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 چکیده
های محلی براساس پوشش ورزشی رسانه هایهدف از پژوهش حاضر مقایسه محتوای برنامه

های مختلف ورزشی بود. روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر رشته
استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت میدانی توسط محقق انجام گرفت. 

ر گرفتن مناطق های کشور بود که به صورت هدفمند و با در نظجامعه آماری سیمای استان
های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام گرفت به جغرافیایی مختلف کشور با وضعیت

های کردستان و خوزستان، از این صورت که از شمال غربی و جنوب غربی به ترتیب استان
های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان و در شمال شرقی و جنوب شرقی به ترتیب استان

های تلویزیونی به صورت های ورزشی این شبکهم استان تهران انتخاب گردید. برنامهمرکز ه
های هر شبکه به مدت سه هفته مورد بررسی قرار گرفت. تصادفی انتخاب و در مجموع برنامه

ها باشد اقدام به کدگذاری برنامهواحد تحلیل می 358سپس از طریق برگه کدگذاری که شامل 
وش آماری کیفی کای اسکوار برای انجام معادالت آماری و نرمگردید و سپس از ر

دهد بین محتوای نتایج نشان می در این پژوهش استفاده شد.ها برای مقایسه  SPSS16افزار
های ورزشی مورد های تلویزیونی استانی منتخب براساس پوشش رشتههای ورزشی شبکهبرنامه

برنامه ورزشی پخش شده در  133که از مجموع طوریداری وجود دارد. بهبررسی تفاوت معنی
( بیشترین پوشش را درصد 1/8) های ورزشی فوتبال بامدت چهار ماهه تحقیق در میان رشته

های ورزشی همگانی، بسکتبال های ورزشی به خود اختصاص داده و رشتهنسبت به سایر رشته
های دوم و سوم قرار گرفتند. بیشتر بهبه ترتیب در رت (درصد 8/3و ) (درصد 6/5)  و هندبال با

اند و های ورزشی را نمایش دادهترکیبی از رشته (درصد 3/33) های ورزشی با آماری برابربرنامه
اند. در مدت زمانی تحقیق تنها مسابقه فوتبال به های ورزشی نداشتهتوجهی به سایر رشته

های ورزشی پوشش داده نشد. صورت زنده و مستقیم پخش گردید و سایر مسابقات رشته
توانند با پوشش متوازن و نگاهی ها با توجه به جایگاهی که در نزد مردم دارند میسیمای استان

رسانی، آگاهی بخشی و جذب ای را در اطالععادالنه به پدیده فراگیر ورزش نقش ارزنده
 های جمعی داشته باشند. مخاطبین ورزشی نسبت به سایر رسانه
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Abstract 

The aim of this study was to compare the content of sports 

programs on local media coverage was different sports. The 

research method in this study is applied and the quality strategy 
through content analysis and the field was conducted by the 

researcher north-eastern and south-eastern provinces of 

Khorasan and Sistan-Baluchestan, respectively, and in the 
center of Tehran Province were selected. Athletic programs 

network television programs of each randomly selected and a 

total of three weeks were studied. Qualitative data obtained 
from the chi-square statistical equations for spss version 16 

software was used for comparison in this study. The results 

show that the content of selected provincial sports television 
networks are based on coverage of sports, there are significant 

differences.  So the total sports program aired on 327 for four 

months researching the sport of football (8/3 %) Maximum 
coverage than other sports fields and dedicated to the sport of 

basketball and handball (4/6 %) and (2/8 %) respectively in 

second and third. More sports programs with statistically equal 
(77/1 %) displayed a combination of sports and other sports 

have not paid attention to at the time the study was broadcast 

Live Football match and other sports competitions not covered. 
TV provinces according to their position in the eyes of the 

people they cover a fair and balanced look at the phenomenon 

an important role in sports, information about of the sport and 
engagement than other media have. 
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 قدمهم
ی یندی برای بهتر شدن بر مبناآعنوان فرههرگاه توسعه را ب

 عنوان هنجارها ومشخص بپذیریم و فرهنگ را بهاهدافی 
 دهد در نظر بگیریم،هایی که رفتار اجتماعی را قوام میارزش

 توانیم بگوییم یکی از عوامل اصلی در این توسعهتردید، میبی
 ها و فعال بودن،های جمعی هستند. تنوع رسانهفرهنگی، رسانه

 جر به پذیرش وکننده بودن آنها، منانتخابی بودن و سرگرم
، 3و لوینگ )ران افزایش استفاده از این ابزار در جامعه شده است

م چهار رکن عنوانبه هارسد رسانهمی (. به نظر331: 3338
ه ویژبه مردم روشنگری در مهمی نقش توانندمی دموکراسی،

، صحیح عملکرد صورت در و باشند جوانان داشته و نوجوانان
 )مرادی، شوند ناسالم تفریحات سویبه  آنها گیریوس مانع

د رش اخیر هایسال در که های اجتماعیپدیده از (. یکی3183
ه،   داد قرار تأثیر تحت را مردم آحاد و داشته چشمگیری

ر بسیا عامل جمعی هایورزش است. رسانه و بدنیتربیت
ه ک روندمی شماربه اجتماعی هایارزش گیریشکل در مؤثری

ن آ در درج شده مطالب و هابرنامه محتوای بخش ورزشی، در
 کشور وضعیت بهبود و پیشرفت در سزاییهب تأثیر تواندمی

 های جمعی نقش مهمی در(. رسانه3186، 3)کردی داشته باشد
 ویژه زنان،ها نسبت به افراد بهگسترش دیدگاه رسانی واطالع

 این روکنند؛ از ورزش و میزان پیشرفت آنها در آینده ایفا می
 های ورزشی یک امر ضروری استای فعالیتپوشش رسانه

 (. 3336)بنیاد ورزش بانوان انگلیس، 
 امروزه، با توجه به عصر فناوری اطالعات و ارتباطات، تلویزیون

های  تبدیل به اثرگذارترین رسانه شده است که تا اعماق الیه
(، به همین دلیل نقش 3184)گیدنز،  اجتماعی نفوذ دارد

ویژه تلویزیون در گسترش هر چه بیشتر ورزش انکار هها ب رسانه
های ورزشی بیش از یک پنجم کل  باشد. برنامه ناپذیر می

ترین  دهند و پربیننده های تلویزیونی جهان را تشکیل می برنامه
های ورزشی  های تلویزیونی، بخش و مستمرترین قسمت برنامه

کی از مهمترین و گزارش مسابقات بزرگ ورزشی هستند. ی
تواند وضعیت ورزش را در جامعه بهبود بخشد، عواملی که می

های جمعی و ست که نقش رسانهسازی در این زمینه افرهنگ
)شکرانی،  آیدشمار میبه نشریات ورزشی از مهمترین عوامل آن

3186.) 

                                                                            
1. Ran & Leung 

2. Kordi 

ه ب میالدی 3343 سال از بعد تلویزیون ورزشی هایبرنامه
ه ب زیاد، اعتبار و سریع انعکاس آسان، یدستیاب قابلیت دلیل

ل سا (. در3183مقدم، )جعفری یافت رواج مردم بین سرعت
 با ورزشی رویداد یک هزند تلویزیونی پوشش اولین 3316

ق اتفا آلمان برلین المپیک در الکترونیکی تجهیزات از استفاده
ت صور به فوتبال مسابقة اولین ،3313سپتامبر  36 درد. افتا

 همین باشگاه در )رزرو( تیم دوم و آرسنال تیم بین زنده
  (.3333)جیم،  انگلستان پخش تلویزیونی شد

 هایی همچون دسترسی آسان،خاطر ویژگیهورزش تلویزیونی ب
 عت عمل و اعتبار و اصالت آشکار، توانست، حضوری جدیسر

در میان مردم پیدا کند و همین امر موجب اقبال بیشتر و جلب 
 مخاطبان انبوه برای ورزش شد و این رسانه را رقیب عمده

(. پژوهشی که در سال 3183)قاسمی،  نشریات عامه پسند کرد
 مسابقات ای بر بینندگانپوشش رسانه تأثیردرخصوص  3333

NBA  صورت گرفت نشان داد که پخش تلویزیونی مسابقات
های میدان ها ومحلی، حضور تماشاگران را در ورزشگاه

پخش تلویزیونی مسابقات مناطق دهد اما مسابقات کاهش می
)قاسمی،  شوددست موجب افزایش بینندگان تلویزیون میدور

ا ر جامعه مختلفی هابخش تلویزیونی، هایشبکه (.3186
ی برا ابزارى به عنوان ورزش از اغلب آنها .دهندقرار می هدف

ی رو اختصاصى هایشبکه. برندمی بهره مخاطبان افزایش
ر د فوتبال نمونهی برا دارند، تمرکز پرطرفدار و محبوب ورزش

ر د بسکتبالو  بیسبال دنیا، کشورهای از بسیاری و انگلیس
ی بیشترت محبوبی از کانادا در یخ روى هاکى و آمریکا

ی اجتماعو  اقتصادى که اقشار هایىشبکه .هستند برخوردار
ی هاورزشه ب رو است ممکن دهند،می قرار هدف را باالتر

 آنها بیاورند.ت کریک و گلف راگبى، مانند طبقات این مختص
د توانمیص خا ورزشى رویدادهای از بعضى که دانندمی

م تما نمونهی بکشاند. برا تلویزیون پاى را زیادى هدف جمعیت
ت مسابقا. هستندب جذا جوانان براى محبوب و مشهور هایتیم

ن بانوا توجه موردب اس با پرش یا ژیمناستیک ویمبلدون، تنیس
ن کارگرا براىل بیسبا و مشت زنى مانند هاییورزشت. اس

ر د بیشترس تنی و گلف هواداران و دارند بیشترى جذابیت
ل فوتباد مانن ورزشى هایرشته. هستند اجتماع باالى طبقات

، 1)اندرسون طبقات اجتماعی جذابیت دارند تمام براى هم
3183.)

