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بررسی نگرش مخاطبین نسبت به برنامه 
نود و سنجش میزان رضایت آن ها
محمود�نجف�زاده��

دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسالمی
mahmoudnajafzadeh@yahoo.com

چکید�ه
عدم  و  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  با هدف شناخت  پژوهش حاضر 
موفقیت برنامه نود از دیدگاه مخاطبان و شناسایی نقاط ضعف برنامه در راستای 
تقویت و جذب مخاطبان بیشتر برنامه نود انجام شده است، اما یافته ها همگی 

حکایت از موفقیت برنامه دارد.
روش انجام پژوهش پیمایشی است؛ لذا در ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای 
به جمع آوری مبانی نظری پژوهش با استفاده از کتاب ها، مقاالت و اینترنت به 
جمع آوری اطالعات و ادبیات نظری اقدام گردیده است. جامعه آماری پژوهش 
تماشاچیان بازی دربی در سال )1396( لیگ شانزدهم بوده است؛ که تعداد 
نمونه بر طبق فرمول کوکران برابر با 400 نفر که جهت اطمینان 500 نمونه 

اجرا و تعداد 447 نمونه تکمیل شده است.
آلفای  نتیجه  که  است  ساخته  پژوهشگر  پرسشنامه  داده ها  جمع آوری  ابزار 
کرونباخ 0/88 است. همبستگي مستقیم بین نقش مجری با موفقیت برنامه 
نود وجود دارد. همبستگي مستقیم بین نقش کارشناسان داوری در ارزیابی 
مسابقه ها با موفقیت برنامه نود وجود دارد. همبستگي مستقیم بین پرداختن 
به جزئیات مسابقه ها و حاشیه های مرتبط با آن در برنامه نود با موفقیت این 
برنامه وجود دارد. همبستگي مستقیم بین بی طرفی برنامه نود در پرداختن به 
جزئیات مسابقه ها و حاشیه های مرتبط با آن با موفقیت این برنامه وجود دارد. 
همبستگي مستقیم بین تعاملی بودن برنامه نود با موفقیت این برنامه وجود 
دارد. آزمون فرضیه ضرائب نشان می دهند که ضرائب متغیرهای مستقل در 
سطح 5 درصد معنی دار بوده و ضرائب β غیر صفر هستند، به جز مقدار ثابت 
که آزمون آماری نشان می دهد مقدار آن صفر است؛ بنابراین نمایگر صفر بودن 
عرض از مبدأ در خط رگرسیون است، بنابراین معادله خط رگرسیون میزان 

موفقیت برنامه نود در بین پاسخگویان به صورت زیر است:
بودن(  )تعاملی  به جزئیات( )0/353( +  )پرداختن  )بی طرفی( )0/298( -   E

)0/451( + )نقش مجری( )0/623( = میزان موفقیت
واژگان�کلیدی

برنامه نود، ویژگی های مجری، موفقیت برنامه، تعاملی بودن، بی طرفی، عادل 
فردوسی پور و رسانه. 
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مقد مه
رسانه	،	ابزاري	براي	ارتباط	است	و	تلویزیون	به	
عنوان	یک	وسیله	ارتباطی	جنبه	هاي	گوناگون	
خبري،	تفریحی،	فرهنگی	و	آموزشی	د	ارد	،	که	از	
سایر	رسانه	ها	نافذتر	است	)قاسمی،	1387(.	د	ر	
مواجه	با	رسانه	ها	د	و	د	سته	رویکرد		نظري	اساسی	
وجود		د	ارد	.	د	سته	اول	رویکرد		رسانه	محور	است	
که	اصالت	را	به	رسانه	د	اد	ه	و	آن	را	منشا	تحول	
می	د	انند	.	د	سته	د	وم	رویکرد		مخاطب	محور	است	
که	اصالت	را	به	مخاطب	د	اد	ه	و	وجود		رسانه	را	
به	واسطه	پاسخ	به	نیازهاي	مخاطب	می	د	اند	.	
با	توجه	به	اثرات	برنامه	هاي	ورزشی	تلویزیون	
رویکرد		 با	 را	 آن	ها	 می	توان	 عام،	 مخاطب	 بر	

رسانه	محور	بررسی	کرد	.
د	ر	این	رویکرد		نظریه	هاي	تزریقی،	برجسته	سازي	
و	وابسته	سازي	مطرح	است.	د	ر	نظریه	تزریقی	
رسانه	با	ارائه	پیام،	حکم	سرنگ	بزرگی	د	ارد		که	
پیام	را	به	ذهن	مخاطب	تزریق	می	کند	.	د	ر	نظریه	
برجسته	سازي،	تأکید		بر	آن	است	که	آن	چه	د	ر	
د	ارد	،	 وجود		 رسانه	 اد	اره	کنند	گان	 آرای	 و	 افکار	
د	ر	قالب	پیام	هاي	رسانه	اي	آشکار	و	به	مخاطب	
ارائه	و	باعث	باور	آنان	می	گرد	د	.	بر	اساس	نظریه	
وابسته	سازي	همان	طور	که	مرد	م	به	آب	و	هوا	
و	غذا	نیاز	د	ارند	،	به	رسانه	هم	نیازمند		هستند		

