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 چکيده
 هاي ورزشی از طریق وسایلبینندگان برنامههدف این مطالعه بررسی رابطه انگیزه 

ی، نه متغیر هاي ورزشدیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهاي انگیزه بینندگان برنامه
ی و  ها و براي شناسایپنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده

تفاده رخش متعامد  با اسها  از روش تحلیل عامل اكتشافی با چها و گویهاستخراج مقیاس
و دو سویه استفاده شد. جامعه  13/1در سطح معناداري  SPSSافزارهاي آمارياز نرم

آماري این پژوهش كلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است كه حدوداً تعداد 
نفر و به  363نفر بود و نمونه آماري با توجه به تحلیل عامل اكتشافی 66111كل آن ها

اي نسبتی تعیین شد. براي روایی صوري و محتوایی از نظر روش تصادفی از نوع طبقه
ها از خبرگان و براي روایی سازه از تحلیل عامل اكتشافی استفاده شد. براي تحلیل داده

 Smartافزار یابی معادالت ساختاري به روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرممدل

PLS  یج حاصل از مدل معادالت ساختاري  نشان داد كه به ترتیب استفاده شد. نتا
(، 614/1(، كسب اطالعات ورزشی )603/1(، تفریح و سرگرمی )634/1هاي لذت )سازه

(، تعامالت اجتماعی 333/1(، همراهی و همنشینی )333/1خودآموزي اطالعات ورزشی )
هاي هاي بینندگان برنامهزه(، از انگی016/1( و رهایی و فرار )366/1(، استراحت )331/1)

 393/1باشد. همچنین شاخص برازش مدلورزشی از طریق وسایل دیجیتال می
GOF= .گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوي برازش گردید 

  هاي ورزشی، رسانه، دیجیتالانگیزه، بیننده، برنامه :های کليدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abstract 
The purpose of this study is to examine the relationship be-

tween the motivation of sports program viewers through 

digital devices. After identifying the motivating variables of 

the sports programs viewers, nine hidden motive variables 

were investi-gated. To analyze the data, and to identify and 

extracting Scales and items, orthogonal rotational 

exploratory analysis method was used using SPSS statistical 

software (SPSS software) at a significant level of  and 

two-way. The statistical popula-tion of this research is all 

students of Payame Noor University of Tehran, with a total 

number of  The statistical sample was determined 

based on the exploratory factor analysis (  people) and 

classified by stratified random sampling method. Face and 

content validity were confirmed by experts, and con-struct 

validity were confimed using exploratory factor analysis.  

 For data analysis, structural equation modeling (partial least 

squares method) was used by Smart PLS software. The 

results of the structural equation model showed that the 

motivations of viewers of sports programs through digital 

devices are as fol-low: pleasure ( ), recreation and 

entertainment ( ), sports information ( ), sport 

information learning ( ), and Composition ( ), 

social interactions ( ), rest ( ) and emancipation and 

escape ( ). Also, the good-ness of fit (GOF) was 

reported /  and accordingly the model is fitted as a strong 

model. 

Keywords: Motivation, Viewer, Sports Programs, Media, 

Digital. 
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 چکيده
ریق هاي ورزشی از طانگیزه بینندگان برنامههدف این مطالعه بررسی رابطه 

هاي وسایل دیجیتال است. پس از شناسایی متغیرهاي انگیزه بینندگان برنامه
ورزشی، نه متغیر پنهان انگیزه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل 

ها  از روش تحلیل عامل ها و گویهها و براي شناسایی و  استخراج مقیاسداده
در سطح  SPSSافزارهاي آماريفی با چرخش متعامد  با استفاده از نرماكتشا

و دو سویه استفاده شد. جامعه آماري این پژوهش كلیه  13/1معناداري 
دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است كه حدوداً تعداد كل آن 

ر و نف 363نفر بود و نمونه آماري با توجه به تحلیل عامل اكتشافی 66111ها
اي نسبتی تعیین شد. براي روایی صوري و به روش تصادفی از نوع طبقه

محتوایی از نظر خبرگان و براي روایی سازه از تحلیل عامل اكتشافی استفاده 
یابی معادالت ساختاري به روش حداقل ها از مدلشد. براي تحلیل داده

شد. نتایج حاصل استفاده   Smart PLSافزار مربعات جزئی با استفاده از نرم
(، 634/1هاي لذت )از مدل معادالت ساختاري  نشان داد كه به ترتیب سازه

(، خودآموزي 614/1(، كسب اطالعات ورزشی )603/1تفریح و سرگرمی )
(، تعامالت اجتماعی 333/1(، همراهی و همنشینی )333/1اطالعات ورزشی )

هاي بینندگان از انگیزه(، 016/1( و رهایی و فرار )366/1(، استراحت )331/1)
باشد. همچنین شاخص هاي ورزشی از طریق وسایل دیجیتال میبرنامه

گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوي برازش  =GOF 393/1برازش مدل
 گردید.

هاي ورزشی، رسانه، انگیزه، بیننده، برنامه :های کليدیواژه
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 قدمهم
هاي ورزشی داراي قدرت نفوذي هستند كه برنامه كنندگانتولید

ها در هر زمان و هاي مورد عالقه از طریق رسانهبا ارائه سرگرمی
برند. پیامدهاي اقتصادي هر مکان، رفاه اجتماعی جامعه را باال می

دن هاي ورزشی براي هدفمند كرشناسایی انگیزه بینندگان برنامه
غات به مخاطبان در هر دو باشد. تبلیمحتواي مناسب، مهم می

جهت حفظ بیننده بیشتر و به حداكثر رساندن درآمدها كمک 
 كند.می

اي را هاي اخیر صنعت ورزش دوران جدید و تازهدر دهه 
طوري كه ورزش به عنوان یک بخش نماید، بهتجربه می

اقتصادي در تولید كاال و خدمات ورزش و توسعه اقتصاد ملی 
رود به شمار می 60كشورها، یکی از درآمدزاترین صنایع قرن 

ار بسی (. هزینه تبلیغات تلویزیونی6103)سلیمی و همکاران، 
اي در ثانیه 31طور مثال هزینه یک تبلیغ قیمت است، بهگران

(.  با 6100، 0باشد )جانسون و لیمیلیون دالر می 3آمریکا بالغ بر 
دگان بر اساس كننشروع گرایش بینندگان به سمت اینترنت، تبلیغ

مکان، شیوه زندگی و نحوه دریافت اطالعات، نقطه هدف تبلیغ 
(. خصوصاً دیدن اخبار 6103، 6)روزن و دیگران دهندرا تغییر می

هاي ورزشی تجربه حس هیجان بیشتري را از طریق و برنامه
(. 6106، 3كند )پاپاجینیدیس و چوهاي هوشمند ایجاد میگوشی

مدت هاي ویدئویی كوتاهمند هستند فیلمبرخی از كاربران عالقه
اگرچه این وسیله  (. 6106، 4را از طریق موبایل نگاه كنند )هاوریال

