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    چکیده

 ش تمامیکاربردی و از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهمطالعه حاضر  روش تحقیق

در حال پخش  1398ال تا بهار س 1391ای بودند که در بازه زمانی سال های ایرانی و ترکیهسریال

-هوش نمونرمونه، نمنظور انتخاب جامعه وجه تحقیق قرار گرفتند. در این راستا، بهتبودند و مورد

ل ایرانی انتخاب سریا 5سریال ترک و  6این ترتیب مجموعا ای استفاده گردید. بهمرحلهگیری چند

های تحقیق هسکانس موردمشاهده و بررسی قرار گرفت. یافت 1369قسمت با  91 شدند و در مجموع

ی هار شکلهای خانوادگی در ترکیه، ورزش را دها و فیلمدهد که سازندگان سریالینشان م

ای هر فیلمدهند. نمایش عالئم بصری ورزش دای موردتوجه قرار میولیدات رسانهمختلف در ت

 جامعه و گذاراندهنده توجه سیاستهای ایران موردتوجه است و این امر نشانترکیه بیش از فیلم

 ت که درسحالیردباشد و این له ورزش و انتقال آن به جامعه میهای جمعی این کشور به مقورسانه

ری از ی بسیاشود و حتتولیدات تلویزیونی کمتر توجه می به مقوله عالئم بصری ورزش درایران 

 ه نمایشبذا توجه گیرند. لهای منفی و مخرب را برعهده میها نقشها و سریالورزشکاران در فیلم

فتار رتماال های محبوب تلویزیون ایران نقش مهمی در تغییر نگرش و احعالئم بصری در سریال

 ندگان و عالقمندی آنها به ورزش خواهد داشت.بین

 عالئم بصری، تلویزیون، ورزش، سریال، ایران، ترکیهها: هواژ دیکل 
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 مقدمه  

های امروز ایجاد ها برای ترویج ورزش، معرفی و انعکاس رویدادها که بتواند در نسلنقش رسانه

های اجتماعی سازند و نمونهمی کنند، قهرمانها الگوسازی میآن انگیزه کند بسیار مهم است.

ها و مجالت ورزشی به دنبال یك نوع دهند. تماشاگران ورزشی یا خوانندگان روزنامهتحویل می

دهد که چگونه الگوبرداری برای پرورش شخصیت خود هستند. روانشناسی اجتماعی نشان می

روه بزرگتری را سازی شخصی یا یك گروه به هنگامی که فرد در تشخیص هویت خود گهمسان

یافته و هویت گروهی، هنجاری پیوندد، سپس این دیگری تعمیمدهد به وقوع میمرجع قرار می

توانند ها میشود، چون آنها بیشتر متجلی میگردد. در اینجا نقش رسانهبرای فعالیت اجتماعی می

هند و تماشاگران را همین نیازهای شناختی یا عاطفی را به نوعی به سوی منطق یك مسابقه سوق د

های دیگر ی کنند و در بخشسازتر همانندهای خود همسان کنند و به شکل روشنبه نوعی با ستاره

 ,Kowsari)ای برای پرورش فرهنگ مطرح کردها با ورزش بسترهای تازهتوان از طریق رسانهمی

اینترنت، وب جهانی و  ی جدید، تلویزیون، ماهواره،هارسانهشیوع و استفاده گسترده از  .(2005

را به اعضای دائمی و همه روزه زندگی انسان تبدیل کرده است.  هاآنی پیشرفته خانگی، هایباز

ها نیز تغییر کنند. این موضوع باعث شده است تا نسبت به گذشته، یادگیری و حتی شکل بازی

 Bourne) اندافتهنازل راه یی عمومی به داخل مهامحلی پیشرفته از هارسانهعالوه بر این، امروزه 

& et al, 2013)انکاری در توسعه آگاهی نقش محوری و غیرقابل هارسانهتوان گفت . بنابراین، می

ی جمعی از یك سو هارسانهعبارت دیگر، دارند. به هاآنو انتقال اطالعات به مخاطبان و تغییر رفتار 

و  بخشندیمسوی دیگر، رفتار افراد را سامان  دهی ساختار ذهنی افراد جامعه مؤثرند و ازدر شکل

دهند حساب شده از خود بروز  کامالًی اجتماعی، رفتاری هادهیپد، افراد در مورد شوندیمموجب 

(Rihani & et al, 2016 در این خصوص نتایج تحقیق .)Mosleh & et al (2020)  در کشور

آمیز و ش مهمی بر تغییر رفتارهای خشونتای نقهای و تولیدات رسانهعراق نشان داد که رسانه

های ورزشی در کشور عراق داشته است. نقش ولیگانیسم در بین تماشاچیان رشتهکنترل ه
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در  را گوناگونی نتایج و پیامدها اثرگذاری رسانه های جمعی بر نگرش و رفتارهای اجتماعی،

