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 چكيده

هاي مؤثر بر خريد روزنامه ورزشي از ديدگاه مردم شهر تهران بود كه به روش بندي مؤلفههدف پژوهش حاضر، بررسي و اولويت

جامعه آماري اين پژوهش مردم شهر تهران بودند كه با توجه به نامحدود بودن . پيمايشي و به شكل ميداني انجام گرفت - توصيفي

اي بود كه روايي آن با ساختهگيري پرسشنامه محققابزار اندازه. نفر تعيين گرديد 384آن بر حسب جدول مورگان جامعه، نمونه آماري 

بدست ) α=816/0(استفاده از نظرات اساتيد و متخصصين تربيت بدني در امر رسانه تأييد و پايايي ابزار از طريق ضريب آلفاي كرونباخ 

هاي پژوهش از آزمون تحليل عاملي بندي مؤلفهي جمعيت شناختي از آمار توصيفي و جهت اولويتهابراي تجزيه و تحليل ويژگي. آمد

هاي پژوهش نشان داد كه به ترتيب مؤلفه محتوا، شكل وظاهر، شهرت و سابقه و نيز تيتر يافته. تأييدي با چرخش واريماكس استفاده شد

هاي درنهايت يافته. اول تا چهارم را از ديدگاه مردم به خود اختصاص دادندهاي رتبه 693/0و  736/0، 793/0، 852/0با بار عاملي 

هاي هاي ورزشي را در امر شناسايي سالئق مردم و گرايش بيشتر آنان به سمت روزنامهتواند مسئوالن و مديران روزنامهپژوهش مي

  .ورزشي كمك كند

  
  هاي كليدي واژه

  .روزنامه ورزشي محتوا، شكل و ظاهر، شهرت و سابقه، تيتر،
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 مقدمه

امروزه مطبوعات به عنوان نهادي در ميان ساير 
نهادهاي جامعه و نيز به عنوان ركن چهارم دموكراسي، 

هاي خاصي را در جامعه بر عهده ها و مسئوليتفعاليت
هاي خاصي است پايداري مطبوعات به خاطر ويژگي. دارند

به برخي از  .)17(ها برخوردار است كه اين رسانه از آن
توان چنين اشاره كرد كه تمام هاي مطبوعات ميويژگي

اخبار يك بخش خبري راديويي يا تلويزيوني شايد به 
از اين رو به دليل . اندازه يك صفحه روزنامه هم نباشد

كوتاهي و سرعت بيان گويندگان تفسير تصاوير، احتماالً 
ن آن طور كه بايد و شايد در ذهن بينندگان و شنوندگا

ها در صفحات متعدد در صورتي كه روزنامه. بنددنقش نمي
توانند صدها خبر مختلف درج كنند و چند برابر خود مي

اخبار كوتاه راديويي و تلويزيوني مطلب را ارائه دهند و آن 
توانند اند ميطور كه منابع علمي و تحقيقاتي نشان داده

خود جلب كنند توجه افراد را بيشتر از راديو و تلويزيون به 
آن مطبوعات به دليل ساختار ويژه خود عالوه بر). 14(

توانند متناسب با محتوا، محدوديت زماني نداشته و مي
از . تعداد صفحات و حجم مطالب خود را افزايش دهند

سوي ديگر فراگرد استفاده از مطبوعات بر خالف راديو و 
ن به اين معني كه تماشاگرا. تلويزيون غير خطي است

تلويزيون اخبار را به شكل جرياني پيش رونده دريافت 
تواند اين جريان را متوقف كنند، اما خواننده روزنامه ميمي

هاي پيچيده و دشوار را كرده، به عقب برگردد و بخش
دوباره مرور كرده ويا در مورد يك مطلب به اندازه كافي 

كاركردهاي ديگري نيز براي مطبوعات متصور . فكر كند
توان به ارائه باشند از جمله اين اين كاركردها ميمي

اطالعات و تفاسير در مورد امور عمومي، ابزاري براي 
زندگي روزمره و منبع استراحت، اعطاي وجهه اجتماعي، 
ارائه دهنده برخورد اجتماعي و بخشي از شعائر روزمره 

  ). 17(اشاره نمود 

از حيث ثبت ها را عالوه بر اين محتواي خبري روزنامه
نيز  »تاريخ نگاري«و ضبط رويدادها مي توان به نوعي 

اي مكتوب ها از آنجايي كه رسانهروزنامه. تلقي كرد
شوند، با درج اخبار در واقع به ثبت رويدادها محسوب مي

كنند، همچنين امروزه مطبوعات يكي در تاريخ كمك مي
ين شوند و از ااز منابع مطالعات تاريخ نيز محسوب مي

  ). 19(آيند حيث يك سند تاريخي بشمار مي
در پژوهش خود ) 1998(1در همين راستا هافستتر
هاي هاي محلي يكي از وسيلهچنين اشاره كرد كه روزنامه

اين ). 22(حفظ پايداري هويت و فرهنگ جامعه هستند 
ها اعم متون مختلف روزنامهباشد كه مسئله نيز واضح مي
هاي خبري، مصاحبه و اوين، گزارشاز مقاله، سرمقاله، عن

توانند نقش مهم و مؤثري در تثبيت يا مي... گفتگوها و 
ها، عقايد و رفتار و كردار افراد جامعه داشته تغيير نگرش

چرا كه در زندگي روزمره و به ويژه در رويدادهاي . باشند
مهم اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره يكي از مهمترين 

جامعه جهت كسب اطالع و آگاهي در منابعي كه افراد 
كنند مطبوعات است دسترس دارند و به آن مراجعه مي

ها با استفاده از زمان كافي كه در در مجموع روزنامه). 2(
توانند جوانب در اختيار دارند ميمرحله چاپ و انتشار 

هاي خبري را با استفاده مختلف وقايع را بررسي و نارسايي
   ).14(تجزيه و تفسير كنند از اطالعات آرشيوي 
هاي مطبوعات بسيار وسيع و متنوع زمينه فعاليت

