
 

 181 ـ 197 /1396بهار ) / 89(پياپي  1 م/ شمارهچهار  و هاي ارتباطي/ سال بيست فصلنامه پژوهش

Quarterly Journal of Communication Research, 2017, Vol. 24, No. 1 (89), 181-197  

1 

 هاي تلويزيوني ورزشي و نقش آن بر تعهد ورزشي مخاطبان اثربخشي برنامه

 ورزش صبحگاهي)(مطالعه موردي: برنامه تلويزيوني 

 **فرزام فرزاندكتر  ،*، الهه حسيني*مصطفي مقدس
 

 چكيده

 تعهـد  بـر  آن نقـش  و صـبحگاهي  ورزش تلويزيوني هاي برنامه اثربخشي حاضر، مطالعه پژوهش از هدف
هـاي ورزشـي    هاي تلويزيوني، برنامههاي در حال پخش شبكه بوده است؛ بخشي از برنامه مخاطبان ورزشي

اند و سعي در جذب مخاطبان تلويزيوني به سمت خـود  ظور آموزش يا سرگرمي توليد شدههستند كه به من
تـا   انتخاب شده اسـت  تغير مستقلدارند. در پژوهش حاضر، برنامه تلويزيوني ورزش صبحگاهي به عنوان م

ني مخاطبان برنامـه تلويزيـو   را پژوهش آماري اثربخشي آن بر روي مخاطب مورد بررسي قرار گيرد. جامعه
اند و بـراي گـردآوري    شده آوري  ها به صورت هدفمند جمعدهند. اين نمونه  مي ورزش صبحگاهي تشكيل

اطالعات، از چهار پرسشنامه استفاده شده است كه روايي آن را متخصصان ورزش و رسانه مورد تأييد قرار 
داد كه ارتباط مؤثر و معناداري بين ها نشان  اند. ضمن اينكه پايايي آن نيز مطلوب گزارش شده است. يافته داده

بر نگـرش مخاطـب    تغير مستقلمتغيرهاي پژوهش وجود دارد. آزمون تحليل مسير نيز حاكي از آن بود كه م
بر تغيير رفتار مخاطب مؤثر است چنانكه موجـب  تغير مستقل تأثيرگذار است و نگرش ايجاد شده از طريق م

 كنـد، مي مشاهده را تلويزيوني برنامه كه ود متعهد شود. مخاطبيشود در نهايت مخاطب به تغيير رفتار خ مي
 .دهد انجام را ها فعاليت كه شود مي متعهد و يابد مي كافي شناخت آن به نسبت
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 مقدمه

 بـا  اجتمـاعي  شـبكه  يـك  در را افـراد  فرهنگي، و اجتماعي پديده يك عنوان به ورزش

 رفتارهـا،  ظهـور  و عرصه واداشته است متقابل كنش و تعامل پيچيده به اجتماعي روابط

 .)1388فتحـي،  ( اسـت  شـده  حاضـر  قـرن  معنـادار  هـاي  بازنمايي و ها ارزش ها، نگرش

 فردي زندگي در تأثير دليل اين امر به و است كشور توسعه راه در گامي ورزش توسعه

از آنجـا  ). 1392خالديان و همكـاران،  ( دارد قرار و دولت مردم توجه مورد اجتماعي، و

كنـد، بـا    هـاي آزاد و بيكـاري كمـك مـي     درست و مثبت از وقت  كه ورزش به استفاده

ممانعت از فردگرايي و بروز رفتارهاي ضد بشـري و ضـد اخالقـي، در ارتقـاي سـطح      

)، تـداوم مشـاركت   1390قـديمي،  ( بهداشت و تندرستي افراد جامعه، سهم بسزايي دارد

 نقـش  امـروزه  كـه  ) در اين زمينه از اهميت بااليي برخوردار است چنان1(تعهد ورزشي

 آن بر را مسئوالن بشري، زندگي مختلف ابعاد در آن نفوذ و ورزش انكارناپذير و اساسي

 از حاصـل  منـافع  و مزايـا  از را خود سهم اين بخش، در گذاري سرمايه با تا است داشته

2گروهي هاي رسانه). در اين بين، 1393دهند (صادقيان و همكاران،  افزايش ورزش
 كـه  

 ورزش اثرگذارنـد  از اهـداف  بسـياري  تحقق در هستند، ورزش توسعه مهم ابزارهاي از

 گيـري  شـكل  در مـؤثري  بسـيار  عامل گروهي هاي رسانه .)1392خالديان و همكاران، (

ـ توان مي و روند مي به شمار اجتماعي هاي ارزش بهبـود   و پيشـرفت  در بسـزايي  تـأثير  دن

