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 پژوهشی مقالة

 مدیران و کارکنان دیدگاه از ایران ورزش رادیویی شبکة وضعیت تحلیل
 

 1حمید قاسمی 
 

 مسئول(   )نویسندة  تهران  دانشگاه پیام نور  مدیریت ورزشیگروه  دانشیار    .1
 

 23/07/1396تاریخ پذیرش:                 09/06/1396تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 

  ة از دیدگاه کارکنان و مدیران شبک  ، رادیویی ورزش ةتحلیل وضعیت شبک با هدف  پژوهش این 

،  کمی و کیفی( )  یبیترک راهبرد،  ازنظر پژوهش روش  . شدانجام ،  1395سال رادیویی ورزش در 

کارکنان و   همة . بودکاربردی  ، هدف  لحاظازو پیمایشی و  عمیق مصاحبة  ، مسیر اجرا  حیثاز

را   پژوهش آماری  ةجامع 1395ایران در سال اسالمی رادیویی ورزش جمهوری  ة مدیران شبک

از روش  و بود آماری  نمونه برابر با جامعة، پژوهش ة. با توجه به محدودبودن جامعنددداتشکیل 

از   هاداده  آوریبرای جمع  استفاده شد.  یریگنمونه برای نفر  49به تعداد شمار گیری تمام نمونه 

یید  نامه به تأروایی صوری و محتوایی پرسش  . استفاده شدسؤال  20با ساخته نامة پژوهشگرپرسش 

گزارش  ( α  =0/ 82)طریق ضریب آلفای کرونباخ نامه از و پایایی پرسش بدنی رسید اساتید تربیت 

  رای ب یافته نیز استفاده شد. ساختارنیمه های نامه، از سؤال پرسش  های بستةبر سؤالعالوه  شد. 

و تی   ف ویرناسم -ف ولموگرکآزمون )  آمار استنباطی و آمار توصیفیها از داده  وتحلیلیهتجز

از   پژوهش نشان داد کهد. نتایج شاستفاده  22. نسخة اس. اس. پی. اس افزار( با نرم یانمونه تک

رادیویی ورزش   ة ایران، شبکاسالمیرادیویی ورزش جمهوری  ةدیدگاه کارکنان و مدیران شبک 

، عملکرد گویندگان  کنندگان شبکه، عملکرد تهیه عملکرد مدیر شبکه  ، برخورداری از هدف  ازنظر

در مقایسه   ،رادیویی ورزش  ةعملکرد کلی شبکشبکه و  ةلحظبهلحظه شبکه، عملکرد گزارشگران 

  ی در وضعیتاما عملکرد گزارشگران میدانی شبکه   ؛شتمناسب قرار دا   یدر وضعیتها با سایر شبکه 

  که شبکة شود پیشنهاد می عملکرد ضعیف گزارشگران  با توجه به نتیجة . گزارش شد نامناسب 

 توانمندسازی گزارشگران ورزشی اقدام کند. رای آموزش و  برادیویی ورزش  
 

 . های جمعی، کارکنان رادیو، مدیران رادیورادیو، رسانه  ورزش،  رادیویی  شبکة: کلیدیواژگان 

 
1.Email: ghasemione@yahoo.com 



 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                              106
 

 مقدمه
 اجتماعی، هایانحراف  از جلوگیری روانی، و روحی جسمانی، سالمتبرای  بدنیتربیت و ورزش

 ،پورعلیفرض) است انکارنشدنی ضرورتی ،غیره و وریبهره و تولید افزایش ،درمانی هایکاهش هزینه

با ورزش  میرمستقیغ مستقیم یا صورت بهکمتر کسی است که  ،دنیای امروز در .(2012، و همکاران

ن تماشاگر عنوااز افراد به یترعیوسو طیف  کنندیممستقیم ورزش  طوربه مرتبط نباشد. برخی افراد

و  ، کشکرکنند )قاسمیها ورزش را دنبال میحضوری یا ازطریق رسانه صورتیا دوستدار ورزش به

 هارسانه وسیلةبه ورزش که کنندمی بیان( 2013) و راو 1هاتچین کهطوریبه (؛2012 ،کرمی

 ،راستادراین کنند.می ایفا ورزشی هایتیم موفقیت در انکارناپذیری نقش هارسانه و شودمی مدیریت

 در مطالعه و دهیگزارش. است یافته توسعه گسترده طوربه هارسانه و ورزش درمورد پژوهش ،امروزه

 افزایش ورزشی مختلف هایرسانه در محتوا و مخاطب درمورد خصوصبه ورزشی، جمعی هایرسانه

 انتقال  ازطریق توسعه آگاهی به نیاز در انکارنشدنی و مهم نقش جمعی هایرسانه. است یافته

 عنوان به جمعی هایرسانه  ،همچنین (.2007قاسمی، ) دارند افکار تبادل و مخاطبان به اطالعات

 اثر  به توجه با (.2016قاسمی، ) اندداشته آن رونق در مؤثر ینقش ،ورزش از ناپذیرجدایی بخشی

 ای واسطه نقش و ملی مقیاس در آن توسعة اهمیت اجتماعی، و فردی زندگی مختلف ابعاد بر ورزش

 آن  برای مناسب هایبرنامه و ورزش توسعة در هارسانه نقش است ضروری زمینه،دراین هارسانه

 ورزش  کهشود تر می. ضرورت این امر از آنجایی برجسته(2007قاسمی، ) مورد بررسی قرار گیرد

 دربین بینیپیشقابل رفتارهای بروز و مردم بر اثرگذاری برای هارسانه دردست مهمی ابزار عنوانبه

که   گفت توانمی ،درحقیقت (.4201 ،2چسنی مک ) استمورد توجه و تأکید قرار گرفته  هاآن

 در  ورزش. است منفی و مثبت هایجنبه  دارای که دارد وجود ورزش و هارسانه بین متقابل ایرابطه 

 اندازههمانبه نیز هارسانه  اینکه درمورد اما کند؛می توجهیقابل کمک هارسانه  به مخاطب جلب

