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 سیماهاي  ضبکه در ورزضيهاي  تلويسيوني مسابقات رضته پوضص وضعیت

 کطوراي  رسانه متخصصان ديذگاه از

 3صادقي ، فرضاد2 قاسمي حمیذ ،1کرمي عبذاهلل
 ؛ ٍسصشیّبی  سسبًِ کبسشٌبس ٍ ًَس پیبم داًشگبُ استبدیبس ٍسصشی، هذیشیت دکتشای. 2؛ ٍسصشی هذیشیت اسشذ کبسشٌبس. 1

 فشٌّگی سیضی ثشًبهِ ٍ هذیشیت اسشذ کبسشٌبس. 2

 karamezero@gmail.com: ًَسٌذُ هسئَل ایویل آدسس

 سطح)تَلیذ  ًظبم ٍ ثشًبهِ هحتَای تلَیضیًَی یعٌی هخبطجبى،گبًِ هطبلعبت  هحَسّبی سِ هیبى اص تحقیق ایي دسمقذمه: 

 شذُ تالش سیوب،ّبی  شجکِ دس ٍسصشیّبی  ثشًبهِ تَلیذ ًظبم ثشسسی ثب ٍ است گشفتِ قشاس تأکیذ هَسد سَم هٌظش ،(سبصهبًی

 هحَس هخبطتّبی  تئَسی ثشسسی ایي صهیٌِ. گشدد تجییي تَلیذ ًظبم اص ثخشی عٌَاى ثِ گش ٍ هذاخلِ عَاهل اثشگزاس ٍ هعیبسّب تب

هحَس، ثب  هخبطت دیذگبُ هقبثل دس ٍ یب ٍ تغییش، تحَل هٌشبء عٌَاى سسبًِ ثِ اصبلت هبًٌذ هفبّیوی  کِ هحَس است ٍ سسبًِ

 .کٌذ هی هطشح هخبطتّبی  ًیبص ثِ پبسخ ٍاسطِ ثِ سا ٍسصشیّبی  ثشًبهِ ٍجَد اصبلت دادى ثِ هخبطت،

 دس سسبًِ هذیشیت ٍ اسبتیذ سسبًِ کبسشٌبسبى ثب آى دس ثَد کِ کیفی هطبلعِ هقصَد، ایي ثِ دستیبثی سٍش روش ضناسي:

دست ای  سسبًِ ٍسصش حَصُ دس اًذاصی چشن ثِ ثتَاى آى هجوَع اص تب گشفت صَست عویقیّبی  هصبحجِ هختلف، سطَح

 . یبفت

ّستِ ای ) سسبًِ ٍسصش ًظبم اصلی ثذًِ عٌَاى  ثِ ٍسصش ثبیذ شجکِ کِ گشفت ًتیجِ تَاى هی هجبحث هجوَع اص نتايج:

ٍسصش  حَصُ دس فعبلیت ثِ هکول عٌَاى ثبیذ ثِ ّب شجکِ ٍ سبیش شَد لحبظ سیوبّبی  شجکِ ثیي دسای(  سسبًِ ٍسصش هشکضی

 .ثپشداصًذ

 دًجبل ثِ سیوبّبی  شجکِ ٍ شَد دادُ هخبطجبى ثِ ثیشتشی دس ایي ساستب الصم است تب فشصت اًتخبة بحث و نتیجه گیري: 

ّبی  سشتِ اص هتٌَعی هجوَعة ّبی هختلف ٍسصشی ثبشٌذ ٍ سبصی سشتِ هٌذ ثشای آشٌبیی ٍ عالقِ هخبطجبى رائقة تغییش

 .کٌٌذ ٍ عشضِ اسائِ جبهعِ ثِ سا ٍسصشی

 ٍسصشیّبی  هؤلفِ سیوب،ّبی  شجکِ کیفی، تحقیق ٍسصشی،ّبی  ثشًبهِ :کلیذيهاي  واشه
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