هـا در   انسـان  )؛1390احمـدي،   مـرادي، هنـري و  ( باشـند  كشور داشته وضعيت ورزش

نگرند، به همين دليـل   انديشند و دنيا را مي شوند، مي اي متولد مي هاي رسانه معرض نهاد

 دهنـد  ي سـامان مـي  هاي گروه اساس الگوهاي برگرفته از رسانه نيز رفتارهاي خود را بر

 ارتبـاطي  وسايل و گروهي هاي رسانه كه ) با جايگاهي1392و همكاران،  يميني فيروز(

 زمـره نهادهـاي   در را آنها توان مي اند، كرده پيدا بشر امروزي زندگي در تا مرگ تولد از

 اجتماعي هاي ارزش و پذيرش هنجارها فرايند بر مؤثر عمده عوامل از يكي و اجتماعي

گروهـي، تلويزيـون يكـي از     هـاي  رسانه ميان در .)1392خالديان و همكاران، ( دانست

                                                      

1. sport commitment       2. mass media 
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گيـري   رسـاني، آمـوزش شـكل    ابزارهاي اساسي براي بررسي مسـائل اجتمـاعي، اطـالع   

  ). تلويزيون اجـازه 1392(يميني فيروز و همكاران، رود  ميهاي اجتماعي به شمار  ارزش

دهد تا  ز مخاطبان فراهم ساخته و اجازه مياي ا گسترده  دسترسي به ورزش را براي توده

). 2012نـاظمي و هـدايتي،   ( ها دسترسي پيـدا كننـد   عموم مردم به انواع مختلف ورزش

كننده در نگرش افـراد   توانند به عنوان يك عامل تحريك هاي ورزشي تلويزيون مي برنامه

) 1963( 2ار فيشـبن ). با توجه به نظريه ارزش انتظ2006، 1پيون( به ورزش تأثير بگذارند

شود كه اعتقادات يك فرد بيشـترين تـأثير را    نگرش تابعي از اعتقادات است و فرض مي

) در مـورد  1993( 5و ميتـال  4). مدل پـوالري 2011، 3پيون و جيمز( بر نگرش وي دارد

دهنـد.   اي از اعتقادات نگـرش افـراد را تشـكيل مـي     دهد كه مجموعه ها نشان مي نگرش

، 6قادات شخصي است و به عواملي مانند اطالعات مربـوط بـه موضـوع   برخي از اين اعت

افـراد از يـك موضـوع خـاص      9و دلخـوري  8جـويي  ، لـذت 7تصوير و نقـش اجتمـاعي  

). نگرش، خود به عنوان آماده كننده فرد براي پاسخ 2012ناظمي و هدايتي، ( گردد برمي

كـه شـامل پاسـخ     ختكند: تأثيرگـذاري بـر شـنا    ، به سه روش عمل ميتغير مستقلبه م

ادراكي يا اظهارات شفاهي از اعتقادات است؛ تأثيرگذاري بر بعد عاطفي كه شامل پاسـخ  

عصب سمپاتيك يا اظهارات شفاهي از عواطف است و تأثيرگذاري بر رفتار يا كردار كه 

). شـناخت  2006پيـون،  ( شامل اقدام آشكار و يا اظهارات شفاهي مربوط به رفتار است

افكار اسـت و بـا اعتقـادات ارتبـاط دارد، عواطـف؛ شـامل احساسـات و         كننده منعكس

وخويي است كه مردم در پاسخ به مواجه شدن بـا يـك موضـوع نگرشـي از خـود       خلق

دهند و رفتار اقدامات آشكار يك فـرد و يـا قصـد انجـام يـك كـار در جهـت         بروز مي

كـه اگـر نگـرش     كنـد  ) بيان مـي 1974( فيشبناز طرفي،  موضوع نگرشي است (همان).