ورزش در . باشدها ورزش مياست كه يكي از اين زمينه
اي است كه تقريباً تمامي بشر با آن دنياي امروز پديده

ها يا خود ورزشكارند و يا به امروزه انسان. سروكار دارند
الت ورزشي را از طريق عنوان دوستدار ورزش مطالب و مقا

از اين رو ). 3(كنند ها و مجالت دنبال ميروزنامه
باشند مطبوعات ورزشي نوع خاصي از انواع مطبوعات مي

-كه به طور خاص به ورزش و مقوالت پيرامون آن مي

                                                           
1- Hofstetter 
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هاي مختلف با توجه به نفوذ ورزش در عرصه. پردازند
زندگي افراد و ضرورت اطالع رساني در اين مقوله 
مطبوعات ورزشي نقش بسيار مؤثري در اعتالي ورزش در 

   .)17(سطح جامعه دارند 
در دنياي امروز مقوله ورزش رشد چشمگيري داشته 

هاي الكترونيك نيز از اين رشد است و به طبع آن رسانه
رغم رشد رويدادهاي ورزشي اند، ليكن عليبرخوردار بوده

در انتشار  هاي چاپي نفش مهميتلويزيوني هنوز رسانه
كنند اطالعات ورزشي به خصوص در سطح محلي ايفا مي

همچنين پوشش انواع  .1)2002نيكولز، مونياهان و تيلور (
ها با بررسي عميق آنها به عنوان يكي بيشتري از ورزش

هاي هاي چاپي نسبت به رسانهديگر از مزاياي رسانه
 اين در حالي است كه). 15(الكترونيك اشاره شده است 

در پژوهشي به اين نتيجه ) 2011(و همكاران  2تامايو
دست يافتند كه با توجه با محبوبيت روز افزون اينترنت در 

هاي آنالين نيز رو هاي اخير تعداد مجالت و روزنامهسال
  ). 24(به افزايش است 

هاي چاپي اين است كه در درجه از ديگر مزاياي رسانه
توان كنند كه ميرش مياول رويدادها را پس از وقوع گزا

. نگر و تفسيري قرار دادهاي عمقآن را در طبقه رسانه
-تفاوت ديگري را ميان رسانه 3)2000(پيتس و استوتالر

هاي سنتي رسانه: كنندهاي چاپي و الكترونيك مطرح مي
شوند كه چاپي مثل روزنامه توسط افرادي خريداري مي

ن بيشتري نسبت به خواهند آنها را بخوانند لذا اطمينامي
و  4گرانر .)15(پذيرش اطالعات توسط خواننده وجود دارد 

گيري نيز در پژوهش خود چنين نتيجه) 2010(همكاران 
ها متناسب با جامعه و كردند كه تجزيه و تحليل روزنامه

-ها و مراكز تفريحي و همچنين دستهتوزيع آن در دكه

ر مشاركت تواند تأثير بسزايي دبندي موضوعي آن، مي
                                                           
1  - Nichols, Moyanhan   & Taylor  
2  - Tamayo 
3 -Pitts & Stotlar 
4  - Granner 

هاي ورزشي داشته باشد هاي بدني و پروژهمردم در فعاليت
)21 .(  

همچنين اين مسئله بر كسي پوشيده نيست كه امروزه 
هاي هيجان انگيز جوانان ايراني يكي از بزرگترين سرگرمي

رويدادهاي ورزشي است و نشريات ورزشي يكي از 
مذكور  هاي ارتباطي اين جوانان با رويدادهايمهمترين پل
از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه ). 6(شوند محسوب مي

-هاي گروهي انتخاب ميافراد جامعه آنچه را كه رسانه

اين مسئله  .)16(خوانند شنوند و ميبينند، ميكنند، مي
مشهود است كه در ) 2011( 5به نوعي در پژوهش انگلمن
ليت در هاي مبتني بر نژاد و منتايج آن بيان داشت كليشه

هايي در شوند و تداوم چنين كليشهانتشارات حمايت مي
گيري و تأثير ذهن خوانندگان اثر دارد، و حاكي از جهت

  ). 20(باشد ها ميپذيري خوانندگان از مطالب روزنامه
بنابراين، با توجه به اين مسائل توجه ويژه به مطبوعات 

اين نكته توجه به . رسدها امري ضروري به نظر ميو رسانه
هاي گروهي و نيز حائز اهميت است كه از ميان رسانه

مجالت و نشريات مختلفي كه در حال حاضر در جامعه 
شوند مجالت و نشريات مختص جوانان چاپ و منتشر مي

و ورزش به دليل ارتباط با قشر عظيم جوان از اهميت 
شايان توجهي برخوردارند محققان و كارشناسان اجتماعي 

كه نشريات عامه پسند، مجالت و مقاالت ورزشي معتقدند 
... به مثابه پلي براي گذر جوانان از مرحله آثار پرتحرك و 

با تحليل چنين . به آثار پرمحتوا و عميق و علمي هستند
هاي اين مجالت توان خطوط اصلي و رهيافتنشرياتي مي

و نشريات را در ارائه مطالب گوناگون و متنوع و در عين 
دار براي بسياري از گردانندگان مجالت و تحال جه

تر اين دهي مطلوبنشريات نشان داد و آنها را در جهت
   .)13(گونه مجالت و نشريات كمك كرد 

                                                           
5  - Eagleman 
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پژوهشي را انجام داد و در آن به ) 2009( 1ايفانتيدو
تفسير سؤاالت و فرضيات استاندارد در مورد چگونگي 

و هنجارهاي ها طراحي تيترها بر اساس دستورالعمل
تجويزي پرداخت و نتايج آن را اينگونه بيان كرد كه 