ران باشد، بعضی از كاربهاي طوالنی مناسب نمیبراي دیدن برنامه
هاي ورزشی مخصوصاً مسابقات زنده از موبایل براي دیدن برنامه

 (.6106كنند )پاپاجینیدیس و چو، استفاده می
، هاي ورزشیمندي در بینندگان برنامهیکی از اهداف رضایت

قه در مکان و زمان مناسب مطابق با هاي مورد عالدریافت برنامه
وسیله دیجیتالی مطلوب است. در آمریکا یکی از مضامین رعایت 

 هاي ورزشی مناسب و تبلیغاتكنندگان، ارائه برنامهحقوق مصرف
(. توجه به 6100، 3هدفمند منطبق با نظر بیننده است )سستري

انه، گرایگرایانه و هم لذتدر دو بعد فایده هاي مشتريارزش
مقدمه ایجاد وفاداري بوده و در نهایت موفقیت بازاریابی را سبب 

(. مسئولیت اجتماعی 6103، 3شود )ستافوپولو و باالبانیزمی
هاي ورزشی در دراز مدت، پر كردن اوقات كنندگان برنامهتولید

                                                                                                                                             
1 . Johnson & Lee 

2   . Rosen etal 

3   . Papagiannidis  & Cho 

4 . Haverila 

5  .Sastry 

6. Stathopoulou & Balabanis  

هاي اجتماعی است )ترندافیلووا و فراغت و كاهش تنش
 (.6103، 7همکاران

نشان از برتري عملکرد موبایل  6104از سال  پیشینه تاریخی
، 6و تبلت نسبت به سایر وسایل دیداري دارد)واتسون و دیگران

بیلیون  3/0كننده از موبایلجمعیت استفاده 6103(. در سال6103
بینی شده است  بیلیون نفر پیش 6نفر و كاربران كامپیوتر 

اي استفاده از ه(. مزایا و قابلیت6100، 9و دیگران  )اوالسویترا
هاي ورزشی از طریق اینترنت موجب كاهش بینندگان برنامه

تلویزیون شده است. تغییر دیدگاه و نگرش افراد از تلویزیون  به 
هاي هوشمند متصل به اینترنت منجر به كاهش بینندگان دستگاه

(.  متعاقب این 6101، 01تلویزیون شده است )نسبیت و كینگ
هاي ورزشی عالوه بر تمركز روي رنامهكنندگان بموضوع، تولید
نند كه هایی تولید كهاي تلویزیونی بایستی  برنامهساخت برنامه

بتوان از هرجا، هر زمان و با وسایل گوناگون تماشا كرد )فلوري و 
، در تاریخ ایاالت متحده آمریکا 6104(. در سال6103، 00همکاران

 6106گ سوپر لیهاي بیشترین ركورد نمایش تلویزیونی در بازي
بار، هشت رویداد ورزشی را نگاه  9گزارش شده كه بینندگان 

(. با توجه به پتانسیل زیاد تماشاچیان، 6104، 06اند )جیسنبرگكرده
ی هاي ورزشهاي تلویزیونی، حقوقی را براي پخش برنامهشبکه

هاي تلویزیونی همچنین از تعداد زیادي از كنند. شبکهپرداخت می
بتنی بر اینترنت آگاه هستند كه طرفداران باید به هاي مگزینه
ها، آمار و سایر اطالعات به روز دسترسی داشته باشند بازي

 (. 6101)نسبیت و كینگ، 

رزشی، هاي وعالوه بر تعیین الگوي انگیزه بینندگان برنامه
هایی هاي دیگري نیز براي پاسخگویی به سؤالاین پژوهش هدف

زا و ر مستقیم مبنی بر متغیرهاي برونكه ارتباط مستقیم و غی
كند. در دهد را دنبال میزا در الگو را مورد بررسی قرار میدرون

ه از زا است كاین الگو انگیزه بینندگان به عنوان متغیر برون
زا، استراحت و آرامش، همراهی هایی كه به متغیرهاي درونگویه

، تعامالت و همنشینی، عادت، گذران وقت، تفریح و سرگرمی
اجتماعی، كسب اطالعات، هیجان و انگیختگی و فرار و رهایی 

شود. با توجه به رشد سریع كند، ساخته میارتباط پیدا می
ه هاي هوشمند، مقایسهاي وسایل دیجیتال از جمله گوشیقابلیت

7  .Trendafilova et al 

8 .Watson et al 

9 . Oulasvirta et al 

11. Nesbit & King 

11   . Fleury et al 

12    . Gijseberg 
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ري درباره هاي ورزشی، بینش بیشتتطبیقی انگیزه بینندگان برنامه
 دهد.میها نحوه ارائه برنامه

هاي دیجیتال چندمنظوره، قابل حمل و قدرتمند به دستگاه 
اي در دهطور فزایندلیل افزایش دسترسی به اینترنت در آمریکا به

(.  بیشترین 6100، 0حال گسترش است  )آدرییانز و همکاران
هاي دیجیتال در آمریکا شامل تلویزیون، دسترسی به رسانه

ت هاي هوشمند مانند موبایل اسگاهكامپیوتر، موبایل، تبلت و دست
(.  فاكتورهاي اجتماعی، اقتصادي و 6103)فلوري و همکاران، 

ندگان هاي دیجیتال توسط بینتکنولوژیکی بر استفاده از دستگاه
گذارد )پیرسون و براي مشاهده محتواي ویدئویی تأثیر می

هاي تکنولوژي همراه با پیشرفت 6113(. از سال 6101، 6دیگران
ر هاي مختلف دیجیتالی به گرایش بیشتتر دستگاهمت پایینقی

، 3ها منجر شده است )پاپبینندگان به استفاده از این دستگاه
(.  این وسایل شامل انواع وسایل هوشمند صفحه تخت، 6103

، 4باشد )چاقابل حمل و قدرتمند در سرعت و حجم اطالعات می
6103.) 

تري در جابجایی هاي آنالین داراي نقش ارجحرسانه 
تر نقش هاي موجود دارند. در دید وسیعاطالعات در بین رسانه

هاي دیجیتالی آنالین در جابجایی اطالعات بیشتر از رسانه
(. محبوبیت و 6103، 3هاي سنتی است )ساندر و لیمپروسرسانه

اي در دهه گذشته تغییرات قابلیت دسترسی به وسایل رسانه
ها خانواده %99تقریباً  6116سال  چشمگیري داشته است. در

(.  در سال 6100)آدرییانز و همکاران،  حداقل یک تلویزیون دارند
هاي تلویزیون هاي آمریکایی برنامهاز خانواده %41، تقربیاً 6101

(. محققان به دالیلی كه 6103بینند )چا، را از طریق اینترنت می
 راي تماشايچرا بینندگان، یک دستگاه دیجیتالی خاص را ب

ال اند، با این حكنند دست نیافتههاي ورزشی انتخاب میبرنامه
( نشان از افزایش هر ساله 6103) 3تحقیقات مالیک و همکاران