بيني كند و رفتار تا زماني كه نگرش مثبـت   تواند رفتار فرد را پيش خاصي ايجاد شود مي

                                                      

1. Pyun       2. Fishbein        3. James 

4. Pollarie     5. Mittal         6. product information 

7. social role and image           8. hedonism/pleasure 

9. annoyance/irritation 



184 v 1396بهار ) / 89(پياپي  1م/ شماره چهار هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

توان گفت كه هرگـاه نگـرش مثبتـي     بنابراين مي )؛2009، 1جس( كند باشد ادامه پيدا مي

توان انتظار داشت كـه رفتـار ورزشـي در آنـان      نسبت به ورزش در افراد ايجاد شود، مي

 و ادامه پيدا كند.بروز يابد 

اي ) نشان داد كه بـا پوشـش رسـانه   2015و همكاران ( 2هاي اوكومورا نتايج پژوهش

حوادث و تصادفات بيماران صرعي، آشنايي بيماران با ايـن حـوادث، افـزايش و ميـزان     

در مـورد پيامـدها بيـان    اي  با مطالعهنيز ) 2015( 4پتيو  3وقوع آنها كاهش يافت. برينول

 5سـينق  كنـد.  تغيير مي ،گيرند افراد زماني كه در معرض تلويزيون قرار مي نگرش؛ كردند

هاي ترسناك بر روان، رفتار و نگرش كودكان بيان كـرد   ) در پژوهش، تأثير برنامه2014(

6خان كمال و
اي در خصوص تـأثير تبليغـات تلويزيـوني بـر      ) با مطالعه2014و شهريار ( 

هاي خوب و بـد تبليغـات    كودكان نسبت به جنبهنگرش كودكان، منفي تأكيد كردند كه 

آگاهي بيشتري دارند و به همين دليل، بايد قبـل از تهيـه تبليغـات، كودكـان را در نظـر      

هاي تلويزيـوني و   ) در مطالعات خود در مورد تأثير برنامه2013گرفت. حسن و دانيال (

ويزيـون بيشـتر از   تبليغات در مدرسه رفـتن نوجوانـان بيـان كردنـد كـه نوجوانـان از تل      

ساعت از وقت هر روز خود را صـرف   3تا  2كنند و حدود  هاي ديگر استفاده مي رسانه

كنند، آنان تلويزيون را بـراي مطالـب مختلفـي كـه ارائـه       هاي تلويزيوني مي ديدن برنامه

هاي تلويزيوني رفتارهاي مختلف آنان را تحت تأثير قرار  كنند و برنامه دهد، تماشا مي مي

اي در مورد رسانه و نقش آن بر ورزش بيان  ) با مطالعه2012دهد. ناظمي و هدايتي ( مي

) نيـز بـا   2011گذارند. پيون و جيمز ( ها بر عملكرد ورزشكاران تأثير مي كردند كه رسانه

اي در خصوص نگرش به تبليغات از طريـق ورزش بيـان كردنـد كـه ورزش بـه       مطالعه

شـود.   دات و نگرش نسبت به تبليغات در نظر گرفته ميكننده بين اعتقا عنوان يك تعديل

هاي آنان افزايش اطالعات مثبت در مورد محصول، نگرش نسـبت بـه    اساس گزارش بر

آلـي از   دهد. تصويرسازي از طريق ورزش نيز تصوير ايده تبليغات را تحت تأثير قرار مي

                                                      

1. Jess       2. Okumura       3. Brinol 

4. Petty      5. Singh          6. Kamal Khan 
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جـويي در   مي و لـذت دهد كه بر نگرش افراد تأثير مثبت دارد و سـرگر  محصول ارائه مي

و همكـاران   1بـاالرد شـود.   برنامه مورد نظر باعث نگرش مثبت براي خريد محصول مي

كننده مردم بـراي   هاي جمعي را بهترين هدايت ) در پژوهش خود، تماشاي رسانه2009(

 دانند. پرداختن به تمرين و فعاليت مي

ا در گسـترش  هـ  اي در خصوص نقـش رسـانه   ) با مطالعه1394صابري و همكاران (

سـازي، آمـوزش و    رساني، فرهنگ ورزش همگاني كشور بيان كردند كه به ترتيب، اطالع

هاي جمعي هستند. ناصري   ترين داليل توسعه ورزش همگاني براي رسانه مشاركت مهم

دار  اي در خصوص نقش رسانه در اشاعه ورزش همگـاني زنـان خانـه    ) با مطالعه1394(

دار يكـي از كارآمـدترين و    يشرفت ورزش همگاني زنان خانـه بيان كرد كه رسانه براي پ

 نقـش اي بـر روي   ) بـا مطالعـه  1393هاسـت. صـادقيان و همكـاران (    مؤثرترين بخـش 

