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چکیده
تحلیل محتواي  برنامه  تلویزیونی ورزشی نود هدف تحقیق 

از جامعه آماري این تحقیق  عبارت . بود87-88در سال 
از در یک دوره کامل سوپرلیگ برنامه هاي نود پخش شده 

نمونه گیري به طور .  می باشد88تا خرداد 87مرداد ماه 
با . هدفمند و از نیم فصل یا شش ماه دوم پخش برنامه بود

تهیه برگه و دستورالعمل کد گذاري و تعاریف عملیاتی از 
لیل محتوا مقوله ها  با سه واحد، برنامه، آیتم و موضوع تح

موضوعات برنامه % 77یافته ها نشان دادکه.  انجام شد
. پیرامون مباحث فرعی بود% 23پیرامون مباحث اصلی و 

درصد موضوعات مطرح مجري هیچ اعتراضی 78در 
درصد موضوعات درگیري کالمی بین مجري 96نداشته ودر 

سهم موضوعات حاشیه اي در .  و میهمان رخ نداده است
گفتکوي استودیویی برنامه بیشتر از دو برابر قسمت هاي 

رویکرد برنامه بیشتر . بخش هاي تولیدي برنامه است
پیرامون موضوعات مدیریتی بوده و نسبت به مدیران و 
کادر فنی تیم ها منتقدانه و نسبت به بازیکنان منفعالنه 

.ونسبت به داوران محتاطانه است
امه جدي و درصد لحن تمسخر در یک برن37بکار بردن 

زنده تلویزیونی، رویکرد برنامه را کامالً معترضانه و جنجالی 
انتقاد بدون تمسخر برنامه واستفاده از . نشان می دهد

متخصصین در حوزه هاي مختلف ورزشی به بهبود برنامه 
.کمک می کند و در ابقاء برنامه بسیار موثر خواهد بود

د، لیگ فوتبال برنامه تلویزیونی ورزشی نو: هاکلید واژه
ایران 

Abstract
The purposive of  study was content  analysis
of 90 TV  Sport  program  in 2008-2009.
The population was the all of the program in
during of  a  Iran Football Superleage.The
sample was purposive and The program were
broadcast in during the second semi ssesean
of  super league   in 2008-09.
Content  analysis   was  performed with
preparation   of  coddingsheet and  codifying
instruction ,  and   operational    definitions
from  the  categories  with   three   units  of
program, item, and subject.
The findings showed : 77% of the subjects
given in the   program were  related to main
subjects  while 23%  were   related to
secondary subjects .In 78%  of  the  subjects
the performer  had  no objection  and in 96%
of  the subject   there  was no verbal
confrontation between  the performed   and
the guest.

The role of  marginal  subjects  in  live
programs  is twice   more than that  in
recorded programs the trend of   program  is
more  focused and managerial subjects
having a critical  position  toward  managers
and  technical  staffs  of  the  teams   and   a
fair   trend toward the players and umpires .
Using 37%   of  mocking tone in a  serious
and live  TV  program would show  the
program  to be highly critical  and clamorous.
Mocking free critical and  using  the experts
in  different  sport   fields  would  help  the
improvement  of  the program and  would be
highly effective in   preservation   on  the
program.

Keywords: Sports  program, Iranian football
league
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مقدمه
تلویزیون به عنوان یک وسیله وارتباط استابزاري براي رسانه 

و فرهنگیتفریحی،ارتباطی جنبه هاي گوناگون خبري،
.)1387قاسمی، (استنافذتر آموزشی داردکه از سایر رسانه ها 

سی وجود در مواجهه با رسانه ها دو دسته رویکرد نظري اسا
دسته اول رویکرد رسانه محور است که اصالت را به . دارد

دسته دوم رویکرد . رسانه داده و آن را منشاء تحول می دانند
مخاطب محور است که اصالت را به مخاطب داده و وجود 

با توجه . رسانه را به واسطه پاسخ به نیازهاي مخاطب می داند
یون بر مخاطب عام، به اثر باالي برنامه هاي ورزشی تلویز

در این . توان آنها را با رویکرد رسانه محور بررسی کردمی
و وابسته سازي 2، برجسته سازي1رویکرد نظریه هاي تزریقی

در نظریه تزریقی رسانه با ارایه پیام حکم سرنگ . مطرح است
در . بزرگی دارد که پیام را به ذهن مخاطب تزریق می کند

د برآن است که آن چه در افکار و نظریه برجسته سازي، تاکی
آراء اداره کنندگان رسانه وجود دارد، درقالب پیام هاي رسانه 

بر . اي آشکار و به مخاطب ارایه و باعث باور آنان می گردد
اساس نظریه وابسته سازي همان طور که مردم به آب و هوا و 

؛ 1377توسلی، (غذا نیاز دارند، به رسانه هم نیازمندند
).1373؛ ساروخانی، 1381ی، پیربداغ

چنانچه رسانه هاي جمعی در ورزش اخبار کذب، غیر واقعی، 
شایعات چالش برانگیز، منتشر کنند منجر به آشوب و 

نظمی در بین مدیران، ورزشکاران، عالقمندان به ورزش بی
با شروع بحث هاي حاشیه اي و متعارض درمیان . شودمی

اشت ها از مباحث علمی و گروه هاي یاد شده نگاه ها و برد
از طرف دیگر این شایعات مردم را نسبت . اصلی دور می شوند

در مجموع، انتقاد و تعریف . به ورزش دلسرد و نا امید می کند
و تمجید بی خود و نابجا و غیر عادالنه نیز مانع توسعه مطلوب 

.)1383کردي، (ورزش است
و باید به تاثیر رسانه هاي ورزشی بر جامعه مهم می باشد

ها امکان ایجاد ناهنجاري هاي زیان بخش ازطریق اشاعه ارزش
تبلیغ قهرمانان کاذب، پرخاشگري، و باورهاي ورزشی نامطلوب

