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شکده ورزشی علوم و بدنی تربیت .گروه1 شگاه مرکزي، تهران واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت ي ،دان س آزاد دان  المیا
ستادیار گروه2ایران تهران، شکده ورزشی علوم و بدنی تربیت .ا  رکزي،م تهران واحد ورزشی، علوم و بدنی تربیت ي ،دان
شگاه ستادیار گروه3ایران تهران، اسالمی آزاد دان شکده ورزشی علوم و بدنی تربیت . ا  ورزشی، معلو و بدنی تربیت ي ،دان

شگاه مرکزي، تهران واحد شیار گروه4ایران تهران، اسالمی آزاد دان شکده ورزشی علوم و بدنی تربیت . دان  بدنی تربیت ي ،دان
شگاه مرکزي، تهران واحد ورزشی، علوم و  ایران تهران، اسالمی آزاد دان
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 چکیده

خته ایران انجام شد. روش پژوهش آمی ورزش شبکه در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی مدل
مصاحبه با متخصصان، کدها به  16بود. پس از انجام عمیق احبه آوري اطالعات در مرحله کیفی از طریق مصکمی) بود. ابزار جمع-(کیفی

. با انجام فرآیند و با استفاده از رویکرد استراوس و کوربین صورت گرفت زمانهمصورت ها بهتحلیل دادهونظري رسیدند. تجزیهحد اشباع
 مقوله 5 و وممفه 25قالب  در که آمدبه دست  غیرتکراري اولیه کد 114انتخابی) در نهایت تعداد و اي (باز، محوري مرحله کدگذاري سه

ه کهاي پژوهش نفر از نمونه 360شدند. سپس این مفاهیم در یک پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از کار کیفی در اختیار  بنديطبقه
 و روایی صوريهاي ورزشی بانوان و دانشجویان رشته مدیریت ورزشی بودند، قرار داده شد. شامل بانوان ورزشکار، مخاطبین برنامه

 ساختاري تمعادال بر مدل مبتنی تحلیل عاملی تأییدي وسیلهبه آن سازهروایی  و نظرصاحب اساتید از گروهی توسط پژوهش ابزار محتوایی
-مو براي تحلیل آمار استنباطی از نر اي تعیین حجم نمونه در بخش کمیبر 25ورژن  SPSS Sample Powerافزار شد. از نرم تأیید

-مهبرنا وريبهره مدلگیري نشان داد که هاي برازش مدل اندازهشاخصاستفاده شد. نتایج  23ورژن  AMOS و25ورژن  SPSS افزارهاي
علّی، " ساختاري بیانگر آن بود که همۀ متغیرهاي در پایان نتایج برازش مدل .استاز شرایط مطلوبی برخوردار ایران  ورزش تخصصی هاي

ر حوزه بانوان دوري کانال ورزش بهره که گفت توانمی نهایت در کنند.برازش مدل را تأیید می "گر، راهبردها و پیامدهااي، مداخلهزمینه
هاي ورزشی در حوزة ورزش شده براي تهیۀ برنامهوارد شناساییرو الزم است براي محقق این امر مافزاید، ازاینبر ارتقاي ورزش بانوان می

 بانوان لحاظ گردد.
 

  هاي کلیديواژه

بانوان. ورزش ،ورزش وري، شبکهبهره
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 مقدمه

 تریناصلی از یکی خود، با مخاطبان کردن همراه

 تأثیر بدون هارسانه. رودمی شمار به هارسانه هايمأموریت

 فقط و نیستند زنده ايرسانه هدف، مخاطبان رفتار یا فکر بر

 اهم از یکی 1سازيجریان. )5را دارند ( رسانه یک شمایل

 این به رسیدن براي تواندمی رسانه یک که است کارهایی

 وسایل ها،رسانه وظایف به توجه با. دهد انجام مقصود،

 خود، آموزشی و خبري وظایف راستاي در جمعیارتباط

 خود مخاطبان اطالع به را ورزشی وقایع و رویدادها و اخبار

 و آموزش براي الزم اطالعات دیگر طرف از و رسانندمی

 قرار هاآن اختیار در را ورزشی مختلف هايرشته فراگیري

 و قوانین ورزشی،-علمی جدید دستاوردهاي نیز و دهندمی

 وسایل. آموزندمی مخاطبان به را ورزشی جدید قواعد

 ورزشی مهم هايرقابت که حساسی مقاطع در جمعیارتباط

. دارند عهده به را رهبري و راهنمایی وظیفه شود،می انجام

 یا ورزشی واقعۀ یک با مردم برخورد چگونگی که ايگونهبه

 از پس را عمومی افکار مثالً هاست،آن عهده بر آن، از پس

 هايتحلیل با المللی،بین ورزشی هايناکامی و هاشکست

 و کنندمی دعوت آرامش به منصفانه نقدهاي و کارشناسانه

 ملی هايتیم تشویق و هاورزشگاه در حضور براي را مردم یا

 عاملی آن ارتباط مفهوم در رسانه ).10،1( کنندمی تحریک

 درواقع دهد انتقال مخاطب به را پیام تواندمی که است

. است رسانیپیام کارشان جمعیارتباط وسایل یا هارسانه

سازي دارند. مردم، ها امروز نقش مهمی در واقعیترسانه

ها در رسانهفهمند. نگرند و میها میدنیا را از منظر رسانه

خود نقش مهمی دارند.  ۀاز خود و جامع هاانسانتعریف 

سازي و ها تبدیل به یکی از عناصر مهم هویتامروزه آن

ها امروز رسانهکه با توجه به این .)3اند (جویی شدههویت

براي دنبال ، آحاد جامعهسازي دارند. نقش مهمی در واقعیت

                                                           
1. Streaming 

ها اي به رسانهجه ویژهکردن واقع اتفاق افتاده در دنیا تو

 .)15( دارند

 اخیر هايسال در که فرهنگی و اجتماعی مسائل از یکی

 داده قرار تأثیر تحت را مردم آحاد و داشته چشمگیري رشد

 افراد ورزشی رفتار و عادات است؛ ورزش و بدنیتربیت است

 همگانی ورزشی، مسائل در آنان باورهاي و هانگرش جامعه،

 هايگرایش متقابل تأثیر تحت همگی ورزش، توسعۀ و شدن

 حمایت هايراه از یکی است، گرفته قرار هارسانه و جامعه

 مطالب رویکرد ها،نگرش و باورها این و ورزش توسعۀ از

 هايیافته گسترش اساس همین بر است. جمعی هايرسانه

 آگاهی و جامعه عمومی فرهنگ و بهداشت رشد علمی،

 روي موجب تندرستی در ورزش تأثیرات از مردم روزافزون

 به ايپدیده ظهور و بدنی هايفعالیت به مردم عموم آوردن

رسانه و ورزش نقش  ).16،13(است  شده » ورزش« نام

هاي میان انواع مختلف رسانه مهمی در جامعه دارند. از

ورزشی، تمرکز بر تلویزیون، رادیو، مطبوعات و اینترنت 

قایسه با سینما، و کتاب در تماس ضروري است، چراکه در م

). از میان 9آنی یا مستمر با اکثر افراد جامعه هستند (

هاي گروهی تلویزیون عامل اصلی انتخاب شده است. رسانه

کردن اوقات فراغت  تلویزیون عامل و عنصر اصلی در پر

گزارش شده است. تلویزیون به دلیل سطح گسترده 

هاي گروهی دیگر رسانهمخاطب، نقش زیادي در مقایسه با 

منزلۀ هاي اخیر، ورزش تلویزیونی به). در سال4دارد (

-اي با تأثیر جهانی، تغییرات وسیعی در دامنه فعالیتپدیده

ها، کاربرد عمومی، درآمد و توسعه داشته است ها، فناوري

)11  .( 

عنوان عامل مهم و مؤثر در زندگی فردي و ورزش به

هاي مختلف جامعه و در ه بخشاجتماعی انسان، موردتوج

ترین ها یکی از مهمسطح کالن، دولت قرار دارد، و رسانه

ابزارهاي اثرگذار در محورهاي مختلف توسعۀ ورزش هستند 
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ها در و با توجه به تنوع و تعداد رویداد و اخبار و برنامه