 فرهنگی و ای رسانه تولیدات هک معنی این به فرهنگی؛ میان مصرف توسعة از جمله است؛ برداشته

 در زمان کمترین در و سهولت به فرهنگی صنایع دارای کشورهای ویژه به کشورهای مختلف،

 فرهنگی میان ارتباطات معنا یك به و می گیرد قرار دیگر کشورهای از کنندگانی اختیار مصرف

 .دهدمی رخ پویایی اشکال بسیار به

کردن افراد پذیرها تلویزیون، یکی از عوامل مؤثر در جامعهآنها و از جمله طور کلی، رسانهبه

همراه دارند. بخشی از کارکردهای متعدد خود به عنوانند که کارکرد انتقال فرهنگ را بهاجامعه

اند، اما در روند بازتولید های گروهی در هر جامعه متأثر از فرهنگ همان جامعهبدیهی است رسانه

فرهنگ را به چه نحو انتقال  نش نیز هستند. گزینش این که چه عناصری ازفرهنگی، قادر به گزی

چه بیشترین میزان توجه بینندگان در همه سنین های تلویزیونی، آناین راستا، از میان برنامهدهند. در

ای که هم های تلویزیونی است. برنامهکند، سریالهای مختلف طبقاتی را به خود جلب میو گروه

تواند محملی باشد برای آشنایی با دنیای افراد شود و هم میان اوقات فراغت انتخاب میبرای گذر

آید و البته در خالل این داستان، فرهنگ مییش دردیگر و زندگی آنان از خالل داستانی که به نما

شود میتصویر کشیدههای داستان هم بهو آداب و رسوم و روش زندگی شخصیت

(SadeghiFasaei & Karimi, 2005 ،سریال به عنوان قالبی خاص از میان برنامه های تلویزیونی .)

پلیسی، خانوادگی، ... می -مجموعه داستان دنباله داری است که در ژانرهای دراماتیك، جنایی

گنجد. سریالها از ابتدای استفاده تلویزیون توسط مردم، به عنوان برنامه محبوب در بین بینندگان 

ری یافته است و چون معموال در مدت طوالنی پخش می شود، بینندگان با طرفداران بسیا

شخصیتهای سریالها درگیر فکری می شوند. درگیری با شخصیتها، سبك زندگی، ایدئولوژی و 

 ,Yavari & Salavatianفرهنگ حاکم در سریال دلیل اصلی اثرگذاری آن بر مخاطب است )

2017 and Shahbandi, 2009توانندمی سرایی،داستان توانمندی از مندیبهره باها (. سریال 

 این سازند. همراه نیز کنندهپخش هایشبکه هایبرنامه دیگر با بلکه با خود، تنها نه را مخاطبان
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 خود با متوالی های لسا یا هاماه برای را مخاطب قادرند هستند، طوالنی بعضاً بسیار که هامجموعه

 (.Biçranlu, 2016سازند ) خود آن از را ایشان از ریبسیا و اوقات کنند درگیر

ها و وسایل ارتباط جمعی، بسیاری از دانشمندان از به هم پیوستگی جوامع امروزه، با گسترش رسانه

آورند. در این های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی ورزش سخن به میان میدر حوزه

 ,Zolghadr & QasemzadehIraqiگوید)خن میس« 2دهکده جهانی»، از 1میان، مك لوهان

ها حتی با یکدیگر در های مختلفی دارند که در برخی زمینه(. اما جوامع مختلف، فرهنگ2012

دهند. این امر در جامعه ایران بسیار مشهود های متضادی را رواج میها و هنجارتضادند و ارزش

ش وسایل ارتباط جمعی و به ویژه ماهواره، است. این موضوع باعث شده است تا تحت تأثیر گستر

(. این وضعیت به دلیل Bigdelo, 2011اسالمی در معرض تهدید قرار گیرد) –فرهنگ ایرانی 

های های تلویزیونی ترکیه در کشورمان بسیار ملموس است. سریالها و به ویژه سریالگسترش فیلم

ی در جامعه ما و حتی در برخی موارد با ترکیه ای با مضامینی همراه است که با نرمهای اجتماع

ها که فرهنگ جامعه ترکیه نیز متفاوت است، ولی جذابیت بصری و محتوای داستانهای این سریال

مورد توجه سازندگان آن می باشد، موجب جلب توجه مخاطبان در ایران و ترکیه و همچنین برخی 

ی انتقال بسیاری از مفاهیم فرهنگی این دیگر از کشورهای منطقه و اروپا شده است. این امر یعن

ها که به نوبه خود در درازمدت و البته به ها به بطن خانواده و زندگی بینندگان این سریالسریال

-ارزشها و ضدصورتی تدریجی با تغییرات رفتاری مخاطبان همراه خواهد بود. در بین تمام ارزش

ها مورد توجه وان رکن مهمی در تولید این سریالها، مقوله ورزش به عنهای موجود در این سریال