وتاثیر خشونت، رقابت هاي غیرمنصفانه و استحاله فرهنگی
ها رسانه). 1387توکلی، (آنها بر نوجوانان و جوانان توجه داشت

فتحی (قالنی مخاطبان راشناسایی باید انگیزه هاي صحیح و ع
و بین انتخاب راه ارتباطی و انگیزش افراد، یک ) 1384نیا، 

). 1998ویست مایر وهمکاران، (کنش متقابل ایجاد کنند
ارتباط ورزش با شیوه زندگی افراد و گروه هاي اجتماعی نیز 

. )2003، 3ویتون و همکاران(مورد توجه رسانه ها است
به ویژه دوست داران فوتبال به عنوان مخاطبان تلویزیون و 

1. Hypobemicneedle
2. Agenda-setting theory
3.Wheaton,  & other

یک ورزش محبوب و صنعت به جریان رویدادها و اخبار ورزش 
توجه دارند و نیازمند اطالع رسانی درست و علمی هستند

).1384محمدنبی، (
هاي ورزشی تلویزیون شناسی برنامهآسیبدر ) 1386(فتحی نیا

اگران هاي رفتار تماشاز نظر نحوه پرداختن به ناهنجاري
تلویزیون نقش به این نتیجه رسید برنامه هاي ورزش فوتبال

و مهمی در دامن زدن به رفتارهاي نامطلوب تماشاگران دارد
فرستند و اغلب تماشاگران را با ذهنیت منفی به ورزشگاه می

حساسیت آنها را هنگام تماشاي بازي و بعد از آن دامن 
. زنندمی

در تحلیل محتواي نشریات )1386(و فروزان) 1386(بارفروش
موضوعات تیترهاي %98ورزشی به این نتیجه رسید که بیش از 

اول و دوم روزنامه ها مربوط به رشته فوتبال و با ارزش خبري 
نتایج بررسی نیکبخت. شهرت، برخورد، شهرت تازگی بوده اند

در زمینه اخالق حرفه اي  بازیکنان فوتبال ایران نیز ) 1381(
تیتر هاي روزنامه هاي مورد بررسی، % 51یش از ب:نشان داد 

از روزنامه ها با انگیزه % 3/52هیجانی بوده است و بیش از 
مادي اقدام به درج اخبار و مسائل اخالقی مربوطه نموده اند، 

روزنامه ها اقدام به جهت گیري به سوي بازیکنان % 50بیش از 
هاي و تیمنموده اند که بازیکن ساالري را در میان مطبوعات

.فوتبال رواج داده است
یافته ها حاکی از این است کـه سیاسـتی شـفاف و روشـن در     
قبال امور مهم و کالن ورزش در میان رسانه هاي جمعی وجود 
ندارد و رویکرد اکثر رسانه ها در قبـال هـواداري از اسـتقالل و    

ها یـا مربـی   حد و حصر از فوتبالیستپرسپولیس و یا انتقاد بی
ــاص ــالبی خ ــاهی مط ــی گ ــت و حت ــدیگر در  اس ــاد هم متض
). 1386بارفروش، (می باشدقابل رویتهاي ورزشی روزنامه

تحلیل محتواي برنامه هاي ورزشی یک هفته شبکه یـک، دو  
زمــان برنامــه هــا بــه مســابقات % 69و ســه  نشــان داد کــه 

بـه  %5به بحث ورزشـی و  %10به آموزش ورزش،% 10ورزشی
ــه موضــوع علــم ورزش، %4دیــدنی هــاي ورزشــی،  ــه %2ب ب

) 1373نیشابوري، (رویدادهاي ورزشی اختصاص داشته است
و این خود نشانگر کم توجهی به موضوعات آموزشی و علمی 

ایـن  . در برنامه هاي گفتگو محور ورزشی تلویزیون می باشـد 
در ژاپـن نشـان داد،   ) 2005(4در حالی است که تحقیق هـوم 

مخاطب به ورزش بـه عنـوان   که رسانه ها براي جذب بیشتر 
یک راه کم هزینه، جذاب، سازگار و تماشاگرپسند روي آورده 

. نماینداند و براي توسعه آن از رویکردي دوجانبه استفاده می
ــالی ــاران5فین ــوزش ورزش از ) 2004(و همک ــی آم در بررس
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5 Finaly
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طریق رسـانه هـاي جمعـی، بـه اثرگـذاري آن روي رفتـار و       

. توسعه ورزش صحه گذاشتند
نظرسنجی ازمردم تهران درباره در هم ) 1379(یرحیاتیپ

با توجه به پیروزي تیم استقالل ومسابقه فوتبال بین دو
درصد بینندگان معتقدند 23: برنامه هاي تلویزیون دریافت 

وگزارشگرمجري،(که حداقل یکی ازعوامل برنامه 
.دنطرفداري می کیکی ازتیم هاحمایت واز،)کارشناس

وخورد ازشبکه سوم سیما،پخش صحنه هاي زددرباره
بقیه و) درصد59(پخش آن موافق اکثریت سنی بینندگان با

پخش صحنه ها موافقان دالیل). درصد41(مخالف بوده اند
دالیل عنوان شده است و»آگاهی یافتن مردم ازواقعیات«

درصد 40حدود . آن ذکرشده است» اثرات بد«مخالفان 
تیم بیان کرده اند که مشاهده این صحنه ها ازطرفداران دو

. کاهش داده استمحبوبیت تیم مورد عالقه آنهارا
به بعد به خاطر ویژگی هاي 1950ورزش تلویزیونی از دهه 

اصالت آشکار،واعتبارسرعت عملکرد،دسترسی آسان،
همین امر وتوانسته حضوري جدي در میان مردم پیدا کند