اي بدیهی حرفه –هاي پرورشی، همگانی، قهرمانی ورزش

کننده مشکالت ورزش، تواند منعکساست تلویزیون می

سازي، تبلیغات و تحلیل علمی براي کمک به فرهنگ

-هاي ورزشی باشد. برنامههاي ورزشی و دیگر مقولهمؤلفه

هاي تخصصی در بحث ورزش بانوان یکی از مواردي است 

). 16تواند بر بهبود ورزش بانوان اثرگذار باشد (که می

ت که تأثیر بسزاي آن بر اي استلویزیون رسانۀ پر سیطره

عنوان جمعی بههیچکس پوشیده نیست. این وسیلۀ ارتباط

معیار نهایی مطرح شده است. تماشاچیان با بخش زیادي از 

محتواي آن آشنایی دارند، در میان برنامه تلویزیونی، برخی 

هاست که بیشتر مورد استقبال بینندگان قرار از آموزش

تأثیرهاي متقابل تلویزیون و گیرد (هنري،). گذشته از می

هاي ورزشی ورزش بر یکدیگر، توجه به محتوا و نوع برنامه

 ). در19،15در بحث بانوان از اهمیت باالي برخوردار است (

عنوان یک شبکه تخصصی حال حاضر شبکه ورزش به

ها، ترین آنوظایفی در قبال جامعه دارد که یکی از مهم

رزش بانوان است، زیرا در سازي یا آموزش در بحث وفرهنگ

هاي دیگر خیلی کمتر به بحث ورزش بانوان پرداخته شبکه

تواند در این مورد وقت اي که میشود و تنها شبکهمی

هاي تخصصی را براي افراد مخاطب بیشتري بگذارد و برنامه

). شبکه ورزش 13،12ارائه نماید شبکه ورزش است (

ش است که تمرکز عنوان یک شبکۀ تخصصی در بحث ورزبه

مسئولین این شبکه بر ساخت و تولید برنامه متعدد ورزشی 

هاي تخصصی در ابعاد مختلف است و همچنین پخش برنامه

عنوان آمیزي بهورزش است.  چراکه ورزش به نحو موفقیت

هاي کنندگان رسانهراهبرد جذب مخاطب از سوي تهیه

تخصصی  ها). شبکه10مختلف مورد استفاده گرفته است (

ورزش نقش کلیدي در افزایش عالقه عمومی به ورزش در 

کند، عالوه بر ایجاد عالقه، در ها را ایجاد میبین سایر شبکه

که نحويتواند اثرگذار باشد، بهبهبود وضعیت نیز می

دهنده دهنده نقاط قوت و همچنین نشانتواند نشانمی

هاي نامهنقاط ضعف هم باشد. پرداختن به بحث ورزش در بر

گیرد که هر بار در پخش این تخصصی در حالتی صورت می

ها از وجود کارشناسان و متخصصین مجرب بهره برنامه

هاي کارشناسی و چالشی خواهند خواهند برد و به بحث

-ها است میگیري از این بحثپرداخت، که درنهایت با بهره

). 12توان در بهبود وضعیت ورزش گام بلندي برداشت (

 که دهندمی تشکیل را جامعه هر جمعیت از بخشی انوانب

و  رویدادها در وجود دارد، که هاییدلیل محدودیت به

 به توجه با ).19کنند (نمی پیدا حضور ورزشی هايبرنامه

 حوادث و اخبار از بانوان آگاهی راه این موضوع، بهترین

 در هزینه، راحت حداقل با که هستند هارسانه جامعه،

 پوشش با توانندمی هارسانه پس گیرند.می قرار هاآن اختیار

 جذب زمینۀ رسانی،ورزشی، ضمن اطالع اخبار و رویدادها

طور که  گفته ). همان17کنند ( فراهم را ورزش به بانوان

عنوان یک شبکه تخصصی در امر ورزش شد شبکه ورزش به

دارد. در رسالت مهمی در اشاعۀ ورزش در بین آحاد جامعه 

-هاي رشتهتوان بیان کرد که، شناسایی چالشاین رابطه می

-هاي برنامهترین رسالتهاي ورزشی در حوزه بانوان، از مهم

 هاي تخصصی در این زمینه است. 

هاي موجود بدون شک بحث ورزش یکی از این چالش

بانوان و عدم توجه به ورزش بانوان است. در این رابطه کرمی 

) در پژوهشی با عنوان تحلیل محتواي 1398و همکاران (

هاي تلویزیونی کشور با رویکرد هاي ورزشی شبکهبرنامه

ورزش بانوان به این نتیجه دست یافتند که سهم بانوان از 

درصد و در مقابل براي  3/3ها زمان نمایش برنامهمدت

رشته  44و آقایان در  23درصد است، بانوان در  3/84آقایان 

اند. طی اجراي این شدهتلویزیون نمایش داده ورزشی در 

ورزشی زنده مربوط به بانوان  گونه مسابقهپژوهش هیچ

با ، بیان کرد )1398( ). قاسمی14نمایش داده نشده است (

شود عملکرد ضعیف گزارشگران پیشنهاد مینتیجۀ توجه به 
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رادیویی ورزش براي آموزش و توانمندسازي  ۀکه شبک