تمايل به ناديده گرفتن ) تيتر(خوانندگان عنوان 
هنجارهاي استاندارد تيتر از قبيل طول، شفافيت و 
اطالعات دارند تا زماني كه عنوان توجه آنها را صرف نظر 
از مفاهيم معنايي مورد نظر از جهت خالقيت در سبك 

ها با توجه به اين مباحث رسانه). 23(جذب كند نگارش 
هاي صحيح و عقالني مخاطبان را بايد مجموع انگيزه

ها معموال اطالعات زيرا مخاطبان رسانه. شناسايي كنند
گيرند كه با افكار و مورد نياز خود را از منابعي مي

اعتقاداتشان هم سو است، يعني پيام گيران و مخاطبان 
اي را خريداري نميكنند يا نشريهاشا نمياي را تمبرنامه

   .)10(كنند مگر اينكه آن را دوست داشته باشند 
هاي مكتوب به ها و مزاياي رسانهبا وجود تمام ويژگي

هايي نيز روبه ويژه مطبوعات، اين طيف از رسانه با چالش
نگاري سال اخير، روزنامه 400طي دسته كم . رو است

ال اطالعات در سراسر جهان جايگاهي محوري در انتق
داشته است و امروز در حالي كه ما وارد سدة بيست و يكم 

. نگاري دچار ابهام استايم وضعيت و طبيعت روزنامهشده
تغييرات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و تكنولوژيك در 

نگاري، محتوا، روشهاي مورد استفاده و حوزه روزنامه
ظهور . يير داده استنگاري را تغمحصول نهايي روزنامه

، 2نگاري سايبرياي همچون روزنامههاي تازه رسانهگفتمان
، 4نگاري شهروندي يا مدني، روزنامه3نگاري آنالينروزنامه

 7، دموكراسي ديجيتالي6اي، جامعه شبكه5جامعه اطالعاتي

                                                           
1 -Ifantidou 
2- Cyber journalism    
3- Online journalism 
4- Citizen journalism and civic    
5- Information society 
6- Network society 
7- Digital democracy 

ها و محتواهاي داللت بر تغيير روش 8و سي ان ان سازي
-يير محصول نهايي روزنامهمورد استفاده و در نتيجه تغ

هاي همگاني در واقع رسانه. نگاري به مفهوم عام دارد
تحت تأثير انقالب اطالعات و ظهور ) نگاري سنتيروزنامه(

جامعه اطالعاتي، در آستانه يك دگرديسي قرار دارند، اين 
ها اگر نتوانند خود را با مقتضيات و شرايط جديد رسانه

هاي جدي روبه رو چالش سازگار كنند با تهديدات و
  ). 11(خواهند شد 

ها در اينترنت و همچنين، قرار گرفتن اخبار روزنامه
دسترسي فوري همگاني به آنها، خبري شدن و شكل 

ها، ارسال اخبار به ايميل روزنامه به خود گرفتن وبالگ
هاي پيش روي از جمله تهديدات و چالش... اشخاص و 

توان به بيان ر اين مسائل ميعالوه ب. نگاري استروزنامه
هاي معتبر در مورد مشكالت مسائلي كه در برخي سايت

شود پرداخت كه نگاري سنتي بيان ميفرا روي روزنامه
ها و ها اندك بودن پژوهشدليل استفاده از اين سايت

ابطحي، استاد . باشدتحقيقات علمي در اين زمينه مي
اقتصاد  كه اكنون: چنين بيان بيان كرد نگاري روزنامه

كشور در وضع خاصي است، ممكن است قيمت هم در 
ثر باشد و از نظر ؤافزايش يا كاهش تيراژ يك روزنامه م

اما در بررسي كلي به . رواني برروي مخاطب عام اثر بگذارد
رسيم كه قيمت عامل اصلي كاهش يا  اين نتيجه مي

گاري ن اين استاد روزنامه، آيد افزايش تيراژ به حساب نمي
اي با محتواي جذاب و  روزنامه مي دهد كهدر ادامه توضيح 

تواند مخاطب خاص خود را پيدا كند،  قيمت باال هم مي
چراكه اكنون ما نشرياتي داريم كه نسبت به نشريات 
ديگري با همان محتوا، قيمت بسيار باالتري دارند اما تيراژ 

- مهم ميتوجه به اين نكته نيز . دان خود را نيز حفظ كرده

توانند به چرايي كاهش نمايد كه يكي از كساني كه مي
هاي روزنامه فروشي تيراژ روزنامه پاسخ دهند صاحبان دكه

                                                           
8- CNN ization 
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هر روز به طور مستقيم با بازار فروش باشند زيرا مي
د و به نقل از يكي از روزنامه و مخاطبان در ارتباط هستن

خاطبان عام هاي ارزان قيمت اصوال م روزنامهداران اين دكه
هايي كه محتواي  كنند اما روزنامه را به خود جذب مي

اي براي خود  مخاطبان ويژه گرا دارند، غالباً جذاب و نخبه
آيند در  به گفته او مشترياني كه به سراغ روزنامه ميد، دارن

خواهند اما اگر اي مي دانند كه چه روزنامه تر مواقع مييشب
تواند در انتخاب  اب ميندانند، ميزان قيمت و تيتر جذ

  ).  1(د اثير گذار باشأروزنامه ت
نگاري سنتي در نگاهي ديگر برخي مشكالت روزنامه 

ها عاملي شود كه تعدد روزنامهچنين بيان مي) چاپي(
در رابطه با . استريزش مخاطب  و  كاهش تيراژبراي 

  -تعداد زياد روزنامه در كشور، الهي، استاد دانشگاه علمي
ها در كشور كثرت روزنامه: دي ارتباطات، عنوان كردكاربر

هاي تخصصي است، به خصوص بيشتر در رابطه با روزنامه
سفانه تعداد زيادي از اين نوع أهاي ورزشي كه متهروزنام

ها در كشور ما از سالمت ويترين خوبي برخوردار روزنامه
ها اعتمادي نداشته و در ميان نيستند و جامعه هم به آن