ورزش وگسترش مخاطبین انبوه براي موجب اقبال بیشتر
تلویزیون در عصر حاضر به عنوان امپراطور تا جایی کهشد

بنابراین . )1386، فرخشاهی نیا(می شودشناختهرسانه ها 
و به ویژه برنامه هاي ورزشی در ورزش نقش تلویزیون

از جمله برنامه هاي .دنداربیشتري نیاز به بررسی پرمخاطب 
این . است90رزشی در تلویزیون برنامه بسیار پربیننده و

با الگوبرداري از یک 1378براي اولین بار در سال برنامه 
به ، )1385سالنامه جام جم، (و انگلیسی برنامه ایتالیایی

مرکز مطالعات و . شدو آغاز مدیران شبکه سوم سیما ارائه 
در بررسی میزان ) 1386(سنجش برنامه اي صدا وسیما

از برنامه هاي گفتگو محور ورزشی بینندگان هریک
هاي سیما دریافت که برنامه نود با تفاضل قابل توجه شبکه

. در صدر جدول پربیینده ترین برنامه قرار دارد
هاي در بررسی ساختار شناسی برنامه) 1386(سلیمی

روش برنامه بیشتر : اشاره می کند90ورزشی درباره برنامه 
ر قضاوت داوران و خود بازي میزگرد است که گره هایی که د

فوتبال وجود دارد را باز می کند و بر اساس نظریه استفاده و 
رضایتمندي به نیاز هاي کاستن از برخورد با خود، تقویت 
ارتباط با خانواده ودوستان و تحکیم  روابط و درك جامعه 

. پاسخ می دهد
بنابراین این پرسش کلی مطرح می شود که این برنامه از 

به لحاظ سبک، جهت گیري و فاعلیت موضوع محتوایی چه 
برخوردار است؟ 
تحقیقروش شناسی

و از ) کیفی- توصیفی(روش تحقیق از نظر استراتژي ترکیبی
نظر مسیر اجرا تحلیل محتواي کمی و کیفی و از نظر هدف 

کاربردي و از نظر شیوه جمع آوري داده ها، اسنادي و از نظر 
نگر و از نظر دوره زمانی مقطعی زمان مورد بررسی حال 

. باشدمی
پخش 90جامعه آماري این تحقیق  عبارتند از برنامه هاي 

. 78- 88تم لیگ برتر در سال شده در طول دوره هش
گیري به صورت هدفمند و برنامه هاي پخش شده نمونه

مصادف با نیم فصل دوم لیگ برتر هشتم یعنی از دي ماه 
منطق این انتخاب هدفمند آن .بود1388تا خرداد 1378

بود که در اواخر لیگ برتر هشتم اتفاقات مهمی رخ می دهد، 
تغییرات اساسی در کادر فنی تیم ملی، مشخص : از جمله

شدن قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر و جام حذفی، 
که محققین را بر .... احتمال تبانی برخی تیم ها در نتایج و 

ري هدفمند به تحلیل محتوایی آن داشت که با  نمونه گی
شش ماهه آخر از پخش برنامه و به عبارتی بیست و هفت 
قسمت برنامه را مورد تحلیل محتوایی قرار دهند تا چگونگی 
به چالش کشیدن میهمانان و سبک و سیاق  این برنامه را 
در اطالع رسانی این وقایع بهتر و دقیق تر مورد ارزیابی قرار 

.دهند
ري اطالعات مشاهده و برگه کدگذاري براساس ابزار گردآو

روایی صوري و محتوایی برگه . دستورالعمل کد گذاري بود
کدگذاري از طریق جمع آوري نظرات، اعمال آنها و تایید 

نفر از متخصصان ورزش و رسانه به تایید رسید و 10نهایی 
کلی بر اساس ضریب توافق ) معادل پایایی(ضریب عینیت 
مورد 82/0ا محاسبه پی اسکات به میزان کدگذاران و ب

. تایید قرار گرفت
ي تحقیقهایافته

ساختار برنامه متشکل :توصیف ساختار کلی برنامه-الف
از تیتراژ، دکور، وله، بخش هاي مسابقه پیامک، دوربین نود 

برنامه مورد 27در آغاز و پایان . و اخبار نود می باشد
ها المان. نیه داشتثا40بررسی، تیتراژي با مدت زمان 

وعناصر سازنده این تیتراژ شامل دروازه بان، بازیکنان، 
استادیوم، نماهایی از بازي فوتبال، نمودار، دروازه، توپ، 

جایگاه تماشاچیان در عکس هایی از بازي هاي لیگ،
هرچند که در بعضی برنامه ها،  تیتراژ . استادیوم می باشد

دکور . اصال پخش نشده استپایانی به صورت ناقص بوده  یا 
برنامه، شامل جایگاه مجري و میهمان که با میز و صندلی 
طراحی شده است ودر پشت جایگاه هر کدام تصاویر و 

در پشت جایگاه میهمان یک تصویر . عکس هایی وجود دارد
با نمایی از استادیوم صد هزار نفري آزادي قرار دارد که مملو 

تصویر از 4گاه مجري برنامه و در پشت جایاز جمعیت است
جایگاه . نماهاي گوناگون بازي و داوري، دیده می شود

مجري و میهمان در تمام برنامه هاي مورد بررسی تغییري 
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دو تلویزیون ال سی دي که بطور کلی وضعیت . نداشت
مسابقه پیامک و آرم برنامه را بطور مکرر در معرض دید 

هاي تبریک و تسلیت مخاطبان قرار داده است و یا پیام 
یا نماهاي گوناگون از مجري و اعیاد و سوگواري ها و 

لیوان، لپ تاپ، تقویم و دفتر . میهمان را نشان می دهد
از مواردي است که بعضاً در یادداشت مجري  و میهمان،