آرم، های ترک، عالئم بصری ورزش در قالب لوگو، (. در اکثر سریالSadeghi, 2019است)

محورهای اصلی  شکلی عمدی و گاه بسیار غیرمرتبط باپوشاک، ساختمان و مکان ورزش و غیره به

است که به منظور معرفی یك مفهوم یا بصری، عنصری بصری شود. عالئم میداستان نمایش داده

( طراحی و ارائه شده و توسط حس بینایی، درک غیره)کاال، فعالیت، شرکت، محیط و  موضوع
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تواند بصری، هویت بصری یك موضوع است. نشانه بصری می عالمتگردد. به عبارت دیگر، می

و عالئم بصری مرتبط با و از آن جمله می توان به ورزش  گر شوددر قالب هر عنصر بصری جلوه

آن اشاره کرد که تکرار آنها در تولیدات رسانه ای از جمله سریالهای تلویزیونی نشان دهنده توجه 

سیاستگزاران رسانه ای بر الگوسازی از طریق ورزش در جامعه است. این موضوع در نظریه برجسته 

ها با رسانهن نظریه اظهار می شود که ساری رسانه ای نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. در ای

به طوری که این موضوعات  .دهندها را نزد مخاطبان مهم جلوه میتأکید بر موضوعاتی خاص آن

( و بر این اساس برجسته Severin & Tankard, 2018) گیرنددر نظر مخاطبان در اولویت قرار می

لهای تلویزیونی که مورد توجه اعضای سازی ورزش در تولیدات رسانه ای، خصوصل فیلمها و سریا

در رابطه با موضوع مورد   .خانواده هاست، بر ایجاد گرایش در مخاطبان به ورزش اهمیت می یابد

نظر این تحقیق، پیشینه مطلوبی در بین تحقیقات داخلی به دست نیامد اما در پیرامون نقش رسانه در 

 & Ahmadi صده است. در این خصوتوسعه ابعاد مختلف ورزش تحقیقات زیادی انجام ش

Izadkhah (2018) شرکت به  مردم لیتماتوسعه سالمت جامعه و در  اهرسانه نقش نیز به بررسی

نمایش ورزش در رسانه ها و گرایش افراد جامعه به بین  ند کهنشان داددر فعالیت بدنی پرداختند و 

خصوص در نیز Arabnarmi (2016) پژوهش ورزش برای کسب سالمت همبستگی وجود دارد.

واسطة پخش  های جمعی تلویزیون بهاز بین رسانهایران نشان داد که  در ورزش و رسانه پیوند تحلیل

شرایط  اما درزنده و امکان مشاهدۀ تصاویر، تأثیر بیشتری در پیوند رسانه و ورزش داشته است. 

زندگی افراد در بعد مشارکت و  تلویزیون نقش چندانی در تعریف و شکل دادن به در ایران موجود

ها رسانه در ورزش نشان داد که حضور  Pilar & et al (2019). نتایج تحقیق بدنی ندارد فعالیت

 معرفی و ورزشی مسابقات پخش رسانه ها با. است داشته تصاعدی رشدی گذشته دهه چند طی در

ی و تغییر رفتار سالمت جامعه نقش مهمی در الگوساز معاصر قهرمانان عنوان به نخبه ورزشکاران

در پژوهش خود نشان داد که هنوز رسانه های سنتی برای بازاریابی   Gadiraju (2016) داشته اند.

 یاجتماع یهاشبکه قیاز طر یکیرسانه الکترون یابیبازارجایگاه مهمی در بین مردم پرتغال دارند و 
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 ,Smith & et alچنین دارند. هم در کشور پرتغال رابطه معناداریبر توسعه ورزش  یمجاز

در ارتقا سالمت در  یبدن یهاتینقش فعالدر تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که    (2015)

شده است و این برجسته  یونیزیتلوهای برنامه در ،ی، اخبار و امور جاریبهداشت عموم یکارزارها

 غاتینقش تبل در پژوهش خود به  Shabani & rezaei (2015)امر بر رفتار جامعه اثرگذار است. 

اختصاص ورزش پرداختند و نشان دادند که کشور در  یورزش همگان جیبر ترو یارسانه

صبحگاهی به عنوان یکی از برنامه های رادیو و تلویزیون و وجود برنامه های رادیویی وتلویزیونی 

رهنگ مردم برای باال بردن برای آموزش و ترویج ورزش همگانی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر ف

. نتایج تحقیقات گویای نقش مهم رسانه های جمعی در ترویج میزان فعالیت بدنی موثر می باشد

ورزش و فعالیت بدنی در بین افراد جوامع مختلف است و در ای خصوص اکثریت قریب به اتفاق 

بدنی در رسانه های  تحقیقات نتایج مشابهی را نشان می دهند ولی نحوه نمایش ورزش و فعالیت

جمعی بخصوص تلویزیون و همچنین کمیت و کیفیت نمایش آن در رسانه ها می تواند در کشورها 

از آنجا که نگرش سازندگان برنامه های تلویزیونی خصوصا  و فرهنگهای مختلف یکسان نباشد.