)توسلی،	1377(.
د	ر	حالی	که	فوتبال	با	د	ر	آمیختن	با	اقتصاد		و	
سیاست	و	تبد	یل	شد	ن	به	صنعت،	به	یک	هد	ف	
راستا	 د	ر	همین	 البته	 و	 تبد	یل	شد	ه	 ارزش	 و	
کرد	ه	 پید	ا	 ظهور	 نیز	 آن	 منفی	 کارکرد	هایی	
بین	طرفد	اران	 روید	اد	های	خشونت	آمیز	 است.	
تیم	های	فوتبال	از	مهم	ترین	انواع	کج	رفتاری	و	
نابهنجاری	هایی	بود	ه	است	که	د	ر	طی	سالیان	
گذشته	تا	به	امروز	د	ر	میاد	ین	ورزشی	رخ	د	اد	ه	
است،	اما	از	د	هه	)1960(	به	بعد		و	پس	از	وقوع	
حواد	ث	خشونت	باری	که	به	طور	گسترد	ه	ای	د	ر	
انگلستان	رخ	 به	ویژه	 کشورهای	مختلف	د	نیا	
د	اد	ه،	نگرانی	های	مهم	بین	المللی	د	ر	این	زمینه	
به	وجود		آمد		و	همچنین	توجه	اند	یشمند	ان	و	
محققان	حوزه	های	مرتبط	با	این	موضوع	از	جمله	

روانشناسان،	جامعه	شناسان	و	جرم	شناسان	را	به	
خود		معطوف	کرد	.	شاید		به	جرأت	بتوان	گفت	که	
د	ر	هر	جامعه	ای	که	ورزش	فوتبال	انجام	می	شود		
بار	 خشونت	 حواد	ث	 این	 شاهد		 گهگاهی	 ما	
بود	ه	ایم.	امروز	نقش	رسانه	د	ر	انتقال	اطالعات	به	
ویژه	اطالعات	ورزشی	بر	کسی	پوشید	ه	نیست،	از	
زمانی	که	برنامه	نود		به	عنوان	یک	برنامه	ورزشی	
با	موضوع	فوتبال	بر	روی	آنتن	رفته	است؛	د	ارای	
چالش	های	مختلفی	با	تیم	ها	و	مسئولین	آنان	
بود	ه	است،	اما	بی	پروایی	های	این	برنامه،	آن	را	به	
یکی	از	برنامه	های	پرمخاطب	و	ماند	گار	به	ویژه	د	ر	
حوزه	ورزش	با	مخاطبان	نسبتا	زیاد		نمود	ه	است.
کشور	 د	ر	 پرطرفد	ار	 ورزشــی	 تیم	های	 وجود		
اخیرا	 و	 استقالل	 و	 پرسپولیس	 تیم	 مانند		
تیم	های	سپاهان،	تراکتورسازی	مسائل	مرتبط	با	
حاشیه	های	این	تیم	ها	و	قضاوت	ها	و	استفاد	ه	از	
نظرات	کارشناسان	د	ر	این	برنامه	آن	را	به	یک	
برنامه	پرمخاطب	و	ماند	گار	تبد	یل	نمود	ه	است.	
تأثیر	رسانه	هاي	ورزشی	بر	جامعه	مهم	است	و	
باید		به	امکان	ایجاد		ناهنجاري	هاي	زیان	بخش	از	
طریق	اشاعه	ارزش	ها	و	باورهاي	ورزشی	نامطلوب	
پرخاشگري،	خشونت،	 کاذب،	 قهرمانان	 تبلیغ	
رقابت	هاي	غیرمنصفانه	و	استحاله	فرهنگی	و	تأثیر	
آن	ها	بر	نوجوانان	و	جوانان	توجه	د	اشت	)توکلی،	
1387(.	رسانه	ها	باید		انگیزه	هاي	صحیح	و	عقالنی	
مخاطبان	را	شناسایی	و	بین	انتخاب	راه	ارتباطی	
و	انگیزش	افراد		یک	کنش	متقابل	ایجاد		کنند		
)ویست	مایر	و	همکاران،	1998(.	به	نظر	می	رسد		
این	موضوع	د	ر	برنامه	ورزشی	نود		تاکنون	اتفاق	
افتاد	ه	است،	اکنون	د	ر	این	پژوهش	ما	به	د	نبال	
سنجش	نگرش	مخاطبان	نسبت	به	برنامه	نود		و	
میزان	رضایت	یا	عد	م	رضایت	آنان	از	این	برنامه	