ها را دم جايگاهي ندارند و به نوعي اين نوع روزنامهمر
اين مشكالت و كاهش تيراژ ). 4( گويندهاي زرد ميرسانه

در اين زمينه . كندجهاني بوده وتنها در ايران صدق نمي
ها در گزارشي اعالم  مجمع جهاني صنعت چاپ روزنامه

ها در سطح جهاني در مقايسه  ، چاپ و انتشار روزنامه كرد
چاپ و . درصد كاهش يافته است 9/0سال گذشته  با

ميليون  523ها در جهان به طور كلي به  توزيع روزنامه
هاي ساالنه  بر اساس گزارش. نسخه در روز رسيده است

ها و همچنين  ، چاپ و توزيع روزنامه هاي مربوطانجمن
ها در بازارهاي  درآمدهاي مراكز خبرگزاري رسانه

ها پيش با روي آوردن  ا از سالپرمخاطب آمريكا و اروپ
 .ه استمخاطبان به سمت اينترنت رو به كاهش گذاشت

اين چالش تنها در مورد روي آوردن خوانندگان 

هاي ديجيتال نيست، بلكه  هاي چاپي به روزنامه روزنامه
   ).5( مشكل اصلي كاهش مشاركت جوانان در جامعه است

و  هاي روزنامه و بيان مشكالتپس از ذكر مزيت
تهديدات پيش روي اين صنعت تأثير گذار، اين مسأله 

هاي صورت گرفته، رغم پژوهشباشد كه عليمحسوس مي
هاي زيادي در زمينه كشف و پي بردن به تاكنون پژوهش

سالئق و نظرات مردم كه مخاطبان و مشتريان اصلي 
باشند صورت نپذيرفته و اكثر هاي كشور ميروزنامه
ه در اين زمينه به مسائلي همچون هاي انجام شدپژوهش

هاي موردي مانند ها و يا بررسيتحليل محتواي روزنامه
تأثير رسانه يا مطبوعات به يك ورزش خاص در يك برهه 

از اين رو پژوهش حاضر با هدف . اندزماني خاص پرداخته
هاي مردم در خريد روزنامه با كلي پي بردن به اولويت

زشي در راستاي كمك به حفظ و هاي وررويكرد به روزنامه
. تداوم اين صنعت تأثيرگذار و با اهميت انجام گرفت

- بندي مؤلفهبنابراين در اين پژوهش به بررسي و اولويت

هاي مؤثر بر خريد روزنامه ورزشي از ديدگاه مردم شهر 
  . تهران خواهيم پرداخت

  
  روش شناسي پژوهش 

كه  روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع پيمايشي بود
در اين پژوهش به بررسي و . به صورت ميداني انجام گرديد

هاي ورزشي هاي موثر بر خريد روزنامهبندي مؤلفهاولويت
از ديدگاه ) تيتر، شكل و ظاهر، شهرت و سابقه، محتوا(

جامعه آماري مورد نظر . مردم شهر تهران پرداخته شد
هاي سال دكه 18شامل كليه مشتريان زن و مرد باالي 

وزنامه فروشي شهر تهران با حداقل يك سال سابقه خريد ر
ها بود كه در دامنه تحقيق قرار روزنامه ورزشي از اين دكه

بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از آنجا كه  .گرفتند
جامعه آماري پژوهش نامحدود بود، نمونه آماري پژوهش 

نفر تعيين شد و براي  384بر اساس جدول آماري مورگان 
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اي تصادفي گيري خوشهاب نمونه به صورت نمونهانتخ
گانه شهر تهران مناطق  22عمل گرديد كه از بين مناطق 

با توجه به توزيع جغرافيايي شمال،  6، 5، 8، 16، 1
هاي اصلي جنوب، شرق، غرب و مركز به عنوان خوشه

دكه به صورت تصادفي  7انتخاب شدند كه از هر منطقه 
نفر از  11به طور تقريبي  انتخاب شدند و در نهايت

 18باالي (مشتريان هر دكه كه حائز شرايط مورد نظر 
بودند به ) سال و سابقه يك سال خريد روزنامه ورزشي

صورت تصادفي انتخاب و به عنوان نمونه آماري پژوهش 
پرسشنامه در بين  385لذا تعداد . مورد نظر برگزيده شدند

از جمع آوري افراد تعيين شده توزيع گرديد، و پس 
هاي مخدوش و ها و جدا نمودن پرسشنامهپرسشنامه

پرسشنامه  344ناقص، تجزيه و تحليل آماري بر روي 
  .انجام گرفت

گيري اين پژوهش پرسشنامه محقق ابزار اندازه
اي بود كه با توجه به موضوع پژوهش تهيه و تدوين ساخته

تن از  10صوري و محتوايي آن توسط  1گرديد و روايي
اساتيد دانشگاهي و متخصصان تربيت بدني در امر رسانه 

پرسشنامه، از طريق ضريب  2همچنين پايايي. تأييد شد
 ).α=816/0( به دست آمد 3آلفاي كرونباخ

پرسشنامه مذكور شامل دو بخش بود كه در بخش اول 
جنسيت، سن، وضعيت تأهل، (شناختي عوامل جمعيت

رزشي در هفته، سطح تحصيالت، تعداد خريد روزنامه و
مورد سنجش قرار گرفت و بخش ) شغل و ميزان درآمد

بندي متغيرهاي مؤثر بر دوم پرسشنامه مربوط به اولويت
سوال و بر مبناي چهار  33خريد روزنامه ورزشي بود كه با 

، شهرت و )سؤال 9(، شكل و ظاهر )سؤال 5(مؤلفه تيتر 
ابزار . دبندي شطبقه) سؤال 13(و محتوا ) سؤال 6(سابقه 

                                                           
1 -Validity 
2  - Reliability 
3 -Cronbach's alpha coefficient 

از كامالً (ارزشي ليكرت  5پژوهش بر اساس مقياس 
  .تهيه و تنظيم شده بود) موافقم تا كامالً مخالفم