فرهنگی مورد  سریالها مبتنی بر سیاستهای فرهنگی هر جامعه است، می توان انتظار داشت مضامین

تاکید در سریالهای ایرانی و ترکیه ای ضمن تفاوتهای بسیاری که مبتنی بر اختالفات موجود در 

این دو کشور است، بلکه قرابتهایی به دلیل تاریخ مشترک و اعتقادات  سیاستگذاراننگرشهای 

ن لحاظ، در این مذهبی یکسان وجود داشته باشد و این امر در رابطه با ورزش نیز صادق است. به ای

های های تلویزیونی پر مخاطب ایران و ترکیه در ترویج جلوهتحقیق سعی شده است تا نقش سریال

 ورزشی در کشور از طریق نمایش و کاربرد عالئم بصری ورزش و فعالیت بدنی بررسی شود.

 

 روش تحقیق

اجرا، کیفی از نوع روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر استراتژی و مسیر       

تحلیل محتوا بود که در آن داده های کیفی تبدیل به محتوای کمی شد و مورد بررسی و تحلیل 
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ای بودند که های ایرانی و ترکیهقرار گرفت. جامعه آماری پژوهش در بخش نخست، تمامی سریال

حقیق قرار گرفتند. در حال پخش بودند و مورد توجه ت 1398تا بهار سال  1391در بازه زمانی سال 

ای استفاده گردید. بدین گیری چند مرحلهدر این راستا، به منظور انتخاب جامعه نمونه، روش نمونه

های تلویزیونی در صدا و سیمای سریال ترینپربیننده و ترینمخاطب پر اول مرحلة صورت که در

ده شناسایی گردید و برای این جمهوری اسالمی ایران و تلویزیونهای ترکیه در بازه زمانی تعیین ش

کار از آمار فصلی شبکه های تلویزیونی مربوطه که در رسانه ها منتشر شده بود، استفاده شد. به این 

  سریال ایرانی انتخاب شدند.  5سریال ترک و  6ترتیب مجموعا 

کثر مردم در که در آن ا 1398فروردین ماه  15اسفند تا  15در مرحله دوم، زمان معینی از سال یعنی 

حال گذران اوقات فراغت بودند و احتمال تماشای تلویزیون را بیشتر داشتند، تعیین شد و به این 

ترتیب سریالهای انتخاب شده بطور تمام شمار در این بازه زمانی مورد مشاهده قرار گرفت و 

ر کامل مورد که در فرودین ماه پخش شده بودند، به طو« 3پایتخت »و « ن خ»های ایرانی سریال

قسمت از سریالهای  70قسمت از سریالهای ترکیه ای و 31بررسی قرار گرفت. در نهایت تعداد  

قسمت مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت. تعداد کل سکانسهای بررسی شده   91ایرانی در مجموع

ی به مدت سکانس به فیلمهای ایران 449ثانیه بود که از این تعداد،  2888سکانس و به مدت  1369

ثانیه مربوط بودند. در تحلیل محتوای  1864سکانس به فیلمهای ترکیه به مدت  920ثانیه و  1024

این فیلمها، واحد تحقیق هر صحنه و واحد ثبت نمایش هر عالمت بصری مربوط به ورزش در فیلم 

لویزیونی در بود.  الزم به ذکر است سریالهای تعیین شده که به عنوان پرمخاطب ترین سریالهای ت

دو کشور مورد نظر انتخاب شدند، همگی دارای ژانر خانوادگی بودند و عموما در پر بیننده ترین 

ساعات پخش برنامه های تلویزیونی به نمایش در می آمدند ابزار پژوهش برگه فیش برداری و 

و یك در اصطالح به معناى برگه هاى یك شکل  برگه های کدگذاری بودند. برگه فیش برداری

اندازه اى است که چکیده مطالعات و گزیده تحقیقات در آن یادداشت مى شود تا بتوان به آسانى و 
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امکان می دهد و برگه های کدگذاری  در زمانى کوتاه و با اسلوبى خاص ومنظم از آن بهره جست

 رد. بندی کنی در جای از قبل تعیین شده طبقهتا داده ها را به آسا

 

 هایافته

انر ژها و خشاد کل پهای انتخاب شده و کشور تولید کننده آن، به همراه زمان پخش، تعدسریاللعه در مطا

 31فیلم و 6اد درج شده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود، تعد 1ها در جدول شماره آن