                                                                            
3. Anderson 
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های تلویزیونی نقش مهمی در ویژه شبکهها بهبنابراین رسانه
های مختلف ورزشی دارند. در رسانی در رشتهتوسعه و اطالع
عنوان ویژه تلویزیون استانی بههای محلی بهاین میان رسانه

توانند به های بومی و محلی منطقه، میای با ویژگیرسانه
عنوان ابزاری مؤثر در جهت رشد و توسعه ورزش و نیز گرایش 

هایی های ورزشی ظاهر شوند. تولید برنامهمردم به انجام فعالیت
)تربیتی، همگانی، قهرمانی،  های ورزشیخصوص مؤلفهدر

ات تأثیربیان  (ای و همچنین حوزه فرهنگی ورزشحرفه
     ها با حضور کارشناسان علوم ورزشیپیشرفت این مؤلفه

سزایی را داشته باشد. هتواند در توسعه ورزش استان سهم بمی
های بومی و محلی، یکی از نمادهای فرهنگ مردم معرفی بازی

های ورزشی به لحاظ طبیعی و جغرافیایی منطقه، معرفی جاذبه
سایر رویدادهای ورزشی نقش قابل  و نیز انعکاس مسابقات و

 ای را در افزایش سرانه ورزشی استان خواهد داشت. مالحظه
ش پذیر گرو در جمعى، هایرسانه دربارۀ بحث هرگونه امروزه

ا نهای آمحتو و حضور به عمیقى نحو به ما است که نکته این
ه ک کندمی ( بیان3338) 3(. وو3181)دی فلور،  هستیم وابسته
 دهد:سطح روی می سه در ایرسانه ـ ورزشى تولیدات تحلیل

3گسترده سطح ـ3
و  ورزش صنعت روى بر عمده به طور که 

 .ستا متمرکز متقابل رسانه وابستگى

1سازمانی سطح  ـ3
و  نقد مورد ورزشى هایرسانه تولیدات که 

 گیرد.محتوا قرار می تحلیل

و   خصوصیات ارتباطات، ها،عادت که 5فردى سطح ـ1
 گیردشده در متون، مورد بررسی قرار می های ایجادجذابیت

  (.3333، 4)لویس گو
تحقیقات زیادی در حوزه رسانه و ورزش انجام گرفته که نتایج 

های جمعی در پوشش آن حاکی از وجود رویکرد متفاوت رسانه
و  مهدویان مشهدى که تحقیقى های ورزشی است. دررشته

ب مطلو و وضعیت موجود قایسهم عنوان با (3133) همکاران
ه دیدگا از بانوان ورزش در مطبوعات و تلویزیون رادیو، نقش

ع وض به این نتیجه رسیدند که بین دادند، صاحبنظران انجام
ه بانوان از دیدگا ورزش در های جمعیمطلوب رسانه و موجود

ی جمع هایرسانه وجود دارد. یعنى معنادارى ها تفاوتآزمودنى
 به این نقش و دارند بانوان ورزش توسعه در زیادىش نق

                                                                            
1. Wu 

2. The Macro Level  

3. The Organizational Level  

4. The individual Level  

5. Louise Gee  

     کارکردهای از شود. استفادهایفا نمی درستىبه دالیلى
ی سیما برای اعتال هایشبکه خصوصهای جمعی بهرسانه

ز ا رسانه که چرا .است جامعه ضرورى سطح در بانوان ورزش
ر فراگی و موجب کرده استفاده فوتبال خصوص در خود قدرت
م ه اساس، این بر است. شده ما جامعه سطح در آن شدن

و  اندشده تلویزیون فوتبال هایبرنامه پیگیر و مندمردم، عالقه
و سعى کرده و توانسته است، مخاطبان متعدد  رسانه این هم

 )شبکالئی و همکاران، متفاوتی را در این زمینه جذب کند
، یک هایشبکه های ورزشىبرنامه محتواى تحلیل (. در3133

ی شمار تمام صورت به که ایران خبر تلویزیون و پنج سه، دو،
ت صور (3133) کرمی و قاسمی توسط ماه چهار مدت به

 تلویزیون، هایشبکه بین در که دهدمی نشان گرفت، نتایج
ه شبک اول، رتبه در نمایش زمان مدت باالترین با سه شبکه

ه دارد. رشت قرار سوم رتبه در پنج و شبکه دوم رتبه در خبر
ش ورز اول، رتبه نمایش در زمان مدت بیشترین با فوتبال

ر د ورزشى کشتى رشته و دوم رتبه در زیادى تفاوت با همگانى
ی ورزش هایبرنامه نمایش زمان دارد. مدت قرار سوم رتبه

 درصد بوده است. 1/1درصد و برای بانوان  1/85آقایان 
 6/86بزرگساالن با بیشترین مدت زمان نمایش به رده سنی 

 های ورزشی،درصد اختصاص داده شده است. در مورد مؤلفه
 درصد در رتبه 6/53ای با دهد که ورزش حرفهنتایج نشان می

ن درصد در رتبه بعدی قرار دارند. ای 18اول، ورزش قهرمانی با 
ت تحقیقا سایر و گرفته جامع صورت صورت به که تحقیق
و  موجود بین وضعیت سیما هایشبکه در که دارد این از نشان

 دارد. وجود تفاوت ورزش حوزه در مطلوب
 در پژوهش دیگری به بررسی (3133) مرادی؛ هنری و احمدی

 های ورزشی در توسعة فرهنگ ورزشنقش چهارگانة رسانه
 های ورزشی،)منظور از نقش چهارگانة رسانه همگانی، پرداختند

 رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعیسازی، آموزشی، اطالعفرهنگ
 های تحقیق و وجودج حاکی از پذیرفته شدن فرضیهاست(. نتای

 های ورزشی باهای چهارگانة رسانهدار بین نقشارتباطی معنی
 ها اظهار داشتند کهتوسعة فرهنگ ورزش همگانی بود. آزمودنی

 های ورزشی بر توسعة ورزش همگانی،با وجود تأثیر رسانه
 لههای ورزشی توجه مناسب و مطلوبی به این مسئرسانه

 ریزی خود زمان الزم را به ورزش همگانیاند و در برنامهنداشته
 هایسازی مختص ورزشدهند و بیشتر برنامهاختصاص نمی

 در (3133) ای است. عسکری؛ قاسمی و کشگرقهرمانی و حرفه
شی شبکه سه سیما و بازهای ورمطالعه محتوای کمی برنامه
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ورزشی این های هدف تحلیل محتوای جدول پخش برنامه
به این نتیجه دست پیدا  )اردیبهشت و خرداد( شبکه در دو ماه

های ورزشی و کردند که بین نحوه پخش زنده و تولیدی برنامه
میزان زمان پخش مسابقات انفرادی و تیمی اختالف معناداری 
وجود دارد. بر همین اساس، بین حجم زمانی تمام خرده 

زشی در طول روز، های ورهای زمان پخش برنامهمقیاس
   ن تمام خردهیاختالف معناداری وجود دارد. همچنین ب

های ورزشی پخش شده، اختالف های نوع برنامهمقیاس
معناداری وجود دارد. عالوه بر این، اختالف معناداری نیز بین 

های ورزشی به چشم های روزهای پخش برنامهخرده مقیاس
 ها ارائه اطالح این برنامه خورد. البته پیشنهاداتی را هم جهتمی

های ورزشی در روزها و ساعات از جمله، پخش برنامه ،دادند
های ورزش همگانی، پخش پربیننده، توجه بیشتر به برنامه
های مختلف ورزشی با در نظر متناسب مسابقات ورزشی رشته

عالیق بینندگان و همچنین پخش مسابقات ورزشی  گرفتن
در تحقیقی که به بررسی  (3336) گینزنان، اشاره نمود. پت چ

در  3334میزان استفاده از رسانه در حوزه ورزش در سال 
پردازد به نتایج زیر دست یافت، این نتایج در مطالعة استرالیا می

دهد که هفته نمونه به دست آمده و نشان می 55هفته از  36
AFL 36باشد و بیشترین پوشش در رسانه ملی را دارا می 
مورد توجه بوده است که بیشترین میزان در بین سایر هفته 
 د.باشها میرشته

 

 3334میزان استفاده از رسانه در حوزه ورزش در سال . 3جدول 

 مجموع دقایق نمایش داده شده هفته دتعدا رشته های ورزشی

 36 133833 (AFLلیگ فوتبال استرالیا )