در اين پژوهش از روش تحليل عاملي با چرخش 
استفاده شد كه پيش از اجراي آن به منظور  4واريماكس

هاي مورد نظر براي تحليل تعيين اين كه آيا تعداد داده
استفاده  KMO5ت يا خير، از شاخص عاملي مناسب هس

در دامنه صفر تا يك قرار دارد و  KMOشاخص . شد
باشد در اين صورت  6/0چنانچه مقدار شاخص بيشتر از 

. داده هاي مورد نظر براي تحليل عاملي مناسب هستند
كوچكتر از  6آزمون بارتلت p-valueهمچنين چنانچه 

مدل (ار باشد، تحليل عاملي براي شناسايي ساخت 5/0
مناسب است، زيرا فرض شناخته شدن ماتريس ) عاملي 

همچنين نتايج آزمون تحليل . همبستگي رد مي شود
بيان گر كفايت اندازه ) KMO )78/0عاملي تأييدي 

نمونه و عالوه بر آن شاخص مجذور كاي در كرويت بارتلت 
به لحاظ آماري معنادار و نشان دهنده همبستگي بين 

  ).p>05/0(متغيرها بود  
براي تجزيه و تحليل داده ها از روشهاي آمار توصيفي 

فراواني، درصد فراواني، ميانگين، انحراف معيار و جداول (
و به منظور تحليل استنباطي داده هاي به دست ) نمودارها

كليه . آمده از آزمون تحليل عاملي استفاده گرديد
خه ، نس SPSSمحاسبات آماري با استفاده از نرم افزار 

 .صورت پذيرفت 18

  
  ي تحقيقهايافته

نمونه % 84مردان بيش از  1هاي جدول بر اساس داده
سال  21تا  30همچنين دامنه سني . دادندرا تشكيل مي

افراد نمونه، % 75/62بيشترين سهم را داشته و % 9/52با 

                                                           
4  - Factor analysis varimax  rotation 
5  - Kaiser-meyer-olkin measure of sampling 
6  - Batletts test 
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  .دادندتشكيل مينمونه را افراد ديپلم و زير ديپلم % 9/34مجرد بوده و 
  

  توزيع جميت شناختي افراد نمونه. 1ول جد

  درصد فراواني  فراواني  ويژگي جمعيت شناختي  متغير

  جنسيت
  %84  289  مرد
  %16  55  زن

  سن

  %11  38  سال 18 – 20
  %9/52  182  سال 21 – 30
  %2/20  70  سال 31 – 40
  %4/9  32  سال 41 – 50

  %5/6  22  سال 50باالي 

  تاهل
  %75/62  216  مجرد
  %15/37  128  لمتاه

  سطح تحصيالت

  %9/34  120  ترپايين ديپلم و
  %1/20  69  فوق ديپلم
  %4/31  108  كارشناسي

  %7/13  47  كارشناسي ارشد و باالتر

تعداد خريد روزنامه ورزشي 
  در هفته

  %9/75  261  شماره 2تا  1
  %3/11  39  شماره 4تا  3
  %7/6  23  شماره 6تا  5

  %1/6  21  شماره 6بيش از 

  شغل

  %04/18  62  كارمند
  %2/5  18  معلم
  %8/32  113  آزاد

  %7/31  109  دانشجو
  %2/12  42  ساير موارد

  
هاي هر يك از بار عاملي و رتبه بندي گويه 2جدول 

هاي مؤثر بر خريد روزنامه ورزشي از ديدگاه مردم را مؤلفه
هاي شود مؤلفهطور كه مشاهده ميهمان. دهدنشان مي

، شكل و ظاهر، شهرت و سابقه و نيز تيتر به ترتيب محتوا
  .نداهاي اول تا چهارم از ديگاه مردم قرار گرفتهدر رتبه
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  هاي مؤثر بر خريد روزنامه ورزشيها و گويههاي تعيين شده در مورد مؤلفهاولويت. 2جدول 
  بار عاملي  انحراف معيار  ميانگين  گويه/ مؤلفه

  852/0 518/0  908/3  ي ورزشيهامحتواي مطالب روزنامه
  799/0 857/0  19/4 هاي ورزشيدارا بودن مصاحبه با شخصيت

  77/0 916/0  20/4 دارا بودن مطالب ساده، روان و عامه پسند
  767/0 999/0  03/4 هاي علمي ورزشيدارا بودن بحث

  732/0 014/1  96/3 دارا بودن مطالب همراه با طنز
  71/0 782/0  13/4  دارا بودن نگاه منتقدانه

  68/0 984/0  01/4 هاي ورزشيدارا بودن بيو گرافي شخصيت
  793/0 584/0  592/3  شكل و ظاهر

  754/0 100/1  60/3 هاي موجود در روزنامهتعداد و اندازه عكس
  725/0 172/1  36/3 دارا بودن پوستر ورزشي به عنوان ضميمه

  702/0 994/0  79/3 جنس و كيفيت كاغذ روزنامه
  66/0 276/1  43/3 ارا بودن جدول سرگرميد

  736/0 598/0  796/3  شهرت و سابقه
  879/0 052/1  73/3 دارا بودن نويسنده سرشناس و معتبر

  725/0 121/1  68/3  مشهور بودن روزنامه
  706/0 284/1  48/3 متعلق بودن به تيم محبوب مخاطب
  664/0 001/1  06/4 دارا بودن سابقه بيشتر در مطبوعات

  693/0 728/0  807/3  تيتر
  752/0 278/1  57/3 هاي ورزشپرداختن تيتر به حواشي و جنجال

  729/0 115/1  93/3 پرداختن تيتر به تيم محبوب مخاطب
  690/0 128/1  56/3 پرداختن تيتر به افراد مشهور ورزشي و برخورد آنها با يكديگر