قاسمی، ) دارد وجود تردید ،نه یا کنندمی فعالیت ورزش فرهنگ ترویج و ورزش اشاعة درجهت

 اجتماعی هایارزش گیریشکل در مؤثری بسیار عامل هارسانه ،کلیطوربه (.2005؛ آذری، 2008

 تأثیر  دنتوانمی آن در شدهدرج مطالب و هابرنامه محتوای ورزشی، بخش در که روندمی شماربه

ارتباطات را  و( 2012مهر، خوش  و ناظمی) دنباش داشته کشور وضعیت بهبود و پیشرفت رب بسزایی

و تانکارد،  3؛ سورین2003 ،فراکرامی)دهند و کارآمدتر به گیرنده انتقال  ثرترتر، مؤبه شکلی سریع

 
1. Hutchins   

2. McChesney   

3. Surin 
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رویدادهای گوناگون  هنجارها و ها،ها با برجستگی و تأکید انتخابی بر ارزش. همچنین، رسانه(2005

 (.2003 ،1راندالکمک کنند ) هاگیری ادراکتوانند به شکلمی

و  2شناسی ورزشجامعه یکی از مباحث مطرح در هارسانه بحث تعامل ورزش و ،دیگرسوی از

 4جراید محلی ورزشی از مطبوعات ها،رمیان رسانهداست.  معاصر 3شناسی اجتماعی ورزش روان 

عبدلی، دارند )ربرخو بیشتری  المللی از پیشینةمجالت ورزشی ملی و بین و هاگرفته تا روزنامه

 و یراد داد، قرار ثیرتأ تحت جهان را ای که ایران ورسانه ارتباطی و این، سومین وسیلةوجودبا (؛2005

های ارتباطی ( رسانه2012، یاکوبو و عثمان، 5انگوه کطوری به (؛2012 مختاری اصفهانی،) بود

آسان   یدسترس ربودن،یفراگ ت،یمانند جذاب های ژگیاز و ایبودن مجموعه دارا لیدلازجمله رادیو را به 

ست جمعی اة ارتباط لیوس تنها ویراد .توسعه مطرح کردند یابزارها نیتراز مهم یکی عنوانبه ،و دائم

بیشتر از سایر وسایل  دلیل،همینو به  شودنمی های دیگر انسانفعالیتکه استفاده از آن مانع 

بسیار تواند میها پیام رادیو در انتقال (.2004 ،نژاد)معتمد برداری کردتوان از آن بهره ارتباطی می

 از  .(2015رضایی، و  تر و اثرگذارتر عمل کند )بورقانی فراهانیهزینهکم تر،شدهحساب تر،سرعتپر

خود به تصویرسازی دهد تا امکان را به شنونده می نیا است، ای بدون تصویرنظر که رادیو رسانه نیا

پیام  ها فقط انتقال و عرضةرسانه کارکرد های آن بپردازد.شخصیت  پیام وذهنی  ریتصو و ساخت

ده، قاسمی، حسینی، قره و نصیرزا) ها نیز استبلکه تقویت نگرش مخاطبان و تغییر آن ؛نیست

 حمل، قابلیت یا آسان دسترسی ارزانی، ازقبیل دالیلی به که است ایرسانه رادیو ،کلیطوربه(. 2015

 اگر  کهصورتی؛ بهشودمی محسوب جا همه در و همه برای ایرسانه هنوز ها،رسانه سایر باوجود

 جای تواندمی باشد، داشته آنان مشارکت جلب در سعی و کند شناسایی خوبیبه  را خود مخاطبان

 وسایل هایویژگی ازنظر رادیو. برسد خود موردنظر هدف به و کند باز آنان درمیان را خود

یا دسترسی ممکن در هر ساعت از  انتشار حوزةداشتن تداوم  سرعت، یعنی ؛رسانه و جمعیارتباط

 .(2017قاسمی، ) رودمی شماربه جمعیارتباط  وسیلة برترین ،محتوا گوناگونی و فراوانی وروز شبانه

بر هویت و با رویکرد و اهداف خاصی مبتنی های رادیوییشبکهیک از هر ،در ایران ،حاضردرحال

»ترویج ورزش  ،رادیویی ورزش کنند؛ برای نمونه، مأموریت شبکةمأموریت خاص خود فعالیت می

 اقتصادی، هایموضوع ،واقعدر »ورزشی« است. ،همگانی و تقویت هویت و افتخار ملی« و هویت آن

 . شوندتحلیل می توصیف وهای رادیویی شبکه  طور تخصصی دربهغیره  ی وورزش ی،فرهنگ

 
1. Randall 

2. Sociology of Sport 

3. Social Psychology of Sport 

4. Local Newspaper 

5. Ango    
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 گسترة مخاطب و جذب  بر ثیرگذاری بیشترتوان درراستای تأ می های رادیویی راشدن شبکه یتخصص

 خیاط فراهانی،دانست )آن را تالشی در دستیابی به این هدف  نظر گرفت وتری از مخاطبان دروسیع

عنوان اولین شبکة تخصصی ورزش در صداوسیمای ، شبکة رادیویی ورزش که بهمیاننیدرا (.2012

سعی افتتاح شد، در توسعة ورزش در ابعاد مختلف  1378ماه سال ایران در تیراسالمیجمهوری 

ها آن د،ندار جامعه رادیو ورزش در ویژهو به رادیو که پایگاهی و موقعیت نقش، به توجه با. داشت

 ایجاد و رسانیاطالع  آموزش، سازی،فرهنگ  ازطریق  ،خود متنوع هایبرنامه و هافعالیت با ندتوانمی

 تواندمی ویژه مخاطبان به توجه با ورزش رادیو. دنکن برآورده را مردم انتظاراتاجتماعی  مشارکت

 نیز  ورزش توسعة زمینةدر حتی و باشد داشته دیگر هایرسانه به نسبت تریمتنوع هایبرنامه

ازطریق بیان کرد که توسعة ارتباطات در ورزش نیز  (2011) 1فیشر. باشد داشته بیشتری فعالیت

ی سبب بهبود ارتباطات بر بازاریابی از بهترین نوع ارتباطات است که عالوهعنوان یکرسانه به