 سریال مربوط به ایران است.  5و قسمت  70نوبت پخش مربوط به سریالهای ترکیه ای و 

 های ترک و ایرانی مورد بررسی در تحقیق. توصیف سریال1جدول 

 ها در بازه زمانی تحقیقتعداد بخش ملیت نام سریال

Kara Sevda 5 ترکیه 

Cesur ve Guzel 5 ترکیه 

Ufak tefek 

cinayetler 6 ترکیه 

fazilet hanim ve 

kizlari 5 ترکیه 

erkenci kus 5 ترکیه 

kardes cocuklari 5 کیهتر 

 5 ایران پژمان

 20 ایران 3پایتخت 

 13 ایران پدر

 16 ایران نون خ

 ایران در چشم باد
16 

 91  جمع
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شاهده مجدول ین ااست. همانطور که در  ایرانی سریالهایمربوط به متغیر عالئم بصری ورزش در  2جدول 

این موضوع  .است مایش داده شدهسکانس( لوگوی برند ورزشی ن 100از  %13می شود، در فیلمهای ایرانی )

ین بزم است نها البیانگر این واقعیت است که نمایش لوگوی برندها جنبه تبلیغات دارد و برای نمایش آ

می شوند  ایش دادهها نمشرکت ورزشی و تهیه کننده فیلم قرارداد امضا شود و اینکه در فیلمهای ایرانی لوگو

نظارت ز عدم د نشان اا شایین برند ورزشی و تهیه کننده فیلم باشد و یمی تواند نشان از عقد قرارداد تجاری ب

( انتشار واستفاده 1392ور )باشد. طبق مقررات و قوانین تبلیغات در کشاین امر در صدا و سیمای ایران  کافی بر

وجب مز آن از لوگو و عالئم محصوالت مختلف در تولیدات رسانه ای مشمول ضوابطی است که تخطی ا

کان انونی امابط قوردهای قانونی است.  لذا نمایش عالئم بصری در سریالهای ایرانی بدون رعایت ضوبرخ

 پذیر نیست. 

 های ایرانی. فراوانی و درصد فراوانی نمایش عالئم بصری ورزش در سریال2 جدول

 های ایرانیفیلم متغیر

درصد  فراوانی نوع فعالیت

 فراوانی

 زمان

 )ثانیه(

درصد 

 زمان

ع
ش

ی ورز
صر

الئم ب
 5/11 20 13 13 نمایش لوگوی برند ورزشی 

 0 0 0 0 استفاده از وسایل ورزشی

 5/11 20 6 6 نمایش تناسب اندام هنرپیشگان اصلی

 0 0 0 0 تناسب اندام هنرپیشگان فرعی

 43 75 43 43 استفاده از عکسهاو تبلیغات ورزشی در محیط

 34 60 38 38 حضور ورزشکاران سرشناس در فیلم 

 100 175 100 100 جمع 

-های فیلمسکانس چنین نمایش تناسب اندام هنرپیشگان ورزشی  درها و وسایل ورزشی و همنمایش دستگاه

درصد از سکانسهای فیلمهای ایرانی عکس و تبلیغات  43های ایرانی نمایش داده نشده است. از طرفی در 

های ایرانی های فیلمدرصد از سکانس 38چنین در شد و هم ورزشی در محیط و پس زمینه فیلم مشاهده

درصد سکانسهای  6ورزشکاران مشهور در فیلم حضور داشتند. نمایش تناسب اندام هنرپیشگان اصلی تنها در 

 های ایرانی وجود داشت. فیلم
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انیه ث 175موع مج در های ایرانیهای تحقیق نشان می دهند که زمان نمایش عالئم بصری ورزش در فیلمیافته

 .بوده است

جدول مشاهده می این مربوط به متغیر عالئم بصری ورزش در فیلمهای ترکیه است. همانطور که در  3جدول 

لوگوی محصوالت ورزشی مشاهده نشد و اگر لوگوها در فیلمها هیچ سکانسی  در شود، در فیلمهای ترکیه

ه صورت تصویر محو و مبهم در زمینه فیلم دیده می شدند و قابلیت دیده شدن توسط مخاطبان را داشتند، آنها ب

به این شیوه پنهان سازی و یا  تدوینگران با انجام اقداماتی در جهت پوشاندن تصویر لوگو برآمده بودند.

نمایش لوگوی چون این موضوع بیانگر این واقعیت است که گفته می شود. « 1گریکینگ» سانسور لوگو، 

، لذا نمایش آنها تحت مقررات و ضوابط قرار دارد و احتماال برای نمایش آنها در تبلیغات داردبرندها جنبه 

