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چکیده
باشد. جامعۀ آماري این نامۀ خرید روزنامۀ ورزشی میسازي پرسشپژوهش حاضر، استانداردهدف از 

ان با حداقل یک سال فروشی شهر تهرهاي روزنامهسال دکه18پژوهش را کلیۀ مشتریان زن و مرد باالي 
ها، در نهایت نامهآوري پرسشنهایت، پس از توزیع و جمعسابقۀ خرید روزنامۀ ورزشی تشکیل دادند که در

ها حاکی از این است که پرسشنامه کامل بود و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. یافته344تعداد 
تیتر شهرت و سابقه و شکل و ظاهر، محتوا، عاملشده در مقیاس لیکرت، از چهارگویۀ طراحی33مجموع 

- از واریانس کل را تبیین کنند. عالوهدرصد9/74مجموع قادر هستنداشباع شده است. این چهار عامل در
داري با ، تمامی سؤاالت رابطۀ معنا16غیر از سؤال اساس میزان روابط به خصوص روایی سازه و بربراین، در

خرید "ها با مفهوم توانند پیشگوي خوبی براي آن باشند. در ارتباط با روابط عاملند و میعامل خود دار
اند پیشگوي خوبی براي این مفهومها توانستهدهد که تمامی عاملنیز نتایج نشان می"روزنامۀ ورزشی

گیرد.میمورد تأیید قرار"خرید روزنامۀ ورزشی"نتیجه، روایی درونی و بیرونی مدل باشند. در

نامه، روزنامۀ ورزشیسازي، پرسشاستانداردواژگان کلیدي:

:a.eslami91@yahoo.comEmailویسندة مسئول*ن
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مقدمه
در روابط مختلف سیاسی، ،هر فردةصورت بخشی از زندگی روزمرالمللی بهورزش در سطح بین

فراتر از نقش نمادین آن آنفردي درآمده و قدرت فرهنگی، اقتصادي، سازمانی، اجتماعی و میان
قاسمی، ورزش دارند (ۀها نقش مهمی در توسعراستا، رسانهاین). در386،2006، 1اتنگاست (

منظوربهتالش براي ایجاد وحدت و تبادل افکار و احساسات ،هاي جمعیرسانهۀوظیف). 1387،20
آقاجانی چوبر، بستگی و تفاهم و یا رشد فرهنگ انتقاد و اعتراضات سازنده است (رشد روح هم

افراد جامعه بدون تماموسیعی دارند و ۀها، دامنعنوان عامل انتقال ارزشبهاهآن).32، 1375
هاي ). رسانه31، 1385معتمدنژاد، گیرند (ها قرار میتأثیر رسانهاجتماعی، تحتۀگرفتن طبقنظردر

سال عمر صدهستند که تنها چندجدیدياجتماعی ةجمعی، پدیدعنوان وسایل ارتباطگروهی به
هم وابسته به سواد و تحصیالت اشخاص هستند و هم ،هاي گروهیدارند. باید توجه داشت که رسانه

همیشه قرن اخیر، جمعی در نیمگذارند. پیشرفت وسایل ارتباطها تأثیر میبر سواد و تحصیالت آن
مل بسیار عا،همچنین).85، 1371معتمدنژاد، بوده است (همراهصنعت، اقتصاد و فرهنگۀبا توسع

ها و در بخش ورزشی، محتواي برنامه.دروشمار میهاي اجتماعی بهگیري ارزشمؤثري در شکل
سزایی در پیشرفت و بهبود وضعیت کشور داشته باشد هتواند تأثیر بشده در آن میمطالب درج

.)28، 1382کردي، (
ه برخی موارد شاخص اشاره کرد توان بمیهاي گروهی در ورزشهاي مثبت رسانهترین نقشاز مهم

سازي براي مبارزه با دوپینگ و اصالح اخالق رسانی همگانی، بسترهستند از: اطالعکه عبارت
یکی از ،مجموعهاي اثربخش، تفریح و سرگرمی و تبلیغات. درحلورزشی، بیان مشکالت و یافتن راه

ورزش ۀتواند توسعر هر کشور میراستاي اهداف ملی دهاي گروهی دررسانههايترین هدفمهم
دنتوانهاي گروهی در بیشتر موارد میورزش ابعاد و محورهاي مختلفی دارد که رسانهۀباشد. توسع

د.نمؤثر باشدر آن
هاي گروهی هم توجه بیشتري به آن نشان دیگر، با افزایش محبوبیت ورزش در جامعه، رسانهسوياز