نشان   را تعیین کرد. وی رادیویی ورزش ةشبک 2( راهبرد 2013العابدین )زین شود.اجتماعی نیز می

ترین عنوان مهمهای متنوع در شبکه بهوجود بخش و رسانی شبکهباالبودن سرعت اطالعداد که 

وجود مخاطبان  ،. همچنینندهای شبکه بودها از ضعفت و نبود امکان پخش برخی از ورزش قونقاط

کنترل  ن در فشار مسئوالنیز ها و فرصت  دارترینمند به ورزش در کشور از الویت جوان و عالقه

، فراهانی، شاکرمی ی. قاسمندبود رادیویی ورزش ةترین تهدیدهای شبکانتقادهای شنوندگان از مهم

 بر تأکید با هااستان  سیمای ورزشی هایبرنامه  محتوای تحلیل پژوهشی درزمینة( 4201و حسینی )

های تلویزیونی استانی از یک نظام شبکه ند کهنشان دادها انجام دادند. آن بانوان  ورزش پوشش

. کنندبانوان استفاده نمیهای ورزشی در پوشش برنامه ،ملی ةجامع و هماهنگ با افق رسان

در بررسی عملکرد مجریان رادیو و تلویزیونی ( 2014) غفوری و یوسفیان کناریسید، فرفهیمی

 زندة برنامة در رادیویی پرحرفی مطالب،گویی در ارائة پراکنده»ها ترین ضعف آندریافتند که مهم

  ود.« بایرسانه مخاطب با پویا رابطة کنترل در ضعف و ناتمام رسانیاطالع تلویزیونی،

 خاصی احساس یا ایده بتواند تا شودمی تهیهصورتی به که است صداها از ایمجموعه رادیویی برنامة

 ستا هاپیام  از مرتبط و پیوستههمبه  ایمجموعهبرنامه  یک ،دیگرعبارتبه منتقل کند. شنونده به را

 پخش  مشخص عنوان یکبا  و مشخص رادیویی شبکة ازمشخص،  ساعت و واحد عنوان یک زیر که

 رادیویی عناصر دیگر ازدر آن  بلکه ؛نیست منحصر گوینده یا مجری به فقط رادیویی شود. برنامةمی

 که کرد توجه باید حال. شودمی استفادهنیز  هاپیام ارائة در سکوت یا افکت آواز، موسیقی، ازقبیل

. است مشخص یهدف دارای انسان توسط شدهطراحی هایبرنامه سایر همانند نیز رادیویی هایبرنامه

 
1. Fisher 

2. Strategy 
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 ها،برنامه با باید گذاریهدف و باشد سازمانی هر اندازچشم یا هاخواسته  دهندةپوشش باید هدف

 در  هدفبی هایبرنامه داشتن ،شکبی. باشد داشته تطابق غیره و هاسازمان امکانات ها،توانمندی 

)قاسمی،  رساند نخواهد مقصود سرمنزل  به را هابرنامه آن مخاطبان و مدیران رادیویی، هایشبکه 

2017).  

ع موجود و مطلوب رادیو برای توسعة ورزش در ( نشان داد که بین وض2007قاسمی ) نتایج پژوهش

نشان  دیگر هایپژوهش دارد و وضعیت موجود مطلوب نیست. وجود ابعاد مختلف اختالف معنادار

 دالیل .دهندنمی رادیو گوشبه  درصد 7/66 حدود و دارد شنونده درصد 3/33 که رادیو ندداد

 ،درصد 8/15 با وقت نداشتن درصد، 5/33با  تلویزیون دادنرادیو شامل ترجیحبه ندادن گوش

 ،درصد 5/6 با به رادیو نداشتنعالقه ،درصد 8/2با  ماهوارهتماشای  ،درصد 6/7 با رادیو نداشتن

 ،درصد 1/1 با نداشتن تنوع ،درصد 1/1 با اینترنتوجود  ،درصد 5/3 با های رادیوبرنامه نبودنجالب

رتبة شبکة رادیویی ورزش  . درصد بودند /06 با و سایر دالیلدرصد  04/0 با صدا کیفیت بودنپایین

کل مخاطبان . ازمجموع در تهران پنجم استهای رادویویی ایران در میان شبکه ،شنوندهلحاظ به

درصد مخاطبان رادیو ورزش از پنج . رادیو ورزش بودند هپنج درصد شنوندهای رادیو در ایران، شبکه

)قاسمی،  ندورزش رضایت داشت های شبکةز برنامهحد زیاد و خیلی زیاد ادرصد در 89/ 1 ،در تهران

2016). 

  رادیو از افراد به  درصد 7/16داد که نشان  1391سیما در سال نتایج یک پیمایش در سازمان صداو

 اطالعات و اخبار پیگیری منبع .دهندنمی گوشبه آن  درصد 3/83 حدود و دهندمی گوش ورزش

 6/2 ورزش و رادیو ازدرصد  1/3 ورزشی، مطبوعات ازدرصد  2/4 سیما، از درصد 4/58 ورزشی

 1/35، غیرشنوندگان ازسوی ورزش رادیو به ندادنگوش دالیل ترینبوده است. مهم اینترنت ازدرصد 

درصد  17 تلویزیون، دلیل تماشایدرصد به 24 ورزشی، هایموضوع  به نداشتنعالقهدلیل به درصد

درصد  4/8 رادیویی و هایشبکه سایر هایبرنامه به دادندلیل گوشبه 9/10 وقت، دلیل نداشتنبه

 درصد  8/37شنوندگان،  ازسوی ورزش رادیو به دادنگوش دالیل تریندالیل دیگر بوده است. مهمبه 

درصد  4/10 فوتبال، به درصد عالقه 9/11 ورزش، به درصد عالقه 7/23 اطالع، و خبر کسب

 8/5 تنوع و و درصد جذابیت 2/5 درصد سرگرمی، 2/5 ورزشی، هایموضوع و هامسابقه پیگیری

 وسیلة  در درصد 3/39ورزش به میزان  رادیو به دادنگوش مکان .دالیل دیگر بوده است درصد نیز به