هستیم.
مروری بر اد بیات

پیرحیاتي	)1379(	هم	د	ر	نظرسنجي	از	مرد	م	
تهران	د	رباره	مسابقه	فوتبال	بین	د	و	تیم	استقالل	
و	پیروزي	با	توجه	به	برنامه	هاي	تلویزیون	د	ریافت	
23	د	رصد		بینند	گان	معتقد		هستند	،	که	حد	اقل	
و	 گزارشگر	 )مجري،	 برنامه	 عوامل	 از	 یکي	
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کارشناس(،	از	یکي	از	تیم	ها	حمایت	و	طرفد	اري	
مي	کند	.	قاسمی،	نوربخش	و	د	یگران	)1391(	
تحلیل	محتواي	برنامه	تلویزیوني	ورزشي	نود	،	
هد	ف	تحقیق	تحلیل	محتواي	برنامه	تلویزیوني	
ورزشي	نود		د	ر	سال	)1388(	از	برنامه	هاي	نود		
از	 سوپرلیگ	 کامل	 د	وره	 یک	 د	ر	 شد	ه	 پخش	
مرد	اد		ماه	)1387(	تا	خرد	اد		)1388(	است.	به	
کار	برد	ن	37	د	رصد		لحن	تمسخر	د	ر	یک	برنامه	
جد	ي	و	زند	ه	تلویزیوني،	را	کامال	معترضانه	و	
تمسخر	 بد	ون	 انتقاد		 مي	د	هد	.	 نشان	 جنجالي	
از	متخصصین	د	ر	حوزه	هاي	 برنامه	و	استفاد	ه	
مختلف	ورزشي	به	بهبود		برنامه	کمک	مي	کند		و	

د	ر	ابقای	برنامه	بسیار	مؤثر	خواهد		بود	.
خود		 مقاله	 د	ر	 	)1393( صالحی	 و	 رضوانی	
رسانی،	 اطالع	 نقش	های	 »ارزیابی	 عنوان	 با	
فرهنگ	سازی	 و	 آموزش	 اجتماعی،	 مشارکت	
از	 هد	ف	 پرد	اخته	اند	.	 نود	«	 تلویزیونی	 برنامه	
این	تحقیق	ارزیابی	نقش	های	چهارگانه	برنامه	
اصفهان	 شهر	 مرد	م	 د	ید	گاه	 از	 نود		 تلویزیونی	
است.	وضعیت	مشاهد	ه	شد	ه	نقش	های	چهارگانه	
برنامه	تلویزیونی	نود		تفاوت	معناد	اری	با	وضعیت	
مورد		انتظار	د	ارد		و	نشان	می	د	هد	،	که	برنامه	نود		

توانسته	است	نقش	های	خود		را	د	ر	قبال	جامعه	به	
خوبی	انجام	د	هد		و	توجه	بینند	گان	خود		را	جلب	
نقش	های	مشارکت	 بین	 این،	 بر	 نماید	.	عالوه	
اجتماعی،	نقش	آموزش	و	نقش	فرهنگ	سازی	
بر	اساس	جنسیت	تفاوت	معناد	اری	وجود		د	ارد	.	
با	این	حال،	بین	نقش	اطالع	رسانی	بر	اساس	

جنسیت	تفاوت	معناد	اری	وجود		ند	ارد	.
رومن	اسپایچد	ر	)2006(	از	د	انشگاه	آمسترد	ام	
هلند		با	استفاد	ه	از	تحقیقات	بومي	و	منطقه	اي	
د	ر	کنار	استفاد	ه	از	نظریه	های	عام	و	جهان	شمول	
د	ر	تبیین	پد	ید	ه	خشونت	د	ر	ورزش	فوتبال،	به	
بررسي	این	معضل	پرد	اخته	است.	وي	د	ر	یکي	
از	مهم	ترین	تحقیقات	خود		با	عنوان	»جنبه	هایي	
از	خشونت	اوباشگران«	به	این	نتیجه	رسید		که	
اوباشگري	و	رفتارهاي	نابهنجار	تماشاگران	فوتبال	
تحت	تأثیر	6	عامل	اصلي	که	د	ر	به	وجود		آمد	ن	

آن	نقش	اساسي	د	ارند		به	وجود		مي	آید	.	
هیجان	زد	گي	و	برانگیختگي	هیجاني	خوشایند	.	1
ایجاد		هویت	مرد	انه	خشن.	2
	هویت	یابي	هاي	منطقه	اي	و	محلي.	3
مد	یریت	جمعي	و	فرد	ي	شهرت.	4
ایجاد		احساس	همبستگي	و	تعلق.	5