كنندگان انواع مختلف صفحه نمایش در ایاالت پذیرش مصرف
هاي طور سنتی بینندگان اخبار، برنامهدهد. بهمتحده آمریکا را می
ی هاي خانگها  را از طریق تلویزیونها و فیلمورزشی زنده سریال

با ظهور وسایل دیجیتال، كاربران  6103كردند. از سال تماشا می
تمایل به استفاده از وسایل دیداري آنالین دارند. لین  و 

( بیان كرد، كاربران از وسایل دیداري شخصی استفاده 6104)7كآو
ها را نگاه كنند. براي نموده و تمایل دارند مطابق میل خود برنامه

                                                                                                                                             
1 . Adriaens et al 

2 . Pearson  et al 

3 . Pop 

4 . Cha 

5 .Sander & limperos 

6   . Malik et al 

كنند و مثال كاربران در شروع یک فیلم را با یک وسیله نگاه می
 كنند.سپس باقیمانده آن را با وسایل دیگر نگاه می

كشف اطالعات كافی در مورد انگیزه و قصد بینندگان  
گیري انتخاب انواع بندي تصمیمهاي ورزشی و اولویتبرنامه
 بیننده،  با توجه به نوع برنامه ورزشی، هاي دیجیتال  توسطرسانه

 هاي ورزشی ضروريكنندگان برنامهبراي مدیران بازاریاب و تهیه
است و پژوهش براي ادامه بحث هدفمند استفاده از رسانه و 

 شناخت چرایی و چگونگی استفاده مردم از رسانه است.

( اولین كسی بود كه موفق شد  ابزاري براي 0963) 6روبین 
ن ابزار هاي تلویزیونی بسازد. ایگیري انگیزه بینندگان برنامهزهاندا

شهرت جهانی پیدا كرد و از زمان ساخت آن تاكنون مورد استفاده 
گران در حیطه علوم اجتماعی قرار گرفته است. بسیاري از پژوهش

مبانی نظري و طراحی این پژوهش بر پایه تئوري مصرف و 
ه هر حال، نهادهاي مسئول (. ب6103مندي است )چا، رضایت

ها براي هاي شركتهاي بازاریابی باید انگیزهورزش و آژانس
گذاري در صنعت ورزش را مورد شناسایی حمایت مالی و سرمایه

دقیق قرار دهند تا بتوانند محیط مناسبی را براي برآورده شدن آن 
گذاري بخش خصوصی فراهم كنند ها و جذب سرمایهانگیزه

 (.6103)كشاورز، 

، 9(؛ )آبري و همکاران069: 6103(؛ چا، )37: 0963روبین ) 
براي  ( معتقدند این ابزار كه 6106( ؛ )چوا و همکاران، 6106
زار هاي ورزشی ساخته شده، ابگیري انگیزه بینندگان برنامهاندازه

 رود. این ابزار انگیزه بینندگانشمار میبا ثبات و با اعتباري به
بعد استراحت و آرامش، مصاحبت و همنشینی،  9در ها را برنامه

عادت، گذران وقت، تفریح و سرگرمی، تعامالت اجتماعی، كسب 
كند. گیري میاطالعات، هیجان و انگیختگی و فرار و رهایی اندازه

گرفت تا هایی انجام میبا اینکه این ابزار وجود داشت، تالش
هاي طهها در حیان برنامهگیري انگیزه بینندگابزارهایی براي اندازه

هاي ورزشی ساخته شود  )قلنر و تر مانند برنامهتخصصی
(؛ )پیرسون و همکاران، 6100، 00(؛ )لوگان6100، 01همکاران

اي كه در خصوص ورزش هاي گسترده(. با وجود پژوهش6101
ی هاي ورزشو رسانه صورت گرفته است، چگونگی توسعه مؤلفه

ل سهم ناچیزي در مطالعات داشته هاي دیجیتااز طریق رسانه
است. اغلب مطالعات پیشین در پی اثبات رابطه ورزش و رسانه 

ه شمول رسانبندي كاركردهاي عمومی و جهانبوده و یا به اولویت
اي در ایران در ورزش بدون در نظر گرفتن شرایط خاص رسانه

7 . Lien & Cao 

8. Rubin  

9   . Aubrey et al 

11.Galauner et al  

11   . Logan 
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 یزههاي انگهاي بیشتري در زمینهاند. بدین جهت پژوهشپرداخته
 -شناختیهاي جمعیتهاي ورزشی میان گروهبینندگان برنامه

هاي سنی و...( )مانند جنسیت، سطوح تحصیلی، گروه اجتماعی
هاي مورد نیاز است، چون ممکن است افراد در گروه

هاي متفاوتی براي تماشاي شناختی مختلف، انگیزهجمعیت
حی طرا هایی درهاي ورزشی داشته باشند و چنین مقایسهبرنامه

هاي ورزشی حائز اهمیت است. تنوع وسایل مداخالت تولید برنامه
دیجیتالی در ایران و قابلیت دسترسی براي عموم، بخشی از 

گیرد و آموزش و انتقال مفاهیم را در سطح جامعه بر عهده می
آورد. لزوماً امکان پوشش همه ابعاد و اركان ورزش را فراهم می

توسعه اجتماعی و اقتصاد ملی است توسعه ورزش بخش مهمی از 
ها و ( قابلیت6107(.  قاسمی و همکاران )6103)گودرزي، 

ل دهند را به عنوان فصامکاناتی كه اینترنت در اختیار ما قرار می
 پذیري اطالعات بیان كردند.نوینی در دسترس

ی و هاي ورزشهاي انگیزه بینندگان برنامهشناسایی مقیاس 
ها گیري شركتهاي تأثیرگذار در تصمیمکدرک انگیزه و محر
ب بهایی در فرایند جذتواند بینش و درک گرانبراي مشاركت، می

هاي ذي ربط با و نگهداري حامیان مالی فراهم كند و نهاد
ها، انگیزه و اهداف، بهتر بتوانند محیط را شناسایی این مقیاس

ه ا كردن زمینها فراهم كنند تا با مهیگذاري آنبراي جذب سرمایه
گذاري در بخش ها را به سرمایهها و كارخانهمناسب، این شركت

هاي تأثیرگذار، ورزش سوق دهند. عالوه بر این اگر این مقیاس
هاي كنندگان برنامهروشن و مشخص باشند، بازاریابان و تهیه

ا تري رورزشی قادر خواهند بود كه استراتژي بازاریابی مناسب
ها طراحی كرده و در همکاري خود با سر در تیمبراي حضور اسپان

اي عمیق اسپانسرها انتظارات را بهتر برآورده كنند. بنابراین مطالعه
نماید و نتایج پژوهش سهم بر اساس شرایط موجود، ضروري می

هاي هاي ورزشی را از طریق رسانهپنهان انگیزه بینندگان برنامه
اند بر ن تالش كردهگرادیجیتال مشخص خواهد نمود. پژوهش