 محل کاردرصد در  6/15 عمومی و نقلیة درصد در وسیلة 17 منزل،درصد در  1/28 شخصی، نقلیة

 هایبرنامهبه  ودرصد  3/66 داخلی ورزشی هایشنوندگان به برنامه مندیهعالقبوده است. میزان 

 به  ورزش نپرداختن رادیو از شنوندگان هایانتقاد تریندرصد بوده است. مهم 7/33 خارجی ورزشی
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 نبودن متنوع شده،مطرح  مشکالت نکردنپیگیری  خبره، کارشناسان از نکردناستفاده ها،رشته همة

 (.2016)قاسمی، اند هبانوان بود ورزش به پرداختن کم ها وبرنامه

مردم نسبت به ورزش  ةمشارکت عام ةو تقویت روحی ترویج»رادیویی ورزش  انداز شبکةچشم

نص صریح بند سوم از اصل بر اساس )برومندی نسل  نشاطسالم و با ةمنظور دستیابی به جامعبه

گیری از غرور ملی حاصل از کسب افتخارات ملی برای تقویت حس برتری  بهره اساسی( وسوم قانون 

درصد و  12ورزش از حدود پنج درصد به حدود  رادیویی ازطریق افزایش مخاطبان شبکةدر مردم 

درصد در سطح زیاد  95با میزان رضایت بیش از  ،رادیویی در کشور رتبة نخست ازنظر تعداد شنوندة

شبکة  » صورت معرفی شده است:شبکة رادیویی ورزش بدین اصلی راهبرد« است. مخاطبانو باالتر 

، ورزش همگانی و قهرمانی هدایت افکار عمومی جامعه در حوزة وثوق و ممتاز در مدیریت ومورد

شبکة رادیویی ورزش،  مأموریت «.های ورزشی با تأکید بر احترامعنوان معیار و الگوی رسانهبه

اصالح فرایند » ،کالن این شبکه هدف»ترویج ورزش همگانی و تقویت هویت و افتخار ملی« است. 

که است  ییهاورزشورزشی با تمرکز بر های رشته هایهها و مسابقپوشش و پخش رادیویی فعالیت

  .(2016« )قاسمی، دارندی و کسب افتخارات ملی آورمدالسالمت جامعه،  یبرا یمناسب ةنیزم

تصاویر متحرک  متفاوتی مانند رادیو، تلویزیون، مجله، روزنامه، اینترنت و هایها به صورت رسانه

نگرش و  ها با توجه بهبینندههمچنین، کند و صورت گزینشی عمل میوجود دارند و جامعة امروز به

ابراین، الزم است ؛ بن(2013 ،پاتیلو  1)دانده کنندطور متفاوتی از رسانه استفاده میتجربة خود به 

 ویژههای جمعی بهوضعیت رسانه  تحلیلابعاد مختلف به شناسایی و  ورزش در که درراستای توسعة

ریزان  و کامل این وضعیت به مدیران و برنامه شناخت درست ورزش پرداخت؛ زیرا، رادیویی شبکة

که اجرای آن دسترسی به طوریپیشنهاد کنند؛ بهای واقعی و اجراشدنی کند تا برنامهیرادیو کمک م

استفاده از رویکرد با تالش دارد رادیو ورزش  ازپیش تسهیل کند؛ زیرا،اهداف شبکة رادیویی را بیش

کردن مخاطبانش با ماهیت ورزش و نقش آن در سالمت بر آشناتخصصی به مقولة ورزش، عالوه

آن در  های چهارگانةدر حوزة ورزش و مؤلفه «مدیریت عملکرد» ، با بررسی موشکافانةروح جسم و

 ورزش همگانی، ورزش ورزش تربیتی،کشور )بدنی و ورزش سند تفصیلی نظام جامع توسعة تربیت 

سیس آن تاکنون بوده تأ بدو  راهبردی ورزش ایران از تنها برنامة ( کهایحرفه ورزش قهرمانی و

وجود یک نظر به  یاری دهد. های راهبردی خوددر تبیین برنامه مسئوالن ورزش ایران را ،است

ویی ورزش، این پرسش کلی برای پژوهشگر مطالعة حاضر مطرح رادی برنامة راهبردی جامع در شبکة

، مدیران، گویندگان، گزارشگران کنندگانتهیهوضعیت اهداف، عملکرد مدیر، عملکرد شد که 

 
1. Dhonde 
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از  رادیویی ورزش ةتحلیل وضعیت عملکرد شبک ،درنهایتو  لحظه بهلحظه میدانی، گزارشگران 

 چگونه است؟ شده و درراستای اهداف تبییندیدگاه کارشناسان 
 

 پژوهش  ناسیشروش
  صورت مصاحبة به مسیر اجرا، ازحیث کیفی(،کمی و ترکیبی ) راهبرد، ازنظر، روش پژوهش حاضر

 ازحیث دورة نگر وگذشته ،رویکرد زمانی ازنظرکاربردی است.  ،هدف ازنظرو  عمیق و پیمایشی

شیوة آوری شدند. های پژوهش به روش اسنادی جمعبراین، دادهافزون. ، مقطعی استزمانی

پاسخ با انتخاب یک  تدااب ،نامهپرسش هایصورت بود که براساس سؤال اینآوری اطالعات بهجمع 

های بیشتر ازطریق یل انتخاب پاسخ و توضیحدل ،سپس .شد سؤال بسته دریافت گزینه دربرابر

رادیویی ورزش  ةو مدیران شبک تولید محتوا کارکنان همة. مصاحبة عمیق دنبال شد

محدودبودن با توجه به ند. تشکیل دادرا پژوهش آماری  ةجامع ،1395ن در سال ایرایاسالمجمهوری 

برای  .نفر( 49تعداد =  ) گیری استفاده شده شمار برای نمونگیری تمام، از روش نمونه پژوهش ةجامع