  657/0 045/1  66/3 پرداختن تيتر به ورزشكار محبوب مخاطب
  

  گيريبحث و نتيجه
امروزه دنيا با شتاب به سمت اقتصادي شدن هر چه 

رود، در اين ميان همچنان ابعاد فرهنگي بيشتر پيش مي
اجتماعي نيز از اهميت خاص خود برخوردار بوده و براي 

بايست به گسترش آنها به تداوم و پايداري اين ابعاد مي
هاي له راه حلاز جم. همراه بعد اقتصادي توجه نمود

برقراري اين موازنه توجه به فاكتورها، سالئق و نظرات هر 
باشد كه در اين ميان قشر از مخاطبان در اين ابعاد مي

توان به مطبوعات به عنوان يكي از اجزاء بعد فرهنگي مي
بنابراين، پژوهش حاضر با هدف .  هر جامعه اشاره نمود

با رويكرد به  هادستيابي به سالئق مخاطبان روزنامه
هاي مؤثر بندي مؤلفههاي ورزشي از طريق اولويتروزنامه

  . بر خريد روزنامه ورزشي از ديدگاه مردم صورت گرفت
نتايج پژوهش حاضر نشان داد، برخالف دنياي اقتصادي 
امروز كه قيمت در آن نقش مهمي دارد، در بين مخاطبان 

ئل مقدم ورزشي محتواي مطالب بر ساير مسا هايروزنامه
داراي بيشترين  852/0است و مؤلفه محتوا با بار عاملي 

همچنين، . باشدهاي مورد بررسي مياهميت در بين مؤلفه
هاي هاي اين مؤلفه، مصاحبه با شخصيتاز بين گويه

داراي بيشترين بار عاملي، و دارا بودن  799/0ورزشي با 
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هاي ثمطالب ساده، روان و عامه پسند و نيز دارا بودن بح
در  767/0و  77/0علمي و ورزشي به ترتيب با بار عاملي 

هاي دوم و سوم اين مؤلفه قرار گرفتند و با نتايج رتبه
- كه در آن مسائلي مانند تحليل) 1383(پژوهش كردي 

هاي هاي علمي و كارشناسانه، مصاحبه با شخصيت
هاي عملكرد محبوب و شفاف بودن موضوعات را از ويژگي

نشريه ورزشي از ديدگاه مردم بيان نمود مطلوب يك 
، رضايي )1386(همسو و با نتايج پژوهش بارفروش

، 8، 6، 17(باشد ناهمسو مي) 1389(و قاسمي) 1387(
عنوان كرد كه بيشترين موضوعات ) 1386(بارفروش ). 12

هاي ورزشي به مسائل و حواشي مربوط به مربيان، روزنامه
ارد در حالي كه مخاطبان بازيكنان، و مسئوالن اختصاص د

حاضر در اين پژوهش بيشترين رأي را به مصاحبه با 
نيز در ) 1387(رضايي . هاي ورزشي داده بودندشخصيت

نتايج پژوهش خود در مورد سطح زير چاپ مطالب به 
هاي سطح زير تفكيك سبك نشان داد كه در ميان متغير

با ) ...نتايج و(هاي ورزشي سبك خبرچاپ مطالب روزنامه
باشد و بيشترين سطح زير چاپ را دارا مي% 03/81

با اختالف ) اولين اولويت اين پژوهش(مصاحبه 
همچنين . در رتبه دوم قرار دارد%) 82/7(چشمگيري 

اي با رويكرد معتقد است كه ورزش حرفه) 1389(قاسمي 
و همچنين %) 7/8(،  مديريتي %)8/76(به مسائل فني 

ري و ساير داراي بيشترين سهم مسائل مالي، حاشيه، داو
همانگونه كه . هاي گوناگون استدر مطالب روزنامه

هاي ياد شده به شود در هيچ يك از پژوهشمشاهده مي
هاي علمي ورزشي و نيز مطالب ساده و روان به بحث

ها اشاره نشده است كه مغاير با نظر عنوان اولويت روزنامه
تواند يكي از داليل باشد و ميمخاطبان در اين پژوهش مي

كاهش مخاطبان به دليل عدم توجه به سالئق عموم آنان 
اي هاي ورزش حرفهو به جاي آن استفاده كردن از جلوه

همچنين اين . مانند شهرت مربيان، بازيكنان و غيره باشد

تواند يكي از داليل پيدايش واژه نشريات زرد رويكرد مي
لب مشتري را به هر نشرياتي كه با پرداختن به حواشي ج(

منتصب به برخي از ) دهندقيمتي در اولويت قرار مي
كه توجه به نظرات و درصورتي. نشريات ورزشي باشد
تواند اثرات مثبتي چون گرايش بيشتر سالئق مخاطبان مي
و  1گرانر. هاي ورزشي را دارا باشدبه ورزش و روزنامه

كه نيز در پژوهش خود عنوان كردند ) 2010(همكاران
ها متناسب با جامعه و توزيع تجزيه و تحليل روزنامه

- تواند به مشاركت بيشتر مردم در فعاليتمناسب آن مي

كه مطمئناً ). 21(هاي ورزشي بيانجامد هاي بدني و پروژه
هاي ها و پروژهپيش از افزايش مشاركت مردم در فعاليت

ه ها از سوي مردم و بورزشي ، اين امر به پذيرش روزنامه
  . شودها ختم ميدنبال آن باال رفتن تيراژ روزنامه

همچنين مؤلفه شكل و ظاهر روزنامه ورزشي با بار 
حائز رتبه دوم از ديدگاه جامعه مورد  793/0عاملي 

هاي آن، مهم بررسي در اين پژوهش بود كه از بين گويه
هاي موجود در روزنامه با بار بودن تعداد و سايز عكس

تبه اول را به خود اختصاص داد و با نتايج ر 754/0عاملي 
كه صفحه بندي و چاپ مناسب به همراه ) 1383(كردي 
هاي جذاب را يكي از داليل انتخاب نشريه خبر عكس

