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 خرید روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهرانهای مؤثر بر بندی مؤلفهبررسی و اولویت

 .احمد محمودی2ایوب اسالمی  .1
 کارشناس ارشد دانشگاه تهران .1

 . دانشجو دکتری دانشگاه عالمه طباطبایی2  
 مقدمه

های خاصی ئولیتها و مسامروزه مطبوعات به عنوان نهادی در میان سایر نهادهای جامعه و نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی، فعالیت
ها در روزنامه .(1ها برخوردار است )های خاصی است که این رسانه از آنرا در جامعه بر عهده دارند. پایداری مطبوعات به خاطر ویژگی

طور  توانند صدها خبر مختلف درج کنند و چند برابر اخبار کوتاه رادیویی و تلویزیونی مطلب را ارائه دهند و آنصفحات متعدد خود می
های (. زمینه فعالیت2توانند توجه افراد را بیشتر از رادیو و تلویزیون به مطالب جلب کنند )اند میکه منابع علمی و تحقیقاتی نشان داده

باشند که به طور خاص به ورزش و مقوالت مطبوعات بسیار وسیع و متنوع است و مطبوعات ورزشی نوع خاصی از انواع مطبوعات می
رسانی در این مقوله مطبوعات ورزشی های مختلف زندگی افراد و ضرورت اطالعپردازند. با توجه به نفوذ ورزش در عرصهن میپیرامون آ

( در پژوهشی به این 2211و همکاران ) 22این در حالی است که تامایو .(1نقش بسیار مؤثری در اعتالی ورزش در سطح جامعه دارند )
های آنالین نیز رو به افزایش های اخیر تعداد مجالت و روزنامهبه محبوبیت روز افزون اینترنت در سالنتیجه دست یافتند که با توجه 

مجمع جهانی صنعت چاپ شوند. در این زمینه های نوین از جمله تهدیدات بقای مطبوعات محسوب می( که در کنار سایر رسانه3است )
 (. 2) درصد کاهش یافته است 9/2ها در سطح جهانی در مقایسه با سال گذشته روزنامه ، چاپ و انتشارها در گزارشی اعالم کردروزنامه

رغم باشد که علیتوانند د پرورش افکار جامعه داشته باشند، این مسأله نیز محسوس میها میهایی که روزنامهبنابراین با توجه به مزیت
ه کشف و پی بردن به سالیق و نظرات مردم که مخاطبان و مشتریان های زیادی در زمینهای صورت گرفته، تاکنون پژوهشپژوهش

های مردم در خرید روزنامه با رویکرد به باشند صورت نپذیرفته، به همین سبب با هدف پی بردن به اولویتهای کشور میاصلی روزنامه
د روزنامه ورزشی از دیدگاه مردم شهر تهران خواهیم های مؤثر بر خریبندی مؤلفههای ورزشی، در این پژوهش به بررسی و اولویتروزنامه
 . پرداخت

 شناسیروش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش مردم شهر تهران بودند که با 

-گیری پرسشنامه محققیین گردید. ابزار اندازهنفر تع 322توجه به نامحدود بودن جامعه، نمونه آماری آن بر حسب جدول مورگان 
ای بود که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید و متخصصین تربیت بدنی در امر رسانه تأیید و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای ساخته

سؤال(  6سؤال(، شهرت و سابقه ) 9) سؤال(، شکل و ظاهر 5سوال و بر مبنای چهار مؤلفه تیتر ) 33( بدست آمد و با α=216/2کرونباخ )
های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با چرخش واریماکس استفاده بندی مؤلفهبندی شد. جهت اولویتسؤال( طبقه 13و محتوا )

 شد.
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