 333436 33 کرکیت

NRL 4/33 366158 

 33333 4 گلف

 43336 4 تنیس

 33631 4 راگبی

 43634 4/5 اسب سواری

 68338 3 هاسایر رشته

 
های تلویزیونی استانی و های شبکهبا در نظر گرفتن قابلیت

توانند در حوزۀ ورزش و اعتماد و نزدیکی مخاطبین به آن، می
های مختلف ورزشی با طراحی خوب انعکاس فعالیت رشته

محقق به سازی کنند. لذا در همین راستا سؤاالتی برای جریان
 وجود آمد از جمله:

های تلویزیونی استانی منتخب به مقوله میزان توجه شبکه -3
 ورزش و تولیدات ورزشی به چه مقدار است؟

های تلویزیونی استانی های ورزشی شبکهرویکرد برنامه -3
های ورزشی فعال در این خصوص پوشش رشتهمنتخب در

 ها چگونه است؟استان

ها و رویدادهای ورزشی در اس فعالیتبندی انعکاولویت -1
 گیرد؟های تلویزیونی استانی بر چه اساسی صورت میشبکه

 

 شناسی تحقیق روش
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر 
استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت 

ها آوری دادهبه لحاظ جمع میدانی توسط محقق انجام گرفت.
نگر، و از نظر رویکرد زمانی حال ای()کتابخانه روش اسنادی

باشد. که به بررسی همچنین از نظر دوره زمانی مقطعی می
های ورزشی تلویزیون پرداخته شد. تحلیلی برنامه ـتوصیفی 
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های تحلیل محتوا به طور بالقوه یکی از مهمترین تکنیک
ها نه به داده پژوهش در علوم اجتماعی است که در پی شناخت

های ای از رویدادهای مادی، بلکه به منزلة پدیدهمنزلة مجموعه
نمادین است و بدون ایجاد اخالل در واقعیت اجتماعی به 

به عقیده برلسون تحلیل محتوا نوعی  پردازد.تحلیل آن می
تکنیک پژوهشی است که برای توصیف عینی، منظم و تا آنجا 

ای ارتباطات با هدف تفسیر که ممکن است تحلیل کمی محتو
معتقد است که تحلیل محتوا به  3رود. بارکوسها به کار میداده

های ارتباطی است که از نظر وی این روش معنای تحلیل پیام
کامالً علمی است و با وجود جامع بوده از نظر ماهیت، نیازمند 

 )عمید، بی تا(.  تحلیل دقیق و منظم است
 

 روش تحلیل 
در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق 

استراتژی کیفی است که از طریق تحلیل محتوا و به صورت 
ها آوری دادهبه لحاظ جمع میدانی توسط محقق انجام گرفت.

نگر، و از نظر رویکرد زمانی حال ای()کتابخانه روش اسنادی
باشد. که به بررسی همچنین از نظر دوره زمانی مقطعی می

های ورزشی تلویزیون پرداخته شد. تحلیلی برنامه ـیفی توص
های تحلیل محتوا به طور بالقوه یکی از مهمترین تکنیک

ها نه به پژوهش در علوم اجتماعی است که در پی شناخت داده
های ای از رویدادهای مادی، بلکه به منزلة پدیدهمنزلة مجموعه

اجتماعی به نمادین است و بدون ایجاد اخالل در واقعیت 
به عقیده برلسون تحلیل محتوا نوعی  پردازد.تحلیل آن می

تکنیک پژوهشی است که برای توصیف عینی، منظم و تا آنجا 
که ممکن است تحلیل کمی محتوای ارتباطات با هدف تفسیر 

معتقد است که تحلیل محتوا به  سها به کار می رود. بارکوداده
ت که از نظر وی این روش های ارتباطی اسمعنای تحلیل پیام

کامالً علمی است و با وجود جامع بوده از نظر ماهیت، نیازمند 
 )عمید، بی تا(.  تحلیل دقیق و منظم است

در این پژوهش هر هفته به صورت تصادفی از میان پنج شبکه 
کردستان، سیستان و  تلویزیونی استانی تهران، خوزستان،

یک شبکه را انتخاب و سپس  بلوچستان و خراسان رضوی،
ها به مدت یک هفته ضبط شد و های ورزشی این شبکهبرنامه

هفته قبل انتخاب شده بود،  ای که درسپس در هفته بعد، شبکه
کنار گذاشته شده و در نتیجه از میان چهار شبکه باقی مانده، 

                                                                            
1. Barkus 

های یک شبکه انتخاب و به مدت یک هفته ضبط برنامه
ه پیدا کرد؛ تا جایی که در دوره اول، تمام ورزشی آن شبکه ادام

ی یک بار انتخاب فهای استانی منتخب به طور تصادشبکه
شدند. پس از اینکه پنج شبکه به صورت مداوم انتخاب شدند، 

)هر دوره  نیز همین کار ادامه یافت )دوره دوم( در دوره بعد
 هفته است(، تا این که هر شبکه تلویزیونی استانی طی 4شامل 

های این مدت در سه دوره زمانی سه بار انتخاب شدند. برنامه
ورزشی هر شبکه، در مدت سه هفته تمام شماری شد و در 

برنامه پخش شده از پنج شبکه مورد  133 )نمونه( مجموع
های این پژوهش از شیوه در بررسی و تحلیل قرار گرفت.

های های مختلف برنامه)بازبینی قسمت ایاسنادی و مشاهده
به منظور ارائه  های تلویزیونی استانی منتخب(ورزشی شبکه

ها و سپس تحلیل آنها استفاده شده است. با توجه به داده
و اهداف پژوهش، برگه کدگذاری تنظیم گردیده است.  پیشینه

واحد تحلیل است.  358مقوله اصلی و  35این برگه شامل 
عادل با واحدهای تحلیل این پژوهش، برای کدگذاری که م

 های ورزشیباشد، در چند مقوله شامل: مؤلفهمتغیرها می
)آقایان و  ای(، جنسیت)تربیتی، همگانی، قهرمانی و حرفه

های تلویزیونی های ورزشی، شبکههای سنی، رشتهبانوان(، رده
بندی دسته غیرههای ورزشی، ایام هفته و استانی، قالب برنامه

 اند. شده
 

 های آماریروش
های کدگذاری بین ین روایی صوری و محتوایی، برگهیتع جهت

چند نفر از کارشناسان حوزه رسانه و مدیریت ورزشی توزیع 
گردید و ضمن دریافت نظرات اصالحی آنها، نکات مبهم و 

گذاری در این دارای اشکال رفع گردید. برای برآورد عینیت برگه
 .استفاده شد تحقیق از فرمول کاپا

 

pe

pepo
kappa






1
 

  
بود. برای  درصد 31بدست آمده برابر با در نهایت میانگین 

             و همچنیناسکوار  انجام معادالت آماری از آزمون کای
در این پژوهش استفاده ها برای مقایسه  SPSS20افزارمنر

 شد. 
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 های تلویزیونی استانی منتخبهای ورزشی در شبکهفراوانی میزان پخش برنامه .3شکل

 
 هایافته
کنید شبکه تلویزیونی مشاهده می 3 طور که در شکلهمان

در  ،3/34 برابربرنامه ورزشی و درصدی  85استانی کردستان با 
جایگاه اول از نظر فراوانی پخش برنامه ورزشی نسبت به سایر 

های تلویزیونی استانی های استانی قرار گرفته است. شبکهشبکه

برنامه ورزشی و شبکه خراسان  66تهران و خوزستان با تعداد 
های دوم و سوم این جدول برنامه ورزشی در رتبه 63رضوی با 

استانی سیستان و بلوچستان در طول چهار قرار دارند. شبکه 
     برنامه ورزشی در انتهای این  43ماهه تحقیق با پخش 

 بندی قرار گرفته است.رده

 
 های تلویزیونی استانی منتخبهای ورزشی شبکههای ورزشی در برنامهپوشش رشته .2شکل 

 
 

های ورزشی های ورزشی در برنامهنحوه پوشش رشته 3شکل 
 دهد. در تمامی های منتخب را نمایش میسیمای استان

های ورزشی های تلویزیونی پوششی ترکیبی از رشتهشبکه

 ها قرار گرفته است. پوشش فوتبال و باالتر از سایر گزینه
  ر هم در اولویت بیشتری نسبت به های توپ و تورشته

 اند. های همگانی قرار گرفتهورزش
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 نتایج آزمون کای دو .2جدول 

 pارزش درجه آزادی میزان آماره کای دو

66643 13 36333 

 
نتایج  p≤0.05 در سطح معناداری  3 با توجه به نتایج جدول
، بنابراین p = 0.001)) است 333/3آزمون کای دو برابر با 

شود. به عبارت ته میفرض صفر رد شده و فرض خالف پذیرف
های تلویزیونی های ورزشی شبکهبین محتوای برنامه دیگر

های ورزشی مورد بررسی پوشش رشتهبراساس  استانی منتخب
 داری وجود دارد. تفاوت معنی

 