 لفة ؤمسؤال و هفت  20شامل که  دنامة پژوهشگرساخته استفاده شها از پرسشآوری دادهجمع 

کنندگان، عملکرد بکه، عملکرد مدیران، عملکرد تهیهبرخورداری از هدف، عملکرد مدیر ش

و عملکرد تطبیقی بود. از لحظه به ن میدانی، عملکرد گزارشگران لحظه گویندگان، عملکرد گزارشگرا

بخش کیفی  در .ارزشی لیکرت استفاده شدپنجاساس طیف بر در بخش کمی و پیمایش سؤال 18

عملی و  ن تجربةتریمورد( و با دو سؤال مهم 18به هر سؤال )در  پاسخ نیز دالیل انتخاب گزینة

نامه پرسشاصلی  هایها و سؤالمؤلفه .ندآوری شدها جمعاد برای بهبود عملکرد شبکه، دادهپیشنه

 روایی صوری و محتوایی. بودندبررسی در بخش نظارت و ارزیابی شبکه براساس محورهای مورد

بر های بخش کیفی که مبتنیسؤالرسانه رسید. و بدنی نفر از اساتید تربیت 10به تأیید نامه پرسش

عنوان پشتیبانی از اطمینان ساختاریافته بودند، بهصورت نیمهنامه و بهبخش کمی پرسش هایسؤال 

دهنده ه پس از انتخاب هر گزینه از پاسخکترتیبنامه درنظر گرفته شدند؛ بدیناز روایی پرسش

بخش کمی پایایی  .لی خود را ارائه کندهای تکمید تا دلیل انتخاب گزینه و توضیح شدرخواست 

صورت  های بخش کیفی بهداده د.گزارش ش 82/0برابر با  طریق ضریب آلفای کرونباخنامه ازپرسش

وتحلیل اطالعات تجزیه  رایب ،. در بخش کمیندکدگذاری محوری و انتخابی تحلیل شد

آمار توصیفی از  کمی د. در بخششاستنباطی استفاده شده از دو بخش آمار توصیفی و گردآوری 

در بخش . ای و خطی استفاده شداندارد و نمودار میلهفراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف است

و تی  1اسمیرنوف -لموگروفشده از آزمون کهای مطرحبررسی فرضیه  رایب ،آمار استنباطی

 
1. Kolmogorov-Smirnov 



 1398آذر و دی، 57شماره  ، 11، دوره مطالعات مدیریت ورزشی                                                               112
 

  و  22نسخة  1.اس.پی.اس.اسافزار آماری با استفاده از نرمهای حلیلد. تشی استفاده انمونه تک

 .ندشد انجام 2013 نسخة 2اکسل افزار نرم

 

 نتایج
زن و  (نفر 15درصد ) 6/30 نفر از نمونة موردبررسی، 49که ازبین  توصیفی نشان داد آمار نتایج

 27مربوط به سن نشان داد که بیشترین تعداد نمونه را افراد نتایج مرد بودند.  (نفر 34درصد ) 4/69

که افراد با مدرک  شدمشاهده همچنین، دادند. درصد تشکیل  5/26راوانی سال با درصد ف 35تا 

که افراد با مدرک ؛ درحالیدادندتشکیل بیشترین تعداد نمونه را  ،درصد 9/46معادل  کارشناسی

و با  سال 10 ی شش تاکار ةسابقافراد با بیشترین تعداد نمونه درصد بودند.  4/8فقط  دکتری

و دادند درصد تشکیل  6/30بیشترین تعداد نمونه را گویندگان با فراوانی  درصد بودند. 9/26فراوانی 

نتایج آمار توصیفی  .درصد قرار داشتند 3/14و هماهنگی با  درصد 4/20کننده با ، تهیهبعد از آن

شبکه با کنندگان و مدیر به عملکرد تهیه باالترین میانگین های نشان داد که لفهؤعوامل محتوایی و م

ترین عملکرد را پایین 75/2یدانی با میانگین گزارشگران مبود و مربوط  80/3و  9/3میانگین 

 داشتند.

استفاده شد.  فاسمیرنو -از آزمون کلموگروف های پژوهشبودن توزیع متغیر برای بررسی طبیعی

هستند  طبیعی آماری ازلحاظ هاتوزیع تمام شود،می مشاهده یکشمارة  جدول در کهگونههمان

(05/0 ≤P .) 
 

 هابودن توزیع دادهوف برای طبیعیاسمیرن -وگروفلمهای آزمون ک آماره -1 جدول

 پژوهش ابعاد
 ها آماره

 توزیع
Z معناداری 

 طبیعی  919/0 554/0 برخورداری از هدف

 طبیعی  418/0 882/0 عملکرد مدیر شبکه

 طبیعی  805/0 641/0 عملکرد مدیران

 طبیعی  633/0 809/0 کنندگانتهیهعملکرد 

 طبیعی  853/0 580/0 عملکرد گویندگان

 طبیعی  709/0 702/0 عملکرد گزارشگران میدانی

 طبیعی  341/0 939/0 لحظهبهلحظهعملکرد گزارشگران 

 طبیعی  051/0 355/1 عملکرد تطبیقی

 
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. Excel  
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ای برای بررسی تحلیل  نمونه پژوهش، از آزمون تی تکهای بودن توزیع دادهتوجه به طبیعیبا 

 نشان داده شده است. دو شمارة در جدولآن نتایج  ها استفاده شد کهمؤلفه 

از دیدگاه کارکنان و مدیران، شبکه رادیویی ورزش از نظر دارا  با توجه به نتایج جدول شمارة دو،

توان گفت که شبکة بنابراین، می؛ (P  ،09/2  =t= 0/ 04بودن هدف در وضعیتی مناسب قرار دارد )

 ة شبک یرعملکرد مدرادیویی ورزش دارای هدف است. با توجه به نتایج، از دیدگاه کارکنان و مدیران، 

(. از دیدگاه کارکنان و مدیران، P ،85/7  =45t=  01/0در وضعیت مناسبی قرار دارد ) ورزش یوییراد

(. P ،46/6  =t=  0/ 01در وضعیتی مناسب قـرار دارد )ورزش  یوییراد ةشبک کنندگانیهعملکرد ته