هاي باثبات و دهند، ابزارهاي مفهومی كه ارایه میاساس مدل
طور مثال، گیري انگیزه بینندگان بسازند. بهبراي اندازه بااعتباري

توانند در استفاده از تلویزیون و یا اینترنت براي ها میچطور انگیزه
ارایه  ازيسهاي ویدئویی تأثیر بگذارند. براي بومیدیدن برنامه

هاي ورزشی و ساخت یک ابزار مدل انگیزه بینندگان برنامه
گیري معتبر و با ثبات، محقق عالوه بر مطالعه مبانی نظري اندازه

و پیشینه پژوهش كه از طریق منابع راهنما، منابع دست دوم و 
اي هآیند و به محقق در آزمون نظریهدست میمنابع دست اول به

د، از اساتید مدیریت ورزشی كه در سطوح موجود كمک خواهد كر
تواند مختلف مدیریت و بازاریابی تجربه دارند و نقطه نظراتشان می

انگیزه  گیريبه محقق در تبیین مدلی براي تهیه ابزار براي اندازه
هاي ورزشی كمک كند، استفاده كرد. با اینکه بینندگان برنامه

هاي متفاوتی ملهاي مفهومی خود به عاگران در مدلپژوهش
 هاي ورزشی در خارج ازگیري انگیزه بینندگان برنامهبراي اندازه

اند، محقق به كمتر پژوهشی در داخل كشور كشور اشاره كرده
را  هاي ورزشیهاي انگیزه بینندگان برنامهدست یافت كه عامل

سازي معادله ساختاري مورد بررسی قرار داده و با استفاده از مدل
هاي ابزاري بومی براي مطالعه انگیزه بینندگان برنامه یا اینکه

ازي و سورزشی ساخته باشند. بررسی كاملی در مبانی نظري مدل
رده ها به آن اشاره كپردازان در پیشینههایی كه نظریهمطالعه عامل

هاي بودند، انجام گرفت و مدلی مفهومی بر اساس مبانی نظریه
مچنین با رعایت شرایط پخش هاي پژوهش و هموجود و پیشینه

 هاي ورزشی در كشورمان پیشنهاد گردید. برنامه
هدف كلی پژوهش طراحی و تبیین مدل انگیزه بینندگان 

هاي دیجیتالی)مطالعه موردي: هاي ورزشی از طریق رسانهبرنامه
دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران( است. در پژوهش 

ان ي تبیین و تدوین انگیزه بینندگحاضر محقق قصد دارد مدلی برا
هاي ورزشی از طریق وسایل دیجیتال طراحی كند، به برنامه

بایست ابزاري معتبر و با ثباتی براي ارزیابی همین منظور می
 كیفیت خدمات بسازد. 

 شناسی پژوهش روش

همبستگی و مبتنی بر مدل  –پژوهش حاضر از نوع توصیفی
معادالت ساختاري است. جامعه آماري این پژوهش كلیه 
دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران است كه حدوداً تعداد 

نفر مرد( از مراكز  6111نفر زن و  04111نفر ) 66111كل آن ها
تهران شمال، تهران جنوب، تهران شرق و تهران غرب استان 

بود. با توجه به این كه پژوهش   93-97یلی تهران در سال تحص
هاي علی )معادالت ساختاري( است، لذا در حاضر از نوع پژوهش

مشاهده به  03تا  3یابی معادالت ساختاري بین شناسی مدلروش
(. با توجه 6119گیري شده، تعیین شد )فیلد، ازاي هر متغیر اندازه

ود، حجم نمونه گویه ب 40هاي پژوهش داراي به این كه مقیاس
نفر به عنوان نمونه آماري در نظر گرفته شد. از  363این پژوهش 
اي متناسب با حجم نمونه طبقه -گیري تصادفیروش نمونه

د نامه بایآماري استفاده شد. كاربران در هنگام پر كردن پرسش
دستگاه  كامپیوتر یا تبلت و –نوع وسیله دیجیتال تلویزیون   3هر 

ل یا وسایل متصل به اینترنت( را داشته باشند. هوشمند )موبای
هاي باز و از راه دور است و شعار دانشگاه پیام نور در شمار دانشگاه

باشد؛ جا، همه وقت و براي همه میاین دانشگاه آموزش همه
باشد و دانشجویان حضور دانشجویان در كالس درس الزامی نمی

افزاري مدیریت مه نرمبراي آموزش از راه دور و دسترسی به برنا
آموزش از راه دور نیاز به  كامپیوتر دارند. به لحاظ داشتن هر سه 
 وسیله دیجیتال، این گروه به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.

نامه براي تأیید روایی صوري و محتوایی در اختیار اساتید پرسش
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نظر قرار گرفت تا نظرات خود را در مورد متخصص و صاحب
ها نامهی سؤاالت، مفهوم بودن سؤاالت و محتواي پرسشچگونگ

اعالم نمایند، پس از بررسی و لحاظ كردن نظرات و پیشنهادات، 
هایی نامه نهایی با سؤالها پرسشنامه تهیه و طبق نظر آنپرسش

هاي پژوهش بودند، تنظیم هاي  مؤلفهها و گویهكه معرف مقیاس
فت. ضمن اجراي مقدماتی جهت و در اختیار نمونه آماري قرار گر

هاي اجرایی و برطرف كردن ابهامات تشخیص محدودیت
نامه نیز بررسی شد. آزمون كیزر و تست احتمالی، پایایی پرسش

گیري استفاده شد. میزان بارتلت جهت بررسی كفایت نمونه
904/1KMO =   ،( 6119محاسبه شد كه مطابق پژوهش )فیلد

 و ییشناسا يبرا و هاداده لیتحل و هیتجز جهتمناسب است. 
 عامل لیتحل روش از یعامل يبارها و هااسیمق استخراج

 سا يآمار يافزارهانرم از استفاده با متعامد چرخش با یاكتشاف
روش  .شد  انجام هیسو دو و 13/1 يمعنادار سطح در اس یپ

آماري مورد استفاده در این پژوهش مدل حداقل مربعات جزئی 
(PLS )شود. در اولین مرحله، باشد كه در دو مرحله انجام میمی

هاي روایی و پایایی بررسی شد گیري از طریق تحلیلمدل اندازه
و در دومین مرحله، مدل ساختاري به وسیله برآورد مسیر بین 

هاي برازش مدل بررسی شد )هومن، متغیرها و تعیین شاخص
نوع روایی  نامه، دو( به منظور سنجش روایی پرسش6106

محتوایی و روایی سازه در نظر گرفته شده و در این راستا، روایی 
محتوا، اعتبار ظاهري و اعتبار عاملی )تحلیل عاملی( بررسی شدند، 

افزار اسمارت پی ال اس ها با استفاده از نرمتمامی این آزمون
(Smart PLS( انجام گرفته است. به عقیده فیلد )6116 ،)