 گیریبحث و نتیجه
 های ورزشی منظور مقایسه محتوای برنامهاین تحقیق به

های نظر پوشش رشتههای تلویزیونی استانی منتخب از شبکه
توان گفت که مختلف ورزشی انجام گرفت. به طور خالصه می

تواند نقش قابل ویژه رسانه فراگیر تلویزیون میها بهرسانه
توجهی در اشاعه و توسعة ورزش در ابعاد مختلف تربیتی، 

های تلویزیونی ای داشته باشد. شبکههمگانی، قهرمانی و حرفه
دسترس بودن و از همه مهمتر مقبولیتی استانی با توجه به در 

ساز توانند زمینهکه از طرف مردمان و مخاطبین خود دارند می
ها و های مناسب در ارتباط با فعالیتاین توسعه و ایجاد فرصت

رسانی و آگاهی بخشی در این گونه رویدادهای ورزشی و اطالع
بین و بایست با شناخت مخاطها میموارد باشند. لذا این شبکه

های متفاوت آنان و با اتخاذ رویکردی در نظر گرفتن سلیقه
ورزش مطابق با فرهنگ، پیشینه و  مناسب در مواجه با

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقة تحت پوشش، موقعیت
های ورزشی، به اهداف ی و کیفی برنامهضمن ارتقاء سطح کمّ

این پژوهش  های ورزشی دست پیدا کنند. نتایجعالیه رسانه
برنامه  133هار ماهه تحقیق چنشان داد که در مدت زمانی 

های های زنده، ضبطی و خبر از شبکهورزشی در قالب
تلویزیونی استانی منتخب پخش گردید که سهم شبکه استانی 

های استانی تهران، کردستان از سایرین بیشتر بود. شبکه
  یز در خوزستان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان ن

های بعدی قرار گرفتند. البته با توجه به در نظر گرفتن رتبه
عنوان یک برنامه ورزشی، دلیل تعداد زیاد اخبار ورزشی به

ها، پخش مکرر خبرهای های ورزشی در بیشتر این شبکهبرنامه
های ورزشی در طول ایام هفته بوده است. به عبارت دیگر شبکه

های سیار کمی را در قالب برنامهتلویزیونی مورد تحقیق سهم ب
اند و تولیدی اعم از زنده و ضبطی برای ورزش اختصاص داده

تنها شبکه تهران توانسته تا حدی در این زمینه موفق عمل 
ها نیز نماید. خبرهای ورزشی به نمایش درآمده از این شبکه

هایی چون مدت زمانی کم و وجود تکرار در طول شبانه ضعف
 (، کردی3133) تایج تحقیقات عسکری و همکارانروز بود.  ن

دارد. بیشتر  تأکیدنیز بر این مورد  (3131) و نیشاپوری (3184)
های تلویزیونی استانی خبرهای ورزشی پخش شده از شبکه

منتخب با اولویت قراردادن رشته ورزش فوتبال بوده که این با 
(، 3183) (، بارفروش3133) همکاران نتایج تحقیات کرمی و

 (3333) و سولبرگ (3185) (، کبیری مقدم3185) مرادعلی
 همخوانی دارد.

های نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین محتوای برنامه
های تلویزیونی استانی منتخب براساس پوشش ورزشی شبکه

ارد به داری وجود دهای ورزشی مورد بررسی تفاوت معنیرشته
که چند رشته ورزشی آمار پخش زیادی را به خود طوری

اختصاص داده و بسیاری دیگر حتی یک مورد پخش را نداشته 
درصد مدت  1/8برنامه معادل  33است. رشته ورزشی فوتبال با 

های تلویزیونی استانی های ورزشی شبکهزمان پخش برنامه
است و در منتخب را در مدت مطالعه به خود اختصاص داده 

های ورزشی قرار گرفته است. این مقدار رتبه اول پوشش رشته
ای بون نمایش رشته ورزشی فوتبال با توجه به مقبولیت و رسانه

   بینیها به آن قابل پیشاین رشته ورزشی و گرایش رسانه
های ورزشی در در بررسی پوشش رشته (3333) باشد. میسنرمی

درصد از زمان پخش  33یافت که تلویزیون به این نتیجه دست 
های فوتبال، بسکتبال و بیسبال مردان ها بر روی رشتهبرنامه

 ویژه های ورزشی مردان بهمتمرکز شده بود و دیگر رشته
های همگانی که های انفرادی در حاشیه بودند. ورزشرشته

ها جهت توسعه ورزش در سطح یکی از مهمترین عرصه
    المت جسمی و روانی جامعه عمومی جامعه و افزایش س

در رتبه دوم نسبت به فوتبال  برنامه( 34) درصد 6/5باشد با می
قرار دارد. البته این آمار ورزش همگانی نیز تنها مربوط به شبکه 
استانی تهران بود که با هدف تشویق و ترغیب مردم به انجام 
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ات تأثیرهای سبک ورزشی از جمله ورزش صبحگاهی و فعالیت
   مربوط به آن اقدام به تولید و پخش آن در پنج روز هفته 

 نمود.می
نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسید که  (3133) کرمی

ورزش همگانی بعد از فوتبال با مدت زمانی دو برابر نسبت به 
ته فورزش اول کشورمان یعنی کشتی در جایگاه دوم قرار گر

زمان تحقیق حاضر هیچ  است و این در حالی است که در مدت
ای به های زورخانههای کشتی و ورزشگونه پوششی از رشته

های تلویزیونی های ورزشی شبکهصورت تخصصی در برنامه
های ورزشی بسکتبال و استانی صورت نگرفته است. رشته

درصد و ورزش  8/3درصد، بدمینتون  8/3هندبال هر کدام با 
 ی بعدی قرار دارند. ها/. درصد در رتبه3معلولین با 

   (، 3184) (، کردی3183) (، بارفروش3133) عسکری
       (،3183) (، رهنما3185) (، مرادعلی3185) مقدمکبیری

(، نیز 3333) و سولبرگ (3336) (، سین کالیر3336) چینگپت
توجه به رشته ورزشی فوتبال و قرار گرفتن در اولویت اول 

های مختلف پوشش در برنامههای ورزشی تحت فهرست رشته
اند. تحت پوشش قرار قرار داده تأکیدها را مورد ورزشی رسانه

های انفرادی و تیمی در مدت نگرفتن بسیاری دیگر از رشته
های تلویزیونی های ورزشی شبکهزمان تحقیق در برنامه

های پایه و مادر همانند دوومیدانی، رشته استانی از جمله
های جذاب بصری مانند: اسکی، و یا رشتهژیمناستیک و شنا 

های گانه، سوارکاری و یا رشتهسواری، سه اسکیت، دوچرخه
ها باشد. تواند مهمترین چالش پیش روی این برنامهرزمی می

    عوامل مختلفی در رابطه با انعکاس ندادن مناسب برای 
توان برشمرد، اما دو عامل می های ورزشیگونه رشتهاین

های ورزشی و ای نبودن برخی از این رشتهشامل رسانهاصلی، 
های ورزشی توسط اصحاب رسانه، رشته نبود شناخت کافی از

باشد. این عدم شناخت مربوط در این خصوص حائز اهمیت می

ها و وزارت ورزش و های کالنی است که فدراسیونبه سیاست
های ورزشی در پیش گرفته جوانان در جهت توسعه ورزش

های ت. از طرفی آمارهای مربوط به نحوه پوشش این رشتهاس
های مربوطه در ورزشی پایه بازگوکننده نتایج ضعیف فدراسیون

باشد، اما باید توجه داشت پراختن المللی میسطح ملی و بین
ساز ها زمینههای ورزشی در رسانههر چه بیشتر به این رشته

  ها و کسب رشتهحضور بیشتر نوجوانان و جوانان در این 
ه ب توجه با های رنگین برای میهن اسالمی خواهد شد.مدال

و د از تلفیقى پیشنهادی،د راهبر های تحقیق،بررسى یافته
های محور است یعنی شبکهو رسانه محورمخاطب رویکرد

هایی که نیاز به آشناسازی و تغییر تلویزیونی استانی در بخش
محور حرکت کنند رویکرد رسانهذائقه مخاطبین دارند، به سمت 
هایی که مند شوند و در ورزشتا به تدریج مخاطبان عالقه

مند هستند، سعی شود مخاطبین با آن آشنایی داشته و عالقه
رویکرد مخاطب محور اعمال شده و با آگاهی از سالیق و 

در  عالیق مخاطبان به انعکاس رویدادهای ورزشی اقدام شود.
 گردد:پایان پیشنهاد می

ها و های تلویزیونی استانی نسبت به پوشش فعالیتشبکه ـ3
های مختلف ورزشی رویکردی عادالنه داشته رویدادهای رشته

 باشند و تنها به یک رشته ورزشی توجه ننمایند. 
نمای فرهنگ های تلویزیونی استانی آیینه تمامشبکه ـ3

با پوشش گردد مردمان یک منطقه است، بنابراین پیشنهاد می
عنوان یک ورزش، نسبت به های بومی، محلی و سنتی بهبازی

ها و به نمایش درآوردن فرهنگ، آداب و رسوم احیاء این بازی
 مردمان تحت پوشش خود اقدام نمایند. 