متغیرهای مورد  بررسی د ر قالب یک مد ل مفهومی و تحلیل
شکل 1. مد ل مفهومی پژوهش
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قد	رت	و	خود	مختاري..	6
با	 تحقیقي	 د	ر	 	)2007( همکاران	 و	 سیمون	
عنوان	اثر	نتیجه	مسابقه	راگبي	روي	پرخاشگري	
نشان	 الکل	 نوشید	ن	 به	 گرایش	 و	 تماشاگران	
د	اد	ند	،	که	بین	میزان	پرخاشگري	قبل	و	بعد		از	
بازي	تماشاگران	تیم	هاي	برند	ه	و	بازند	ه	تفاوت	
تأثیر	 مسابقه	 نتیجه	 و	 د	ارد		 وجود		 معناد	اري	
مستقیمي	د	ر	بروز	پرخاشگري	تماشاگران	د	ارد	.

د	ر	نهایت	مد	ل	مفهومی	پژوهش	به	صورت	زیر	
ارائه	می	شود	.

روش تحقیق
با	توجه	به	ماهیت	موضوع،	این	پژوهش	بر	اساس	
هد	ف	تحقیق	کاربرد	ی	است	و	از	نوع	همبستگی	
است	و	به	شیوه	مید	انی	و	مطالعات	کتابخانه	ای	
به	جمع	آوری	د	اد	ه	ها	پرد	اخته	شد	ه	است.	جامعه	
آماری	پژوهش	حاضر،	تماشاگران	د	ربی	شهر	تهران	
د	ر	اسفند		ماه	سال	)1396(	است	که	طبق	آمار	به	
د	ست	آمد	ه	از	بخش	خبر	صد	ا	و	سیما	تهران	تعد	اد		
آنان	نزد	یک	به	85000	نفر	بود	ه	است.	برای	تعیین	
حجم	نمونه	آماری	از	فرمول	کوکران	استفاد	ه	شد	ه	
است،	که	طبق	فرمول	تعیین	حجم	نمونه	کوکران،	
مقد	ار	حجم	نمونه	آماری	د	ر	مجموع	برابر	447	نفر	
بود	ه	است.	ابزار	گرد	اوری	اطالعات	د	ر	این	پژوهش	
پرسشنامه	محقق	ساخته	است	که	ترتیب	و	تعد	اد		

سؤاالت	به	شرح	جد	ول	زیر	است:

جد ول 1. شاخص های سؤاالت پرسشنامه پژوهش

متغیر 
شماره متغیر مستقلوابسته

جد ول
تعد اد  
سؤاالت

موفقیت	
برنامه	
نود	

45-5ویژگی	های	مجری
46-7بی	طرفی	برنامه
44-9کارشناسان	برنامه

46-11پرد	اختن	به	جزئیات	برنامه
49-13بیان	واقعیات
45-15تعامل	د	ر	برنامه

47-17پیشرفت	د	ر	فوتبال
48-19سایر	زمینه	ها
50جمع

نتیجه ها
بر	اساس	نتیجه	ها	9/6	د	رصد		پاسخگویان	زیر	
25	سال،	22/6	د	رصد		34	-	25	سال،	40/3	
د	رصد		44	-	35	سال،	21/9	د	رصد		54	-	45	
سال	و	5/6	د	رصد		55	سال	و	باالتر	سن	د	اشته	اند	.	
نتیجه	ها	نشان	می	د	هد		7/3د	رصد		پاسخگویان	
بیکار،	4/5	د	رصد		بازنشسته،	29/1	د	رصد		شاغل	
بخش	خصوصی	و	59/1	د	رصد		شاغل	بخش	
نتیجه	ها،	تحصیالت	 اساس	 بر	 بود	ه	اند	.	 د	ولتی	
22/6	د	رصد		پاسخگویان	سیکل	تا	د	یپلم،	16/3	
لیسانس،	19	 د	رصد		 	36/7 فوق	د	یپلم،	 د	رصد		

Rنام متغیرها
 R میزان افزایش
از یک مرحله به 

مرحله د یگر
R2

 R2 میزان افزایش
از یک مرحله به 

مرحله د یگر
F آزمونSig - د وربین

واتسون

0/3930/3930/1540/15472/6060/000نقش	مجری

1/956
0/4890/0960/2390/08544/2880/000تعاملی	بود	ن	برنامه

0/5030/0140/2530/0147/1730/008پرد	اختن	به	جزئیات

0/5140/0110/2650/0126/4380/012بی	طرفی	برنامه

جد ول شماره ۲. توزیع ضریب همبستگي، ضریب تعیین و آزمون F عوامل مؤثر بر میزان موفقیت برنامه نود  
))Stepwise( روش گام به گام(
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د	رصد		فوق		لیسانس،	3/8	د	رصد		د	کتری	و	1/6	
د	رصد		حوزه	بود	ه	است.