در وضعیتی ورزش  یوییراد ةشبک یرانعملکرد مدنتایج نشان داد که از دیدگاه کارکنان و مدیران، 

عملکرد (. با توجه به نتایج، از دیدگاه کارکنان و مدیران، P  ،63/3  =t= 0/ 01اسب قرار دارد )من

(. با توجه به P ،14/3  =t=  01/0در وضعیتی مناسب قرار دارد ) ورزش یوییراد ةشبک یندگانگو

در ش ورز  یوییراد ةلحظه شبک بهعملکرد گزارشگران لحظه نتایج، از دیدگاه کارکنان و مدیران، 

(؛ اما براساس نتایج، از دیدگاه کارکنان و مدیران، P ،73/5  =t=  01/0وضعیتی مناسب قرار دارد )

 -P  ،19/2= 04/0در وضعیتی مناسب قرار ندارد )ورزش  یوییراد ةشبک یدانیعملکرد گزارشگران م

 =tتوان گفت که از دیدگاه کارکنان و مدیران، بودن تی و معنادار بودن آزمون میمنفی(. با توجه به

 طور معناداری در وضعیتی نامناسب قرار دارد.به ورزش  یوییراد ةشبک یدانیعملکرد گزارشگران م

 
 بررسیابعاد مورد نمونه اینتایج آزمون تی تک -2جدول 

 میانگین ابعاد
میانگین 

 آماری

 درجة

 آزادی
 تی

سطح 

 داریمعنا

 04/0 09/2 48 3 22/3 از هدف یبرخودار

 01/0 85/7 48 3 80/3 ورزش یوییراد ةشبک یرعملکرد مد

 01/0 46/6 42 3 98/3 ورزش یوییراد ةشبک کنندگانیهعملکرد ته

 01/0 63/3 35 3 35/3 ورزش یوییراد ةشبک یرانعملکرد مد

 01/0 14/3 48 3 30/3 ورزش یوییراد ةشبک یندگانعملکرد گو

 01/0 -19/2 46 3 75/2 ورزش یوییراد ةشبک یدانیعملکرد گزارشگران م

 01/0 73/5 44 3 74/3 ورزش یوییراد ةشبک ةلحظبهلحظهعملکرد گزارشگران 

 

ها از آزمون تی شبکه یویی ورزش در مقایسه با سایر راد ، برای بررسی عملکرد شبکةدر ادامه

 د.نمونه استفاده شتک
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 ة عملکرد شبکاز دیدگاه کارکنان و مدیران،  ،سه نشان داده شده است طورکه در جدول شمارةهمان

 ؛(P ،43/4 = 35t = 01/0قرار دارد ) مناسب یدر وضعیت هاشبکه  یربا سا یسهورزش در مقا یوییراد

 واقع شده است. عملکرد این شبکه در شرایط مطلوبه ک وان بیان کردتبنابراین می
 

 اینمونهنتایج آزمون تی تک -3 جدول

 میانگین متغیر
میانگین 

 آماری

 درجة

 آزادی
 تی

سطح 

 داریمعنا

ورزش  یوییراد ةعملکرد شبک

 هاشبکه یرسا در مقایسه با
67/3 3 35 43/4 01/0 

 

 گیریبحث و نتیجه 
 این. است برخوردار هدفمندی از ورزش رادیویی شبکة ،کارشناسان دیدگاه از که داد نشان نتایج

 با ودارند  اطالع آن اهداف و برنامه وجود از ورزش رادیویی شبکة کارشناسان که است آن از حاکی

 شبکة  کارشناسان که بود آن برمبتنی نیز هامصاحبه از حاصل کیفی هایداده. دارند آشنایی هاآن 

 بخش این بودنمطلوب سطح. دارند آشنایی ورزش رادیویی شبکة راهبردی برنامة با ورزش رادیویی

 از  باالتربودن اندکی دهندةنشان( 22/3) میانگین اما ؛است دارمعنا کارشناسان مجموعة درمیان

 در  ،هاآن عقیدة به. داشتند انتقاد هدف انتخاب نوع به کارشناسان برخی. است میانگین سطح

. است شده توجه مخاطب کمی افزایش بر اندازچشم سطح در ورزش رادیویی شبکة هدف انتخاب

های فعلی در برنامه تغییراتایجاد  یا جدید هایطرح  پذیرششبکه رادیویی ورزش برای  ،راستادراین

 ازغفلت  باعث نگاه اینکند. بر اساس اهداف شبکه و با تأکید بر جذب مخاطب عمل می

 از  برخی. شودمی( محدود و خاص مخاطب با تخصصی وگوهایگفت) آوانگارد وگوهایگفت

 نیز را کیفی اهداف نوعیبه ،آن کمی افزایش و مخاطب جذب هدف که بودند معتقد کارشناسان

 توجه  بدون ،باشد داشته وجودنیز  خوبی محتوای رسانه در اگر کهمعنیبدین ؛دهدمی پوشش

 در که مسو هستندناه( 2016) قاسمیپژوهش  با بخش این هاییافته. شودمی ارزشبی مخاطب

 اطالعات  و اخبار دریافت ورزش رادیویی شبکة به مخاطبان گرایش میزان بیشترین مطالعة وی،

 بهفقط  سنجیمخاطب نگاه و سازیبرنامه انواع به برنامه جامع نگاه ،ناهمسویی این دالیل از. است

 درخصوص( 2010) اسدی کاشانی و عباسی پژوهش با پژوهش این نتایج. است موجود وضع انعکاس

 ناهمسو ،نظرانصاحب دیدگاه از ایراناسالمیجمهوری  سیمای سة شبکة هایبرنامه عملکرد ارزیابی

 در  که است بدیهی. باشد رسانه دو متفاوت ماهیت تواندمی ناهمسویی این احتمالی دالیل از. ستا

 نتایج ،دیگرازسوی . دارد اساسی تفاوت رادیو به نسبت تلویزیونی ریزیبرنامه موارد از بسیاری



 115                                                            ... دیدگاه از ایران ورزش رادیویی شبکة وضعیت تحلیل: قاسمی
 