 همگـاني بيـان كردنـد كـه در     ورزش به همدان شهر مردم گرايش در جمعي هاي رسانه

 از مردم سازي آگاه ها، رسانه نقش ترين مهم همگاني، ورزش به همدان شهر مردم گرايش

 همگاني ورزش مورد در رساني اطالع و تبليغ نقش آنها، كمترين و همگاني ورزش فوايد

اي توصيفي ـ تحليلـي در    ) با مطالعه1392خالديان و همكاران ( .است آن هاي همايش و

 هاي اند كه رسانه ورزش اظهار كرده توسعه و گسترش در جمعي هاي رسانه نقشمورد 

 عمـومي نقـش   افكـار  بـر  گذارتأثير ارتباطي پل و اطالعاتي هاي زرگراهب مثابه به جمعي

 و اجتمـاعي  مشـاركت  آمـوزش،  سـازي،  گفتمـان  رسـاني،  اطـالع  فراينـد  در مهمـي 

 بر آن كردن فراگير و و توسعه كشور اعتالي ورزش و جامعه در ورزشي سازي فرهنگ

صيفي ـ تحليلـي در مـورد    اي تو ) با مطالعه1392يميني فيروز و همكاران ( .دارند عهده

هـاي جمعـي    هاي جمعي در توسعه ورزش همگاني بيان كردنـد كـه رسـانه    نقش رسانه

هاي خود نقش بسزايي در توسعه و پيشـرفت   ريزي توانند با توجه به اهداف و برنامه مي

) 1390هاي منظمـي و همكـاران (   نتايج پژوهشورزش بويژه ورزش همگاني ايفا كنند. 

 فرهنگ و ترويج توسعه با توانند مي صداوسيما بويژه جمعي هاي رسانهه نيز نشان داد ك

                                                      

1. Ballard 
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 و جسـماني  مثبـت  اتتـأثير  و سـودمندي  مـورد  در رساني اطالع زنان، در ميان ورزش

 غلـط  رسـوم  آداب و فرهنگي هاي نارسايي با بانوان، مقابله ورزش و بدني تربيت رواني

 شركت براي زنان در انگيزه ايجاد و قتشوي بر زمينه، عالوه اين در كشور مناطق برخي

 كشـور  در بـانوان  و ورزش بـدني  تربيـت  توسعه و ترقي پله به ورزشي، هاي فعاليت در

) در پژوهش خود به اين نتيجه دسـت يافتنـد   1390نژاد ( آقاجاني و نادري .شوند تبديل

بت بـه  گذارنـد و تلويزيـون نسـ    جمعي در تشويق افراد به ورزش تأثير كه وسايل ارتباط

تـر   جمعي در اشاعه يك امر فرهنگي در زندگي افراد جامعـه پررنـگ   ساير وسايل ارتباط

 هـاي  رسـانه   چهارگانه نقشاي در خصوص  ) با مطالعه1390است. مرادي و همكاران (

 هـاي  رسـانه  تأثير اند كه با وجود همگاني اظهار كرده ورزش فرهنگ توسعه ورزشي در

 ايـن  بـه  مطلوبي و مناسب توجه ورزشي هاي ، رسانههمگاني ورزش توسعه بر ورزشي

 اختصـاص  همگـاني  ورزش بـه  را الزم زمـان  خـود  ريـزي  در برنامـه  و ندارنـد  مسئله

 .اي اسـت  حرفـه  و قهرمـاني  هـاي  ورزش مختص ها سازي برنامه بيشتر كه چرا دهند نمي

هـا بـر   سـانه ) نيز نشان داد كه ميزان تأثير ر1390هاي باصري و همكاران ( نتايج پژوهش

نگرش مخاطبان، در حد زياد و بر رفتار آنان، در حد متوسط است. حسيني و همكـاران  

 لحاظ از هم رفاه بانك تلويزيوني ) در پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه تبليغات1388(

 داشـته  مثبـت  اثـر  مشـتري  ميـزان جـذب   بوده موفق فروش هم از لحاظ و آثار ارتباطي

 بوده است. آيدا چهارگانه مدل بر طبقمن اين تبليغات است.