بندی ای برای اولویتنامهها آیینمدیران سیمای استان ـ1
 پخش رویدادهای ورزشی تدوین و ابالغ نمایند.

های سازان ورزشی با تنوع بخشیدن به ساختار برنامهمهبرنا ـ5
 ورزشی، انتخاب را برای مخاطبین خود آسان سازند.
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 چکیده

سازی توسعه، آموزش و فرهنگهای ورزشی نقش مهمی را در رسانه
تواند به تدوین های ورزشی میکنند. بنابراین ارزیابی رسانهکشور ایفا می

زشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف های ورو ترویج استاندارهای رسانه
شود ابتدا     در این مطالعه تالش میها کمک نماید. از این رو آن

های ورزشی نقش دارند شناسایی هایی که در فرآیند ارزیابی رسانهشاخص
های ورزشی مختلف پرداخته بندی رسانهشود و سپس به ارزیابی و اولویت

از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، شود. این پژوهش 
ی تأییدهای تحلیل عاملی از روشباشد. برای انجام پژوهش توصیفی می

 SPSS ،Expert افزارهایشاخصه و نرمگیری چندو تصمیم

Choice  وExcel  .جامعه آماری پژوهش استفاده شده است
دهد که از باشند. نتایج پژوهش نشان مینشهر تهران میدانشجویان کال

 تأییدمورد  میان معیارهای پژوهش هشت معیار به وسیله تحلیل عاملی
صحت اساس نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی قرار گرفته شد که بر

بیشترین وزن را کسب  توجه به مسائل فرهنگی و ارزشیاطالعات و 
های پژوهش نیز براساس نظر دانشجویان اند. همچنین از میان گزینهکرده
های ورزشی تلویزیون به ترتیب باالترین های ورزشی و شبکهسایتوب

 رتبه را به خود اختصاص داده است.
 

 واژه های کلیدی
گیری چندشاخصه، عاملی، تصمیمهای ورزشی، ارزیابی، تحلیل رسانه

AHP ،Topsis. 

Abstract 

Sports media plays an important role in the 

development, education and culture of the country. 

The evaluation of the sports media can help to develop 

and promote sports media standards and identify 

strengths and weaknesses them. Therefore, in this 

paper we will attempt to identify the various criteria 

that has role in the process of evaluating sports media 

and then evaluate and prioritize the various sports 

media. Research method is Practical and descriptive. 

To conduct this study, confirmatory factor analysis 

and multi-criteria decision making methods along with 

the SPSS, Expert Choice, and Excel is used. The study 

population is students of Tehran Metropolis. The 

results show that eight criteria from among of research 

criteria approved by factor analysis. Based on 

Analytical Hierarchy Process the Information accuracy 

and cultural issues and values have gained the most 

weight. Among of the research alternatives also sports 

websites and TV sports network dedicated to the 

highest rank. 

 

Keywords 

Sports Media, Assessing, Factor Analysis,           

Multi-Criteria Decision-Making, AHP, Topsis. 
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 مقدمه
ای ها یکی از مهمترین ابزارهای مهم هر جامعهامروزه رسانه

سازی کشور ها در توسعه و آموزش و فرهنگباشند. رسانهمی
ای منجر به های رسانهنقش مهمی دارند. عصر جدید تکنولوژی

را به های مختلفی شده است که این فرصت بروز رسانه
و معیارهای مختلف اساس سلیقه دهند که برمخاطبان خود می

ترین نظر خود را انتخاب کنند. از آنجایی که اصلیرسانه مورد
باشد، ها میزان مخاطبان آن میعنصر ارزیابی عملکرد رسانه

های مختلف برای جذب مخاطبان و حفظ کردن بنابراین رسانه
 ها و معیارهای مختلفی توجه نمایند. نها باید به شاخصآ

هایی های کشور، رسانهیکی از مهمترین و پرمخاطبترین رسانه
کنند. به همین منظور باشند که در حوزه ورزش فعالیت میمی

های ورزشی مورد در این مطالعه تالش شده است تا رسانه
 های ورزشی نهمطالعه قرار گیرد. از آنجایی که ارزیابی رسا

های ورزشی، تواند به تدوین و ترویج استاندارهای رسانهمی
های آنها و ها و ظرفیتبازبینی و بازنگری آنها، شناسایی قابلیت

همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها کمک نماید. بنابراین 
های ورزشی کشور در این مطالعه به بررسی و ارزیابی رسانه

شود ابتدا به برخی منظور در ادامه تالش میپرداخته شد. بدین 
های های انجام شده در حوزه رسانهاز مطالعات و پژوهش

ورزشی در داخل و خارج از کشور پرداخته شود و سپس به 
 های استفاده شده در این پژوهش پرداخته شود.معرفی روش

دنگ و همکاران در مطالعه خود به بررسی مدل ارتباطاتی برای 
اند. این مطالعه های ورزشی تحت پورتال وب پرداختهرسانه

ها طرحی از رسانه دیجیتال را برای بهبود ارتباطات بین رسانه
کند. این طرح مبتنی بر یک مدل ورزشی و کاربران آن ارائه می

مفهومی است و مفهوم را به فرم یک برنامه کاربردی تحت وب 
مه کاربردی مطرح کند. نویسندگان معتقدند که برنااثبات می
های ورزشی تحت وب و سازی رسانهتواند به غنیشده می

تقویت ارتباط با کاربران آن کمک نماید. این پروژه همچنین در 
های پروش مشارکت کاربران و تسهیم عقاید آنها در رسانه

(. باکار و 3335 ،3)دنگ و همکاران نمایدورزشی کمک می
رسانه بر روی تبعیض  تأثیر تروالن در مطالعه خود به بررسی

قد جنسیتی در ورزش پرداخته است. در حقیقت نویسنده معت
های زنان و قهرمانان زن و رغم پیشرفت ورزشیاست که عل

نیروی بالقوه برای زنان قوی جهت الگوی مثبت بودن، اما 

                                                                            
1. Deng et al 

ها در مقایسه با ورزشکاران مرد تصویر این ورزشکاران در رسانه
ای در محبوبیت ورزش العادهند رشد فوقناملموس است. هر چ

تر از زنان وجود دارد ولی هنوز هم ورزشکاران زن پایین
شوند. این نابرابری ادامه ورزشکاران مرد در نظر گرفته می

ها تصویر قهرمانان زن را خواهد داشت تا زمانی که رسانه
 (.3331 ،3)باکار و تروالن مجدداً مورد بررسی قرار دهند

های به بررسی اهمیت رسانه 1ای لودویگ و اسچیرللعهدر مطا
ورزش و نیروی بالقوه آن در ترکیه پرداختند. در ابتدا نیروی 

های فراگیر مورد بحث قرار گرفته کنندگی ورزشبالقوه تلفیق
های شد. هدف آنها بررسی این بود که آیا محتوای رسانه

یکپارچه ای مناسب برای مشارکت و عنوان شیوهورزشی به
دهد که باشد. نتایج پژوهش نشان میکردن مردم ترکیه می

های ورزشی باید به عنوان یک پدیده مرتبط محتوای رسانه
 )لودویگ و اسچیرل، برای فرآیندهای مهاجران لحاظ شود

ها بر توسعه رسانه تأثیر(. در مطالعه دیگری به بررسی 3331
نتایج پژوهش نشان ورزش پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل 

های های جمعی بر روی ورزشدهد که بیشتر تمرکز رسانهمی
باشد. در حالی که به ای مانند فوتبال میقهرمانی و حرفه

شود در حالی که به اعتقاد های عمومی توجه الزم نمیورزش
 های عمومی بسیار مهم هستندبسیاری از متخصصان ورزش

 (.3331)توکلی، نجفی و رمضانی، 

های جمعی و لیم و همکاران در مطالعه خود به بررسی رسانه
های جمعی ورزش پرداخته است. نویسنده معتقد است که رسانه

اند. در صر مدرنیته به شدت در هم تنیده شدهها در عو ورزش
شود حالی که تلویزیون که قدرتمندترین رسانه معاصر می

های ورزشی مختلف موجب دسترسی فزاینده مخاطبان به رشته
شده است، اما این نگرانی وجود دارد که این امر موجب تنزل 

های مختلف برای ورزش شود. بنابراین مهم است که به شیوه
تحلیل  سازی ورزش پرداخته شود. بنابراین تجزیه ونگفره

در  .(3334، 5)لیم و همکاران باشدهای ورزشی مهم میرسانه
های ورزشی به دنبال پژوهشی نویسندگان با ارزیابی رسانه

دستیابی به رسانه برتر از دید جامعه با توجه به میزان 
. در این ها بودندگذاری و سطح اعتماد جامعه به رسانهتأثیر

گذاری و اعتماد جامعه بهتأثیرمطالعه رابطه بین متغیر 

                                                                            
2. Bakar & Trolan 

3. Ludwig & Schierl 

4. Lim et al 
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)قاسمی و کشکر،  های ورزشی مورد توجه قرار گرفته شدرسانه 
3133.) 