دکور تغییرات جزیی ایجاد می کندکه قابل اغماض است، 
ارنجی، سیاه است رنگ هاي بکار رفته در دکور شامل آبی، ن

بطور کلی در برنامه هاي . که رنگ آبی در آن غالب تر است
وله متفاوت مشاهده شد که رنگ قالب آنها 9مورد بررسی 

رنگ نارنجی است که رنگ آرم برنامه و شبکه سه را بارزتر 
. این وله ها در سه بخش مسابقه بود. می کند

:یافته هاي توصیفی- ب
قالب هایی که مجري در (درصد گفتگو62برنامه به میزان .1

درصد پخش غیر زنده یا پلی بک38و ) آن حضور دارد
گزارشات، مصاحبه ها، فیلم بازي ها، اخبار نود، معرفی (

.داشته است) برنامه
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زنده پخش زنده غیر پخش

ساعت بھ زمان

سهم زمانی پخش زنده و غیر زنده)1(نمودار
در واحد تحلیل برنامه

ر توصیف فراوانی افراد حاضر در برنامه،  بیشترین د.2
. افراد مربیان و کادر فنی می باشند

توصیف فراوانی افراد حاضر در برنامه )1(جدول 

درصد برنامه هاي در سواالت مسابقه پیامک از 74.1در .3
مورد سوگیري منفی 5بینندگان نظر سنجی شده است و در 

.وجود داشته است
بررسی وضعیت توزیع فراوانی نوع )2(جدول 

بقه پیامکسواالت مسا
درصدفراوانیفراوانی

201/74نظر سنجی
709/25پیش بینی بازي ها

27100جمع کل

بررسی وضعیت سوگیري در سواالت مسابقه )3(جدول 
پیامک برنامه

درصدفراوانیچگونگی سوگیري

--مثبتدارد
518.5منفی

2281.5ندارد
27100جمع کل

متی از برنامه که در آن تصاویر ارسالی دوربین نود، قس.4
درصد 1/51بینندگان پخش می شود و محوریت مطالب، 

درصد پیرامون افراد با بیشترین 88/35براي استادیوم هاو 
. سهم تماشاچیان می باشد

وضعیت توزیع محوریت مطالب )4(جدول 
مطرح شده در بخش دوربین نود

درصدفراوانیمحوریت
51751.02ستادیومورزشگاه و ا

717برنامه نود
202ملیتیم ها

605.9لیگ
28526.29تماشاچیان و عالقمندان فوتبالیافراد

323.56بازیکنان و پیشکسوتان ورزشی
322.83سرمربی و کادر فنی

222.2داوران
101اصحاب رسانه

جمع 
کل

-1015100

برنامه می باشد که اخبار اخبار نود بخشی دیگر از .5
در میان ارزش هاي خبري .  فوتبال ایران را بیان می نماید

بکار رفته در قالب اخبار نود، بیشترین سهم فراوانی متعلق 
درصد و در مرحله بعدي 40به ارزش خبري شهرت با 

.  درصد می باشد25.3ارزش خبري برخورد با 

فراوانیدرصدپست
47.7481مربیان و کادر فنی

21.7219بازیکنان
12.7128داوران و کارشناسان فوتبالی

10.5106مدیران
6.161از موارد فوقترکیبی 

1.313تماشاچیان
1001008جمع
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ي بررسی توزیع  فروانی و درصد)5(جدول 

ارزش هاي خبري بخش اخبار نود

درصد از موارد  نسبت به موضوعات 22مجري در .6
. استمطرح شده معترض بوده
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درصد

توزیع فراوانی میزان اعتراضات مجري )2(نمودار 
نسبت به موضوعات در پخش زنده

درصد از 9.6درصد از لحن تمسخر و 36.8مجري در .7
درصد از لحن عصبانی و ناراحت 2.1لحن شوخی و خنده و 

.استفاده کرده است
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معمولی تمسخر
وکنایھ

و شوخی
خنده

عصبانی
ناراحت و

درصد

توزیع درصدي لحن)3(رنمودا
مجري در پخش زنده برنامه 

و مجري آن 90افراد حاضر در برنامه نسبت به برنامه .8
درصد تعریف و 25.75درصد با سوگیري منتقدانه و در 69.3در

.تمجید داشته اند

توزیع درصدي نوع سوگیري افراد حاضر )6(جدول 
مجريو 90رنامه نسبت به برنامه در  ب

فراوانیدرصدنوع سوگیري
69.370انتقاد

4.955پیشنهاد
25.7526تعریف و تمجید

100101جمع
در قالب گفتگو با حضور مجري، در میان مباحث مطرح .9

درصد، بیشترین موضوع و مباحث 23.70شده مسایل فنی با 
.درصد در مرتبه بعدي قرار دارد21.08مدیریتی با فراوانی

سهم زمانی موضوعات در قالب گفتگو )7(جدول 

نتیجه گیريبحث و 
برنامه نود روزهاي دو شنبه و گاهی موارد پنج شنبه در دامنه 

پخش برنامه در وسط . پخش می شود23:15تا 22:30زمانی 
هفته مخاطبان را علی رغم خستگی کاري گرد هم آورده و 

اما . شرکت کنندگان میلیونی برنامه سندي بر این مدعاست
اعی را در محیط کار و جالب است که این برنامه ادبیاتی اجتم

گروهی از فرداي برنامه نود،.تحصیل به وجود آورده است
سه اي ها درباره رهمکاران و یا هم دانشگاهی و هم مد

آنان زوایاي .ار نظر می کنندظههاي شب قبل نود ابحث
یا تردیدتایید،مختلف بحث هاي شب قبل را مورد سوال،

و در میان در جامعهبدین ترتیب نود. دننقد قرار می ده
.مردم حتی بیرون از ساعات پخش ادامه می یابد