 از اعتبار مناسبی برخوردار است.  7/1زرگتر از بارهاي عاملی ب

نتایج مربوط به تحلیل روایی  پایایی مدل پژوهش در  -6جدول 

 PLSافزار نرم

Table - Results for the Validity of The 

Research Model in PLS Software 

كه داراي بار عاملی كمتر از  سؤال 01 افزارنرمبا توجه به خروجی 
حذف شدند. الگو  ،بودند یا در دو عامل بار عاملی داشتند 3/1

 ،با استفاده از روش تحلیل عامل اكتشافی سؤال 30نهایی شامل 
 اننش هاي جدول یکرفت. از سوي دیگر، دادهمورد ارزیابی قرار گ

و  7/1متغیرها بزرگتر از دهد كه پایایی مركب براي همه می
است و  3/1بزرگتر از ، واریانس براي تمامی متغیرهامیانگین 

از آزمون  (.6119، )فیلدمناسب بودن برازش مدل است  گرنشان
. ها استفاده شدكلموگروف اسمیرنوف به منظور نرمال بودن داده

ر مدل دترین معیار براي سنجش رابطه بین متغیر اولین و اساسی
است. در صورتی كه مقدار این  t  دار)بخش ساختاري(، اعداد معنا

نشان از صحت رابطه بین متغیرها در ، بیشتر شود 93/0اعداد از 
همچنین مقدار معناداري نیز به همان  .است 93/1سطح اطمینان 

باشد رابطه بین متغیرها  13/1كند و اگر كمتر از می موضوع اشاره
یب پذیرد. نتایج حاصل از ضرامی 93/1را در سطح اطمینان 

 هارچو  سهمستقیم و غیر مستقیم مدل  پژوهش حاضر در جدول 
 نشان داده شده است.

 های پژوهشیافته
شناختی شركت كنندگانهاي جمعیتیافته -5جدول   

Table - Participants' Demographic Findings 

 فراوانی متغير
درصد 

 نسبی

ت
سي

جن
 

 43/9 646 مرد

 30/3 677 زن

ن
س

 

 06/4 37 سال 61زیر 
63-60 سال   033 31/6 

63-31 سال   97 06 

30-33 سال   93 07/6 

 09/4 013 به باال 33

ت 
عي

ض
و

هل
تأ

 46/0 631 مجرد  

 69/0 037 متأهل

 متأهل
 داراي فرزند

016 61 

م 
ست

سي

ن
یو

یز
لو

 30/3 671 كابلی ت

ايماهواره  047 66 

 61/3  دیجیتالی

 

آلفای  متغير

 کرونباخ

 پایایی

 مرکب

ميانگين 

 واریانس

 1/63 1/94 1/63 لذت

 1/76 1/90 1/73 همراهی و همنشينی

 1/77 1/90 1/60 تفریح و سرگرمی

 1/63 1/94 1/71 فرار و رهایی

 1/73 1/96 1/76 خودآموزی ورزشی

 1/61 1/96 1/60 استراحت

 1/76 1/90 1/79 تعامالت اجتماعی

 1/61 1/94 1/67 کسب اطالعات
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 ضرایب مستقیم مدل P-valueمقادیر بتا، خطاي استاندارد، اَماره آزمون و مقادیر  -3جدول 
Table - Beta Values, Vtandard Errors, Test Statistics and Values of P-value. Direct Coefficients of the Model 

 نتيجه β SE T-value P-value متغير وابسته ← متغير مستقل

 تأیید 1/110> 09/96 1/14 1/66 همنشینی ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/113 6/79 1/00 1/33 فرار ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/110> 06/00 1/14 1/66 خودآگاهی ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/110> 06/33 1/13 1/73 استراحت ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/110> 00/96 1/13 1/73 تعامالت اجتماعی ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/110> 44/96 1/16 1/91 كسب اطالعات ← انگیزه بیرونی

 تأیید 1/110> 46/60 1/16 1/90 لذت ← انگیزه درونی

 تأیید 1/110> 39/76 1/13 1/91 تفریح ← انگیزه درونی

 

 ضرایب غیر مستقیم مدل P-valueمقادیر بتا، خطاي استاندارد، اَماره آزمون و مقادیر   -4جدول 
Table - Beta Values, Standard Error, Test Statistics and Values of P-value. Indirect Coefficients of the Model 

 نتيجه β SE T-value P-value متغير وابسته ← متغير مستقل

 تأیید 1/110> 03/30 1/143 1/77 لذت ← انگیزه

 تأیید 1/110> 06/33 1/143 1/79 همنشینی ← انگیزه

 تأیید 1/110> 03/49 1/149 1/73 تفریح ← انگیزه

 تأیید 1/113 6/76 1/003 1/36 فرار ← انگیزه

 تأیید 1/110> 067/33 1/116 1/97 انگیزه بیرونی ← انگیزه

 تأیید 1/110> 61/73 1/141 1/64 انگیزه درونی ← انگیزه

 تأیید 1/110> 07/13 1/143 1/79 خودآموزي ← انگیزه

 تأیید 1/110> 00/33 1/130 1/73 استراحت ← انگیزه

 تأیید 1/110> 00/36 1/133 1/73 تعامالت اجتماعی ← انگیزه

 تأیید 1/110> 36/46 1/163 1/67 كسب اطالعات ← انگیزه

 ( است.0+  93/1از ) T-value*مالک تأیید خارج بودن  

 استفاده شده است.  ← سره یک یکانپ یاتأثیر، در نوار ابزار از فلش  یرنشان دادن مس يبرا*
 

پس از بررسی ، PLS ها در روشمدل مطابق با الگوریتم تحلیل داده
یري و ساختاري، مدل كلی با بررسی ضرایب معناداري گهاي اندازهمدل

هر یک از مسیرها و نیز ضرایب استاندارد شده بار عاملی در   tمقادیر 

نشان داده شده است كه ضرایب مربوط به مسیرها بیش از  شکل یک
 93است؛ این بدین معناست كه مسیر مربوطه در سطح اطمینان  93/0

(.6103شود )كالنتري، آن تأیید میدرصد معنادار و مدل مرتبط با 
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 tهاي ورزشی و معناداري )ضرایب استاندارد شده( مدل انگیزه بینندگان برنامه بارهاي عام -6شکل 

Figure : Factor Loads (Standardized Coefficients) Model of Motivators for Sports Program 

Viewers and Meaningful t 

 

 هاي ورزشیگیري انگیزه بینندگان برنامهبارهاي عاملی )ضرایب استاندارد شده( مدل اندازه -5شکل

Figure - Factor Loads (Standardized Coefficients) Model for Measuring the Motivation of 

Sports 

program viewers 



 6389 پائيز ،52 شماره ،هفتم سال ،یورزش هایرسانه در ارتباطات تیریمد                                  55

 

 

 

 

شکل یک و دو در خصوص اعتبار سازه ابزار و قدرت پیشگویی 
و روابط مستقیم و غیر مستقیم نشان    t-valueسؤاالت، نتایج مقادیر 

داد كه تمامی سؤاالت به خوبی توانستند پیشگوي معناداري براي 
هاي خود باشند. بنابراین تمامی سؤاالت موجب تأیید ساختار مقیاس