بندی دی و اسماعیلی به بررسی و اولویتدر مطاله دیگری محم
های تبلیغاتی در بخش تولیدی صنعت ورزش پرداختند. رسانه

مراتبی برای فرآیند تحلیل سلسلهدر این پژوهش از روش 
دهد که ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میتحلیل داده

)محمدی  تلویزیون بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است
(. هنری و همکاران نیز در مطالعه خود به 3133و اسماعیلی، 

های ورزشی در توسعه فرهنگ بررسی نقش چهارگانه رسانه
پرداختند. هدف این پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی 
   ، آموزش، مشارکت اجتماعی و رسانیچهارگانه اطالع

های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش سازی رسانهفرهنگ
های دهد که بین نقشقهرمانی بود. نتایج پژوهش نشان می

های ورزشی با توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی چهارگانه رسانه
 (.3133)هنری، احمدی و مرادی،  داردارتباط معناداری وجود 

ت متعدد که در باال به تعدادی از آنها اشاره شد وجود مطالعا
باشد. اما متاسفانه های ورزشی میدهنده اهمیت رسانهنشان

های ورزشی در داخل مطالعات زیادی در حوزه ارزیابی رسانه
کشور انجام نشده است. به همین منظور در این پژوهش 

های ورزشی در اند تا به بررسی رسانهالش کردهمحققان ت
داخل کشور بپردازند. از طرف دیگر از آنجایی که هنگام ارزیابی 

شویم، بنابراین سعی های ترجیحی خبرگان مواجه میبا قضاوت
شاخصه که در چنین گیری چندهای تصمیمشده است از روش

. همچنین مواقعی از کارآیی خوبی برخوردار هستند استفاده شود
های شناسایی شده در فرآیند بودن شاخص تأییدبرای مورد 

های ورزشی، آنها را با استفاده از تحلیل عاملی ارزیابی رسانه
 مورد بررسی قرار دادیم. 

 

 مراتبیفرآیند تحلیل سلسله

  ترین مراتبی در واقع یکی از جامعفرآیند تحلیل سلسله
گیری با معیارهای های طراحی شده برای تصمیمسیستم

که مبدع روش فرآیند  3چندگانه است. توماس. ال. ساعتی
های این روش را بر چهار اصل مراتبی است، پایهتحلیل سلسله

استوار ساخته است و کلیه محاسبات، قوانین و مقررات را بر این 
اصول بنیان نهاده است. این اصول عبارتند از: شرط معکوسی، 

زاده، )آذر و رجب تگی و شرط انتظاراتاصل همگنی، اصل وابس

                                                                            
1. Saati 

مراتبی از اصول اساسی تفکر (. فرآیند تحلیل سلسله3183
مراتبی، تدوین و تعیین تحلیلی مانند ترسیم درخت سلسله

کند و قابلیت ها تبعیت میها و سازگاری منطقی قضاوتاولویت
ی و کیفی در این روش در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمّ

د. اساس این روش بر پایه مقایسات زوجی بنا شده وجود دار
 کارگیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است:است. به

      و هدف از مسألهر این گام، سازی(: دگام اول )مدل
مراتبی از عناصر تصمیم که با هم گیری به صورت سلسهتصمیم

    یند. عناصر تصمیم شاملآدر ارتباط هستند، در می
 است. "های تصمیمگزینه" و "گیریهای تصمیمشاخص"

های هایی بین گزینه)قضاوت ترجیحی(: مقایسه گام دوم
مختلف تصمیم براساس هر شاخص صورت گرفته و در مورد 

 اهمیت شاخص تصمیم با انجام زوجی.

عناصر "های نسبی(: وزن و اهمیت )محاسبات وزن گام سوم
ای از محاسبات عددی مجموعهنسبت به هم از طریق  "تصمیم

 شود.تعیین می
بندی ای نسبی(: این گام به منظور رتبهه)ادغام وزن گام چهارم

 (.3188پور، )قدسی پذیردهای تصمیم صورت میگزینه
 

 روش تاپسیس
آل روش تاپسیس یا روش رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایده

معیاره است که توسط ی چندگیرهای تصمیمیکی از روش
 mپیشنهاد شد. در این روش  3383هوانگ و یون در سال 

گیرد. این شاخص مورد ارزیابی قرار می nگزینه به وسیله 
تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که گزینه انتخابی باید 

آل مثبت و بیشترین فاصله را با کمترین فاصله را از حالت ایده
گیری شباهت برای اندازه باشد. اصوالًداشته راه حل منفی ندیر 

آل و ندیر آن، فاصله آن گزینه از راه یک گزینه به راه حل ایده
شود. به طور کلی مراحل آل و ندیر در نظر گرفته میحل ایده

 :های زیر خالصه نمودتوان در گاماجرای این روش را می

 گیری با توجه به اوزان بدست. تشکیل ماتریس تصمیم3 گام
 آمده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.

گیری با استفاده از روش . نرماالیز کردن ماتریس تصمیم3 گام
از مقادیر بر اندازه (. یعنی در این گام هر کدام 5)رابطه  اقلیدسی

 .شودبه همان شاخص تقسیم می بردار مربوط
 

                                  3 رابطه      
   

√∑    
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. ایجاد ماتریس نرماالیز شده موزون با مفروض بودن 1 گام
 عنوان ورودی به الگوریتم. یعنی:به Wبردار 

 

3رابطه   

  {          }  مفروض از    

1رابطه   

          

 |
           

     
           

| 

 ماتریس 
مقیاس بی

 وزین

 

ها در آن ماتریسی است که امتیازات شاخص   طوری که هب
ماتریسی است      بی مقیاس و قابل مقایسه شده است، و 

 قطری که فقط عناصر قطر اصلی آن غیر صفر خواهد بود.
ستفاده از روابط زیر آل آن را با اآل و ضد ایدهجواب ایده .5 گام

 است: تعیین نموده
 آل مثبت منفی:گزینه ایده

    

5رابطه   

   {           ⁄   

(           ⁄              } 

4رابطه   
   {           ⁄   

(           ⁄              } 

 
های  jمربوط به    های سود بوده و  jمربوط به   طوری که هب

 باشد.هزینه می
آل مثبت و جواب ندیر . فاصله هر گزینه را از جواب ایده4 گام

 .است آن بدست آورده
 

6رابطه   
    {∑       

   
 

   

}              

3رابطه       {∑       
   

 

   

}              

 
 

آل با ایده لحخص نزدیکی نسبی به راه. تعریف شا6گام 
  طه زیر:باستفاده از را

 
 8رابطه 

     
   

       

                            

 
می توان      ها براساس ترتیب نزولی بندی گزینه. رتبه3گام 

 بندی نمود.موجود را رتبه هایگزینه
 

 روش پژوهش
ر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، ضتحقیق حا

     باشد. جهتاز نوع میدانی می ،اجراتوصیفی و به لحاظ 
ای و ها در این پژوهش از دو روش کتابخانهآوری دادهجمع

آوری شده است. در این مطالعه برای جمعمیدانی استفاده 
ای و بررسی معیارها و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه

 مطالعات انجام شده در این حوزه استفاده شده است.
باشند. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کالنشهر تهران می

 343گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. تعداد نمونه
ت پرسشنامه برگش 353توزیع شد که از این تعداد  پرسشنامه

اساس رکه در تحلیل عاملی حجم نمونه ب داده شد. از آنجایی
که طبق نظر طوریهشود بتعداد متغیرها و عوامل تعیین می

نمونه برای هر عامل  33نمونه برای هر متغیر یا  33کالین 
این اساس تعداد نمونه پژوهش قابل قبول  کند برکفایت می

اساس آلفای ری برپایایی پرسشنامه آما (.3333، 3)کالین است
اساس های مقایسه زوجی نیز برپرسشنامهکرونباخ و اعتبار 

 میزان نرخ ناسازگاری آنها بررسی شد.
توان به سه مرحله تقسیم طورکلی مراحل پژوهش را میبه

نمود. در گام اول معیارهای پژوهش شناسایی شد و در گام دوم 
     تحلیل عاملی به بررسی معیارها و با استفاده از روش

سازی آنها پرداخته شد. در نهایت در گام سوم با استفاده غربال
شاخصه به ارزیابی معیارها و گیری چندهای تصمیماز روش

مراحل انجام  3های پژوهش پرداخته شد. شکل شماره گزینه
 دهد.پژوهش را نشان می

                                                                            
1. Kline(2010) 
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 چارچوب انجام پژوهش. 3 شکل

 

 تجزیه و تحلیل نتایج
در این بخش به بررسی و ارائه مراحل انجام پژوهش و 

 3طور که در شکل شماره پردازیم. همانمحاسبات الزم می
شود اولین گام شناسایی معیارهای پژوهش      مشاهده می

های باشد. در این گام معیارهایی که در ارزیابی انواع رسانهمی
شود. جدول تواند استفاده شوند شناسایی و لیست میورزشی می

    لیست معیارهای شناسایی شده برای ارزیابی  3شماره 
 کند.را ارائه می های ورزشیرسانه

 