ورزشي به عنوان پرطرفدارترين روزنامه ورزشي در بين 
كه در پژوهش ) 1386(و بارفروش )  17(مردم بيان نمود 

هاي روي جلد و پشت جلد خود عنوان داشت بيشتر عكس
هاي ورزشي در سايز نصف صفحه به چاپ رسيده روزنامه

با وجود اين همخواني و با توجه ). 6(است همخواني دارد 
هاي اخير هاي ورزشي در سالبه كاهش مخاطبان روزنامه

اين ترديد وجود دارد كه آيا واقعاً توجه به تعداد و سايز 
هت با سالئق مخاطبان جهاي موجود در روزنامه همعكس

ها بر مخاطبان تنظيم گرديده يا اينكه نفوذ پذيري روزنامه
سليقه و انتخاب آنها را طي زمان تحت تأثير قرار داده 

                                                           
1  - Granner 
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كه درآن با ) 2011( 1است كه با توجه به پژوهش انگلمن
ها اشاره به تداوم مطالب و موضوعات خاص در روزنامه

گيري و تأثيرپذيري گر جهتنتايج پژوهش خود را بيان
، فرض دوم باور )20(ها عنوان نمود خوانندگان از روزنامه

توان بر كاذب بودن اين بنابراين مي. رسدپذيرتر به نظر مي
اثرگذاري صحه نهاد و گواه آن نيز كاهش مخاطبان در 

  . باشدطول زمان مي
هاي اين پژوهش، مؤلفه شهرت و سابقه از ديگر يافته

در رده سوم از ديدگاه  736/0كه با بار عاملي  روزنامه بود 
نيز قديمي و با تجربه ) 1383(كردي . مردم قرار گرفت

بودن روزنامه را يكي از عوامل محبوبيت آن در بين مردم 
باشد اعالم داشت كه با نتايج پژوهش حاضر همسو مي

هاي اين مؤلفه، دارا بودن نويسنده از بين گويه). 17(
در رده اول و گوية  879/0ر با بار عاملي سرشناس و معتب

در رتبه  725/0مشهور بودن خود روزنامه با بار عاملي 
بعدي قرار داشت كه پيشينه مرتبطي در اين مورد يافت 

لذا با توجه با اينكه وجود نويسنده معتبر و قوي به . نشد
انجامد، همان تر و پر محتواتر مينوشته شدن مطالب غني

توان چنين تداي بحث نيز نشان داده شد ميطور كه در اب
تر از نتيجه گرفت كه محتواي مطالب از نظر مخاطبان مهم

نمايد كه متأسفانه در مطالب هر مؤلفه ديگري مي
ها پرداختن به حواشي و مشكالت و نيز دامن زدن روزنامه

هاي ورزشي، مطالب به آنها بيشتر از مصاحبه با شخصيت
-هاي علمي و ورزشي كه اولويتبحثساده و روان و نيز 

خورد هاي اول مخاطبان در مؤلفه محتوا بود به چشم مي
  .طلبدها را ميو اين مسأله توجه بيشتر مسئوالن روزنامه

اي كه در اين پژوهش بررسي همچنين آخرين مؤلفه
شد و رتبه چهارم را از ديدگاه مردم كسب نمود، مؤلفه 

هاي آن سه گوية در بين گويه .بود 693/0تيتر با بار عاملي
هاي ورزش، پرداختن پرداختن تيتر به حواشي و جنجال

                                                           
1-Eagleman 

تيتر به تيم محبوب مخاطب و نيز پرداختن تيتر به افراد 
مشهور ورزشي و برخورد آنها با يكديگر به ترتيب با بار 

هاي اول تا داراي رتبه 690/0و  729/0، 752/0عاملي 
-ز عنوان نمود بيشتر تيترني) 1386(بارفروش . سوم شدند

هاي ورزشي داراي ارزش خبري هاي اول و دوم روزنامه
اند كه با نتايج بوده» شهرت، برخورد«و » شهرت، تازگي«

نيز ) 2009( 2اينفانتيدو). 6(پژوهش حاضر همخواني دارد 
در پژوهش خود عنوان نمود كه خوانندگان تيتر تا زمانيكه 

در سبك نگارش آنها را از جهت خالقيت ) تيتر(عنوان 
جذب كند، تمايل به ناديده گرفتن هنجارهاي استاندارد 

). 23(تيتر از قبيل طول ، شفافيت و اطالعات دارند
بنابراين با توجه به در اولويت قرار گرفتن پرداختن تيتر به 

هاي مسائلي چون حواشي، شهرت و برخورد شخصيت
سائلي ورزشي در اين پژوهش كه معموالً در چنين م

شفافيت و اطالعات كافي وجود ندارد، اين نتايج با يكديگر 
  . باشندهمسو مي

همچنين از لحاظ تفكيك جنسيتي در پژوهش حاضر 
نسبت به زنان با % 84اين نتيجه حاصل شد كه مردان با 

گيري سهم بيشتري را در خريد به طور چشم% 16
ج كردي هاي ورزشي دارند و اين آمار نيز با نتايروزنامه

كه بيان داشت درصد زناني كه روزنامه يا مجالت ) 1383(
كنند نسبت به مردان كمتر است و ورزشي را خريداري مي

را زن % 7/12جمعيت مورد مطالعه خود را مرد و % 3/87
-از سوي ديگر در بررسي). 17(اعالم نمود همخواني دارد 

 و كشگر و همكاران) 1382(، رهنما )2005(هاي پاليمر 
ها به اخبار ورزشي بانوان به كم توجهي رسانه) 1391(

تواند يكي از داليل كه اين مسأله مي) 18، 9، 7(اشاره شد 
محتمل گرايش كمتر زنان به خريد روزنامه ورزشي باشد، 

ميزان كم اخبار ) 1385(در حالي كه تجاري و همكاران 
ورزشي زنان در مطبوعات ورزشي را بر اساس ميزان 