)، بیان 1394). رضائی (13د (ی اقدام کنگزارشگران ورزش

-کرد که تخصص، دسترسی به منابع، آزادي عمل بر بهره

وري کارکنان ادارة کل و معاونت خبر سازمان صداوسیما 

کند که ) اذعان می2020( 1). گارنهام8گذار است (تأثیر

 دارند، مستقیم اثر جامعه هنجارهاي و هاارزش بر هارسانه

گیرد، می بر در را جامعه افراد از بسیاري تعداد آن زیرا دامنۀ

وري الزم برخوردار هاي رسانه باید از بهرهرو برنامهازاین

در تحقیق  )1394( محمدي آقاي و ). تسلیمی20باشند (

-رسانه ورزشی برنامه خود به این نتیجه رسیدند که ساخت

 ايدوره و زمانی مقتضیات به توجه با بانو، مخاطبان براي اي

 مشیخط در مؤثر عوامل دیگر و ايرسانه محیط همچنین و

) بیان 2020( 2سول و همکاران. )3شود (می آغاز گذاري،

-هاي بخش شده توجه به نیازوري برنامهکردند براي بهره

یافتگی، امکانات و هاي مخاطبین و جامعه، میزان توسعه

توجه کرد تجهیزات مدرن و میزان بودجه و منابع مالی باید 

کارکردهاي  ) اثربخشی2022( 3). درنهایت بورگ19(

کاهش هنجارهاي اجتماعی گزارش  براي ايرسانه مختلف

 کردند همچنین اظهار شده است بین اهمیت رسانه

یافته هاي کشورهاي توسعهرادیو، و رسانه نسبت به تلویزیون

افزایی نقش دانش نیافته تفاوت وجود دارد وبه توسعه

 ).18رود (رین نقش رسانه به شمار میمؤثرت

هاي تخصصی در بحث بانوان یکی ساخت و تولید برنامه 

از مواردي است که کمتر به آن توجه شده است و توجه 

تواند اثرات مثبتی در پیشرفت ورزش بانوان ویژه به آن می

تواند داري هاي تولیدي زمانی میداشته باشد. برنامه

گیري کامالً کارشناسی شده باشد و با بهرهوري باشد که بهره

از نظرات کارشناسان و متخصصین تدوین شود. در این 

توجه به نظر  رابطه ایجاد یک الگوي مشخص که با

                                                           
1. Garnham 
2 . Coll 

تواند کارشناسان و متخصصان تدوین و طراحی گردد می

بسیاري از مشکالت موجود را کم کند. در واقع 

ي تخصصی ورزش هاتولیدکنندگان در امر ساختن برنامه

هاي بانوان با بهره بردن از یک الگوي جامع که به جنبه

توانند از مختلف ورزش بانوان توجه کرده است، می

هاي موجود بکاهند و برنامۀ موفقی را تولید کنند. سردرگمی

هاي تخصصی در حالتی پرداختن به بحث ورزش در برنامه

ها از وجود گیرد که هر بار در پخش این برنامهصورت می

-کارشناسان و متخصصین مجرب استفاده شود و به بحث

هاي کارشناسی و چالشی پرداخته شود. توجه اندك به 

ها ورزش بانوان باعث شد، شبکه ورزش نسبت به دیگر شبکه

توجه بیشتري به ورزش بانوان داشته باشد. لذا با توجه به 

این  خواهد بهشده، محقق در پژوهش حاضر میمطالب بیان

 شده مؤثر برسؤال پاسخ دهد که اعتباریابی عوامل شناسایی

 ایران ورزش شبکه در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه

 چگونه است؟

 

 شناسی تحقیق روش

جامعه ی این پژوهش از نوع آمیخته بود. شناسروش

 رسانه متخصصیناز نفر  16ي در بخش کیفی شامل آمار

 و ورزش حوزه فعاالن یا دانشگاهی تدریس سابقه داراي

 آن، با آشنا و رسانه در ورزش ترویج متخصصین رسانه،

 ورزشی،سازان برنامه ورزش،منصبان صاحب ونظران صاحب

 یماصداوس سازمان ورزشی مشاوران و گذارانیاستس

گیري غیر صورت نمونهگیري بهروش نمونه .دادند تشکیل

تنوع یا ناهمگونی  با حداکثر ، با انتخاب هدفمند و4احتمالی

به اشباع  پژوهشگرمصاحبه  16 از انجام استفاده شد. سپس

ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه . دادهنظري رسید

 صورتبهها وتحلیل دادهیهتجزآوري شدند. عمیق جمع

3 . Borg 
4 . Non probability 
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و با استفاده از نظریه داده بنیاد رویکرد استراوس  زمانهم

جامعه آماري در بخش صورت گرفت. ) 1997( 1و کوربین

هاي ورزشی کمی شامل بانوان ورزشکار، مخاطبین برنامه

بانوان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته مدیریت 

ورزشی بودند. براي تعیین حجم نمونه از توان آماري 

استفاده شد، در این تحقیق براي تخمین حجم نمونه بهینه 

کیل شده ) تش1/0و  05/0؛ 01/0ي، آلفااز سه سناریو (

است. محققین با توجه به متغیرهاي درگیر در مدل و دو 

؛ اندازه 9/0يآمارها با در نظر گرفتن توان یهفرضدامنه بودن 

سمپل پاور تعداد حجم  افزارنرمدر  05/0ي آلفاو  05/0اثر 

ها آوري دادهجمع). 29،25گردید ( برآوردنفر  360نمونه 

ه محقق ساخته در بخش کمی با استفاده از پرسشنام

-برگرفته از کار کیفی گردآوري شدند، با استناد از این یافته

 گویه شناسایی شد. پس 114گیري پژوهش با ها ابزار اندازه

-صاحب کارشناسی نظر دریافت و هاگویه این استخراج از

 روایی در مورد ورزشی) مدیریت اساتید از نفر 8( نظران

 پرسشنامۀ اصالحات، انجام و محتوایی پرسشنامه و صوري

با مقیاس پنج ارزشی  سؤال 114مؤلفه و  25نهایی با 

 یک در ادامه لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) تهیه شد. در

 ضریب از استفاده با پایایی پرسشنامه مقدماتی، مطالعۀ

 کرونباخ برآورد شد. درنهایت، پرسشنامه آلفاي همبستگی

 اصلی سؤاالت بخش و فردي مشخصات بخش دو در

 ) بینبانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهرهپرسشنامه (

 منظوربهگردید. در این پژوهش  توزیع پژوهش هاينمونه

ها از روش آماري توصیفی و استنباطی وتحلیل دادهیهتجز

بررسی روایی سازه ابزار  منظوربهاستفاده گردید. همچنین 

گیري از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد. کلیه اندازه

ي اس.پی.اس افزارهانرمها با استفاده از داده لیوتحلهیتجز

 انجام گرفت.  23نگارش  2، و آموس25نگارش 

 

 هاي پژوهشیافته

 که داد نشان نتایج توصیفی هايیافته از حاصل نتایج

 آماري نمونه از درصد 5/39و زن آماري نمونه از درصد 5/60

سن  يدارا ي% از نمونه آمار 8/9اند. همچنین بوده مرد

سن بین   يدارا ي% از نمونه آمار 7/42سال،  30کمتر از 

تا  41سن  يدارا ي% از نمونه آمار 3/42سال،  40تا  30

 50سن باالتر از  ي% از نمونه آماري دارا 2/5سال و  50

 ي% از نمونه آمار 4/6. میزان تحصیالت سال بودند

ارشد و  ی% کارشناس 9/42 ،ی% کارشناس 7/42 ،دیپلمفوق

 ي بود.% دکتر 4/8

 روایی و پایاییهاي شاخص  .1 جدول

 شاخص روایی و پایایی
CR AVE MSV ASV 

 AVEاز  ترکوچک AVEاز  ترکوچک 5/0از  تربزرگ 7/0از  تربزرگ
 433/0 340/0 529/0 825/0 عوامل علی
 478/0 331/0 /537 756/0 ايعوامل زمینه
 398/0 340/0 533/0 792/0 گرعوامل مداخله
 496/0 288/0 508/0 772/0 راهبردها
 645/0 385/0 799/0 952/0 پیامدها