 لیست معیارهای پژوهش .3 جدول

 محرک یا عامل گویه

3معیار هنگام بودنبه   
3معیار  های ورزشی متنوعپرداختن به رشته 
1معیار  سطح دسترسی به رسانه 
5معیار  صحت اطالعات 
4معیار  ارائه امکان انتخاب به مخاطبان 
6معیار  توجه به نیازهای مخاطبان 
3معیار  شفافیت مطالب 
8معیار  )جامعه مخاطبان( پوشش گسترده 
3معیار  های ورزشینوآوری در ارائه برنامه 
33معیار  در توسعه ورزش کشور تأثیرمیزان  
33معیار  میزانت توجه به ورزش کشورهای دیگر 
33معیار  جذابیت مطالب 
31معیار  و ارزشیتوجه به مسائل فرهنگی  

 
پس از غربالسازی اولیه معیارها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل 

های شناسایی شده پرداخته عاملی به بررسی عوامل و محرک
و کرویت بارتلت را به  KMOنتایج آزمون  1شد. جدول 

 دهد.همراه مقدار آلقای کرونباخ نشان می

 شناسایی شاخص ها و معیارهای پژوهش

 ارزیابی و غربال سازی معیارها با استفاده از روش تحلیل عاملی

 تشکیل ساختار سلسله مراتبی پژوهش

 محاسبه وزن معیارهای پژوهش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

 تشکیل ماتریس تصمیم مساله

 محاسبه ماتریس تصمیم نرماالیز شده

 محاسبه ماتریس تصمیم نرماالیز شده موزون

 تعیین جواب های ایده آل و ضد ایده آل به عنوان گزینه مرجع

 تعیین شاخص نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل

 رتبه بندی گزینه ها با استفاده از شاخص نزدیک نسبی

 تجزیه و تحلیل نتایج
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 بارتلت تیکرو و KMO  آزمون جینتا .2 جدول

 846/3  آلفای کرونباخ

 833/3  نمونه KMOاندازه 

 Bartlett'sآزمون 
 38 درجه آزادی

 36333 داریسطح معنی

 
 باشدمی 6/3نمونه بیشتر از  KMOاز آنجایی که مقدار 

باشند ها برای انجام تحلیل عاملی مناسب می( پس داده833/3)
دار است پس بین بارتلت نیز معنیو چون آزمون کرویت 
داری وجود دارد. با توجه به مطلوب متغیرها همبستگی معنی

توان نتایج تحلیل معیارها و بودن نتایج هر دو آزمون می
عواملی را که میزان اشتراک متغیرها یا واریانس کل با میزان 

دهد مورد بررسی قرار داد. اشتراک عاملی متغیرها را نشان می
 ارائه شده است. 1ج تحلیل معیارها در جدول شماره نتای

 

 یعامل لیتحل در شده وارد یرهایمتغ یبرا هاعامل استخراج و هیاول اشتراک زانیم .1 جدول

 مقدار استخراج شده مقدار اولیه محرک یا عامل گویه

3معیار 664384438/3 3 به هنگام بودن   

3معیار 683353863/3 3 های ورزشی متنوعپرداختن به رشته   

1معیار 463813888/3 3 سطح دسترسی به رسانه   

5معیار 543831353/3 3 صحت اطالعات   

4معیار 413333333/3 3 ارائه امکان انتخاب به مخاطبان   

6معیار 533331181/3 3 توجه به نیازهای مخاطبان   

3معیار 585435331/3 3 شفافیت مطالب   

8معیار 483855343/3 3 )جامعه مخاطبان( پوشش گسترده   

3معیار 433344333/3 3 های ورزشینوآوری در ارائه برنامه   

33معیار 434353653/3 3 در توسعه ورزش کشور تأثیرمیزان    

33معیار 553383333/3 3 میزانت توجه به ورزش کشورهای دیگر   

33معیار 688481633/3 3 جذابیت مطالب   

31معیار 654343353/3 3 توجه به مسائل فرهنگی و ارزشی   

 
 43ها بیشتر از ها برای همه گویهدر صورتی که میزان اشتراک

های تعیین شده توانایی باشد بیانگر این است که عامل درصد
الزم در تبیین واریانس متغیرهای مورد مطالعه را دارند. اما از 

 43بیشتر از  1ها در جدول ی که میزان همه اشتراکیآنجا
 درصد 43نیست بنابراین باید معیاری که مقدار کمتر از  درصد

 را دارند حذف کرد. 

دارند باید معیارهای  تأثیراز آنجایی که معیارها بر روی هم 
نامناسب را یکی یکی حذف کرد. پس از حذف معیارهای با 

قرار  تأییدمعیار مورد  8مختلف کمترین مقدار طی مراحل 
( حذف 8و  3، 3، 33، 6)شامل معیارهای  معیار 4گرفتند و 

و نماد آنها را نشان  تأییدلیست معیارهای مورد  5جدول شدند. 
 دهد.می
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 شده و نماد آنها تأییدمعیارهای  .4 جدول

 مقدار استخراج شده مقدار اولیه نماد محرک یا عامل گویه

C1 3 664384438/3 هنگام بودنبه 3معیار  

 C2 3 683353863/3 های ورزشی متنوعپرداختن به رشته 3معیار

 C3 3 463813888/3 سطح دسترسی به رسانه 1معیار

 C4 3 543831353/3 صحت اطالعات 5معیار

 C5 3 413333333/3 ارائه امکان انتخاب به مخاطبان 4معیار

 C6 3 434353653/3 در توسعه ورزش کشور تأثیرمیزان  33معیار

 C7 3 688481633/3 جذابیت مطالب 33معیار

 C8 3 654343353/3 توجه به مسائل فرهنگی و ارزشی 31معیار

 
شده به تشکیل ساختار سلسله  تأییدپس از شناسایی معیارهایی 

ساختار سلسله  3پردازیم. شکل شماره مراتبی پژوهش می
دهد. با مشخص شدن ساختار نشان میمراتبی پژوهش را 

توان به مقایسه زوجی معیارها سلسله مراتبی پژوهش می

آوری ماتریس مقایسات زوجی معیارها آنها را پرداخت. با جمع
افزار اکسپرت چویس کرده تا وزن معیارها بدست آید. وارد نرم

افزار اکسپرت چویس را خروجی نرم 4و  5، 1اشکال شماره 
 هد.دنشان می

 

 
  مراتبی معیارهای پژوهشساختار سلسله. 2 شکل

 

 
 ماتریس مقایسه زوجی معیاره نسبت به هدف .1 شکل
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 AHPوزن معیارهای پژوهش با استفاده از روش .4 شکل

 
آنها وزن براساس پژوهش یارهایمع یبند¬رتبه .5 شکل  

 
و  C4قابل مشاهده است معیار  4طور که از شکل شماره همان
C8  و توجه به مسائل فرهنگی و ارزشییعنی صحت اطالعات 

اند بنابراین این بیشترین وزن را در میان معیارها کسب کرده
معیارها از اهیمت باالتری برخوردارند. وزن و ترتیب سایر 

 آشکار است. کامالً 4معیارها نیز با توجه به شکل 

گام بعدی پژوهش پس از تعیین معیارها و محاسبه وزن آنها، 
باشد. در حقیقت برای می مسألهتصمیم تشکیل ماتریس 

های پژوهش به روش تاپسیس ابتدا باید ماتریس ارزیابی گزینه
ماتریس تصمیم  4را تشکیل داد. جدول شماره  مسألهتصمیم 

 دهد.را نشان می مسأله
 

 مسألهماتریس تصمیم  .9 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 معیارها

386/3 وزن معیارها  334/3  3/3  335/3  356/3  33/3  353/3  336/3  

نه
زی

گ
ش

وه
پژ

ی 
ها

 

 4 4 4 6 4 4 6 6 های ورزشیروزنامه

 4 4 5 6 4 5 6 5 مجالت ورزشی

 6 4 4 4 6 5 3 4 رادیو

 3 8 8 4 3 5 3 6 های ورزشی تلویزیونبرنامه

 6 3 6 8 6 8 8 3 های ورزشیسایتوب

 4 5 5 5 4 1 4 6 موبایلسرویس 

های به ارزیابی گزینه مسألهپس از تشکیل ماتریس تصمیم 
پردازیم. بدین اساس مراحل روش تاپسیس میپژوهش بر

منظور ابتدا ماتریس تصمیم نرماالیز شده را بدست آورده و با 
ضرب در اوزان معیارهای پژوهش ماتریس تصمیم نرماالیز 
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 شود. با داشتن ماتریس تصمیم موزونشده موزون حاصل می
آوریم. سپس به آل را بدست میآل و ضد ایدهجواب ایده

آل اب ایدهآل مثبت و جوها از جواب ایدهمحاسبه فاصله گزینه
پردازیم. در گام آخر نیز شاخص نزدیکی نسبی به منفی می

ماتریس  6کنیم. جدول شماره آل را محاسبه میجواب ایده
آل مثبت و منفی های ایدهجواب تصمیم نرماالیز شده موزون و

نیز شاخص نزدیکی نسبی  3دهد. جدول شماره را نشان می
 د.کنبدست آمده از محاسبات را ارائه می

 

 آل مثبت و منفیهای ایدهماتریس تصمیم نرماالیز شده موزون و جواب .6 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 معیارها

386/3 وزن معیارها  334/3  3/3  335/3  356/3  33/3  353/3  336/3  

ه 
زین

گ
ش

وه
پژ

ی 
ها

 