هاي ورزشی از طریق وسایل نندگان برنامهنظري ابزار انگیزه بی
شوند. براي ارزیابی برازش مدل ساختاري دیجیتال محسوب می

آن،  ترینشود كه اولین و اساسیپژوهش از چندین معیار استفاده می
است كه با اجراي فرمان بوت استراپینگ   t-valueضرایب معناداري 

از  tت و  مقادیر مقادیر بر روي خطوط مسیرها نشان داده شده اس
جه ها و در نتیگر صحت رابطه بین سازهتر بوده كه بیانبیش 93/0

درصد است.  93تأیید پاسخگویی به نتایج سؤاالت در سطح اطمینان 
دومین معیار ضروري براي بررسی برازش مدل ساختاري، بررسی 

زاي )وابسته( مدل ضرایب تعیین مربوط به متغیرهاي مکنون درون
گیري و ساختاري ن معیار براي متصل كردن بخش اندازهاست. ای

ر گر تأثیر یک متغیسازي معادالت ساختاري به كار رفته و بیانمدل
زا است. الزم به ذكر است مقادیر ضریب زا بر یک متغیر درونبرون

هاي مدل در شکل دو نشان داده شده و تنها براي تعیین در داخل دایره
هاي شود و در مورد سازهبسته( مدل محاسبه میزا )واهاي درونسازه
، 09/1سه مقدار  (6106زا مقدار این معیار صفر است. هومن )برون

 برازش يبرا يمتوسط و قویف، ضع یررا به عنوان مقاد 37/1و  33/1
. با در نظر گرفتن سه مقدار مالک، مناسب كرده است یمدل معرف

مربوط به  6Rهرچه مقدار  شود.بودن برازش مدل ساختاري تأیید می
 باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  یشترمدل ب يزادرون هايزهسا

برازش  یبررس يبرا یعمل یراه حل PLSدر مدل  GOFشاخص 
بر  یمبتن يهابرازش در روش يهاو همانند شاخص استمدل  یكل

 یفیتك یااعتبار  یبررس يبرا توانیكند و از آن معمل می یانسكووار
(. 6119، 0)وتزلس و همکاران  استفاده كرد یبه صورت كل PLSمدل 

 كندیعمل م یزرلبرازش مدل ل يهاهمانند شاخص نیزشاخص  ینا
 یفیتگر كنشان یکبه  یکنزد یرقرار دارد و مقاد یکصفر تا  ینو ب

. در نتیجه مقدار معیار نیکویی برازش با توجه به مناسب مدل هستند
و نشان از  33/1كه این عدد بزرگتر از  39/1ت با جدول پنج برابر اس

 برازش كلی قوي مدل دارد. 
 نتایج آزمون معیار افزونگی و نیکویی برازش -2جدول 

Table . Test Results of Redundancy and 

Goodness of Fit 

Redundancy 
 )معیار افزونگی(

 1/63باالتر از  1/463

GoF 
 )نیکویی برازش(

 1/63باالتر از  1/393

 های پژوهش یافته
ات هاي ورزشی پر كردن اوقكنندگان برنامهمسئولیت اجتماعی تولید
هاي كنندگان برنامهتولید .هاي اجتماعی استفراغت  و كاهش تنش

هاي مورد ورزشی داراي قدرت نفوذي هستند كه با ارائه سرگرمی
ها در هرزمان و هر مکان، رفاه اجتماعی جامعه ریق رسانهعالقه از ط

برند. پیامدهاي اقتصادي شناسایی انگیزه بینندگان را باال می
هاي ورزشی براي هدفمند كردن محتواي مناسب، مهم برنامه

باشد. تبلیغات به مخاطبان در هر دو جهت حفظ بیننده بیشتر و به می
ند. بنابراین، هدف این مطالعه كحداكثر رساندن درآمدها كمک می

وسایل  هاي ورزشی از طریقبررسی ارتباط ابعاد انگیزه بینندگان برنامه
دیجیتال است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه رابطه مثبت و 

ا هاي ورزشی وجود دارد. بمعناداري بین ابعاد انگیزه بینندگان برنامه
( 6( هیجان و لذت 0قیاس م 6استفاده از نتایج تحلیل عامل اكتشافی 

( خودآموزي اطالعات 4( كسب اطالعات ورزشی 3تفریح و سرگرمی 
( همراهی 6( فرار و رهایی 7( تعامالت اجتماعی 3( استراحت 3ورزشی 

 هاي ورزشی ازو همنشینی به عنوان عوامل انگیزاننده دیدن برنامه
كه  ددیدگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران مشخص شدن

                                                                                                                                             
0   . Wetzels et al 

هاي هاي انگیزانندهدرصد از واریانس كل مقیاس 73در مجموع 
 كردند. هاي ورزشی را تبیین میبینندگان برنامه

دهندگان  را پاسخ %9/43بررسی مشخصات فردي نشان داد كه 
درصد  6/31دهندگان را دختران تشکیل دادند. پاسخ  %3/30پسران و 

سال بودند كه با توجه به جامعه  63تا  60از بینندگان در رده سنی 
آماري جوان پژوهش دور از انتظار نبود. توجه به نیازها و درک 

ترین هاي ورزشی از اصلیرتباط با دیدن برنامههاي جوانان در اخواسته
هاي ورزشی است و موجب كنندگان برنامهوظایف بازاریابان و تولید

شود. در بررسی وضعیت تأهل، ها میمندي بینندگان برنامهرضایت
  %61از آنان متأهل  و  %0/69كنندگان مجرد، از شركت 0/46%

هر  دارد تا بهمدیران را برآن میمتأهل داراي فرزند بودند و این نتایج 
دو گروه مجرد، متأهل و متأهل داراي فرزند نگاه همسانی داشته باشند 

 و براي كسب رضایت  هر سه گروه گام بردارند. 
در بررسی استفاده از خدمات اینترنت، نتایج نشان داد كه سرویس 

اینترنت  %67ینترنت محدود  خانگی، ا %6/4اینترنتی مورد استفاده 
اینترانت بود و بیشتر  %4/3اینترنت موبایل و  %31نامحدود خانگی، 

  %36د. كنندانشجویان از  خدمات اینترنت از طریق موبایل استفاده می

0   . Wetzels et al 
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داراي مدرک غیر  %0/40كنندگان داراي مدرک تربیت بدنی و شركت
از دانشجویان زیر  %31خانوار تربیت بدنی بودند. میزان درآمد ماهیانه 

-3بین  %6/69میلیون تومان،  0-6بین  %3/63یک میلیون تومان، 
 4باالي  %9/60میلیون تومان و  3-4بین  %3/03میلیون تومان،  6

 میلیون تومان بود. 