پاسخگویان	 د	رصد		 	70/7 نتیجه	ها،	 اساس	 بر	
شرکت	کنند	ه	د	ر	این	تحقیق	تماشاگر	فوتبال،	
4/3	د	رصد		د	اور،	4/3	د	رصد		مربی،	7/8	د	رصد		
	7/2 و	 فوتبال	 کارشناس	 د	رصد		 	4/9 بازیکن،	
همبستگي	 ضریب	 بود	ه	اند	.	 برنامه	ساز	 د	رصد		
با	 مجری	 نقش	 بین	 	)r= 	0/455( پیرسون	
موفقیت	برنامه	نود	،	ضریب	همبستگي	پیرسون	
)0/324	r=(	بین	نقش	کارشناسان	د	اوری	د	ر	
ارزیابی	مسابقه	ها	با	موفقیت	برنامه	نود	،	ضریب	
همبستگي	پیرسون	)0/481	r=(	بین	پرد	اختن	
با	 به	جزئیات	مسابقه	ها	و	حاشیه	های	مرتبط	
آن	د	ر	برنامه	نود		با	موفقیت	این	برنامه،	ضریب	
همبستگي	پیرسون	)0/470	r=(	بین	بی	طرفانه	
و	حاشیه	های	 مسابقه	ها	 به	جزئیات	 پرد	اختن	
مرتبط	با	آن	د	ر	برنامه	نود		با	موفقیت	این	برنامه،	
ضریب	همبستگي	پیرسون	)0/602	r=(	بین	
تعاملی	بود	ن	برنامه	نود		با	موفقیت	این	برنامه،	
ضریب	همبستگي	پیرسون	)0/551	r=(	بین	
بیان	واقعیات	و	پرد	اختن	بد	ون	تساهل	و	تسامح	
به	اتفاقات	مرتبط	با	مسابقه	ها	د	ر	برنامه	نود		با	

موفقیت	این	برنامه	است.
آماره	د	وربین	-	واتسون	با	مقد	ار	1/956	نشان	
می	د	هد		که	بین	خطاها	ناهمبستگی	وجود		د	ارد	.	

بنابراین	نتایج	به	د	ست	آمد	ه	از	جد	ول	2	نشان	
مي	د	هد		که	معاد	له	رگرسیوني	روش	مرحله	به	
د	اراي	 د	رصد		 	5 معني	د	اري	 سطح	 د	ر	 مرحله	
ضریب	 جد	ول	 این	 طبق	 بر	 است.	 مرحله	 	4
رگرسیون	چند		متغیره	د	ر	مرحله	چهارم	0/514	
است	)0/514	R=(.	بنابراین	ضریب	همبستگی	
چند	گانه	بین	موفقیت	برنامه	نود		و	عوامل	مؤثر	
بر	آن	0/514	است.	ضریب	تعیین	)R2(	مبین	
میزان	 واریانس	 از	 د	رصد		 	26/5 که	 است	 آن	
موفقیت	برنامه	توسط	متغیرهای	مستقل	موجود		
د	ر	معاد	له	رگرسیون	که	د	ر	سطح	معنی	د	اری	5	
د	رصد		قرار	د	ارند	،	تبیین	می	شود	.	ضریب	تعیین	
د	ر	این	مرحله	نشان	مي	د	هد		با	4	متغیر	مستقل	
نقش	مجری،	تعاملی	بود	ن	برنامه،	پرد	اختن	به	
	26/5 مجموع	 د	ر	 برنامه	 بی	طرفی	 و	 جزئیات	
میزان	 )یعني	 وابسته	 متغیر	 واریانس	 د	رصد		

موفقیت	برنامه	نود	(	را	پیش	بیني	نمود	.
د	ر	جد	ول	میزان	سهم	متغیرهاي	نقش	مجری،	
و	 جزئیات	 به	 پرد	اختن	 برنامه،	 بود	ن	 تعاملی	
بی	طرفی	برنامه	د	ر	معاد	له،	د	ر	تبیین	واریانس	
متغیر	وابسته	یعني	میزان	موفقیت	برنامه	نود		از	
سوی	مخاطبان	د	ر	4	مرحله	به	ترتیب	بر	اساس	
میزان	اثرگذاري	نشان	د	اد	ه	شد	ه	است.	بیشترین	
و	 مجری	 نقش	 متغیر	 به	 مربوط	 تأثیر	 میزان	
کم	ترین	میزان	تأثیر	مربوط	به	بی	طرفی	برنامه	د	ر	
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شاخص آماری
متغیر

ضرایب غیر 
β  استاند ارد

ضرایب 
β  استاند اردt سطح معنی د اری آماره آزمون

)sig(
ToleranceVIF

0/0890/2470/805ثابت

0/6230/3356/6920/0001/3490/741نقش	مجری

0/4510/2676/0200/0001/0590/944تعاملی	بود	ن	برنامه

0/3530/1873/4910/0011/5410/649پرد	اختن	به	جزئیات

2/5370/0121/4930/670-0/134-0/298-بی	طرفی	برنامه

جد ول شماره 3. ضرائب معاد له رگرسیون چند  متغیری میزان موفقیت برنامه نود 
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بین	پاسخگویان	است،	ضمن	این	که	متغیرهای	
نقش	کارشناسان	و	پرد	اختن	به	واقعیات	از	معاد	له	