هـاي جمعـي، بـه بررسـي      هاي انجام گرفته در زمينه رسـانه  در ايران، بيشتر پژوهش

هـاي ورزشـي در     بر نقش برنامه اند و كمتر ها در توسعه ورزش پرداخته نقش اين رسانه

يـد  تأكهـاي ورزشـي    تغيير نگرش افـراد و تـداوم و پايبنـدي بـه مشـاركت در فعاليـت      

كه بررسي موضوع تغيير نگرش ازجمله موضوعات مهمي اسـت كـه    ي حال دراند.  داشته

ير بگذارد و رفتار مثبت را در آنان تقويـت  تأثتواند بر شناخت، عواطف و رفتار افراد  مي

 )1انـد از:   هايي كه پژوهش حاضر درصدد پاسخگويي به آن است، عبارت كنند. پرسش

ير نگرش مخاطـب  تأث) 2اثرگذار است؟  گرش مخاطبآيا برنامه ورزش صبحگاهي بر ن
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ينكـه مـدل   ا) آيا رفتار بر تعهد فرد اثرگذار اسـت؟ بـا توجـه بـه     3روي رفتار چيست؟ 

شــماتيك از نگــرش چــارچوبي مفهــومي در مــورد رســانه و نگــرش از ورزش فــراهم 

ن آورد، از آن براي ارزيابي اثربخشي برنامه تلويزيـوني ورزش صـبحگاهي و نقـش آ    مي

) 2006اين مدل برگرفته از پژوهش پيون ( در تعهد ورزشي مخاطبان استفاده شده است.

 است كه تعهد ورزشي نيز به آن اضافه شده است.

 مدل مفهومي پژوهش .1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش شناسي روش

ه انجـام شـد   ميداني شكل به كه است همبستگي نوع از آن طرح و توصيفي پژوهش اين

 تشـكيل  مخاطبان برنامه تلويزيـوني ورزش صـبحگاهي   را پژوهش آماري جامعه .است

و از طريق سـامانه پيـامكي برنامـه، طـي بـازه      هدفمند ها به صورت دهند. اين نمونه مي

پيامـك از مخاطبـان در ايـن بـازه      218اند. تعداد  انتخاب شده 1394زماني مهر تا اسفند 

 رفتار

موضوع 

 محرك

نگرش 

 مخاطب
 تمايل

ايجاد 

 عالقه

 شناخت

 تعهد
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نفـر از آنـان از طريـق تمـاس تلفنـي       163ها با  ري دادهزماني ارسال شده و براي گردآو

پرسشنامه نيز به روش گلوله برفي در سـطح اسـتان    119ارتباط برقرار شده است. تعداد 

پرسشنامه، تكميل و به عنوان نمونه مـورد   282مازندران توزيع شده و در نهايت، تعداد 

هـاي   پرسشنامه استاندارد ويژگياز چهار ها دادهبراي گردآوري  .تحليل قرار گرفته است

، 68/0اسـكانالن و همكـاران بـا پايـايي      1دموگرافيك، پرسشـنامه مـدل تعهـد ورزشـي    

يافته الگوي رفتـاري بـر    و پرسشنامه تعديل 74/0) با پايايي 2006پرسشنامه يانگ پيون (

AIDAاساس مدل 
مـدل تعهـد ورزشـي      استفاده شده است. پرسشنامه 88/0با پايايي  2

كننـده و نگـرش    هاي ورزشي را سنجيده و پرسشنامه پيون عامل تحريك به فعاليت تعهد

ابعاد شناختي، عـاطفي و رفتـاري   نيز  AIDA را مورد بررسي قرار داده است. پرسشنامه

(خيلي  1ارزشي ليكرت در دامنه  5اساس مقياس  ها بر افراد را اندازه گرفته است. پاسخ

از نظـر    اند. براي تعيين روايي محتوايي اين پرسشـنامه  ه(خيلي زياد) تنظيم شد 5كم) تا 

بهـره   توصـيفي  آمـار  ها از تن از استادان صاحبنظر در اين زمينه و براي توصيف داده 10

كرونبـاخ و   آزمـون آلفـاي   از هـا  براي تحليل اسـتنباطي داده  گرفته شده است. همچنين

 از علـي  مـدل  قالـب  در هـا متغير ميـان  روابـط  تعيين براي و ضريب همبستگي پيرسون

 افزارهـاي  نـرم  فوق با استفاده از هاي آزمون انجام در. شده است گرفته بهره تحليل مسير

 .اند انجام شده Amos و SPSS آماري

 هاي پژوهشيافته

 هاي توصيفييافته الف)

شناختي نشان داد كه از كل نمونـه آمـاري، بيشـترين تعـداد      هاي جمعيتبررسي ويژگي

درصـد از آنهـا زن و    4/62سال بوده اسـت.   60تا  51ها بين  د سن آزمودنيدرص 7/50

درصـد   5/2دار و هـا خانـه  درصد از آزمـودني  9/53اند. همچنين  درصد مرد بوده 6/37

 اند. دانشجو بوده

                                                      

1. The Sport Commitment Model Scale      2. Awareness, Interest, Desire, Action 
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 هاي استنباطييافته ب)

