیگر، دولتی بودن تلویزیـون و کمبـود بودجـه و    . شودورزش، اولویت آخر تلویزیون محسوب می

بنابراین بهترین حالت پر . هزینه باشدهاي کممشکالت مالی موجب شده که تأکید بیشتري روي تولید برنامه

داشتن حداقلی مخاطبان، پخـش زنـده و غیـر زنـده     کردن آنتن با توجه به این شرایط و همچنین راضی نگه

هـایی نیـز بسـیار سـطحی و مبتنـی بـر       هاي گفتگو محور است که چنین برنامهی و برنامهرویدادهاي ورزش

  .شودزیرا از گزارشگران ناآشنا و غیرمتخصص به آن رشته استفاده می ،حاشیه هستند

گذاري کالن کشور و تلویزیون از ورزش به عنـوان اولویـت   دهد که در سیاستهاي پژوهش نشان مییافته

شود و با توجه به فضاي هاي ورزشی اختصاص داده میبنابراین کمترین میزان بودجه به برنامه. شودیاد نمی

اي انحصاري و دولتی تلویزیون، فضاي کاري محدود شده و از افراد متخصص و خالق در تلویزیـون بهـره  

شـناخت   زیـرا  ،در چنین شرایطی، ضرورتی براي پژوهش و تولید محتواي مطلوب وجـود نـدارد  . برندنمی

اي در بین مخاطبان چون ورزش قهرمانی و حرفه ،از سوي دیگر. اندرکاران وجود داردسطحی در بین دست

پردازند و جهت سـرگرم کـردن   به پخش رویدادهایی  مختلف ورزشی می ،از اقبال فراوانی برخوردار است
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ا کیفیـت محـدود و سـطحی ارائـه     هاي گفتگومحور و بها را در قالب برنامههاي این ورزشها نیز حاشیهآن

  .دهندمی

هـاي ورزشـی   دهد که نظام ارزشیابی جهت بررسـی کیفیـت و محتـواي برنامـه    هاي پژوهش نشان مییافته

هرگاه مسند امور در دستان مدیران غیـر متخصـص باشـد و ورزش نیـز بـه عنـوان       . تلویزیون وجود ندارد

برنامـه   ،هاي ورزشی اختصاص داده شودبودجه به برنامه اولویت آخر تلویزیون قلمداد و نیز کمترین میزان

ها، راهـی  بنابراین براي پر کردن و یا تولید برنامه. هاي ورزشی ترسیم کردتوان براي تولید برنامهمدونی نمی

اي گفتگومحور ندارند که بیشتر هاي خنثی و کلیشهنگري و پرداختن به پخش رویدادها و برنامهجز سطحی

  .اي استهاي ورزش قهرمانی و حرفهحاشیه مبتنی بر

هـاي ورزشـی تلویزیـون، ورزش قهرمـانی و     دهد که براي تولید محتواي برنامـه هاي پژوهش نشان مییافته

رسد مدیریت ضـعیف تلویزیـون و    به نظر می. اي از جذابیت بیشتري در نزد مخاطبان برخوردار استحرفه

کننـدگان  سـازي موجـب شـده اسـت کـه از مـدیران و تهیـه       نامـه گیري مدیران ورزشـی در بر تصمیم عدم

از سوي دیگر، با توجه به دولتی و انحصاري بـودن تلویزیـون، در   . غیرمتخصص در این حوزه استفاده کنند

ها موجب شده محـدودیت  هاي ورزشی و اختصاص کمترین بودجه به این برنامهاولویت نبودن تولید برنامه

بنابراین از نیروهاي غیرمتخصـص و غیـرخالق در   . ي دقیق و اصولی به وجود بیایدساززیادي جهت برنامه

خارجی بوده  بیشترهاي ورزشی است که شود که خروجی آن پخش رویداد و رقابتتولید محتوا استفاده می

 ها مبتنی بر حاشـیه و هاي گفتگومحور سطحی و بدون محتواي مطلوب که بیشتر آنو همچنین تولید برنامه

  .زایی استجنجال

رسـد  به نظر مـی . هاي تلویزیونی وجود نداردهاي ورزش در شبکهدهد که گروههاي پژوهش نشان مییافته

ها از رسانه و ورزش موجب شده که ورزش وجود مدیران غیرمتخصص در تلویزیون و شناخت سطحی آن

  .در اولویت آخر قرار گیرد

. با توجه به وضعیت اقتصادي نامساعد تلویزیون و دولتی بودن آن، فضاي رقـابتی وجـود نـدارد    همچنین، 

کننـد کـه ایـن    هاي تلویزیـونی مـی  هاي ورزش در شبکهها، اقدام به حذف گروهبنابراین براي کاهش هزینه

توسـط افـراد   هـاي ورزشـی   تـوان بـه مـدیریت برنامـه    از جملـه مـی  . تصمیم، تبعاتی را نیز بـه دنبـال دارد  

، محدودیت فضاي کاري در تلویزیون، 3هاي ورزشی براي شبکه غیرمتخصص، انحصاري شدن تولید برنامه

سازي، نبود نیروهاي متخصص در تولید محتـوا، فقـدان فضـاي    گیري مدیران ورزشی در برنامهتصمیم عدم

-ي مطلوب و عدم تخصص دستهاي ورزشی تلویزیونی، فقدان ضرورت براي تهیه محتوارقابتی در برنامه
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هـایی بـدون پـژوهش، سـطحی و     محصول چنین رویکردي تولید برنامـه . اندرکاران تهیه برنامه اشاره نمود

  .کندهاي گفتگومحور نمود پیدا میاي است که در قالب پخش رویدادهاي ورزشی و برنامهحاشیه