رگرسیونی	خارج	می	شود	.
بنابراین	مي	توان	نتیجه	گرفت	هر	چه	پاسخگویان	
نظر	مثبت	تری	نسبت	به	نقش	مجری،	تعاملی	
بود	ن	برنامه،	پرد	اختن	به	جزئیات	و	بی	طرفی	
برنامه	د	اشته		اند	،	میزان	ارزیابی	از	موفقیت	این	

برنامه	بیشتر	است.
	از	بین	متغیرهای	موجود		د	ر	جد	ول	با	توجه	

به	سطح	معنی	د	اری	آماره	t	هر	متغیر	و	میزان	
ضریب	بتا	)β(	به	ترتیب	تأثیر	آن	د	ر	ارزیابی	
موفق	برنامه	نود		مشخص	می	شود	.	ضریب	تعیین	
تعد	یل	شد	ه1	K2((	25/7	د	رصد		نشان	می	د	هد		
که	74/3د	رصد		از	واریانس	باقیماند	ه	توسط	سایر	

متغیرها	تبیین	می	شود	.
آزمون	فرضیه	ضرائب	βها	د	ر	مد	ل	خطی	که	

1  - Adjusted R2

منبع تغییرات
مجموع 
مجذورات

)SS(
د رجه آزاد ي 

)d.f(
میانگین 

)MS( مجذورات
مقد ار آماره 
)F( آزمون

سطح معني د اري 
)sig(

124/658431/165رگرسیون

35/5450/000 346/3193950/877باقیماند	ه	ها

470/977399کل

جد ول شماره 4. تحلیل واریانس مد ل خطی ویژگی های برنامه نود  مؤثر بر میزان موفقیت این برنامه

مد ل تحلیلی
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آن	را	با	نماد			نشان	می	د	هند	؛	بیانگر	آن	است	
که	ضرائب	متغیرهای	مستقل	د	ر	سطح	5	د	رصد		
معنی	د	ار	بود	ه	و	ضرائب	β	غیر	صفر	هستند	.	به	
جز	مقد	ار	ثابت	که	آزمون	آماری	نشان	می	د	هد		
مقد	ار	آن	صفر	است،	بنابراین	نمایگر	صفر	بود	ن	
عرض	از	مبد	أ	د	ر	خط	رگرسیون	است،	بنابراین	
معاد	له	خط	رگرسیون	میزان	موفقیت	برنامه	نود		

د	ر	بین	پاسخگویان	به	صورت	زیر	است:
به	 )پرد	اختن	 	- 	)0/298( )بی	طرفی(	 	+ 	E
جزئیات(	)0/353(	+	)تعاملی	بود	ن(	)0/451(	+	

)نقش	مجری(	)0/623(	=	میزان	موفقیت
نشان	 خطی	 مد	ل	 واریانس	 آنالیز	 	4 جد	ول	
می	د	هد		که	مد	ل	خطی	د	ر	نظر	گرفته	شد	ه،	مد	ل	
برازند	ه	ای	برای	پیش	بینی	میزان	موفقیت	برنامه	
نود		با	توجه	به	متغیرهای	مستقل	استفاد	ه	شد	ه	

د	ر	مد	ل	خطی	است.	
د	ر	نهایت	مد	ل	تخلیل	به	صورت	زیر	استخراج	

می	شود	.
افراد		شاغل	د	ر	بخش	 نتیجه	ها	نشان	می	د	هد		
افراد		 سایر	 از	 بیش	 د	رصد	(	 	93/1( خصوصی	
معتقد		هستند	،	بیان	واقعیات	د	ر	برنامه	نود		د	رحد		
»خیلی	زیاد		یا	زیاد	«	د	ر	موفقیت	این	برنامه	تأثیر	
	نشان	می	د	هد		

2χ د	اشته	است.	آزمون	آماری	
د	ر	 افراد		 نظر	 بین	 شد	ه	 مشاهد	ه	 تفاوت	های	
گروه	های	مختلف	فعالیتی	د	ر	این	خصوص	د	ر	