هاي تحليـل مسـير مـاتريس همبسـتگي اسـت، در      با توجه به اينكه زيربناي اصلي مدل

 ماتريس همبستگي بين متغيرهاي پژوهش ارائه شده است. 1 جدول

 متغيرهـاي  ميان روابط تمامي پيرسون، همبستگي آزمون از حاصل نتايج به توجه با 

 . بـر دارد متغيرها ميان مستقيم رابطه وجود از است كه حكايت دار امعن و پژوهش مثبت

 حـاكي  و يرها، مطلوبمتغ ميان همبستگي ضرايب كه دريافت توان مي 1 اساس جدول

متغيرهاسـت، يعنـي بـا افـزايش ديـدن برنامـه تلويزيـوني         مستقيم ميان ارتباط وجود از

كرد. در ادامـه، بـراي نشـان    ورزش صبحگاهي، متغيرهاي ديگر نيز افزايش پيدا خواهند 

هاي پژوهش از روش تحليل مسير استفاده شده است. در اين مـدل   دادن تأثير بين مؤلفه

در نظـر   )موضـوع محـرك  متغير مسـتقل ( ويزيوني ورزش صبحگاهي به عنوان برنامه تل

 گذارد.گرفته شده كه بر روي نگرش مخاطبان تأثير مي

 ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق .1جدول 

 
موضوع 

 محرك
 نگرش

ايجاد 

 عالقه
 تعهد شناخت تمايل رفتار

موضوع 

 محرك

1       

 نگرش
**

17/0 1      

ايجاد 

 هعالق

... 
**

66/0 1     

 ... رفتار
**

19/0 
**

35/0 1    

 ... تمايل
**

28/0 
**

50/0 
**

72/0 1   

 ... شناخت
**

35/0 
**

62/0 
**

43/0 
**

39/0 1  

 ... ... تعهد
**

17/0 
**

63/0 
**

51/0 
**

46/0 1 

*p<0.05. **p<0.01. 
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ر مثبت و معنـاداري دارنـد   شود، تمامي مسيرها تأثيمشاهده مي 2طور كه در جدول  همان

 ايـن  ) كه تـأثيري معنـادار امـا معكـوس اسـت. در     β=-34/0به جز تأثير عالقه روي تعهد (

 دامنـه  در 8/2آنهـا   نسـبت  اسـت كـه   10آزادي  درجـه  با 28با  برابر دو خي پژوهش، مقدار

 داراي مقــادير )=NFI= 982/0 CFI,973/0( بــرازش هــايشــاخص. دارد قــرار مطلــوب

 .است 08/0با  برابر نيز RMSEA مقدار. هستند دار معنا درصد 5 سطح در و لقبو قابل

 ضرايب استاندارد اثربخشي برنامه تلويزيوني بر نگرش مخاطبان .2 جدول

 .اسـت  شپژوه پيشنهادي مدل برازش كامل دهنده تحليل مسير نشان از حاصل نتايج

روي نگـرش تـأثير مسـتقيم     )وضوع محـرك متغير مستقل (مدهد كه  نشان مي 3جدول 

دارد و اثر آن بر روي شناخت، عالقه، تمايل، رفتار و تعهد غيرمستقيم است. نگرش نيز 

 روي شناخت، عالقه، تمايل و رفتار تأثير مستقيم و روي تعهـد تـأثير غيرمسـتقيم دارد.    

CFI NFI CMIN/DF RMSEA Pvalue 

982/0 973/0 8/2 08/0 000/0 
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دهد كه شناخت، عالقه، تمايل و رفتـار  صل از پژوهش نشان ميهاي حا در نهايت، يافته

روي تعهد تأثير مستقيم دارند و نوعي رابطه دوسويه بين عالقـه بـا تمايـل و تمايـل بـا      

 رفتار برقرار است.