  و کسب مجوز می باشد. ، پداخت هزینه بستر سریالها، نیاز به عقد قرارداد

 های ترکیه . فراوانی و درصد فراوانی نمایش عالئم بصری ورزش در سریال3 جدول

 فیلمهای ترکیه  متغیر

درصد  فراوانی فعالیتنوع 

 فراوانی

 زمان

 )ثانیه(

درصد 

 زمان

ش
ی ورز

صر
الئم ب

ع
 0 0 0 0 نمایش لوگوی برند ورزشی 

 17 60 29 51 استفاده از وسایل ورزشی

 51 175 29 50 نمایش تناسب اندام هنرپیشگان اصلی

 25 90 22 38 تناسب اندام هنرپیشگان فرعی

 6 20 20 34 شی در محیطاستفاده از عکسهاو تبلیغات ورز

 0 0 0 0 حضور ورزشکاران سرشناس در فیلم 

 100 345 100 173 جمع 

 22ها و وسایل ورزشی پرداخته اند و همچنین سکانس در فیلمهای ترکیه به نمایش دستگاه 173درصد از  29

ند؛ در حالیکه این دو درصد از سکانسهای فیلمهای ترکیه تناسب اندام هنرپیشگان ورزشی  را نمایش داده ا

یك از سکانسهای فیلمهای ایرانی نمایش داده نشده است. در هیچیك از سکانسهای فیلمهای متغیر در هیچ

                                                           
1. Greeking 
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 %29ترکیه تبلیغات ورزشی و یا حضور ورزشکاران قهرمان در سریالها مشاهده نشد. در فیلمهای ترکیه در 

 . سکانسها تناسب اندام هنرپیشگان اصلی نمایش داده شد

انیه و ث 175موع در مج های تحقیق نشان می دهند که زمان نمایش عالئم بصری ورزش در فیلمهای ایرانییافته

سبت رد نظر نایش متغیر موثانیه بوده است که گویای برتری زمانی فیلمهای ترکیه در نم 345در فیلمهای ترکیه 

 های ایرانی بوده است. به فیلم

با  و کدگذاردفق بین ها، از دو روش شاخص ثبات و همچنین توای کدگذاری دادهاطمینان از پایای منظورهب

ت که نشان حاصل شده اس 79/0استفاده از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. در روش اول میزان شاخص

ذاری از ی کدگدهنده پایایی مطلوب کدگذاری است ولی چون استفاده از شاخص ثبات برای تعیین پایای

نجام وهن هم ااپای ککنظران مورد انتقاد است، لذا بررسی پایایی با استفاده از ضریب ز صاحبطرف برخی ا

یعنی از هر فیلم دو )های ایرانی سکانس از فیلم 6های ترک و سکانس از فیلم 12شد و در این خصوص تعداد 

که نشان  آمد به دست 83/0سکانس توسط همکار تحقیق کدگذاری شد و ضریب توافق  20سکانس( جمعا 

 هاست.  دهنده پایایی مناسب کدگذاری

ئم بصری تغیر عالمها در نشان دهنده مقایسه فراوانی و درصد فراوانی  تعداد سکانسها و زمان پخش آن 4جدول 

 ورزش در فیلمهای ایرانی و ترکیه است. 

 اهش در فیلمو زمان پخش سکانس متغیر نمایش عالئم بصری ورز . مقایسه فراوانی تعداد4ول جد

فراوانی  فراوانی متغیر عامل

فیلم 

 ایرانی

فراوانی 

 فیلم ترکیه

 جمع درصد فراوانی

-سهم فیلم

 های ایرانی

-سهم فیلم

 های ترکیه

عالئم 

 بصری

کل تعداد 

 هاسکانس

273 100 173 27% 63% 100 

زمان کل 

 هاسکانس

520 175 345 34% 66% 100 
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کیه در انی و ترای ایرجدول نشان می دهد از کل سکانسهای مورد مطالعه در فیلمه طور که اطالعات اینهمان

هم  زمان کل پخش ساست. بر این اساس   %63و فیلمهای ترکیه  %27متغیر مورد نظر سهم فیلمهای ایرانی 

یه ر فیلمهای ترکد %66در مقابل  %34سکانسهای مربوط به نمایش عالئم بصری ورزش در فیلمهای ایرانی 

 بوده است.

. ه می شودمودار دیدای است. همانطور که در این نوجی های تحقیق در چارچوبی مقایسهنمایش خر 1نمودار 

ندام اناسب تدر فیلمهای ترکیه ای عالئم بصری مربوط به فعالیت ورزشی در قالب کاربرد وسایل و 

شتر به یرانی بیمهای ادر مقابل، در فیلهنرپیشگان اصلی و فرعی بیش از فیلمهای ایرانی مورد توجه است و 

نمایش تبلیغات، لوگوی محصوالت ورزشی و حضور ورزشکاران در هیئت بازیگران بیشتر مورد توجه است. 