 گيریبحث و نتيجه
پوشش و پخش رویدادهاي ورزشی در تلویزیون، رادیو و سایر 

هاي ري است كه جاي خود را در میان برنامه شبکهها، زمان بسیارسانه
آنکه بدانیم، به بخشی از موضوع بیاست. این مختلف پیدا كرده 

هاي زندگی روزمره ما تبدیل شده و همواره پیگیري مستقیم برنامه
هاي ها، برنامهرسانه د. كنورزشی، قسمتی از برنامه روزانه ما را پر می

ند تا فرستگر روي آنتن میگزارشگر و تحلیلزنده ورزشی را به همراه 
رخدادها و پیشینه مربوط به آن قرار  بیننده و شنونده در جریان تمامی

راد شود و افگیرد. براي پخش مستقیم، مبالغ هنگفتی هزینه می
 مسابقات تلویزیونی پخش حقوق .بسیاري درگیر كارهاي آن هستند

 پخش حقوق( 6)زنده،  پخش حقوق( 0:  )شودمی فروخته نوع سه در
 پخش حقوق نوع این در هابازي این ساعت از گذشته زمان) غیرزنده
 و خالصه پخش حقوق( 3) و( است گذاريقیمت براي مهمی مقیاس

 (.6110بازي  )سجادي،  مهم هايصحنه یا
نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاري پس از تأیید كفایت، 

ذت هاي لنشان داد كه به ترتیب سازه هاي مورد نیازپایایی و روایی
(، كسب اطالعات ورزشی 603/1(، تفریح و سرگرمی )634/1)
(، همراهی و همنشینی 333/1(، خودآموزي اطالعات ورزشی )614/1)
( و رهایی و 366/1(، استراحت )331/1(، تعامالت اجتماعی )333/1)

از طریق  هاي ورزشیهاي بینندگان برنامه( از انگیزه016/1فرار )
 انیر ممحركه د يروین کیبه عنوان  زهیانگباشد. وسایل دیجیتال می

 را لذت بخش طیشرا ینیها را به عمل وادار و باز آفرافراد است كه آن
صر عن نیبا اطالع از ا یورزش غاتیتبل انیاز مجر ياریكند. بسمی

موضوع استفاده  نیهاي  اتیاز جذاب، یو عاطف یجانیقدرتمند ه
مقیاس هیجان و لذت به عنوان اولین مقیاس انگیزاننده كنند. می

هاي ورزشی مشخص شد كه نشان از اهمیت باالي آن دیدن برنامه
ت هاي ورزشی به حمایكنندگان برنامهها و تولیدبراي ترغیب شركت

تجربه حس  یهاي ورزشاخبار و برنامه دنیخصوصاً داز ورزش دارد. 
تایج ن .كندمی جادیهاي هوشمند ایگوش قیرا از طر يشتریب جانیه

همخوانی   (6106) و چو سیدیانیپاپاجهاي این پژوهش با پژوهش
عنصر  نیبا اطالع از ا یورزش غاتیتبل انیاز مجر ياریبسدارد. 

آن  یو احساس یجانیهاي هتیاز جذاب، یو عاطف یجانیقدرتمند ه
براي  هاي مختلفدر حال حاضر رقابت بیشتر رسانه .كننداستفاده می

جذب مخاطب بیشتر است؛ چرا كه افزایش منابع فرستنده به رقابت 
شود، رقابتی كه در جهت جذب مخاطبان هر چه ها منجر میرسانه

، هایی چون متنوع بودنبیشتر است و مخاطبانی كه امروزه با ویژگی
شوند. گذشته مشخص می فعال بودن و گزینشی عمل كردن نسبت به

اي، بررسی تعداد و میزان یک مالک مهم در ارزیابی موفقیت هر رسانه
استفاده مخاطبان از آن رسانه است و انگیزه یا تغییري كه در رفتار 

شود كه یک رسانه آورد و این، زمانی حاصل میمخاطب بوجود می
د. یکی ا باشههاي متمایز و متفاوت نسبت به سایر رسانهداراي ویژگی

هاي ورزشی، دریافت مندي در بینندگان برنامهاز اهداف رضایت
هاي مورد عالقه در مکان و زمان مناسب مطابق با وسیله برنامه

باشد. یکی از مضامین رعایت حقوق دیجیتالی مطلوب می
هاي ورزشی مناسب و تبلیغات هدفمند كنندگان، ارائه برنامهمصرف

 ضایتر براي مهمی مقیاس حسی، تجربه است.منطبق با نظر بیننده 
یا موبایل است. برخی از   هاي همراهتلفن از صفحه نمایش كاربر

ق مدت را از طریهاي ویدئویی كوتاهمند  هستند فیلمكاربران عالقه
نی هاي طوالموبایل نگاه كنند. اگرچه این وسیله براي دیدن برنامه

 هاي ورزشیاي دیدن برنامهباشد، بعضی از كاربران برمناسب نمی
 لیللذت بردن دكنند. مخصوصاً مسابقات زنده از موبایل استفاده می

. استهاي هوشمند یگوش قیاز طر یورزش يمشاهده محتوا هیاول
 نانیاطالعات استفاده كنند تا اطم نیتوانند از ادهندگان محتوا میارائه

اده د لیحوكنندگان تكه به مصرف یورزش يحاصل شود كه محتوا
 یهاي روزمره طراحتیهت فرار از فعالجشود به صورت هدفمند می

 یررس.  در بستیدر دسترس ن شهیهم ونیزیتلوهرحال، هب   .است شده
ه ب  ونیزیاز تلو گرایشینمونه   تیساله جمع 34تا  06 یگروه سن
نوز ه ونیزیاگر چه تلو ؛مشاهده شده است يدارید لیوسا ریسمت سا

بر  ینمب یاي جهت حفظ مخاطبان دارد اما ارتباط مثبتبالقوه  تیموقع
هاي یژگیو و یهاي ورزشنامهبر دنیجهت د لیاستفاده از موبا

 ینقش مهم لیجوان مشاهد شده است.  موبا یگروه سن کیدموگراف
شود. می شتریآن روز به روز ب وعیدارد و ش یورزشهاي برنامه دنیدر د

 دنید يبرا لیسال استفاده از موبا  34 تا 06هاي هدف در گروه
با  یرزشهاي وبرنامه دكنندگانیو تول افتهی شیافزا یهاي ورزشهبرنام

 يمحتوا عیتوز يبرا هیتوانند به عنوان توجاطالعات می نیاستفاده از ا
 تولید محتوا استفاده كنند. سهم بازار جهت  صیو تخص یورزش

مربوط به پژوهش نشان  مدل معادالت ساختاري ازنتایج حاصل 
 63/1هاي ورزشی با ضریب تعیین داد كه لذت و هیجان دیدن برنامه

ت. هاي ورزشی اسبه عنوان اولین مقیاس مهم انگیزاننده دیدن برنامه
هاي بعدي به ترتیب تفریح و سرگرمی، كسب اطالعات و مقیاس

خودآموزشی ورزشی، همراهی و همنشینی، تعامالت اجتماعی، 
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باشد. با این تفسیر، ت و رهایی و فرار از كارهاي روزانه میاستراح
قات تواند در پر كردن اوهاي ورزشی میتغییرات مثبت در تولید برنامه