 تأثيرات اثربخشي برنامه تلويزيوني بر نگرش مخاطبان .3 جدول

 اثر متغيرها
 متغيرها

 مستقيم مستقيم غير كل

 موضوع محرك ---> نگرش 15/0 -- 15/0

 موضوع محرك ---> شناخت -- 10/0 10/0

 موضوع محرك ---> عالقه -- 11/0 11/0

 موضوع محرك ---> تمايل -- 08/0 08/0

 موضوع محرك ---> رفتار -- 08/0 08/0

 موضوع محرك ---> تعهد -- 05/0 05/0

 نگرش ---> شناخت 69/0 -- 69/0

 نگرش ---> قهعال 78/0 -- 78/0

 نگرش ---> تمايل 56/0 -- 56/0

 نگرش ---> رفتار 54/0 -- 54/0

 نگرش ---> تعهد ورزشي -- 37/0 37/0

 شناخت ---> تعهد ورزشي 41/0 -- 41/0

 عالقه ---> تعهد ورزشي -34/0 -- -34/0

 تمايل ---> تعهد ورزشي 24/0 -- 24/0

 رفتار ---> تعهد ورزشي 40/0 -- 40/0

---< تمايل 20/0

< 
 عالقه

---< رفتار  62/0 

< 
 تمايل
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 گيري بحث و نتيجه

 و صـبحگاهي  ورزش تلويزيـوني  هـاي  برنامه هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي

دهد كـه رابطـه معنـاداري     مخاطبان بوده است. نتايج نشان مي ورزشي تعهد بر آن نقش

 از سوي مخاطبان وجود دارد. ها و انجام فعاليت ورزشي بين تماشاي اين برنامه

هاي تلويزيوني ورزش صـبحگاهي بـر    ها حاكي از اين است كه برنامههمچنين يافته

)، 2015( ها با نتايج مطالعات اكومورا و همكـاران  نگرش مخاطبان تأثيرگذارند. اين يافته

)، پيـون و جيمـز   2014خـان و شـهريار (   )، كمـال 2014( )، سـينق 2015برينول و پتي (

) همخـواني  1390) و نيـز باصـري و همكـاران (   1390نـژاد (  )، آقاجاني و نادري2011(

توان تحت تأثير قرار گـرفتن مخاطبـاني دانسـت كـه بـه       دارد، دليل اين همخواني را مي

 و همسوسازي با پيام آنها دارند.تغيير نگرش خود كنند و سعي در ها اعتماد مي رسانه

جاد شده بر اثر تماشاي برنامه تلويزيـوني، باعـث   نتايج ديگر نشان داد كه نگرش اي 

دهد. تغيير رفتار بـه   شود و آنان را به سمت ورزش سوق مي تغيير رفتار در مخاطبان مي

اين صورت است كه نگرش ايجاد شده باعث شـناخت مخاطـب از ورزش صـبحگاهي    

گـذارد  مـي  شود و در ادامه، اين نگرش به ترتيب روي عالقه، تمايل و رفتـار او اثـر  مي

) و كمترين تـأثير آن  78/0كه بيشترين تأثير نگرش روي عالقه مخاطب (با ضريب  چنان

)، باالرد و 2012). اين يافته با نتايج ناظمي و هدايتي (54/0روي رفتار است (با ضريب 

)، صـادقيان و همكـاران   1394)، ناصـري ( 1394)، صابري و همكاران (2009همكاران (

) همخـواني دارد. مخـاطبي كـه تحـت تـأثير      1392يان و همكاران () و نيز خالد1393(

گـردد،  رسانه نگرش خود را با آن همسو ساخته است، به دنبال تغيير در رفتار خود مـي 

شـود، مخاطـب    هـاي يافـت شـده مشـاهده مـي     با توجه به نتايجي كه در اكثر پـژوهش 

توانـد  اسـت و ايـن مـي    مند به اجراي فراميني است كه از سوي رسانه صادر شده عالقه

 هاي ذكر شده باشد.دليل همسويي نتايج پژوهش حاضر با پژوهش

مخاطب به سمت ورزش سوق داده شده بايـد ديـد كـه چقـدر بـه      اينكه با توجه به 

ها متعهد است. نتيجه ديگر پژوهش نيز نشان داد كه شناخت، تمايـل  اجراي اين فعاليت



 v193 ... تلويزيوني ورزشي و نقش آن بر تعهد ورزشي مخاطبانهاي  اثربخشي برنامه

 

و ايـن مقـدار در    تعهـد ورزشـي ورزشـكار دارنـد    و رفتار، تأثير معنادار و مثبتـي روي  

 )1388( همكـاران  و حسـيني  نتـايج  بـا  يافتـه  شناخت بيش از ساير مـوارد اسـت. ايـن   

دارد، اما تأثير عالقه بر تعهد مخاطبان، تـأثيري   همخواني) 2011( جيمز و پيون همچنين

 معنادار و معكوس است.