 ؛CR>  3 7/0پایایی: 
 ؛ <5/0AVEو   <AVE (CR 4روایی همگرا: (

 AVE < ASV 6و AVE < MSV 5روایی واگرا: 

                                                           
1 . Strauss & Corbin 
2 . Amos 
3 . Composite Reliability 

4 . Average Variance Extracted 
5 . Maximum Shared Squared Variance 
6 . Average Shared Squared Variance 
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هاي با شاخص 1آمده از جدول شماره دستنتایج به

شده در هاي گزارشروایی و پایایی نشان داد که شاخص

دهنده این امر است روایی و دارند که نشان قبول قرارقابل

گیري از وضعیت مناسبی اندازهپایایی متغیرهاي مدل 

 از پس و هامصاحبه متن وتحلیلبرخوردار است. در تجزیه

 در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريپردازي بهرهمفهوم

 25 اولیه، مفهوم 114 باز، کدبندي مرحله در ورزش، شبکه

 شد. شناسایی گزینشی کد 5 و محوري کد

 است عددي مقدار عاملی ، بار2بر اساس نتایج جدول 

 و متغیر پنهان (سازه) یک میان رابطه شدت میزان که

 مسیر تحلیل فرآیند طی را مربوطه (شاخص) آشکار متغیر

 در شاخص یک عاملی بار هرچه مقدار کند.می مشخص

سهم  شاخص آن باشد، بیشتر مشخص سازه یک با رابطه

(عرب زاده و  کندمی ایفا سازه آن تبیین در بیشتري

باشد ضعیف است  3/0). اگر بار عاملی کمتر 1397رضازاده، 

 6/0تا  3/0شود. بار عاملی بین یم نظرصرفو از آن 

باشد بسیار مطلوب  6/0تر از است و اگر بزرگ قبولقابل

بیانگر  2). مقادیر برآورد شده در جدول شماره 23است (

هاي متغیر این است بارهاي عاملی مربوط به همه معرف

بانوان در وضعیت  ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره

 وريیگر همبستگی متغیر بهرهدعبارتبهمطلوبی قرار دارند، 

هاي این متغیر بانوان با معرف ورزش تخصصی هايبرنامه

یجه ابزار درنتشوند و در حد متوسط به باال برآورد می

 سنجش این متغیر از اعتبار عاملی برخوردار است.  

 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگیري عوامل علی بهرهمعادالت اندازه .2 جدول
 سطح

 معناداري
 بار

 عاملی
 محوري کدبندي اولیه کد

 کدبندي
 اصلی

001/0 تخصصیصورت به بانوان ورزشی هايرشته پوشش 50/0   

سازي برجسته
ورزش مقوله  

علّی عوامل  

001/0 بانوان ورزشی امورات درسازي شفاف 59/0   
001/0 پیام تولیدکنندگان بودن ورزشی 69/0   
001/0 بانوان ورزش براي تخصصیصورت به رسانه سواد ایجاد 67/0   
001/0 بانوان ورزش حوزه هايچالش به پرداختن 56/0   
001/0 بانوان ورزش برنامه تولید براي تخصصیصورت به ریزيبرنامه 59/0   

محتوا مدیریت  

001/0  66/0 
 تولیدي در بانوان ورزش با متناسبهایی بخش دادن قرار

هابرنامه  
001/0 تخصصی محتواي تولید راستاي درها برنامه دهیجهت 67/0   

001/0  72/0 
 تخصصی محتواي تولید هايتاکتیک و هاتکنیک فهم دانش

بانوان ورزش در  

001/0  68/0 
 در مستمر ویافته اي سازمانرسانه سواد برنامه از استفاده

بانوان ورزش حوزه  
001/0 اخالقی هايارزش ارائه 67/0   
001/0 بانوان ورزش هايخواسته و نیازهااساس  بر محتوا تولید 67/0   
001/0 اخالقی هايشاخص بر تأکید 66/0   
001/0 مفاهیمسازي ساده به توجه 60/0   
001/0 تولیديهاي برنامه به نسبتاعتمادسازي  به توجه 64/0   
001/0 علمی تفکر ترویج به توجه 48/0   
001/0 برنامه موضوع بودن روزبه 50/0   

 بارهاي است این بیانگر 2 جدول در شده برآورد مقادیر

 با مرتبط علی عوامل متغیر هايمعرف به مربوط عاملی

 وضعیت در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره

 دارند. قرار مطلوبی
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 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه ورياي بهرهگیري عوامل زمینهمعادالت اندازه .3 جدول
 سطح

 معناداري
اولیه کد عاملی بار محوري کدبندي  اصلی کدبندي   

001/0 مزایا و حقوق بودن عادالنه پرداخت 40/0   

انگیزشی عوامل  
 

 عوامل
ايزمینه  

001/0 تجربه و مدارك با متناسب پرداخت 45/0   
001/0 کارکنان اختیار در رفاهی امکانات دادن قرار 52/0   
001/0 دیگران جمع در کارکنان از تشکر و تقدیر 58/0   
001/0 سازمان در عضویت از کارکنان رضایت جلب 63/0   
001/0 شغلی مسیر در پیشرفت فرصت کردن فراهم 53/0   
001/0 گیريتصمیم در اعضا دادن مشارکت 65/0   
001/0 محتوا تولید نوین هايتکنیک از استفاده 62/0   

کارگیري به  
ايرسانه هايظرفیت  

001/0 تولید در اینفوگرافیکارگیري به 63/0   
001/0 تولید در گرافی مونشینکارگیري به 64/0   
001/0 تولید در نوینهاي رسانه از استفاده 59/0   
001/0 مخاطبانموردنیاز  محتواي تولید 53/0   

 تولیدنیازسنجی 
 محتوا

001/0 انتشار وساخت  در مخاطبان سلیقه به توجه 66/0   
001/0 مخاطب نیازهاي به پاسخگویی 63/0   
001/0 مخاطب عالیق به پاسخگویی 58/0   
001/0 اطالعات و ارتباطات يفناور يها مهارت يساز مفهوم 69/0   

 مستندات تولید
 مختص آموزشی
بانوان ورزش  

001/0  در بانوان ورزش مرتبط تخصصی دانش و آموزش از استفاده 68/0 
آموزشی متون  

001/0 بانوان ورزش با مرتبط آموزشهاي ضعف شناسایی 72/0   
001/0 بانوان ورزش با مرتبط آموزشی بسته تألیف 66/0   
001/0 کردن ساده 50/0   

محتوا شکل  

001/0 شناختیزیبایی هايمؤلفه از استفاده 54/0   
001/0 محتواي بصريهاي جذابیت 49/0   
001/0 تولید محتواي در هیجان درج 63/0   
001/0 مخاطب جامعه نیاز و تولیدات تناسب 65/0   
001/0 روزبه هايشیوه از استفاده 71/0   

 بارهاي است این بیانگر ،3 جدول در شده برآورد مقادیر

 با مرتبط ايزمینه عوامل متغیر هايمعرف به مربوط عاملی

 وضعیت در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره

 دارند. قرار مطلوبی

 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگر بهرهگیري عوامل مداخلهمعادالت اندازه .4 جدول