 از  مخاطبان رضایت میزان برمبنی صداوسیما نظرسنجی مرکز هایپژوهش نتایج با پژوهش حاضر

 .دارد خوانیهم ورزش رادیویی شبکة عملکرد

رادیویی ورزش و مدیران  ةعملکرد مدیر شبک ،کارکنان و مدیراناز دیدگاه  ،آزمون به نتایج توجهبا 

فارغ از بر همگان مشخص است که مدیران . قرار دارد مناسب یدر وضعیترادیویی ورزش ة شبک

، یزیربرنامهیعنی  را؛ اصلی خود ةچهار وظیف دند، بایهست کارهبسازمانی که در آن مشغول

یری موفق قلمداد را مد هاآن تا بتوان  دهند انجام بسیار خوبنحو کنترل به، رهبری و یدهسازمان

سمت مدیریتی خود به در  دو بای یستندن مستثنارادیویی ورزش نیز از این قاعده  ةکرد. مدیران شبک

  ی وسو سمت ورزش را به  ةخود، شبک نگرییندهآو با درایت و  وظیفة مهم عمل کننداین چهار 

به  یرسانخدمت هدف باورزش  ییرادیو ة. شبککنندشبکه هدایت  اندازچشماف و دستیابی به اهد

ارزشمندی  یهاگام طی سالیان متمادی در این مسیر در است وشده  یاندازراهورزش  ةمردم و جامع

 بسیار زیاد شنوندگانمتنوع و جذب  یهابرنامه ةدر تهی هایییتموفقو همچنین،  برداشته است

عملکرد باالتر از حد متوسط مدیران  است و نتیجة دعاااین  یدمؤنیز  هاه فرضی نتیجة .داشته است

عباسی و این نتایج با پژوهش  باشد. وضوعمتواند ناشی از همین دهندگان میپاسخاز دیدگاه شبکه 

رسانه و  متفاوت دوهیت تواند ماست. از دالیل این ناهمسویی میا ناهمسو( 2010) اسدی کاشانی

( 2007قاسمی ) نتایج این پژوهش با مطالعة ،همچنیندو نوع رسانه باشد. های متمایز سطح توقع

های موردبررسی و مؤلفه الی این ناهمسویی زمان بررسی پژوهشگرناهمسوست. از دالیل احتم

از دیدگاه کارشناسان ورزش و رسانه استفاده شده است  ،شدهبراین، در بررسی انجامهستند. افزون

ای به ورزش نیز اسان رادیو و ورزش در نگاه توسعهتواند به اختالف نظر کارشنکه این امر می

بر مطالعة وی مبتنیکه همسو است ( 2016قاسمی ) مطالعة با نتایج بازگردد. نتایج این پژوهش

به رضایت زیاد و خیلی زیاد  یما است. در پژوهش وی،سهای مرکز تحقیقات سازمان صداوپژوهش

آوری دیدگاه از دالیل احتمالی این همسویی جمعدرصد از مخاطبان اشاره شده است.  80بیش از 

از رادیو  خاصای هایی خاص یا برنامهیو ورزش است که ممکن است در ساعتراد مخاطبان شنوندة

  اند.ورزش رضایت خوبی داشته 

رادیویی ورزش  ةکنندگان شبکعملکرد تهیه ،دیراناز دیدگاه کارکنان و م، پژوهشنتایج  توجه بهبا 

 عنوان تولیدکنندة نهایی محتوای یک شبکة نیز به کنندهیهتهدرواقع، . قرار دارد مناسب یدر وضعیت

آمده داللت بر این دارد که از دیدگاه کارشناسان شبکة رادیویی، دستنتیجة به .رادیویی است

عملکرد این نیروی کارشناسان و مخاطبان دربارة برخوردارند.  ندگان از عملکرد مناسبیکنتهیه 

( و عباسی 2007قاسمی )های کنند. این نتیجه با پژوهشمیقضاوت ها تخصصی بیش از سایر بخش

-کارشناسان تهیه ست.ا ( همسو2016قاسمی ) است و با مطالعة ناهمسو (2010) یاسد و کاشانی
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کنندگان تجربی که به اند، عملکرد تهیههای تخصصی مرتبط را گذراندهها دورهکنندگی که اغلب آن

-نمیاند را به راحتی کنندگی را سپری نکردههای الزم یا زمان و دوره الزم برای تهیهمثابه آنان دوره

بررسی باشد و دلیل همسویی موردو زمان تواند جامعه از دالیل احتمالی این ناهمسویی می پذیرند.

و تغییرات احتمالی در تولیدات  از نظر موضوع مورد بررسی بودن دو پژوهش، احتماالً نزدیکآن

   رادیو ورزش است.

 یرادیویی ورزش در وضعیت ةعملکرد گویندگان شبک ،از دیدگاه کارکنان و مدیران ،با توجه به نتایج

تنها عناصر شنیداری را  ،زیرا ؛ستا هاای متفاوت از سایر رسانهرسانه یوراد .قرار دارد مناسب

های خود را با کمترین اختالل کند پیاماختیار دارد و با کالم، موسیقی، افکت و سکوت تالش میدر

 یان متصداز سایر  ترپررنگمیان، نقش گویندگان رادیویی بسیار و ابهام به مخاطب انتقال دهد. دراین

 ،درواقع. کنندیم مهیارا دیویی را یهابرنامه بیشتری از بخش  مطالب ةگویندگان با ارائ زیرا، ؛است

که گویندگان  رسدیمنظر کند. بهخواند و عرضه میگوینده کسی است که مطلبی را برای رادیو می

گویندگی از وضعیت مطلوبی و در  رندرا دا هایژگیورادیویی ورزش بسیاری از این  ةشبک

عملکردشان را مطلوب  وبوده است آنان مثبت  ةدربارنظر کارکنان و مدیران شبکه زیرا،  ؛برخوردارند

الیل احتمالی این از د .ستا ( همسو2016قاسمی )نتایج این پژوهش با مطالعة  .اندکردهارزیابی 

