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 ایهای تلویزیونی ملی و ماهوارههای ورزشی شبکهبه تماشای برنامهتبیین دالیل گرایش مخاطبان 
 . رضا صادقی2. سید عماد حسینی  3. سید محمد حسین رضوی 2   . حامد اوالد حاجی بابا1

 . دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه شمال1
 . دانشیار دانشگاه مازندران2
 . استادیار دانشگاه شهید بهشتی3
 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه شمال2

 مقدمه
 ای بود. های تلویزیونی ملی و ماهوارههای ورزشی شبکههدف از پژوهش حاضر تبیین دالیل گرایش مخاطبان به تماشای برنامه 

  شناسیروش
و از نوع میدانی انجام گرفت. ابزار  ها بصورت پیمایشیآوری دادهباشد. جمعهمبستگی می -پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی

شناختی بود و بخش دوم آوری اطالعات پرسشنامه استاندارد بود که دارای دو بخش بود. بخش اول مربوط به اطالعات جمعیتجمع
ورزشی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش. روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتوا از طریق اعمال نظرات اساتید و متخصصین مدیریت 

نفر از جامعه آماری و از طریق الفای  32و رسانه بررسی شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق اجرای یک مطالعه راهنما بر روی 
های استان بدست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 22/2کرونباخ 

نفر در کلیه مقاطع بود. حجم  1222ها برابر با ها، تعداد آندادند که بنابر اطالعات کسب شده از دانشگاهیآذربایجان غربی تشکیل م
گیری بصورت تصادفی ساده در نظر گرفته شد. نمونه 25/2نفر و با احتمال  322نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر با 

های فریدمن، همبستگی پیرسون و تی ها با استفاده از آزمونبدرستی عودت داده شد. تحلیل دادهپرسشنامه  252صورت پذیرفت. تعداد 
 وابسته انجام شد. 

 هایافته
سومین  92/1، عوامل شناختی و در نهایت عوامل رفتاری با میانگین رتبه 12/2نتایج نشان داد به ترتیب عوامل عاطفی با میانگین رتبه 

-های ورزشی تلویزیونطور که نتایج نشان داد دالیل تماشای برنامهباشد. همانهای ورزشی تلویزیون میبرنامه دلیل گرایش به تماشای
دومین  22/2ها و عوامل شناختی با میانگین رتبه اولین دلیل تماشای این برنامه 11/2ای، عوامل رفتاری با میانگین رتبه های ماهواره

سومین دلیل یا متغیر گرایش به تماشای  29/1و در نهایت عامل سوم عوامل عاطفی با میانگین رتبه ها است دلیل تماشای این برنامه
های ورزشی تلویوین ملی و های مخاطبان در رابطه با دالیل گرایش به برنامهباشد. همچنین بین دیدگاهای میهای ورزشی ماهوارهبرنامه
ای و های ملی و ماهوارههای ورزشی تلویزیونبستگی در رابطه با گرایش به تماشای برنامهای تفاوت وجود داشت. نتایج ضرایب همماهواره

( نشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین سن =229/2rو  =P-223/2ارتباط آن با سن مخاطبان )
داری وجود نداشت. همچنین نتایج ضرایب همبستگی در رابطه ی ارتباط معنیهای ورزشی تلویزیونی و ماهواره اافراد با گرایش به برنامه

( =235/2rو  =P-293/2ای و ارتباط آن با جنسیت مخاطبان )با گرایش به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون های ملی و ماهواره
های ورزشی تلویزیونی و ت افراد با گرایش به برنامهنشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین جنسی

 ای ارتباط معنی داری وجود نداشت. ماهواره
 گیرینتیجه

ها بر مبنای های داخلی صورت گیرد و برنامههای ورزشی شبکهتری بر روی برنامهریزی دقیقشود که برنامهدر مجموع پیشنهاد می 
 .نیازها و عالیق افراد تولید و پخش شود

 ماهواره، ورزش، برنامه، تلویزیون ملی واژگان کلیدی:
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