وزارت ورزش و جوانـان، وزارت  (ی دهد که بین تلویزیـون و نهادهـاي ورزشـ   هاي پژوهش نشان مییافته

...) آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و    

سـازي بـدون   افزایی وجود ندارد کـه موجـب در اولویـت نبـودن ورزش در تلویزیـون، برنامـه      تعامل و هم

گیـري مـدیران   تصـمیم  سـاز غیرمتخصـص، عـدم   پژوهش، بها ندادن به مدیران ورزشی، وجود گروه برنامه

هاي ورزشی، فقدان ضرورت بـراي تهیـه محتـواي    سازي، فقدان برنامه مدون تولید برنامهورزشی در برنامه

هاي ورزشـی  از سوي دیگر، وضعیت اقتصادي نامساعد تلویزیون، بودجه محدود برنامه. مطلوب شده است

بـه  . سازي ورزشی استفاده نشودمتخصص و خالق در امر برنامه و همچنین دولتی بودن آن باعث شده افراد

رسد که خروجی چنین مدیریت غیرمتخصصی در بخش ورزش، فراتـر از پخـش زنـده و غیرزنـده     نظر می

  .هاي گفتگومحور سطحی و مبتنی بر حاشیه نرودرویدادهاي ورزشی و برنامه

رو فضـاي رقـابتی در تولیـد    از ایـن . انحصاري اسـت دهد که تلویزیون دولتی و هاي پژوهش نشان مییافته

سـاز  هـاي برنامـه  هاي ورزشی وجـود نـدارد و ایـن انحصـار موجـب شـده کـه از مـدیران و گـروه         برنامه

هاي ورزشی اولویتی در تلویزیون نداشته و از سوي دیگر، چون ورزش و برنامه. غیرمتخصص استفاده شود

پذیر نیسـت،  بنابراین ورود افراد متخصص، مستعد و خالق امکانفضاي تلویزیون دولتی و انحصاري است، 

کنند، فضاي کاري محدود شده، از ورزش استفاده ابـزاري  گیري نمیسازي تصمیممدیران ورزشی در برنامه

هزینه است،  برنامـه مـدون   هاي کمشود، مشکالت مالی و کمبود بودجه وجود دارد، الزام به تولید برنامهمی

هاي ورزشی  و نظام ارزشیابی کیفیت و محتوا وجـود نـدارد، کمبـود امکانـات فنـی و اجرایـی       نامهتولید بر

افزایـی و تعامـل سـازنده تلویزیـون و     ها حذف شده اسـت و هـم  هاي ورزشی در شبکهمشهود است، گروه

  .نهادهاي ورزشی وجود ندارد

شـود بودجـه محـدودي    موجـب مـی  هاي آن در چنین فضایی، شناخت سطحی مدیران از تلویزیون و نقش

هاي ورزشی اختصاص دهند و  ضرورتی براي پژوهش و تولید محتواي مطلـوب وجـود   جهت تولید برنامه

بـه   ،اي در بین مخاطبان از اقبال فراوانی برخوردار استچون ورزش قهرمانی و حرفه ،از سوي دیگر. ندارد

هـا را  هاي این ورزشها نیز حاشیهم کردن آنپردازند و جهت سرگرپخش رویدادهایی  مختلف ورزشی می

  .دهندهاي گفتگومحور و با کیفیت محدود و سطحی ارائه میدر قالب برنامه
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ها اذعان دارد که براي تأمین محتواي چندوجهی و مطلوب، باید تلویزیـون از انحصـار دولـت خـارج     یافته

الري بتوان تعامل و همکاري تلویزیون و متولیان شود، تا با تمرکززدایی و ایجاد فضایی مبتنی بر شایسته سا

  . ورزش را ایجاد کرد

از سوي دیگر، استفاده از کارشناسان و متخصصان در تولید محتوا، تأمین محتوا بـر اسـاس  نـرم افزارهـاي     

نظران بـا  هاي ورزش، دعوت از صاحببندي عادالنه مؤلفهآنالیز، تشکیل گروه مطالعاتی پیش از تولید، سهم

توانـد چنـین   ها میهاي مختلف در برنامه، شناخت نیازهاي واقعی مخاطبان و تعامل دوسویه با آنتخصص

  .رویکردي را محقق سازد
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The research is to analyze the present status of the content codification systems 
for the production of sport TV shows, the main factors of its emersion and 
consequently developing a desirable status. Grounded theory was used as the 
qualitative method of research.  Statistical population consisted of media 
experts from both the Audio Visual Broadcasting Organization of Iran and also 
external specialists. These experts were divided in three groups of producers, 
directors and authors of sport programs; group managers of sport TV programs; 
and lastly the policy makers of sport programs in the above mentioned 
organization. Specialists out of this organization were the experts of sport media 
and PE university professors. Visionary and theoretic sampling method was 
used and the research instrument was semi-structured. Although after having ١٧ 
interviews, the research group was encountering similar results; but we 
continued the interviews to ٢٠ subjects. For having an eligible multidimensional 
system, the results showed that omission and exclusion of governmental TV 
monopoly is vital. Decentralization and creation of meritocracy will lead to a 
better cooperation of TV and sport trustees. In addition, contribution with 
experts for analyzing the content of programs, using specialized software, 
constitution of survey group before the production, fair distribution of programs 
to different sport indexes, inviting experts to the TV shows, recognition of 
spectator’s actual demands and bilateral interactions with them are the other 
aspects that lead us to such a new approach.  

Keywords: Content Codification, Production System, Sport TV Shows, 
Championship Sports and Sport for all 

 


