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 مقایسه محتوای اخبار ورزشی شبکه های تلویزیونی سازمان صدا و سیما

  
3، فراهانی ابوالفضل2، قاسمی حمید1محمدرضای هاد

 

 دکترای دانشگاه پیام نور -3و2کارشناس ارشد تربیت بدنی، -1

 مقدمه:

می باشدد  ایدت تحقیدق از ن در  تلویزیونی سازمان صدا و سیماهدف از تحقیق حاضر مقایسه محتوای اخبار ورزشی شبکه های 

استراتژی از نوع توصیفی، از ن ر مسیر اجرا از نوع تحلیل محتوا، از ن ر دوره زمانی از نوع مقطعی و از ن در منبدج جمدج یوری 

 داده ها از نوع اسنادی می باشد  

 روش شناسی:

می باشد  نمونه یماری تحقیق نیز  1332جامعه یماری تحقیق اخبار ورزشی شبکه های تلویزیونی سازمان صدا و سیما در سال 

اخبار ورزشی شبکه های تلویزیونی سازمان صدا و سیما در طول یک هفته کده بده صدورم نمونده  یدری ت دادهی خوشده ای 

روش و ابدزار  دردیوری انتخاب ت ادهی یک هفته( انتخداب خواهدد شدد  )انتخاب ت ادهی یک ه ل، انتخاب ت ادهی یک ماه، 

ایت تحقیق از نوع بر ه کد ذاری و دستورالعمل کد ذاری محقق ساخته که پس از تایید روایی صدوری و محتدوایی و  اطالعام

ندی هدا( و یمدار اسدتنباطی ضریب عینیت مورد استفاده  رهت  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش یمار توصیفی )توزیدج هراوا

 )یزمون خی دو( استفاده  ردید  

 یافته ها:

 یورزشد یها در ندوع نگداه خدود بده مولفده دیدبا یورزشد ایت نتیجه  یری را می توانیم از یاهته ها داشته باشیم که رسانه های

اخبدار مالح ده  تیدفیک یدر بررس چونکنند  جادیا ریی( تغیمحل یو بوم تیمعلول  نهادها، بانوان، ،یپرورش ،یی حرهه ،ی)قهرمان

و  یتوجده بده ورزش قهرمدان سدهیکم است و در مقا اریبس گرید یها با رشته سهیها به ورزش بانوان در مقا توجه رسانه  شود، یم

مشدخ   فیدر تعدار یهوتبال است  حت یورزش ی رشته یرو تلویزیون دیتاک تیشتریاز اندازه است و ب شیتفاوم ب زین یی حرهه

  برنامه های تلویزیون تولید شودوجود ندارد که نسبت به ین  یکسانینگاه  یی و حرهه یاز ورزش قهرمان

شبکه تلویزیونی، صدا و سیماحتوا، :  اخبار ورزشی، تحلیل مکلیدی ه هایواژ
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