معناداري سطح اولیه کد عاملی بار  محوري کدبندي   
 کدبندي

 اصلی
001/0 خالقهاي حرکت برابر در مقاومت 72/0   

 و خالقیت نبود
 نوآوري

 عوامل
گرمداخله  

001/0 نوآوريهاي طرح براي خاص بودجه ندادن تخصیص 73/0   
001/0 هاسازمان سایر نوآوري و خالقیت از گیري الگو به توجه عدم 72/0   
001/0 تولیديهاي برنامه مورد در تبلیغات و بازاریابی در خالقیت نبود 48/0   
    

001/0 مخاطبان نیازهاي درستتشخیص عدم 67/0   
 ذائقه به توجه عدم

 مخاطبان
001/0 مخاطبان گرفتن نادیده 70/0   
001/0 کارشناسانه غیره و فردي نظرات اعمال 50/0   
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001/0 آقایان ورزش به بیشتر توجه 41/0   
 اهمیت درك عدم
 حوزه در برنامه تولید

بانوان ورزش  

001/0 بانوان ورزش به جنسیتی نگاه 43/0   
001/0 بانوان وآقایان  ورزش ندانستن مساوي 51/0   
001/0 فرهنگی فقر 58/0   
001/0 بانوان ورزش حوزه در برنامه تولید در مدیران استقالل نبود 71/0   

فردي استقالل عدم  
001/0 منطق بر احساسات و تعصبات غلبه 77/0   
001/0 بانوان ورزش به حراستی دیدگاه وجود 49/0   
001/0  تولید درشده تعیین پیش از و مشخص سیاست یک از استفاده 54/0 

هابرنامه  
001/0 اندازچشم نبود 48/0   

توجهیبی  
گذارانسیاست   

001/0 فرصت یکعنوان به بانوان ورزش به نکردن نگاه 51/0   
001/0 جامعه در بانوان ورزش نبودن اولویت 56/0   

 بارهاي است این بیانگر ،4 جدول در شده برآورد مقادیر

 مرتبط گرمداخله عوامل متغیر هايمعرف به مربوط عاملی

 وضعیت در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره با

 دارند. قرار مطلوبی

 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگیري راهبردهاي بهرهمعادالت اندازه .5 جدول

معناداري سطح اولیه کد عاملی بار  محوري کدبندي   
 کدبندي

 اصلی
001/0 بانوان ورزش بحث بهاندرکاران دست ویژه نگاه 61/0   

نهادي حمایت  

 راهبردها

001/0 بانوان ورزش توسعه بر دائمی نظارت و بانیدیده نقش ایفاي 66/0   
001/0 مهم موضوع یکعنوان به بانوان ورزش بهصداوسیما  توجه 54/0   
001/0 بانوان ورزش در غیردولتی هايتشکلاندازي راه و تشکیل 65/0   
001/0 ایجابی نظارت و رقابتی قوانین وضع در حقوقی انعطاف 61/0   
001/0 بانوان ورزش بهاي بودجه ردیف اختصاص 72/0   
001/0  شبکه توسط بانوان ورزش اجتماعی آموزشهاي جریان شروع 68/0 

 ورزش
001/0  منظوربه هاسیستم و هاتکنولوژي از استفاده و توسعه از تیحما 61/0 

 هابرنامه نیا ردنک قانونمند
001/0 ورزش شبکه در بانوان ورزش به دادن اولویت 70/0   
001/0 منتقدانه نگاه داشتن 84/0   

انتقادي تفکر  
001/0 نقادانه موضع اتخاذ 70/0   
001/0 انتقادي منظر از ارتباطوتحلیل تجزیه 59/0   
001/0 حوزه این در تولیديهاي برنامه انتقادي ارزیابی 51/0   
001/0 جامعه در بانوان ورزش نیاز درك 62/0   

 نیازسنجی

001/0 ورزش شبکه مدیران توسط سنجی مخاطب 55/0   
001/0 بانوان هاارزش و اعتقادات به توجه 65/0   
001/0 بانوان ورزش حوزه هايویژگی شناخت 60/0   
001/0 بانوان عواطف و احساسات به توجه 65/0   
001/0 هابرنامه تولید در مختلف سلیقه شناخت 66/0   
001/0  اینکنندگان تهیه براي ورزش و سیاست قدرت، رابطه آموزش 41/0 

 حوزه
001/0 آموزش صحیح آموزش 61/0   

001/0 حوزه این در ورزش شبکه مدیران آموزش 79/0   
001/0 هدف بر مبتنی آموزش 79/0   
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001/0 پست احراز درساالري شایسته 64/0   

سازمانی عوامل  
001/0 کار کیفیت بر کنترلی و نظارتیهاي سیستم مطلوب عملکرد 61/0   
001/0 کار محیط فیزیکی شرایط مناسب کیفیت 64/0   
001/0 عملکرد با شغلی مزایاي بین تناسب 51/0   
001/0 سازمانی توان و ظرفیت به توجه 64/0   
001/0 انسانیهاي سرمایه مدیریت 59/0   

 و ظرفیت به توجه
سازمانی توان  

001/0 مالی منابع و بودجه مدیریت 60/0   
001/0 حفاظتی و اطالعاتی فرآیندهاي مدیریت 60/0   
001/0 مادي منابع و تجهیزات به توجه 51/0   

 بارهاي است این بیانگر ،5 جدول در شده برآورد مقادیر

 با مرتبط راهبردهاي متغیر هايمعرف به مربوط عاملی

 وضعیت در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريبهره

 دارند. قرار مطلوبی

 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگیري پیامدهاي بهرهمعادالت اندازه .6 جدول
 سطح

 معناداري
 بار

 عاملی
 اصلی کدبندي محوري کدبندي اولیه کد

001/0  بانوان ورزش به نسبت آگاهی افزایش 62/0 
 در توانمندسازي

هاي برنامه ساخت
 ورزش حوزه مختص

 بانوان

 پیامدها

001/0  بانوان ورزش حوزه در برنامه تولید متخصصینرفتن  باال 62/0 
001/0  خود هايانتخاب به نسبت تربیش یآگاه 63/0 
001/0  خبر هر به زودهنگام اطمینان عدم 63/0 
001/0  ايرسانه محتواي تولید نحوه مورد در نسبی آشنایی 57/0 
001/0  فعال رابطه یک به انفعالی رابطه تبدیل 60/0 
001/0  جامعه دیدگاه تغییر تولیديهاي برنامه از بانوان بیشتر حمایت 65/0 

 ورزش به نسبت
 بانوان

001/0  ورزشی مشارکت به بانوان تشویق و ترغیب 75/0 
001/0  ورزشی جامعه در بانوان جایگاه تحکیم 58/0 
001/0  بانوان بین در ورزش بیشتر ترویج 45/0 

 بانوان ورزش توسعه
001/0  52/0 

 ورزش پیشرفت برايموردنیاز  دانش وها آگاهی توسعه
 بانوان

001/0  بانوان ورزش مورد در جامعه فرهنگ سطح ارتقا به کمک 62/0 
001/0  بانوان ورزش به مسئولین بیشتر توجه 60/0 
001/0  بانوان ورزش نیازهاي شدن برآورده به کمک 52/0 
001/0  اجتماعی نشاط افزایش 67/0 