پيشنهاد داد تـا بـين    AMOSافزار در ادامه، به منظور برازش بهتر مدل پژوهش، نرم

و تمايل با رفتار همبستگي ايجاد شود؛ با توجه به مقادير  متغيرهاي ايجاد عالقه با تمايل

) و تمايـل بـا رفتـار    β=2/0به دست آمده، نتايج همبستگي بين ايجاد عالقه بـا تمايـل (  

)62/0=βهمچنين تمايل بـا   ) نشان داد كه تأثير مثبت و معناداري ميان عالقه با تمايل و

كند كه هرگاه تغيير نگـرش مخاطبـان بـر اثـر ديـدن      رفتار وجود دارد، اين تأثير بيان مي

شـود و شـخص    باعث ايجاد عالقه به انجام حركات ورزشي مي تلويزيوني باشد،برنامه 

كند تا به سمت فعاليت ورزشي برود؛ هنگامي كه اين تمايل به وجود آمد تمايل پيدا مي

اقدام به فعاليـت  دهد كه شخص بر اثر اين تمايل،  بين تمايل و رفتار نشان مي همبستگي

 كند.ورزشي مي

هـاي تلويزيـوني و   به طـور كلـي، يكـي از عـواملي كـه در تهيـه و سـاخت برنامـه        

هاي ورزشي نقش دارد اين است كه برنامـه اثربخشـي الزم را بـر روي    بخصوص برنامه

كه ايجاد كـرده  فرهنگي به انجام فعاليت كند و يا با  مخاطب داشته باشد و او را تحريك

است، تغيير رفتاري را در مخاطبان به وجود آورد. اين امر در خصوص ورزش و بـويژه  

ورزش همگاني اهميت بيشتري دارد. وقتي جامعه به دنبال نهادينه كردن ورزش، آن هـم بـه   

بـه عنـوان يكـي از وسـايل      نحوي ارزان و قابل دسترس براي همه اقشار اسـت، تلويزيـون  

كه در پژوهش حاضـر  همان طور تواند در اين زمينه به ايفاي نقش بپردازد.  جمعي مي  ارتباط

هاي ورزش صـبحگاهي بـه عنـوان عامـل محركـي       نشان داده شده است، تلويزيون و برنامه

ند و آنـان  توانند بر نگرش مخاطبان مؤثر واقع شو اند كه مي در نظر گرفته شده(متغير مستقل) 

هاي ورزشـي سـوق دهنـد. همچنـين مشـاهده شـده اسـت زمـاني كـه           را به سمت فعاليت

ــب ــت  مخاطــ ــه ورزش و فعاليــ ــناختي روي بــ ــي  شــ ــاي ورزشــ ــي هــ  آورد،  مــ
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تـوان  ها را دنبال كند و اين خود حاكي از آن است كـه مـي  شود تا اين فعاليت متعهد مي

 ن براي مخاطبان فراهم آورد.ها و بويژه تلويزيوبستر الزم را از طريق رسانه

سـازان ورزشـي يـا تـالش بيشـتر در سـاخت       شود كه مـديران و برنامـه  پيشنهاد مي

اي باشند كه نيـاز مخاطبـان    هاي توليد شده به گونه هاي ورزشي، سعي كنند برنامه برنامه

را برآورده سازند و به ابزاري براي معرفي ورزش و توسعه آن در جامعه تبـديل شـوند.   

دهنده خدمات راديويي و تلويزيوني بايد در شـيوه   نه ملي به عنوان تنها سازمان ارائهرسا

هاي ورزشي دقت نظـر بيشـتري داشـته باشـد      ها بخصوص برنامهتوليد و ساخت برنامه

اي بتوانـد بـا محتـواي مناسـب،     دهد، اگر برنامـه كه نتايج پژوهش نشان مي زيرا همچنان

ب به اين تغييـر رفتـار، متعهـد و وفـادار خواهـد مانـد.       نگرش فرد را تغيير دهد، مخاط

توان در اينجا ارائه داد اين است كه در توليد محتوا (در اين مورد پيشنهاد ديگري كه مي

ورزشي) از يك تيم راهبردي يا اتاق فكر استفاده كنند و يا از قبل نيازسـنجي شـود كـه    

اي آموزشـي اسـت. سـاخت برنامـه بـر      هـ هاي مخاطبان در امر برنامه كدام موارد از نياز

شـود  تواند اثربخشي بيشتري داشته باشد. در نهايت توصـيه مـي  اساس نظر مخاطبان مي

پژوهشگران عرصه رسانه و ورزش سعي در معرفي راهكارهايي داشته باشند كـه بتوانـد   

سازان رسانه كمك كند تا به بهتـرين شـكل توليـدات خـود را بـراي      به مديران و برنامه

 عرفي و توسعه ورزش ارائه دهند.م
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