 
 های تحقیقای از نظر مؤلفههای ایرانی و ترکیه. مقایسه سریال1نمودار 

های دارای تناسب اندام و ویژگی دی کههای ایرانی افرانکته جالب توجه این است که در اکثر فیلم

اند و بسیاری از آنها باشند که به عرصه هنر فیلم و سینما وارد شدهواقع ورزشکارانی می ورزشکاران هستند، در

آموزند و در واقع حضور آنها در فیلم ستند و این هنر را بطور تجربی میهای مرتبط با بازیگری هفاقد آموزش

های ترکیه، هنرمندان از بین رسد در فیلمنظر میاما بهافتد. ب بیننده بیشتر اتفاق میمنظور جذها بهو سریال
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-شوند و در کنار حرفه بازیگری به ورزش و کسب تناسب اندام توجه دارند و همورزشکاران انتخاب نمی

عنوان بخشی از به گیرد وعنوان یك امر ضروری قرار میها بههای ترکیه ورزش در محتوای فیلمچنین در فیلم

 رای ترویج ورزش موردتوجه است.داستان فیلم و ب

 ایرکیهتای ایرانی و هیافته به نمایش عالئم بصری ورزش در سریال. مربوط به زمان تخصیص2ار شماره نمود

است. 

 
 ای از نظر زمان نمایش عالئم بصری ورزشهای ایرانی و ترکیه. مقایسه سریال2نمودار

 345رکیه ) های تمهای تحقیق ذکر شد، مدت زمان نمایش عالئم بصری ورزش در فیلدر یافته طور کههمان

 دهند کهها نشان میاین یافته ثانیه(  بود. عالوه بر 175های ایرانی)طور قابل توجهی بیشتر از سریالهثانیه( ب

که در حالیت دروده اسبمورد توجه های ترکیه نمایش تناسب اندام بازیگران بیش از هر مؤلفه دیگری در فیلم

بعدی  لویتور اداست و  ها و تبلیغات ورزشی محیطی بیشتر مورد توجه بودههای ایرانی استفاده از عکسفیلم

 نمایش ستارگان ورزش در قالب بازیگران قرار داشت.
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 گیریبحث و نتیجه

رزش وبصری  اده از عالئمهای تحقیق نشان می دهد که سازندگان سریالهای ترک بر استفیافته

مان ر طول زنها دبیش از سازندگان سریالهای ایرانی توجه دارند و زمان بیشتری را برای نمایش آ

 ن رسانهگذاراپخش سریالها اختصاص می دهند. این امر نشان دهنده میزان اهمیتی است که سیاست

ند و از ها قائلسریال بدنی از طریقای کشور ترکیه بر انتقال پیامهای ورزش و گرایش مردم به فعالیت 

صری بالئم عآنجا که سریالهای تلویزیونی همواره مورد توجه اعضای خانواده است، پس نمایش 

 ا برجایهواده ورزش در سکانسهای مختلف این سریالها اولین اثر خود را می تواند بر نگرش خان

ر نقش ورها بدر ایران و سایر کشگذارد. این یافته مؤید دستاوردهای تحقیقات زیادی است که 

 ه اندرسانه های جمعی در خصوص گرایش مردم جامعه به ورزش و فعالیت بدنی تاکید داشت

(Arabnarmi, 2016 ؛Severin, 2018 ؛Ahmadi & Izadkhah, 2018.)   تمام  این تحقیقات

ر معه و ده جابنی بر نقش رسانه های جمعی و عمدتا تلویزیون بر انتقال پیام ورزش و فعالیت بد

بنابر این  اند. نتیجه ایجاد تمایل و گرایش در مردم برای شرکت در فعالیتهای بدنی صحه گذارده

المت، های سنمایش بیش از پیش ورزش در رسانه های جمعی و به ویژه تلویزیون و انتقال پیام

سالم  ارهایو رفتزندگی سالم، مشارکت اجتماعی، همکاری، .... از طریق ورزش در ایجاد نگرش 

می شود،  ان دیدهی ایردر جامعه می تواند بسیار مؤثر باشد. اما آنچه از محتوای برنامه های رسانه ا

رزش ایش ونشان از کم توجهی به بعد فرهنگ سازی و آموزش عمومی از طریق ورزش دارد. و نم

 در رسانه های جمعی ایران بیشتر بر مسابقات ورزشی تمرکز دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که میزان نمایش لوگوهای ورزشی در سریالهای ایرانی بیش از همچنین 

سریالهای ترک است. این امر می تواند به این دلیل باشد که در کشور ترکیه موضوع کپی رایت 

بیش از ایران مورد توجه است و به همین دلیل نمایش لوگوهای شرکتهای ورزشی مختلف بدون 

ا می تواند مشمول مجازاتهای قانونی باشد؛ در حالیکه در ایران این قانون چندان اخذ مجوز از آنه

(.  عالوه بر این، نمایش بدنهای ورزیده و Sadeghi, 2019؛ Tabnak, 2013 مورد توجه نیست.)
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تناسب اندام بازیگران اصلی در سریالهای ترک بیش از سریالهای ایرانی مورد توجه است و علت 

ن به تفاوتهای فرهنگی در نمایش بدنهای برهنه مربوط دانست. زیرا این امر در ایران با آن را می توا

کمی مالحظات همراه است و نمایش بدنهای برهنه بازیگران مطابق با عرف جامعه ایرانی نیست 

(Barati, 2009 استفاده از تبلیغات ورزشی و همچنین حضور قهرمانان ورزش کشور در .)