 اجتماعی پیامدهاي
001/0  جنسیتی تبعیض کاهش 78/0 
001/0  جامعه سالمت افزایش 53/0 
001/0  بانوان روانی سالمت ارتقاي 80/0 
001/0  مردمیهاي نظرسنجی در رضایت میزان رفتن باال 72/0 

 کیفیت سطح ارتقا
 ورزش شبکه

001/0  هاشبکه سایر بین در ورزش شبکه کیفیت سطح ارتقا 67/0 
001/0  مسئولین سوي از ورزش شبکه به بیشتر اعتبارات تخصیص 60/0 

 بارهاي است این بیانگر ،6 جدول در شده برآورد مقادیر

 وريبهره با مرتبط پیامدهاي هايمعرف به مربوط عاملی

 قرار مطلوبی وضعیت در بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه

 دارند.
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 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگیري بهرههاي برازش مدل اندازهشاخص  .7 جدول
 قبولبرازش قابل مدل نهایی اختصار نام شاخص هاشاخص

 برازش هايشاخص
 90/0 ازتر بزرگ GFI 96/0 برازش نیکویی

 90/0 ازتر بزرگ AGFI 94/0 شدهاصالح برازش نیکویی

 برازش هايشاخص
 مطلق

 90/0 ازتر بزرگ NFI 95/0 شده هنجار برازش
 90/0 ازتر بزرگ CFI 94/0 تطبیقی برازش

 90/0 ازتر بزرگ RFI 94/0 نسبی برازش
 90/0 ازتر بزرگ IFI 94/0 افزایشی برازش

 50/0 ازتر بزرگ PNFI 80/0 شده هنجار مقتصد برازش
 برازش هايشاخص

 مقتصد
 10/0 از کمتر RMSEA 06/0 برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه

 3 تا 1 بین مقدار CMIN/df 669/2 آزادي درجه به اسکورکاي نسبت

هاي ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاري با شاخص

بیانگر  درمجموعها این شاخصتوجه به دامنه مطلوب که 

هاي شده توسط دادهینتدواین است که مدل مفروض 

ها به یگر برازش دادهدعبارتبهشوند، پژوهش حمایت می

ها داللت بر مطلوبیت مدل برقرار است و همگی شاخص

توان گفت با توجه مدل معادله ساختاري دارند. در کل می

مرتبه اول مؤلفه عوامل  تحلیل تأییدي آمدهدستبهبه نتایج 

گر، راهبردها و پیامدها) مورد تأیید اي، مداخله(علی، زمینه

 .است

 
 بانوان ورزش تخصصی هايبرنامه وريگیري بهرهمدل اندازه  .1شکل 

 

 گیريبحث و نتیجه

 هايبرنامه وريبهره مدل ارائه پژوهش این از هدف

توجه  ایران بود. با ورزش شبکه در بانوان ورزش تخصصی

 شده اعتبار یابی شده است، درکه عوامل شناساییبه این

اند که حوزه ارتباطات، تاکنون نظریات متعددي مطرح شده

هاي علوم انسانی همانند ها در سایر رشتهبرخی از آن
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وجود دارند. اي گونهشناسی و علوم رفتاري نیز بهجامعه

مندي، نظریاتی همچون نظریه تزریقی، استفاده و رضایت

سازي، نظریه وابستگی و نظریه استحکام، نظریه برجسته

باید از این نظریات اندرکاران حوزه مربوطه میغیره که دست

آگاهی داشته و کاربرد آن را در ارتباطات بدانند. نظریه 

ي جمعی در ایجاد هاکند که رسانهسازي بیان میبرجسته

هاي فکري و تعیین موضوعات مهم و موردبحث عامه اولویت

). نظریه مذکور، 22کند (مخاطبان، نقش اساسی ایفا می

کند که اگر موضوعی از نظر زمان و مکان در بینی میپیش

تواند مخاطبان را به این اندیشه ها برجسته شود، میرسانه

خن معروف برنارد وادارد که موضوع مذکور مهم است. س

توانند به ما بگویند که ها نمیگوید رسانهکوهن که می

توانند بگویند درباره چه چیزي فکر چگونه فکر کنیم، اما می

). در پژوهش حاضر، 27کنیم، مبین این نظریه است (

صورت تخصصی، هاي ورزشی بانوان بهپوشش رشته

دگان بودن تولیدکننسازي در امور ورزشی، ورزشیشفاف

هاي تخصصی و کاربردي در خصوص پیام، ایجاد برنامه

حوزة ورزش بانوان، توسط کدهاي باز، محوري و گزینشی، 

هاي ارتباطی خصوص قابلیت سازي شده است. دربرجسته

هاي تخصصی در مورد وري برنامهدر حوزة تولید و بهره

ورزش بانوان باید اشاره کرد که اگرچه تمامی تعاریف از 

ها شامل نیاز به خلق و تولید متون نمادین وري برنامهبهره

اندرکاران رسانه نیست، اما این بحث وجود دارد که اگر دست

تجربه مستقیمی از تولید محتوا داشته باشند، به فهم 

اي اطالعات هاي تولید حرفهتري از قواعد و ارزشعمیق

 ).24رسند (می

) همخوان 7) (1392این یافته با نتایج مطالعۀ رجبی( 

هاي انجام شده و ادبیات موجب تحلیل مصاحبهاست. به

هاي درون محتوا تحقیق نگاشته شده در این زمینه ارزش

رسانی درست، فهم و ملموس پیام، اطالعاز طریق بیان قابل

                                                           
1 . Henri 

اي تولید، عدم آگاهی بخشی درست، رعایت اصول حرفه

اساس  هاي اخالقی، تولید محتوا برارائه ارزش سوگیري،

هاي هاي مخاطبان و تأکید بر شاخصنیازها و خواسته

کند. این یافته با نتایج مطالعات اخالقی نمود پیدا می

 ) همخوان است.21) (2005( 1هنري

اي، شرایط خاصی است که بر منظور از شرایط زمینه 

صورت ها بهرسانه ). محتواي2گذارد (راهبردها تأثیر می

). 26شود (هاي درون محتوا مطرح میشکل محتوا و ارزش

نظر است، شکل محتوا است اما آنچه در پژوهش حاضر مد

هاي کردن، استفاده از مؤلفهکه با کدهاي ساده

هاي بصري محتواي رسانه، درج شناختی، جذابیتزیبایی

معه و هیجان در محتواي رسانه، تناسب تولیدات و نیاز جا

روز تعریف شده در مورد ورزش هاي بهاستفاده از شیوه

اي پایه اینکه براي رسد مخاطباننظر می بانوان است. به

هاي کاربردي در مورد ورزش تولید برنامه براي مناسب

نیازمندند:  اطالعاتی حوزه پنج به تولید نمایند، بانوان

 شناخت ها،رسانه تأثیرات اي،رسانه صنایع محتواي رسانه،

 اختیار مرکز در اطالعات خویشتن. این و واقعی جهان

 را بیشتري هايگزینه و بود خواهند شخصی گیريتصمیم

 مخاطبان اختیار ها درپیام از معناسازي و رویارویی براي

 محتواي چهارچوب درباره بیشتر چه هر نهد. مردممی

 هاارزش و ارویداده تعمیم بازیگران،قابل هاينمونه ها،رسانه

معرفی  بهتر را هارسانه کنندهسرگرم محتواي جایگاه بدانند،

شدت نمادین و خواهند کرد. بیان شده است محتوا به

هاي نظري براي درك معانی درنتیجه نیازمند دیدگاه

اجتماعی، سیاسی، اخالقی و گاهی فلسفی چندبعدي در 

 کمی اطالعات معموالً ). مردم28بستر فرهنگی است (

 ممکن دارند. آنان ايرسانه هايظرفیت کارگیريبه درباره

هاي مختلف شبکه ورزش را بدانند اما آگاهی برنامه نام است

کاملی از اینکه کدام برنامه مختص به ورزش بانوان است 
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ورزشی در مورد  هايبرنامه از  مردم شناخت ندارند. هرچه