تیتراژ برنامه با ویژگی المان هاي مرتبط، آهنگی مناسب 
تیتراژ ابتدایی و پایانی . ورزش فوتبال و ریتم هیجانی است

. برنامه یکسان است
استادیومی نسبتاً بزرگ، با عناصر تشکیل شده از دو جایگاه 

جایگاه میهمان براي . و میهمانان تهیه شده استبراي مجري 
چندین نفر تهیه شده است در حالیکه در بیشتر آیتم ها تنها 
یک میهمان وجود دارد و این منجر به غیر متعارف بودن 

ترکیب رنگ هاي گرم و سرد و . فضاي استادیوم می شود
نورپردازي بکاررفته در استایوم منجر به عدم خستگی دیداري 

در پشت جایگاه مجري .  ده در آیتم هاي مرتبط می شودبینن
تصویر از بازي ها، خطاها و تصاویري از داوران و تماشاچیان 4

درصدفراوانیارزش هاي  خبري
6840شهرت
4325.3برخورد

2615.3دربرگیري
1911.2استثناء و عجیب بودن

84.7تازگی
63.5مجاورت و نزدیکی

170100جمع کل

درصدفراوانیموضوعات مطرح

اصلی

10.423.70مسایل فنی
9.2521.08مسایل مدیریتی

7.1516.29مسایل داوري
2.325.08مسایل مالی

7.416.86حاشیه و درگیريفرعی
7.5317.16سایر موضوعات

43.87100-جمع
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وجود دارد که نشان دهنده تمرکز برنامه بر روي موضوعات 
مطرح در تصاویر است، تعدد تصاویر می تواند نشان دهنده ریز 

ل، را به مخاطب بینی ودقت جزء به جزء عوامل برنامه بر فوتبا
.منتقل کند

تصویر موجود در پشت جایگاه میهمان تنها یک تصویر و آن 
نمایی از استادیوم صدهزارنفري آزادي که مملو از جمعیت 

که به نوعی بیننده خود را حاضر در فضاي . است می باشد
استادیوم، وحاضر در صحنه احساس می کند اما قرار گرفتن 

تصویر در جایگاه میهمان، این تصویر و فقط وجود یک
تواند در راستاي هدایت کردن ذهن بینندگان به سخنان می

میهمان برنامه باشد و مجري و عوامل برنامه را به نوعی در 
کنار بیننده و ناظر صحنه نشان می دهد و به عبارتی در یک 
دادگاه علنی سخنان میهمان برنامه به نقد و داوري بینندگان 

فاصله زیاد مجري و میهمان . گذاشته می شودو عوامل برنامه
از هم در فضاي استادیوم، نمی تواند واکنش تصویري آنها را  
نسبت به سخنان هم نشان دهد به همین دلیل عوامل برنامه با 

به کم کردن این فضا پرداخته و LCDاستفاده از دو تلویزیون 
.به تنوع اجزاء به کاررفته در دکور کمک کرده اند

ر چند برنامه گفتگومحور بر انجام گفتگوي مجري با ه
میهمانان تاکید دارد اما وجود پلی بک یا آیتم هاي متفرقه 
بین برنامه به پویایی و تحرك برنامه و حفظ مخاطب کمک 

به نظر می رسد عوامل برنامه ساز به خوبی از این . می کند
هاي خشدرصد برنامه به این ب40مهم بهره گرفته اند و حدود 

. متنوع اختصاص دارد
. در این گونه موارد قالب گزارش از مصاحبه بیشتر است

گزارش تاکید تصویري یک حادثه است که با قالب فیلم  بازي 
ها، ترکیب بسیار مناسبی را فراهم آورده و بیننده به خوبی 

تواند اظهار نظر افراد را در تعامل با یکدیگر، همچنین با می
، مطابقت داده و به نقد و داوري بنشیند و سره را تصویر رویداد

اما قالب مصاحبه چنین ویژگی را . از ناسره تشخیص دهد
نداشته و کسانی که اظهار نظر می کنند در تعامل با هم 
نیستند و معموالًجنجالی تر است چون اظهار نظر افراد در 
غیاب دیگران بوده و این ویژگی برنامه به کاهش التهابات و 

. مشاجرات برخاسته از این نوع قالب منجر می شود
وله هاي متنوعی براي ایجاد فاصله بین آیتم ها استفاده شده 
که کیفیت المان ها وعناصر بکاررفته در آن معموال ًمرتبط با 

براي مثال قبل از آیتم پخش فیلم . آیتم پخش شده است
، اطالعات ها، عالوه بر المان ها و عناصر مرتبط با بازيبازي

جانبی مثل آرم باشگاه هایی که قرار است بازي آنها نمایش 
از نقاط .  داده شود براي  بیننده به نمایش گذاشته می شود

قوت این نوع وله ها ذکر تاریخ برگزاري مسابقه مذکور است 
این نوع اطالع رسانی، برنامه را از هرگونه سوگیري در تقدم و 

و جاي هیچ اعتراضی در تاخر پخش آیتم مبرا ساخته 

جانبداري از تیم ها از سوي برنامه براي بیننده باقی 
رنگ غالب در بیشتر آیتم ها رنگ نارنجی است این . گذاردنمی

طیف رنگی در وله هاي گوناگون تکرار شده و یک همگنی 
این رنگ معناي . رنگی در سراسر برنامه ایجاد کرده است

بارز کردن رنگ لوگو برنامه و فوتبالی خاصی ندارد و تنها به 
.آرم شبکه کمک می کند

درصد 66موضوعات مطرح در پخش زنده برنامه در حدود 
بوده و ) مدیریتی، داوري، مالی، فنی(پیرامون موضوعات اصلی 

) حاشیه و درگیري، سایر(پیرامون مباحث فرعی % 34تنها 
در موضوعات اصلی مطرح در این قالب ها الویت . بوده است