سطح	اطمینان	95	د	رصد		معنی	د	ار	بود	ه	است.
نتیجه گیری

د	ر	خصوص	نقش	برنامه	نود		د	ر	پیشرفت	فوتبال	
کشور	برخی	عبارت	ها	برای	پاسخگویان	خواند	ه	
و	از	آنان	خواسته	شد		میزان	موفقیت	یا	مخالفت	
خود		را	با	هر	یک	از	عبارت	ها	بیان	کنند		بیشترین	
تأثیر	د	ر	حوزه	پیشرفت	فوتبال	مربوط	بود	ه	است	
به	گویه	»برنامه	نود		تا	چه	حد		نوانسته	است	
بازی	های	 با	 مرتبط	 قرمز	 خطوط	 د	رخصوص	
بانوان	موفق	عمل	کند	«	که	23/3	د	رصد		گزینه	
خیلی	خوب	عملکرد		را	انتخاب	نمود	ه	اند		و	نود		
علی	رغم	 را	 ورزش	 حوزه	 باالی	 رد	ه	 مسئولین	
نقش	آنان	د	ر	شکست	بعضی	تیم	ها	کمتر	مطرح	
کرد	ه	است،	نیز	د	ر	گزینه	خیلی	خوب	تنها	9/6	

د	ر	 و	 است	 د	اد	ه	 اختصاص	 خود		 به	 را	 د	رصد		
مجموع	شاخص	پیشرفت	فوتبال	کشور	د	ر	همه	
جوانب	برنامه	نود		از	نظر	پاسخگویان	عملکرد		
مناسبی	ند	اشته	است؛	زیرا	د	ر	مجموع	د	و	گزینه	
عملکرد		خوب	و	خیلی	خوب	32	د	رصد		فراونی	
را	به	خود		اختصاص	د	اد	ه	است.	شاخص	موفقیت	
برنامه	نود		از	مجموع	نمرات	گویه	هایی	که	این	

شاخص	را	مي	سنجد		به	د	ست	آمد	ه	است.
	موارد		شامل:	نود		برنامه	مناسبی	برای	تقویت	
د	ر	 کشور	 موضوعات	 سایر	 د	ر	 انتقاد	پذیری	
حوزه	های	غیرورزشی	است،	علت	عمد	ه	استمرار	
د	ر	 برنامه	 شد	ن	 انحصاری	 نود	،	 موفقیت	 و	
حوزه	ورزشی	بود	ه	است،	کیفیت	تصویر	برنامه	
نود		مناسب،	منطقی	و	رو	به	رشد		بود	ه	است،	
آیتم	های	طنز	)90	د	رجه(	برای	بیان	مشکالت	
مناسب	بود	ه	است،	برنامه	نود		به	رفع	مشکالت	
مربوط	به	بیماری	بازیکنان	و	مشاغل	افراد		حوزه	
ورزش	توجه	مناسبی	د	اشته	است،	برنامه	نود		د	ر	
بیان	مشکالت	حوزه	مالی،	امکانات	و	تجهیزات	
باشگاه	ها	چقد	ر	مناسب	عمل	کرد	ه	است،	توجه	
حوزه	 د	ر	 افراد		 زند	گی	 جزئیات	 به	 نود		 برنامه	
ورزش	)جراحات،	فوت،	سوانح	و	...(	چقد	ر	کامل	
است	و	برنامه	نود		نود		برنامه	ای	بی	رقیب	است	
بود	ه	است.	نتایج	کلي	شاخص	موفقیت	برنامه	
نود		نشان	مي	د	هد		که	د	ر	مجموع	19/2	د	رصد		
پاسخگویان	د	ر	حد		»خیلي	زیاد		«،	55/3	د	رصد		
د	ر	حد		»زیاد	«،	22/1	د	رصد		د	ر	حد		»کم«	و	3/4	
د	رصد		د	ر	حد		»خیلی	کم	«گفته	اند		برنامه	نود		

موفق	بود	ه	است.
د	ر	مجموع	موارد		مورد		بررسی	موفقیت	د	ر	برنامه	
نود		کیفیت	تصویر	برنامه	نود		مناسب،	منطقی	
و	رو	به	رشد		بود	ه	است	با	84/5	د	رصد		فراونی	
د	ر	گزینه	زیاد		و	خیلی	زیاد		موفق	ترین	گویه	و	
کم	ترین	میزان	موفقیت	از	نظر	مخاطبان	نود		
د	ر	 انتقاد	پذیری	 تقویت	 برای	 مناسبی	 برنامه	
سایر	موضوعات	کشور	د	ر	حوزه	های	غیرورزشی	
است	با	60	د	رصد		فراونی	د	ر	گزینه	های	خیلی	
زیاد		و	زیاد		بود	ه	است.	آماره	د	وربین	-	واتسون	
با	مقد	ار	1/956	نشان	می	د	هد		که	بین	خطاها	
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ناهمبستگی	وجود		د	ارد	.	بنابراین	نتایج	به	د	ست	
آمد	ه	نشان	مي	د	هد		که	معاد	له	رگرسیوني	روش	
مرحله	به	مرحله	د	ر	سطح	معني	د	اري	5	د	رصد		
د	اراي	4	مرحله	است.	بر	طبق	این	جد	ول	ضریب	
رگرسیون	چند		متغیره	د	ر	مرحله	چهارم	0/514	
است	)0/514	=	R(.	بنابراین	ضریب	همبستگی	
چند	گانه	بین	موفقیت	برنامه	نود		و	عوامل	مؤثر	
بر	آن	0/514	است.	ضریب	تعیین	)R2(	مبین	
میزان	 واریانس	 از	 د	رصد		 	26/5 که	 است	 آن	
موفقیت	برنامه	توسط	متغیرهای	مستقل	موجود		
د	ر	معاد	له	رگرسیون	که	د	ر	سطح	معنی	د	اری	5	
د	رصد		قرار	د	ارند	،	تبیین	می	شود	.	ضریب	تعیین	
د	ر	این	مرحله	نشان	مي	د	هد		با	4	متغیر	مستقل	
نقش	مجری،	تعاملی	بود	ن	برنامه،	پرد	اختن	به	
	26/5 مجموع	 د	ر	 برنامه	 بی	طرفی	 و	 جزئیات	
میزان	 )یعني	 وابسته	 متغیر	 واریانس	 د	رصد		