 فراغت و ایجاد شور و هیجان در جامعه تأثیر شگرفی داشته باشد.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه رابطه مثبت و معناداري بین   

تایج نهاي ورزشی وجود دارد. گرمی و دیدن برنامهانگیزه تفریح و سر
ارتش ب پژوهشاز نظر جنبه تفریح و سرگرمی با نتایج  پژوهشاین 

اولین انگیزه لذت و  پژوهشاما در این ، ( همخوانی داشت6106)
زه بارتش اولین انگی پژوهشانگیزه دوم تفریح و سرگرمی بود و در 

ن اساس . بر ایتفریح و سرگرمی در استفاده از تلویزیون و موبایل بود
احتمال دارد این عدم همسویی به دلیل تفاوت در ماهیت دو گروه، 

 وضعیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی باشد. 
هاي هاي این پژوهش این بود كه، بین دیدن برنامهاز دیگر یافته 

كسب اطالعات ورزشی به صورت خود آگاه و ناخود  ورزشی و انگیزه
آگاه ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد. این یافته با نتایج مشابه 

همخوانی دارد. انگیزه كسب  (6103)چا، ، (6101) نگیو ك تینسب
هاي ورزشی از طریق وسایل كننده دیدن برنامهبینیاطالعات پیش

تري در جابجایی اي نقش ارجحهاي آنالین دارهوشمند است. رسانه
تر نقش هاي موجود دارند؛ در دید وسیعاطالعات در بین رسانه

هاي هاي دیجیتالی آنالین در جابجایی اطالعات بیشتر از رسانهرسانه
مدل پژوهش نشان داد  مقیاس استراحت و كسب آرامش  سنتی است.

ر پیام نو هاي ورزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاهبا دیدن برنامه
هاي كسب آرامش در جامعه کیتکنارتباط مثبت و معناداري دارد. 

وند و مردم شگرفته می دهیاغلب ناد يكننده، پرتنش و شلوغ امروزجیگ
ی از یک كردن ندارند. دایآرامش پ يبرا یكنند وقتاحساس می معموالً

هاي ورزشی عوامل كسب آرامش و رهایی از خستگی، دیدن برنامه
 همخوانی دارد. (6103)چا، این نتایج با پژوهش پیشین است و

در ادامه مقیاس تعامالت اجتماعی از عوامل انگیزشی دیدن 
 زهیگان نیفرد با ا هاي ورزشی از طریق وسایل دیجیتال است.برنامه

افراد مانند دوستانش تعامل داشته  ریتعامل با سا قیتواند از طرمی
دور هم  يبرا يابزار یهاي ورزشامهبرن دنیدرسد . به نظر میباشد

 یتوانند زمانخانواده می يخانواده است. كل اعضا يجمع شدن اعضا
گشوده  یهاي ارتباطچهیورزش، در قیرا در كنار هم صرف و از طر

( بر روي 6106هاي چوا و دیگران)این یافته  با پژوهش شود.می
دانشجویان سنگاپور در مورد استفاده از وسایل هوشمند براي دیدن 

مقیاس رهایی از  هاي ورزشی و اجتماعی شدن  همخوانی دارد.برنامه
هاي ورزشی قلمداد امور روزمره نیز از عوامل انگیزاننده دیدن برنامه

هاي ورزشی براي رها شدن و گام ینندگان برنامهشود. بسیاري از بمی
هاي ورزشی مند به تماشاي برنامهنهادن به دنیاي رویایی عالقه

كننده دیدن بینیهستند. مقیاس رهایی و فرار از عوامل پیش
هاي ورزشی از طریق وسایل هوشمند نظیر موبایل بود و این برنامه

ر روي نوجوانان ایرانی ( ب6103یافته با پژوهش یوسفی و دیگران )
بندي عوامل انگیزشی در مصرف مجازي ورزش براي شناسایی و رتبه

ن آخری هاي ویدئویی( فوتبال پسران ایرانی همخوانی داشت.)بازي
زشی هاي ورمقیاسی كه به عنوان مقیاس انگیزاننده تماشاي برنامه

هاي شود، مقیاس همراهی و همنشینی با دیدن برنامهمحسوب می
هاي ورزشی با رزشی است. نتایج مقیاس همراهی با دیدن برنامهو

( كه بر روي دانشجویان دانشگاه 6106نتایج پژوهش بارتش )
هاي اوسبورگ آلمان با عنوان بررسی حس رضایت از دیدن برنامه
شود تفریحی از طریق تلویزیون انجام شد، همخوانی دارد. پیشنهاد می

هاي ورزشی تالش كنند تا با شناخت اندركاران تولید برنامهدست
 اي راانگیزه مخاطبان در ایران كه عموماً نسل جوان هستند برنامه

تقدیم آنان كنند كه لذت همراهی با ورزش را برایشان دو چندان كند.   
نتایج پژوهش نشان داد كه بین سن و استفاده از تلویزیون ارتباط 

و استفاده از كامپیوتر و بین سن  (.P≥1/13)معنادار وجود نداشت 
موبایل ارتباط معنادار وجود دارد و افراد با سن باالتر بیشتر از موبایل 

بین تحصیالت و استفاده از انواع وسایل  (.P≤1/13)كنند استفاده می
. اختالفی براي دیدن (P≥1/13)دیجیتال  ارتباط معنادار وجود ندارد 

از طریق هر سه نوع وسایل هاي ورزشی در بین مردان و زنان برنامه
. (P≥1/13)دیجیتال تلویزیون، كامپیوتر و موبایل مشاهده نشد 

سال تمایل بیشتري براي استفاده از  60-63بینندگان گروه سنی 
وسایل هوشمند و افراد مسن تمایل به استفاده از وسایل سنتی دارند 

 د.( همخوانی دار6104كه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش لین )

 ارائه راهکارهای اجرایی
ها آگاه شده و بر ها از مخاطبین از عالیق آنبا استفاده از نظرسنجی

شود انگیزه سازي كنند. پیشنهاد میها برنامهمبناي عالیق آن
هاي ورزشی از جمله انواع هاي مختلف برنامهبینندگان در بخش
رزشی، هاي ورزشی زنده و باز پخش، اخبار ومسابقات و برنامه

هاي هاي ورزشی، ورزشمستندهاي پزشکی و ورزشی، سرگرمی
تیابی جهت دس هاي تفریحی به تفکیک سنجیده شود.فانتزي و بازي

ندگان هاي ورزشی، انگیزه بینمندي و افزایش كیفیت برنامهبه رضایت
و...  061هاي مختلف ورزشی از جمله نود، فوتبال براي دیدن برنامه

مندي نقاط مطلوب نظر بینندگان تقویت رضایت سنجیده شود و جهت
ور هاي ورزشی با توجه به ظهسایر ابعاد انگیزه بینندگان برنامه .شود

 وسایل نوپدید بررسی شود.
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