موضوعی به ترتیب با مسایل فنی و مدیریتی است و مباحث 
داوري در مرتبه سوم قرار گرفته اند  و مسایل مالی کمترین 

.زمان و موضوعات برنامه را به خود اختصاص داده است
میزان پرداختن به موضوعات حاشیه اي و فرعی در قالب هاي 

برنامه بوده زنده برنامه بیشتر از دو برابر قالب هاي غیر زنده
با توجه به صراحت مجري و پرداختن به مسایل . است

اي  در پخش زنده برنامه، به جنجالی تر کردن این نوع  حاشیه
قالب ها منجر می شود و به تبع آن میهمانانی که به صورت 
حضوري یا تماس هاي تلفنی به منظور توضیح این رویداد ها 

ر مواردي با از دست در پخش زنده برنامه حاضر می شوند، د
.دادن تسلط در رفتار خود به مباحث حاشیه اي دامن می زنند

در نظرسنجی انجام شده در رابطه با پخش صحنه هاي زد 
درصد مخالف پخش این 41درصد موافق و59وخورد، 

ها بوده اند دالیل موافقان پخش، آگاهی یافتن مردم از صحنه
فان اثرات بد آن ذکر واقعیات، مطرح شده است ودالیل مخال

درصد معتقدند که مشاهده صحنه زد و خورد تیم 40شده و
پیرحیاتی، (محبوبشان،  از عالقه آنان و طرفداریشان می کاهد

1379 .(
نمایش صحنه هاي درگیري در افزایش جذب مخاطبان 

خود در راستاي اثرگذار است، اما برنامه در انجام وظیفه 
اي ناهنجار، کوتاهی کرده و فرهنگ سازي و اصالح رفتاره

صرفاً پخش اینگونه صحنه ها ممکن است باعث بروز بیشتر 
ر اصالح این گونه بی توجهی برنامه د. رفتارهاي اینچنین گردد

رفتار ها که در بهترین حالت بیش از چند دقیقه موضوع 
مطرح در برنامه را شامل نمی شود و در بیشتر موارد لحن 
شوخی و خنده بکار رفته در بیان اینگونه رفتار ها توسط 
مجري، بعضآ ممکن است بیننده بروز این رفتار ها را با مزه 

نبود متخصصین . باشدتلقی کرده و به زشتی عمل واقف ن
جامعه شناسی و روان شناسی ورزشی براي تحلیل و ارایه 
راهکار در جهت اصالح رفتارها و فرهنگ سازي در برنامه،  
مشخص بوده وضرورت وجود آنان به صورت جدي احساس 

.  می شود
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فتحی نیا در آسیب شناسی ورزشی تلویزیونی از نظر نحوه 

ر تماشاگران  فوتبال، قبل و پرداختن به ناهنجاري هاي رفتا
استقالل و پیروزي به این 86-85بعد از شهرآورد دوم سال 

نتیجه رسید که برنامه هاي ورزشی به اندازه کافی به موضوع 
رفتار تماشاگران در بازي شهرآورد نمی پردازند و در بررسی ها 
دریافت که برنامه هاي ورزشی واجد برخی نکات در پرداختن 

ایی هستند که تماشاگران را با ذهنیت منفی به به حاشیه ه
ورزشگاه می فرستد  که به حساسیت آنها در هنگام و بعد از 

و این نتایج با یافته هاي محقق همخوانی .بازي دامن می زند 
علت همخوانی احتماالً به این دلیل است که هر دو . دارد

و محقق تلویزیون را از میان رسانه هاي جمعی برگزیده اند
رسانه تصویري تلویزیون شیوه اتخاذي یکسانی در تمام 

.هاي ورزشی دارندبرنامه
نقد مدیران سازمان لیگ و فدراسیون و باشگاه هاي فوتبال 
ایران با ساختار نا مناسب موجود در اساسنامه فدراسیون 
فوتبال، قطعاً در جهت نشان دادن نقاط ضعف و کاستی هاي 

ی و قابل توجه این است که آیا با اما نکته اصل. موجود است
مطرح کردن مشکالت موجود و نقد مدیران و پرداختن به 
مسایل این چنین به صورت تخصصی و حرفه اي صورت 

گیرد؟ چه کسانی در این نقد مشارکت دارند؟می
مهمترین نقش هاي مثبت رسانه هاي گروهی در ورزش  

ح اخالق شامل اطالع رسانی همگانی، بستر سازي و اصال
ورزشی ،بیان مشکالت و در نهایت تحلیل علمی و تخصصی و 

برنامه نود در ).  1386قاسمی (کمک به رشد و ورزش است 
در اطالع رسانی همگانی و بیان مشکالت گام هاي موثري 
برداشته است، اما در بستر سازي اخالقی در راستاي فرهنگ 

تبال، سازي و تحلیل علمی و تخصصی مسایل مربوط به فو
مجري برنامه علیرغم . کامالً غیر حرفه اي عمل کرده است

توانایی هایی غیر قابل انکاري که دارد در نقد این مسایل 
متخصص نبوده و میهمانان حاضر نیز چنین ویژگی ندارند و 
تنها مطرح کردن مشکالت موجود و برجسته کردن آنها بدون 

هایی حضور متخصصین حوزه مدیریت ورزشی، از کاستی
.است که عوامل برنامه باید در جهت مرتفع ساختن آن بر آیند

ضعف در بکارگیري مدیران متخصص در ورزش، وجود 
هاي مکرر در عملکرد مدیران، عدم ثبات راي در آنها، تناقض

عملکرد نامناسب باشگاه ها، عمر کوتاه مربیگیري در تیم ها، و 
ت که نمی توان از هاي پیاپی تیم ملی، از مواردي اسناکامی