موفقیت	برنامه	نود	(	را	پیش	بیني	نمود	.
د	ر	جد	ول	میزان	سهم	متغیرهاي	نقش	مجری،	
و	 جزئیات	 به	 پرد	اختن	 برنامه،	 بود	ن	 تعاملی	
بی	طرفی	برنامه	د	ر	معاد	له،	د	ر	تبیین	واریانس	
متغیر	وابسته	یعني	میزان	موفقیت	برنامه	نود		از	
سوی	مخاطبان	د	ر	4	مرحله	به	ترتیب	براساس	
میزان	اثرگذاري	نشان	د	اد	ه	شد	ه	است.	بیشترین	
و	 مجری	 نقش	 متغیر	 به	 مربوط	 تأثیر	 میزان	
کمترین	میزان	تأثیر	مربوط	به	بی	طرفی	برنامه	د	ر	
بین	پاسخگویان	است،	ضمن	این	که	متغیرهای	
از	 واقعیات	 به	 پرد	اختن	 و	 کارشناسان	 نقش	
بنابراین	 می	شود	.	 خارج	 رگرسیونی	 معاد	له	
مي	توان	نتیجه	گرفت	هرچه	پاسخگویان	نظر	
مثبت	تری	نسبت	به	نقش	مجری،	تعاملی	بود	ن	
برنامه،	پرد	اختن	به	جزئیات	و	بی	طرفی	برنامه	
د	اشته	اند	،	میزان	ارزیابی	از	موفقیت	این	برنامه	
این	 به	 پیشنهاد	هایی	 نهایت	 د	ر	 است.	 بیشتر	
صورت	برای	تحقیقات	آتی	ارائه	می	شود	.	برای	
موفقیت	سایر	برنامه	های	سیما	به	ویژه	برنامه	های	
ورزشی	توجه	به	مجری	برنامه	از	اهمیت	ویژه	ای	
برخورد	ار	بود	ه	و	باید		به	آن	توجه	الزم	صورت	
گیرد	.	بررسی	مقایسه	ای	مجریان	برنامه	های	پر	
مخاطب	سیما	و	شناخت	د	الیل	موفقیت	آنان	

از	د	ید	گاه	مخاطبان.	توجه	به	کارشناسان	بد	ون	
گرایش	یا	استفاد	ه	همزمان	از	د	و	کارشناس	رقیب	
د	ر	برنامه	ها	می	تواند		از	سوگیری	و	قضاوت	مرد	م	
علیه	جناحی	بود	ن	یا	به	نفع	عمل	کرد	ن	رسانه	

بکاهد	.
مثل	 ترکیبی	 برنامه	های	 مقایسه	ای	 بررسی	
نود		با	این	برنامه	د	ر	راستای	رسید	ن	به	الگوی	
راستای	 د	ر	 محور	 رقیب	 برنامه	های	 مطلوب	
زوایا،	 از	 استفاد	ه	 مخاطبان.	 نیازهای	 ارضای	
اجتماعی	 و	 سیاسی	 مسائل	 کلیات	 جزئیات،	
جهت	جلوگیری	از	قضاوت	سوگیری	بود	ن	برنامه	
تلویزیون	د	ر	نزد		مخاطبان	جلوگیری	می	نماید	.	
تحلیل	محتوای	برنامه	نود		د	ر	راستای	د	ستیابی	
برنامه	 د	ر	 و	جزئی	مطرح	شد	ه	 موارد		کلی	 به	
بررسی	مهم	ترین	برنامه	های	پر	مخاطب	سیما	
و	ارائه	مد	ل	نظری	رعایت	بی	طرفی	و	تعامل	با	

مخاطب	د	ر	برنامه	های	گفتگو	محور	و	ترکیبی.
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