-تصمیم هاانهرس چرا که فهمندمی باشد، بهتر بیشتر بانوان

کنند. نتایج می تولید را خاصی محتواي و گرفته خاصی هاي

) و قاسمی 2018اي با پاتر(این تحقیق در عوامل زمینه

 باید ). آنان  معتقدند مردم28،13) همخوان است (1398(

کنند. می رشد چگونه و کجاست هارسانه خاستگاه بدانند

 نیروهاي جایگاه کند تامی کمک آنان به شناخت این

 را هاآن محتواي و بازاریابی گیريتصمیم تأثیرگذار بر

 کنونی  ماهیت تا کندکمک می هاآن به چنینبشناسند. هم

هاي تلویزیونی در مورد ورزش بانوان ساخت برنامه آینده و

 بشناسند.  بهتر را هاگیري از این برنامهو بهره

بر گر، شرایطی است که منظور از شرایط مداخله

-). بر مبناي تحلیل مصاحبه6،2گذارد (راهبردها تأثیر می

گذاران در توجهی سیاستشده در این تحقیق بیهاي انجام

عنوان یک انداز، نگاه نکردن به رسانه بهقالب نبود چشم

هاي تولیدي در مورد فرصت و در اولویت نبودن برنامه

ته با نتایج کند. این یافورزش بانوان در جامعه نمود پیدا می

) همخوانی 3) (1394مطالعه تسلیمی و آقاي محمدي (

 گذاريسیاست پیشنهادي دارند که مدلدارد. آنان بیان می

هاي ورزشی در مورد ارتقاي برنامه رویکرد با شبکه ورزش

 مدل آن پایه که است تلفیقی مدل یک ورزش بانوان،

 از پس مدل این است. طبق شده داده تشخیص سیستمی

ساخت برنامه  آموزش، ضرورت درك و وريبهره جشسن

با توجه به مقتضیات  مخاطبان بانو، براي ايرسانه ورزشی

 عوامل دیگر و ايرسانه محیط همچنین و ايدوره زمانی و

حال در این شود. بااینمی آغاز گذاري، مشیخط در مؤثر

تحقیق ضمن مهم شمردن این امر، مشخص گردید که 

عرصه رسانه به این مسئله چندان توجه گذاران سیاست

ها با استفاده هایی که رسانهرسد یکی از راهنظر می ندارند. به

توانند ارتباط قوي با مخاطبان خود برقرار سازند از آن می

موجب بحث توجه به سلیقه و خواست مخاطبان است. به

هاي گردد تولیدکنندگان برنامهاین مقوله، پیشنهاد می

هاي ورزشی، بایستی طور خاص رسانهي، بهارسانه

محصوالتی را تولید کنند که موردنیاز و خواست مخاطب 

نظران نشان داد که در حال، مصاحبه با صاحبباشد. بااین

عنوان بخشی از جامعه کمتر موردتوجه صداوسیما، بانوان به

طرفه است شوند و ارتباط رسانه با مردم بیشتر یکواقع می

-اساس دیدگاه صاحب صورت تعاملی باشد. بربه تا اینکه

شود که نظران این تحقیق، این مسئله زمانی پدیدار می

درستی تشخیص ندهیم و مخاطبان نیازهاي مخاطبان را به

زن را همواره نادیده بگیریم. نتایج پژوهش حاضر با 

که بر ). چرا28) همخوان است (2018هاي پاتر (یافته

) انجام داد مشخص گردید 2018تر (مبناي بررسی که پا

هاي مشکلی که به جهت افزایش روند استفاده از رسانه

جمعی بروز یافته است، عدم استقالل فردي تولیدکنندگان 

جاي خودارزیابی، هاي ورزشی است. مسئولین بهبرنامه

دهند تا دیگران آنان را مورد ارزیابی قرار دهند. اجازه می

ر بحث استقالل این است که در ي موجود ددیگر مسئله

هاي ورزشیِ مختص بانوان باید استقالل ساختن برنامه

کاري وجود داشته باشد و اینکه توجه به مباحث عقیدتی 

عنوان مانع ها بهبه نحوي باشد که ضمن رعایت چهارچوب

ها تلقی نگردد، چراکه همواره این مسئله در ساخت برنامه

ک عامل بازدارنده وجود داشته عنوان یدر مورد بانوان به

هاي خاصی کنشها یا برهماست. منظور از راهبردها، کنش

-). ساخت برنامه2شود (است که از پدیده محوري منتج می

هاي صداوسیما بر اصل مسئولیت استوار است؛ ها در شبکه

بدین معنی که مسئولیت اصلی و آغازین، افزایش تولیدات 

نهادي در این تحقیق، تجمیعی ). حمایت 27و تعهد است (

وري اندرکاران به بحث بهرهویژه دست از کدهاي نگاه

-هاي مرتبط با ورزش بانوان است، ایفاي نقش دیدهبرنامه

ها، توجه دولت به بانی و نظارت دائمی بر توسعه برنامه

وري مناسب این هاي ورزشی در مورد بانوان و بهرهبرنامه
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وضوع مهم، استفاده از ظرفیت عنوان یک مها بهبرنامه

ها در امر آموزش، استفاده از ظرفیت خانواده

-اندازي تشکّلوپرورش در امر آموزش، تشکیل و راهآموزش

نهاد، انعطاف حقوقی هاي مردمهاي غیردولتی مانند سازمان

در وضع قوانین رقابتی و نظارت ایجابی، اختصاص ردیف 

هاي آموزش جریاناي به آموزش و تولید، شروع بودجه

محور، حمایت از توسعه و هاي جامعهاجتماعی توسط رسانه

هاي تولیدي در مورد ورزش بانوان اولویت بخشیدن به برنامه

شده در است. تفکر انتقادي یکی دیگر از موارد شناسایی

-می رشد بدنه تفکر انتقادي طریق مبحث راهبردها بود.از

 تعیین شدهکسب دانش از را خود درستی تفسیر میزان تواند

 موردبازنگري را خود اولیه پرسش است الزم اگر و نموده

دهد، در این حالت است که تولیدکنندگان برنامه  قرار

توانند از انتقادها بهره الزم را ورزشی مختص بانوان می

وري الزم را تولید نمایند. نتایج هاي با بهرهبگیرند و برنامه

بردها با نتایج تسلیمی و آقامحمدي این تحقیق در مورد راه

دارند که توانایی ). آنان بیان می3) همخوان است (1394(

در تشخیص نیاز مخاطبان نخستین مهارت در راستاي 

هاي تولیدي است چراکه در فرآیند وري از برنامهارتقاي بهره

آموزش و تولید برنامه ابتدا بایستی نیازهاي افراد را شناخت. 