نقد چنین سیستم نامطلوبی، در یک . آنها چشم پوشی کرد
برنامه زنده تلویزیونی با میلیون ها مخاطب عالقمند و پیگیر 
فوتبال، عملکرد نامناسب آنها را در جامعه نمایان می کند و 

. سیل انتقاد را نسبت به آنها ایجاد می کند
ن فوتبال و رد و بدل در سال هاي اخیر با روند حرفه اي شد

شدن پول هاي فراوان براي خرید بازیکنان، استخدام مربیان و 

پرداخت هاي هنگفت به کادرهاي مدیریتی باشگاهها در 
فوتبال چشم همه را خیره کرده و موجبات بروز انتقادهاي 

برنامه نود هم این مهم را مورد . جدي را فراهم آورده است
د و بندهاي پشت صحنه و توجه ویژه قرار داده و از ز

قراردادهاي پنهان و آشکار و دالل بازي هاي برخی از عناصر 
که منجر به هدر دادن بیت المال و سوق دادن آنها به جیب 
تعدادي از افراد سودجو شده است هر از چندگاهی پرده 

قطعاَ افشاي محتواي قراردادها چیزي نیست که . برداشت
خفی کاري و پنهان کاري هاي برخوردار شوندگان از سیستم م

اقتصادي و سیاسی از آن خوشحال باشند و بدون عکس العمل 
.از کنار آن به راحتی بگذرند

شناسی ورزش بر آن کی از نقد هاي مهمی که در انسانی
موضوع و مساله تجاري شدن ورزش و تهی تاکید می شود،

يشدن آن از معانی اخالقی و به زبان ما ایرانیان ارزش ها
ی چون ایران یاین امر به خصوص در کشور ها.پهلوانی ست

بستري غنی از باورهاي ملی و دینی مربوط به اخالق که
حتی از اهمیتی بیشتر در آنها وجود داردانسانی و پهلوانی

در نظریه تزریقی رسانه حکم سرنگ بزرگی را .برخوردار است
واند حاوي دارد، که حاوي پیام است و این پیام ها می ت

حرفه اي شدن . مفاهیم اخالقی باشد و به بیننده تزریق شود
فوتبال اگرچه داراي نتایج مثبتی است اما هم زمان داراي 
برخی پیامدهاي منفی چون تقابل ساختار تجاري و اقتصادي 

که می باید بوده است،با ساختار اخالقی و پهلوانی ورزش هم
خت و با نقد آن زیر ساخت به نقد این پیامد هاي منفی پردا

متاسفانه برنامه نود در .اخالقی ورزش در کشور را تقویت نمود
این زمینه نقش موثري به عنوان بخشی از رسانه ملی ایفا 

. کندنمی
توجه به پیکسوتان ،کمک به بازیکنانی که دچار مشکل و 

یاد آوري از گرفتار هاي سخت و الینحل شده اند،
خبرنگارانفوتبال ایران کمک کرده اند،درگذشتگانی که به 

است "نود "در هایی از برنامه هاي موفق اخالقینمونهسایر، و
که تقویت زیرساخت فوتبال درایران را هدف خود قرار داده 

.است
مقایسه تیم هایی با امکانات مالی باال با تیم هایی که امکانات 

که فاقد حداقل مقایسه نقاط محرومیمالی آن ها ناچیر است،
و سایر موضوعات از موارد امکانات ورزشی اند با نقاط دیگر 

ست که از توجه به هنجارهاي ارزشی و برجسته کردن آنها
.هاي اتخاذ شده توسط برنامه ورزشی نود می باشدرویکرد

درصد موضوعات مطرح شده مجري 51بر اساس یافته ها در 
درصد از لحن تمسخر 37از لحن معمولی بهره برده و در حدود

درصد 2درصد لحن شوخی و خنده و تنها در 10و کنایه، 
. موضوعات مطرح از لحن خشن و ناراحت بهره گرفته است

درصدي از لحن تمسخر توسط مجري در 37استفاده 
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موضوعات مطرح در یک برنامه جدي و زنده، این برنامه را از 
نان کنایه و سخ. سایر برنامه هاي سیما متمایز کرده است

تمسخرآمیز در موضوعات گوناگون در ذهن مخاطب، شجاعت 
و جسارت مجري را در بیان عقاید بازتاب می کند، درصورتی 
که استفاده از این نوع لحن به این منظور صحیح نبوده و 
مجري باید سعی کند تا حدودي از این نوع لحن بکاهد زیرا به 

گوناگون هیچ مشکلی را باد تمسخر گرفتن افراد و موضوعات 
از فوتبال ایران کم نخواهد کرد و ممکن است تعدادي از افراد 
را نسبت به برنامه معترض کرده و ماهیت ورزشی و جدي 

تمسخر به تخریب مقام و منزلت افراد . برنامه را زیر سوال ببرد
منجر شده و چون پیکان نقد این برنامه بیشتر متوجه مدیران 

سخر گرفته شدن آنان می تواند از منزلت است و چون به تم
آنان نزد زیر دستان بکاهد و مدیریت آنها را زیر سوال ببرد 
بیشترین میزان غاییبین برنامه را مدیران و کادر فنی تیم ها 

نقد بدون تمسخر افراد بر میزان حضور . تشکیل می دهند
مدیران و پاسخگویی به مشکالت موجود می افزاید و نیز در 

تخریب وتمسخر داوران  در منظر . اء برنامه بسیار موثر استابق
فوتبالیست ها به بروز رفتارهاي ناهنجار در زمین فوتبال در 

هرچند مجري خود کمتر . برخورد با داوران منجر خواهد شد
رویکرد انتقادي به جامعه داوران داشته و نقد داوران را به 

ی گذارد اما پخش عهده کارشناسان داوري حاضر در برنامه م
انتقادهاي به داوري از سوي مدیران و بازیکنان در شرایط 
هیجانی و نامتعادل و به ویژه پس از باخت، زمینه موثري در 