 هایروزنامه

 ورزشی
331486863/3  333363613/3  353183335/3  38/3  33353333/3  353368333/3  335333353/3  333353843/3  

مجالت 
 ورزشی

353343333/3  333363613/3  311335316/3  38/3  33353333/3  31363533/3  335333353/3  333353843/3  

363133185/3 رادیو  313633331/3  311335316/3  336/3  33638335/3  353368333/3  335333353/3  333433533/3  

های برنامه
ورزشی 
 تلویزیون

331486863/3  313633331/3  311335316/3  333/3  33638335/3  36433335/3  331435334/3  338/3  

های سایت
 ورزشی

333183333/3  313383386/3  366338533/3  336/3  33483313/3  358333544/3  333485333/3  333433533/3  

سرویس 
 موبایل

331486863/3  331133166/3  335838333/3  38/3  33335633/3  31363533/3  333363141/3  333353843/3  

 جواب 
آل ایده

 مثبت
333183333/3  313383386/3  366338533/3  333/3  33483313/3  36433335/3  331435334/3  338/3  

 جواب 
آل ایده

 منفی
353343333/3  331133166/3  335838333/3  38/3  33335633/3  31363533/3  333363141/3  333353843/3  

 

 آلشاخص نزدیکی نسبی به جواب ایده. 7 جدول

 آلشاخص نزدیکی نسبی به جواب ایده هاگزینه شماره

 13631341/3 های ورزشیروزنامه 3

 33654383/3 مجالت ورزشی 3

 133633553/3 رادیو 1

 441433563/3 تلویزیونهای ورزشی برنامه 5

 356638843/3 های ورزشیسایتوب 4

 313833336/3 سرویس موبایل 6
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 گیریبحث و نتیجه
در عصر جدید با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطاتی   

و با توجه به  جود نهاده استهای جدید پا به عرصه ورسانه
سازی کشور در توسعه و آموزش و فرهنگ ها دراهمیت رسانه

این مطالعه تالش شد به بررسی این موضوع پرداخته شود. از 
های ورزشی با توجه به ماهیت های موجود رسانهمیان رسانه

سزایی در این روند دارند. به همین منظور هدف آنها نقش به
اساس معیارهای های ورزشی برزیابی رسانهاین پژوهش ار

های ورزشی زیرا ارزیابی و بررسی عملکرد رسانه ،ستمختلف ا
های ورزشی، تواند به تدوین و ترویج استاندارهای رسانهمی

های آنها و ها و ظرفیتبازبینی و بازنگری آنها، شناسایی قابلیت
همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها کمک نماید. بر این 

ه شناسایی معیارهای اساس ابتدا با بررسی مطالعات انجام شده ب
های ورزشی پرداخته شد. در گام در ارزیابی عملکرد رسانه مؤثر

بعد با استفاده از تحلیل عاملی از میان معیارهای شناسایی شده 
معیار انتخاب شد. معیارهای شناسایی شده با استفاده از روش  8

مراتبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند فرآیند تحلیل سلسله
صحت اطالعات و توجه به مسائل فرهنگی و  معیارهایکه 

 اند.بیشترین وزن را در میان معیارها کسب کرده ارزشی
با محاسبه وزن معیارها با استفاده از روش تاپسیس به ارزیابی 

های پژوهش پرداخته شد. با توجه به نتایج بدست آمده و گزینه
ش های پژوهبندی گزینهشاخص نزدیکی نسبی به رتبه

های پژوهش بندی نهایی گزینهرتبه 8پرداختیم. جدول شماره 
 دهد.را نشان می

 

 های پژوهشبندی نهایی گزینهرتبه .3 جدول

 رتبه هاگزینه شماره

 1 های ورزشیروزنامه 3

 6 مجالت ورزشی 3

 5 رادیو 1

 3 های ورزشی تلویزیونبرنامه 5

 3 های ورزشیسایتوب 4

 4 سرویس موبایل 6

 
یعنی           4شماره  شود گزینهطور که مشاهده میهمان

های ورزشی از دیدگاه دانشجویان اولویت اول را به سایتوب
های های شبکهخود اختصاص داده است. پس از آن برنامه
های ورزشی نیز ورزشی تلویزیون در رتبه بعد قرار دارد. روزنامه

ه سوم را براساس نظر دانشجویان به خود اختصاص داده جایگا
 است. 

ای از پژوهش انجام شده با برخی از در ادامه نتایج مقایسه
 مطالعات دیگر ارائه شده است. 

در این مطالعه تالش شده است تا معیارها و عوامل شناسایی 
شده از ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان با استفاده از تحلیل 

 مؤثرقرار گیرند و تنها عواملی که  تأییدعاملی مورد بررسی و 
کار برده شوند. در حالی که در مطالعات دیگر همانند هستند به

معیارها براساس تحلیل ( 3133مطالعه محمدی و اسماعیلی )
 اند.قرار نگرفته تأییدعاملی مورد بررسی و 

 در این پژوهش تالش شده است تا معیارها و عوامل با استفاده 

مراتبی مورد ارزیابی قرار بگیرند و از روش فرآیند تحلیل سلسله
های پژوهش با استفاده از روش تاپسیس که سپس گزینه

رد استفاده شود. در حالی در کارآیی بهتری در این شرایط دا
های ( معیارها و گزینه3133مطالعه محمدی و اسماعیلی )

پژوهش هر دو با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 
 استفاده شده است.

اند و ها باالترین وزن را کسب کردهسایتدر این پژوهش وب
العه تلویزیون رتبه دوم را کسب کرده است در حالی که در مط

( 3133( و محمدی و اسماعیلی )3183مهرانی و همکاران )
تواند به علت تلویزیون رتبه اول را کسب کرده است و این می

های دیگر تفاوت حوزه مورد مطالعه در این پژوهش با پژوهش
آماری پژوهش باشد. در و همچنین تفاوت جامعه و نمونه

وجه بودند و های ورزشی مورد تحقیقت در این پژوهش رسانه
جامعه پژوهش نیز دانشجویان بودند که همین امیر باعث شده 

 ها امتیاز باالتری را کسب کنند. سایتاست که وب



 53 3134، پاییز 31سال چهارم، شماره پیاپی های ورزشی، مدیریت ارتباطات در رسانه 

 

 منابع

 اول.، تهران: انتشارات نگاه دانش، چاپ "MADMگیری کاربردی رویکرد تصمیم" (.3183ا )رجب زاده، علیرض و آذر، عادل

( در AHPکارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی )به"(. 3331سمانه ) ،حمید و ترکیان والشانی ،قاسمی ؛مهدی ،سلیمی ؛حمدسلطان حسینی6 م
 .  343-313 ، صص(1)4 ،نشریه مدیریت ورزشی. "های ورزشیای در رسانهبندی موانع رشد اخالق حرفهاولویت

فصلنامه تحقیقات در . "های ورزشی در میزان اثرگذاری آن بر دانشجویان ورزشکارنقش اعتماد به رسانه"(. 3133کشکر، سارا ) و قاسمی، حمید
 . 83-34 ، صص(4)3 ،علوم زیستی ورزش

 )پلی تکنیک تهران(، چاپ هفتم. ، تهران، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر"فرآیند تحلیل سلسله مراتبی" (.3188) قدسی پور، حسن

در بخش تولیدی صنعت  AHPبا روش  AIDAهای تبلیغاتی بر مبنای مدل اولویت بندی رسانه"(. 3133نرگس ) ،اسماعیلی و سردار ،محمدی
 . 33-33 صص (346)5 ،مطالعات مدیریت ورزشی. "ورزش

. "توسعه فرهنگ ورزش قهرمانیهای ورزشی در بررسی نقش چهارگانه رسانه"(. 3133مهدی ) ،سید عبدالحمید و مرادی احمدی، ؛حبیب ،هنری
 . 348-354 ، صص(34)5 ،مطالعات مدیریت ورزشی

Bakar, M. N. B. A., & Trolan, E. J. (2013). “PSU-USM International Conference on Humanities 

and Social SciencesThe Impact of the Media on Gender Inequality within Sport”. Procedia - Social 

and Behavioral Sciences, 91, pp 215-227. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.420 

Deng, W., Sousa, A. A., Agante, P., & Gouveia, L. B. (2014). “Communication Model for Sports 

Media Web Portals. AASRI Procedia”, 8, pp 44-49. doi:http://dx.doi.org/ 10.1016/j. aasri. 2014.  

Kline, R.B. (2010). “Principles and practice of structural equation modeling”, (3rded.). New York: 

GuilfordPress. 

Lim, J. S., Hwang, Y., Kim, S., & Biocca, F. A. (2015). “How social media engagement leads to 

sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment”. Computers in 

Human Behavior, 46, pp 158-167. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.013 

Ludwig, M., & Schierl, T. (2013). “Sport, media and migration: use of sports media by Turkish 

migrants and its potential for integration. Sport in Society”, 16(1), pp 94-105.  

Tavakolli, M., Najafi, A., & Ramezani, Z. N. (2013). “Studying role of mass media in sport 

development”. Advances in Applied Science Research, 4(4), p 49. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.420
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.013