سازی گویندگی در این شبکه است. و تغییرات برخی گویندگان و کیفی رشدهمسویی روند روبه

 است که  ( ناهمسو2010) اسدی ( و عباسی و کاشانی2007قاسمی ) مطالعات نتایج این بخش با

 بررسی است. های موردجامعه و رسانه ، زمان،دلیل احتمالی این ناهمسویی

رادیویی ورزش در  ةعملکرد گزارشگران میدانی شبک ،از دیدگاه کارکنان و مدیران ،با توجه به نتایج

قاسمی ، (2014فر و همکاران )نتایج تاحدودی با مطالعات فهیمی. قرار ندارد مناسب یوضعیت

 الیل احتمالی این همسویی نقش ویژة ست. از دا  ( همسو2010) اسدی ( و عباسی و کاشانی2007)

ناهمسویی نتایج پژوهش حاضر با  .ها و توقع باالی مخاطب از آنان استگزارشگران در کیفیت برنامه

گزارشگران رادیو ملکرد طور مشخص ع دلیل است که وی به بدین( احتماال2016ًقاسمی )مطالعة 

  است. ورزش را بررسی نکرده

رادیویی  ةشبک  ةلحظبهعملکرد گزارشگران لحظه  ،دیراناز دیدگاه کارکنان و م ،با توجه به نتایج

لحظه  بهیا افرادی که لحظه لحظهبهلحظه گزارشگران . قرار دارد مناسب یورزش در وضعیت

برخالف گزارشگران میدانی، از  ،کنندمخاطب گزارش میرویدادهای ورزشی مانند فوتبال را برای 

 ( همسو 2016) داشتند. این نتیجه با پژوهش قاسمیدر رادیو ورزش  کارشناسان وضع مطلوبی دید

توجه مخاطبان به رادیو لحظه در بهی این همسویی نقش گزارشگران لحظه ست. از دالیل احتمالا

رضایت از شبکه  ادهای مهم و جذاب است؛ بنابراین، نتایج حاصل با نتایج کلی ورزش در روید
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 اسدی ( و عباسی و کاشانی2007قاسمی ) ما ناهمسویی این نتایج با مطالعاتا همسویی دارد؛

لحظه را بررسی  بهطور مشخص گزارشگری لحظه ها بهدلیل باشد که آنتواند بدین( می2010)

  .اندنکرده

با سایر  هرادیویی ورزش در مقایس ةعملکرد شبک ،از دیدگاه کارکنان و مدیران ،ه نتایجبا توجه ب

 ( ناهمسو2016قاسمی )مطالعة با نتایج  نتایج این پژوهش .قرار دارد مناسب یدر وضعیتها شبکه 

دالیل ها قرار دارد. از تر از برخی شبکهها و حتی پایین، این شبکه در رتبة پنجم شبکهزیرا ؛ستا

خود به دیگر  اندازة شبکةشبکة رادیویی ورزش بهاین است که کارشناسان مالی این ناهمسویی احت

، در آن زیرا ؛ستا ( همسو2007قاسمی ) دهند. نتایج این بخش با نتایج مطالعةگوش نمیها شبکه

اصلی خود اشاره عنوان یکی از وظایف بودن وضع موجود شبکه درجهت توسعة ورزش بهبه نامطلوب

دهندگان بیرونی و کارشناسان ورزش تواند نقش پاسخکند. از دالیل احتمالی این ناهمسویی میمی

عباسی و  و در ورزش دارند. نتایج این پژوهش با مطالعةای رادینقش توسعه  ازبیشتری  که توقعباشد 

توان به تفاوت سویی میست که از دالیل احتمالی این ناهما ( نیز ناهمسو2010) اسدی کاشانی

 بررسی اشاره کرد. های موردرسانه

با  شودیمرادیویی ورزش، پیشنهاد  ةمدون در شبک ایبر وجود برنامهمبنی پژوهش ةبا توجه به نتیج

 .این شبکه، میزان مخاطبان و رضایت آنان ارتقا یابد یهابرنامهبیشتر اهداف و تقویت هرچه 

و  ودش فراهمآنان  ةافزایش انگیززمینة ا تشویق مناسب این مدیران ب شودیمپیشنهاد  ،همچنین

رد عملکبر مبنی پژوهش نتایجبا توجه به . دنکامل سازمان واقع شو یتموردحماآنان  یهابرنامه

رادیویی ورزش   ةمسئوالن شبک شودیم، پیشنهاد رادیویی ورزش ةنامناسب گزارشگران میدانی شبک

 های یاورفنآنان به وسایل و  مجهزشدن ةاین افراد، زمین هاییتقابلو  هاییتوانابر  نگاهییمنبر عالوه

 آنان را بهبود بخشید. یهاگزارش تا بتوان کیفیت  کنندروز رادیویی را فراهم 
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Abstract 
This present article was carried out with the overall aim of analyzing sports radio Channel 
from the view point of employees and managers of sports radio channel during 2016. 
According to the purposes of the research, the research method is mixed method in terms 
of strategy, and is deep interview and survey in terms of the execution path and is practical 
in terms of the purpose. The statistical population of the research consisted of all 
employees and managers of sports radio channel of Islamic Republic of Iran in 2016. 
According to the limited community size of the research, the census sampling method was 
used for sampling. After data collection, two parts of descriptive and inferential statistics 
were used to analyze the gathered information. In the descriptive statistics section, 
frequency, percentage, means, standard deviation, line graph and bar graph were used and 
Kolmogorov-Smirnov test and one-sample t test was used to evaluate the proposed 
hypotheses in the inferential statistics section. All statistical operations were performed 
by means of SPSS software version 22. The results indicate that from the perspective of 
personnel and sports radio channel administrators of Islamic Republic of Iran, sports radio 
channel is in a good condition in terms of having the target and the performance of the 
network administrator, the network producers, the speakers of the network, real-time 
reporters, and finally the overall performance of the sports radio channel compared to 
other networks is in a good condition. But the performance of network field reporters is 
not suitable. The suggestion is education and reinforcement for reporters. 
 
Keywords: Sports Radio Channel, Radio, Social Media, Employees and Managers of 
Radio. 
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