ر این تحقیق، تجمیعی از کدهاي درك نیاز نیازسنجی د

جامعه مخاطبان، مخاطب سنجی توسط مدیران رسانه، 

هاي ها مخاطبان، شناخت ویژگیتوجه به اعتقادات و ارزش

مخاطبان، توجه به احساسات و عواطف مخاطبان و شناخت 

سلیقه مخاطبان است. منظور از پیامدها، خروجی حاصل از 

 دریافت و ادراك توانایی ) و  به6،2(استخدام راهبردها است 

دارد. توانمندسازي در  اشاره هاپیام در نهفته هايارزش

اي، زیرمجموعۀ وجوه سواد و ارتقاي مصرف و تولید رسانه

 موضوع یک وري،اي است. بر مبناي این اصل، بهرهرسانه

 کارکرد نحوه از مخاطبان درك قدرت که است چندوجهی

قرار  توجه مورد را هاآن در سازي معنی هايشیوهو  هارسانه

یک  به مخاطبان براي را واکاوي این کوشدمی و دهدمی

 رژیم به نسب آگاهی ارتقاي. کند تبدیل وظیفه و عادت

 نحوه و میزان بهتر، تعیین عبارت به یا و ايرسانه مصرف

ها، یکی از این وجوه یا محتواي رسانه ايرسانه غذاي مصرف

انتقادي، وجه  تماشاي یا مطالعه هايمهارت است. آموزش

 اقتصادي سیاسی و اجتماعی، وتحلیلدیگر و سرانجام تجزیه

نیست وجه آخر است.  مشاهدهقابل اول نگاه در که هارسانه

نتایج این تحقیق در مورد پیامدها با نتایج قاسمی و 

خوان ) هم23) (2014) و کلینه (13) (1392همکاران (

اي، است. آنان بیان می دارند توانمندسازي در مصرف رسانه

اي، تجمیعی از کدهاي افزایش آگاهی نسبت به رژیم رسانه

اي از منابع تعیین میزان و نحوه مصرف غذاي رسانه

هاي خود، عدم تر نسبت به انتخاباي، آگاهی بیشرسانه

 اطمینان زودهنگام به هر خبر، آشنایی نسبی در مورد نحوه

 اي است. تولید محتواي رسانه

هاي زیر به رود که تحقیق حاضر از جنبهانتظار می

هاي ورزشی بانوان این حوزه کمک وري برنامهبهبود بهره

هاي حاصله از این ترین نتایج و پیشنهادکرده باشد. از مهم

توان به افزایش نشاط اجتماعی، تخصیص پژوهش، می

ي ورزشی اختصاصی بانوان در هااعتبارات بیشتر به برنامه

شبکه ورزش، ارتقاي سالمت روانی بانوان، تغییر دیدگاه 

جامعه نسبت به ورزش بانوان و درنهایت تحکیم جایگاه 

گذاري ورزش بانوان اشاره کرد. همچنین در حوزة سیاست

هاي ورزشی بانوان رسانه، متخصصین علوم انسانی برنامه

ا جلب نمایند و مسئوالن باید اعتماد مسئوالن این بخش ر

نظر در این عرصه هم از متخصصان و نخبگان صاحب

استفاده کنند. تولید برنامه مناسب و بهره گرفتن از این 

تواند ورزش بانوان را ارتقا دهد و همچنین به یک برنامه می

پایگاه تولید داده براي ورزش بانوان تبدیل گردد که بتوان 

از آن استفاده کرد. این  در جهت پیشرفت ورزش بانوان

عوامل درنهایت موجب توسعۀ ورزش بانوان در جامعه 
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خواهد شد. اگر توسعه در ورزش بانوان حاصل نشود تمامی 

وري بوده و نتیجه مواردي که صورت گرفته فاقد بهره

اي در این گونهرو باید بهشود. ازاینانتظار حاصل نمیقابل

توسعۀ ورزش بانوان  مسیر قدم برداشت که درنهایت به

توان گفت که پیامدهاي اجتماعی منجر شود. درنهایت می

توجه است. در این و هنجارهاي اجتماعی نیز از موارد قابل

توان به بحث کاهش تبعیض جنسیتی نیز اشاره راستا می

هاي تخصصی ورزش بانوان منجر وري برنامهکرد که با بهره

تواند ین پیشرفت نیز میبه پیشرفت ورزش بانوان گردید و ا

هاي جنسیتی در جامعه باشد یکی از دالیل کاهش تبعیض

و نمود دیگر آن توجه به بانوان و ورزش آنان است. 

توان به هاي که پیش روي تحقیق حاضر بود میمحدودیت

نظران و جامعه موردمطالعه در این تحقیق شامل صاحب

ها نظرات آناصحاب رسانه ورزشی بودند لذا امکان تعمیم 

نظران حوزة رسانه وجود ندارد و عدم تمایل کل صاحببه

هاي لحاظ شده جهت شرکت در تحقیق برخی از نمونه

 بهتر وريبهره براي شودمی اشاره کرد. درنهایت پیشنهاد

 هايسیاست از بانوان، مخصوص ورزشی هايبرنامه

 گیري شودبهره هاي مختلفپست احراز در ساالريشایسته

 .منصوب شوند اجرایی هايپست در افراد بهترین که

هاي ورزش بانوان، وري بیشتر برنامههمچنین براي بهره

 کردن قانونمند منظوربه هاسیستم و هاتکنولوژي از استفاده

ها استفاده گردد. در پایان در حوزه برنامه و توسعۀ این

هاي ورزشی بانوان در رسانه، گذاري برنامهسیاست

متخصصین علوم انسانی بایستی اعتماد مسئوالن این بخش 

را جلب نمایند و مسئوالن هم از متخصصان و نخبگان 

 نظر در این عرصه استفاده کنند.صاحب
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 Abstract 
The aim of this study was to validate the productivity model of specialized women's sports 
programs in the Iranian sports network. The research method was mixed (qualitative-
quantitative). The qualitative data collection tool was through in-depth interviews. After 
conducting 16 interviews with experts, the codes reached theoretical saturation. Data was 
analyzed simultaneously using the Strauss-Corbin approach. By performing a three-step coding 
process (open, pivotal, and selective), 114 non-duplicate initial codes were obtained, which 
were classified into 25 concepts and 5 categories. These concepts were placed in a researcher-
made questionnaire based on qualitative work and provided 360 research samples, which 
included women athletes, women sports program audiences, and sports management students. 
The face and content validity of the research instrument was confirmed by a group of expert 
professors and its construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis based on 
the structural equation model. SPSS Sample Power software version 25 was used to determine 
the sample size in the quantitative part and SPSS software version 25 and AMOS version 23 
were used to analyze inferential statistics. The results of measurement model fit indices showed 
that the productivity model of specialized sports programs in Iran has favorable conditions. 
Finally, the results of structural model fitting indicated that all variables "causal, contextual, 
intervening, strategies and consequences" confirm the model fit. Finally, it can be said that the 
productivity of the sports channel in the field of women increases the promotion of women's 
sports, so it is necessary for the researcher to consider the identified cases for the preparation 
of sports programs in the field of women's sports. 
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