.  آسیب به جایگاه داوران است
تسلط مجري به خود در بیان خشم و عصبانیت در برنامه اي 

در مواقعی که مورد هجمه . با پخش زنده قابل تحسین است
قرار می گیرد، اصالً ) حضوري و تلفنی(اعتراض میهمانان 

آشفتگی در چهره مجري مشاهده نشده و رفتار کامالً منطقی 
. و معمولی از خود بروز می دهد

برنامه نود در راستاي افزایش عمق  ارتباط با بینندگان از 
طریق سه راه ارتباطی با آنان در تماس است که شامل بخش 

موضوع .  دوربین نود و سایت برنامه می باشدمسابقه پیامک، 
سوال مسابقه وپخش آیتم هایی مرتبط با آن یا افرادي که به 
نوعی در سوال مسابقه مطرح هستند و در برنامه به چالش 
کشیده می شوند ذهن مخاطب را درگیر کرده و اورا تشویق به 

از طرف دیگر اظهار عقیده سایرین از جمله. نظر دادن می کند
حاضرین در برنامه و سایر شرکت کنندگان مسابقه به طور 
مکرر در معرض دید مخاطب قرار می گیرد و او به لحاظ 
ذهنی درگیر تر می کند و این منجر می شود که خود را 
موافق یا مخالف آراء بداند و براي خود حق راي در نظر گرفته 

. اشدو تشویق می شود که در این اظهار نظر میلیونی سهیم ب
درصد سواالت مطرح، استفاده از 72رویکرد برنامه نیز در 

شیوه نظر سنجی بوده است و این نشان دهنده اهمیت برنامه 

از نکات حایز اهمیت در رویکرد برنامه . به نظر مخاطبان است
درصدموضوعات در بخش 100در سواالت مطرح باید گفت که 

فنی، داوري، مدیریتی،(سوال پیامک پیرامون موضوعات اصلی
درصد سواالت سوگیري نبوده اما 81هرچند در . است) مالی

درصد سوگیري براي برنامه اي با این حجم بیننده 18مقدار 
که سوگیري آن می تواند در سرنوشت تیم یا افراد تاثیر داشته 

از موارد قابل انتقاد برنامه در این . باشد، قابل پذیرش نیست
و غیر مستقیم دو تیم پیروزي بخش حضور همیشگی مستقیم

و استقالل در سوال مسابقه  است که احتماالً در راستاي 
افزایش تعداد بینندگان برنامه و مخاطبان فعال مسابقه پیامک 

و ممکن است مخاطبان به دلیل عصبیت و جانبداري از . است
تیم مورد عالقه خود دست به نتیجه گیري و ابراز عقیده 

بارفروش در تحلیل محتواي نشریات . دمنصفانه بزننغیر
ورزشی دریافت که توجه به اخبار  دو تیم پیروزي و استقالل 
بسیار زیاد است که با یافته هاي محقق همخوانی دارد و 
احتماالً دلیل این همخوانی تالش رسانه ها براي جذب بیشتر 
مخاطبان از طریق انتشار اخبار این دو باشگاه پرطرفدار است و 

از . این وسیله سعی در افزایش تیراژ و بینندگان را دارندبه 
نکات قابل انتقاد دیگر در مسایل مربوط به مسابقه پیامک 
تکرار بیش از اندازه اشاره مجري به تعداد شرکت کنندگان در 

نده نمسابقه است که بعضاً ممکن است منجر به اعتراض بی
.شود
انب این مخاطبان تصویر از ج1015برنامه مورد تحلیل 27در 

ارسال شده است که سهم موضوعات مطرح شده از سوي 
داوري، (درصد پیرامون مباحث اصلی 50مخاطبان 

پیرامون موضوعات درصد50و ) مدیریت،مالی، فنی
درصد موارد 96.بوده است)حاشیه ها و سایر موضوعات(فرعی

پیرامون مسایل مدیریتی در راستاي ساخت موضوعات اصلی
این نشان می دهد برنامه . ورزشگاه ها و استادیوم هاستوساز

نود در منظر بینندگان به عنوانی تریبونی براي ارتباط با 
و این . در جهت رفع مشکالت بومی و محلی استمسئولین

برنامه را به عنوان کانال ارتباطی و سخنگوي خود تلقی 
بخش کنند و به امید برآورده شدن خواسته هایشان در اینمی

حاضر شده و از جانب دیگر به بهبودي و بهسازي مدیریت 
دربخش محوریت مطالب مطرح . ورزشی کشور کمک می کنند

شده بعد از استادیوم ها، بیشترین تصاویر ارسالی پیرامون 
تماشاچیان بوده است و مخاطبان این بخش به دنبال مطرح 
کردن خود به عنوان عالقمندان وحامیان ورزش فوتبال 

. هستند
در میان ارزش هاي خبري به کاررفته در اخبار نود به ترتیب 
ارزش خبري شهرت و برخورد به بیشتر بکار رفته است که با 

. و بارفروش هم خوانی دارد) 1384(یافته هاي کبیري مقدم 
دلیل این هم خوانی توجه بیشتر مخاطبین به افراد مشهور و 
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هم دچار برخورد یا تضاد به ویژه در شرایط است که آنها با

. شوندمی
به منظور بهره گیري موثر از برنامه در جهت رویکردهاي 
آموزشی، پیشنهاد می شود که مشکالت رایج در برنامه حتی 
با استفاده از جنبه هاي تصویري در اختیار فدراسیون فوتبال 
قرار گیرد تا در کالس هاي آموزشی مختلف، مورد استفاده قرار 

همچنین خالء استفاده از متخصصان تربیت بدنی در . گیرد
حوزه هاي مدیریت، روان شناسی و جامعه شناسی به چشم 

. خورد که باید با دعوت از آنان برطرف شودمی
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