                                                           
2- Ifantidou 
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اما همانگونه ). 12(آنها نسبت به مردان دانستند  فعاليت
هاي اخير مشاهده گرديده ورزش زنان حائز كه طي سال

المللي و ملي آوردها و عناوين متعددي در عرصة بيندست
گير و گسترده بوده است كه نشان دهنده رشد چشم

اما همچنان اخبار و مسائل مربوط به . باشدورزش زنان مي
ست كه بخش اعظم مطالب روزنامه هاي ورزش مردان ا

  . دهدورزشي را  تشكيل مي
هاي جمعيت شناختي اين همچنين نتايج ويژگي

سال با  30-21دهد كه افراد رده سني پژوهش نشان مي
ورزشي دارا بيشترين سهم را در خريد روزنامه% 9/52

بودند كه حاكي از نفوذ بيشتر مطبوعات در بين قشر 
بنابراين از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه  .باشدجوانان مي

- بخش بزرگي از جامعه كشور را قشر جوانان تشكيل مي

ها بر مخاطبان، دقت دهند و با توجه تأثيرگذاري روزنامه
ها  به ويژه تر در هدايت روزنامهريزي دقيقبيشتر و برنامه

در نگارش محتواي مطالب كه داراي بيشترين اهميت در 
از طرفي با . رسداضر بود، ضروري به نظر ميپژوهش ح

توجه به افزايش روزافزون فضاي مجازي و اينترنت در 
جامعه و همچنين گرايش هر چه بيشتر جوانان به استفاده 
از آن، رغبت كمتري براي خريد روزنامه ورزشي وجود 

نيز در ) 2011(و همكاران  1دارد، كه در اين راستا تامايو
-بوبيت روز افزون اينترنت و روزنامهپژوهش خود به مح

با توجه ). 24(هاي آنالين در سالهاي اخير اشاره داشتند 
به اين موارد و با وجود تمام مزاياي اينترنت و فضاي 

هاي ترين چالشمجازي، اين رسانه ارتباطي از جدي
آيد كه يكي از نگاري چاپي به شمار ميروي روزنامهپيش
در . رسدخريد روزنامه به نظر ميترين داليل كاهش بارز

توان به تعداد خريداري روزنامه از سوي اين زمينه مي
پاسخ دهندگان اين پژوهش % 9/75مردم اشاره داشت كه 

شماره روزنامه در هفته خريداري  2تا  1عنوان نمودند 

                                                           
1  - Tamayo 

همخواني ندارد، زيرا ) 1383(كنند كه با نتايج كردي مي
درصد مخاطبان هر % 33ت وي در پژوهش خود اظهار داش

كه اين مسئله نشان ) 17(خرند روز روزنامه ورزشي مي
دهنده كمتر شدن و افت تعداد مخاطبان اين صنعت در 

ها هاي اخير است و حتي در اين بين برخي از روزنامهسال
در . يا مجالت ورزشي به مرحله انحالل و فروپاشي رسيدند

ثر گذاري روزنامه مجموع جاي افسوس وجود دارد كه از ا
. بر مخاطب به نحوي مطلوب و مفيد استفاده نشود

بنابراين با توجه به مطالبي كه عنوان شد و با عنايت به 
اينكه تعداد مخاطبان اين رسانه نوشتاري رو به كاهش 

توان بيان داشت توجه نمودن به سالئق و رود، ميپيش مي
ها نامهترين مخاطب و مشتري روزنظرات مردم كه اصلي

ها باشند و نيز تنظيم مطالب و نوع نگارش روزنامهمي
مطابق با سالئق آنان به منظور گرايش مجدد مردم بسوي 

تواند به عنوان يك اولويت مد نظر نگاري چاپي ميروزنامه
از اين رو . ها و نشريات ورزشي قرار گيردمسئوالن روزنامه

هاي زنامهبا توجه به نتايج پژوهش به گردانندگان رو
شود در تنظيم مطالب روزنامه خود به ورزشي پيشنهاد مي

محتوايي با مطالب ساده و روان، استفاده بيشتر از مصاحبه 
گيري مثبت و سازنده، هاي ورزشي با جهتبا شخصيت

استفاده از كارشناسان آكادميك تربيت بدني و علوم 
 هاي علميورزشي به منظور افزايش و بهبود كيفيت بحث

ورزشي، و نيز بكارگيري نويسندگان سرشناس و معتبر به 
منظور كمك به باال بردن شهرت روزنامه و همچنين 
افزايش كيفيت و غناي محتواي مطالب بيشتر اهميت 

گردد در كنار استفاده از همچنين پيشنهاد مي. دهند
هاي با كيفيت براي چاپ روزنامه با توجه به مهم كاغذ

ها براي مخاطبان بيشتر سعي عكس بودن تعداد و سايز
اي آموزنده و تأثيرگذار استفاده ها به گونهنمايند از عكس

ها را مد نظر قرار نمايند تا اينكه صرفاً جذاب بودن عكس
در مورد تيتر نيز با توجه به تأثيرگذاري روزنامه بر . دهند
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شود با تر ذكر شد پيشنهاد ميذهن مخاطب كه پيش
ن در نوع نگارش تيترها از پرداختن به تغيير رويه داد

ها به سمت تيترهايي با مضاميني حواشي و جنجال
آموزنده و فرهنگ ساز به تغيير سليقه و ذائقه مخاطبان در 

گردد با و در نهايت توصيه مي. اين راستا كمك نمايند
گذاري رسانه در بين جامعه كه روزنامه نيز توجه به تأثير

باشد آشناترين انواع آن ميو نامترين يكي از قديمي
هاي هاي تنظيم نگارش مطالب آن را با سياستسياست

كالن ورزش كشور كه توسعه ورزش همگاني در صدر آن 
قرار دارد، همسو نموده تا بدينوسيله گامي بزرگ و مهم 

  .در تحقق بخشيدن به آن برداشته باشند
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