بیش از سریالهای ترک مورد توجه است و بسیاری از ورزشکاران با نقشهای  سریالهای ایرانی

مختلف در فیلمهای ایرانی ظاهر می شوند در حالیکه در سریالهای ترک به ندرت با تبلیغات 

ورزشی و استفاده از چهره های معروف ورزش در سریالها مواجهیم. اما گاهی فیلمهای تولیدی از 

که برخی از ورزشکاران ایرانی در این نوع فیلمها حضور داشته و ارائه  ژانر ورزشی برخوردارند

(. اما حضور ورزشکاران در سریالهای خانوادگی با محورهای Roozban, 2018نقش نموده اند)

متفاوت و دور از ژانر ورزش، موضوع متفاوتی است و استفاده از چهره های ورزشی در این نوع 

نفی و غیرورزشی  تکیه دارد. بطور مثال برخی از مربیان و ورزشکاران سریالها غالبا بر نقشهای م

بدنساز کشور در فیلمها و سریالهای تلویزیونی در نقش تبهکاران و سارقان و یا نهایتا محافظ 

شخصیتهای منفی نمایش داده می شوند که این امر خود تصویر مطلوبی از ورزش در نظر مخاطبان 

 ایجاد نمی کند.

ین، نمایش تبلیغات ورزشی در خالل فیلم ها و سریالهای ترک مشمول پرداخت هزینه های بطور بق

مختلف است و بهره برداری از حضور ورزشکاران نخبه در سریالهای ترک، به ندرت رخ می دهد 

و شاید این امر به این دلیل باشد که داستان سریالها و ویژگی های تناسب اندام بازیگران همه بر 

ورزش تأکید دارد و به این لحاظ استفاده از ورزشکاران نخبه را برای صحه گذاری اهمیت 

ضروری ندیده اند. نمایش مکان و وسایل ورزشی نیز به عنوان عامل دیگری در ترویج و بازاریابی 

فعالیتهای ورزشی در سریالهای خانوادگی ترک بیش از ایران مورد توجه است. مسلما این امر از 

ولید فیلم در ترکیه است و قرارگیری صحنه های ورزشی در اکثر فیلمهای ترک می تواند الزامات ت

در تولیدات به عنوان رکن مهمی مؤید توجه سیاستگذاران رسانه های ترکیه در توجه به ورزش 
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نویسنده ترک در کتاب پنجره ای به فرهنگ   Mansour (2020)در این خصوص رسانه ای باشد. 

دهد که ورزش برای ترکیه فقط به عنوان سرگرمی و تفریح  نیست، بلکه ورزش  ترکیه توضیح می

برای ترکیه یك الزام برای ارتباط با دنیاست. بر این اساس توجه به ورزش در رسانه های ترکیه و 

خصوصا فیلمها و سریالهای خانوادگی در این کشور که بسیار مورد توجه مردم است، یك رکن 

 ت. مهم در تولیدات اس

ورزش را  رکیه،نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سازندگان سریالها و فیلمهای خانوادگی در ت

رزش صری وبدر شکلهای مختلف در تولیدات رسانه ای مورد توجه قرار می دهند. نمایش عالئم 

ذاران سیاستگ توجه در فیلمهای ترکیه بیش از فیلمهای ایران مورد توجه است و این امر نشان دهنده

ین در اشد و جامعه و رسانه های جمعی این کشور به مقوله ورزش و انتقال آن به جامعه می با

شود و  جه میحالیست که در ایران به مقوله عالئم بصری ورزش در تولیدات تلویزیونی کمتر تو

ز ا.  یرندگه می حتی بسیاری از ورزشکاران در فیلمها و سریالها نقشهای منفی و مخرب را بر عهد

در  وانندآنجا که سریالهای خانوادگی در بین مردم جامعه بسیار مورد توجه هستند و می ت

قش لها نفرهنگسازی جوامع نقش داشته باشند گنجاندن ورزش به شکلهای مختلف در این سریا

ظر ذا به نرد. لمهمی در گرایش جامعه به ورزش و یا تغییر نگرش جامعه به ورزش و ورزشکاران دا

 وز ورزش اده ارسد مسئولین رسانه های جمعی بهتر است در تولید محصوالت رسانه ای به استف می

 والها ورزشکاران تأکید جدی نمایند و حتی پیشنهاد می شود توجه به ورزش در ساخت سری

سته از داین  فیلمهای تلویزیونی به عنوان یك شرط الزم در ارائه مجوز پخش به تهیه کنندگان

ن تسری له امکان وسیای تلویزیون و سایر رسانه های مورد استفاده جامعه قرار گیرد تا بدیبرنامه ه

 ورزش و پیامهای آن در بین افراد جامعه فراهم شود.
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