هاي گروهی به حضور در ورزش، رسانهۀمک کردند. افزایش عالقدادند و به افزایش این محبوبیت ک
ها، هاي مختلف از طریق روزنامهورزش به شکلدادنها در پوششمنجر به تالش هرچه بیشتر آن

توانسته هاي گروهی ورزشی رونق رسانههمچنین، مجالت، رادیو، تلویزیون و اینترنت شده است. 
). در بین 44، 1387قاسمی، فراهم آورد (را در این حوزه ی است موجبات افزایش مطالعات علم

گذار بر فرهنگ جامعه از اهمیت خاصی برخوردارعنوان عاملی اثرهاي گروهی، مطبوعات بهرسانه
وجود طوالنی هاي نسبتاًها تا مدتامکان دسترسی مجدد به آنند و باشمیماندگارتر،ند؛ زیراهست

1. Etang
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تهیه و انتشارۀها با استفاده از زمان کافی در مرحلروزنامه،مجموعدر.)52، 1388قاسمی، (دارد
هاي خبري را با استفاده از اطالعات و نارساییکنندتوانند جوانب مختلف وقایع را بررسیمی

دائم ۀنگهداري، استفاده و مراجعتحلیل و تفسیر کنند. خبرهاي مطبوعاتی همیشه قابل،آرشیوي
ها و عالیق خواستوهاي مختلف خوانندگانتوان با توجه به گروههاي چاپی میروزنامهدرو هستند

).44، 1387قاسمی، اي را ایجاد کرد (و حتی چاپ جداگانهاتها، صفحها، ستونمتفاوت آن
استنتاج را فراهم ك مفاهیم پیچیده، تفکر انتزاعی و، مطبوعات چاپی، امکان در1از دیدگاه کاستلز

بسیاري براي ةد و قابلیت بالقونگذاراحترام میبه خرد و نظمهستند،گریزان از تناقض،دنکنمی
توان سهولت دسترسی، د. به این عوامل مینگویی دارطرفی، عینیت، مدارا و شکیبایی در پاسخبی

یند تفکر را افرسازي نقل آسان، قابلیت استناد و ارجاع مکرر و فعالوجایی و حملهارزانی، امکان جاب
این، پیدایش و گسترش وسایل بر). عالوه67، 1380گروه مترجمان، مترجم:، )1997(کاستلزافزود (

فناوري اطالعات باعث شده است تا برخی گمان برند که دیگر مطبوعات یا ویژهبه،ارتباط جمعی
ان بصري یا فرهنگ و وارد دوراستعصر فرهنگ نوشتاري به سر آمده،کلیطورنشریات و به
هاي متخصصان علوم ارتباطی و و بررسیهاپژوهشایم. این ادعا با توجه به نتایج تصویري شده

تنها از میزان اعتبار و ارزش نشریات کم نشده است، بلکه نقش و اجتماعی حکایت از آن دارد که نه
). 43، 1385زکی، ست (تر شده اتر و حساستر، گستردهها، عمیقمنزلت و جایگاه این رسانه

ها هنوز بر سایر ها در بسیاري از زمینهتوان نتیجه گرفت که روزنامهشده میبا توجه به موارد یاد
تفسیر و بررسی ،از لحاظ تحلیل و تشریح وقایعویژهبهوسایل ارتباطی و خبري برتري دارند و 

این، نشریات، برروند. عالوهر میشمافظ اسناد تاریخی، مأخذ و مرجع بهتنوع مطالب و ح،عقاید
ها هاي فکري و مسلکی و دستهارتباطی اختصاصی نواحی و مناطق مختلف جغرافیایی، گروهۀوسیل

گزارش رویداد و نشر اخبار از ،راستاایندر).44، 1387قاسمی، باشند (اي میهاي حرفهو سازمان
نگاري است و اساس همه نوع روزنامهترین وظایف مطبوعات ورزشی است. خبر، سنگ بنا مهم

ست که داراي یک اهاروایت یا برداشتی عینی از واقعیت،). بنابر تعریف، خبر59، 22005اندروس(
گیرد سازمانی شکل میسازمانی و برونتأثیر عوامل درونتحتیا چند ارزش خبري است و احتماالً

).23، 1382ها، روغنی(
کردن افکار عمومی و رساندن اخبار و وقایع روز شی نقش مهمی در روشنهاي ورزنشریات و روزنامه
ها و اخبار خود و با تحلیلباشندمیمؤثر و مفید ،در هدایت افکار عمومیدارند وجامعه به مردم 

ها نقدها و گزارشبا . همچنین، بعضاًندباشگذارهاي مسئوالن اثرگیريتوانند در تصمیمحتی می

1. Castells
2. Andrews
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کل جامعه را عوض کنند. مطبوعات ورزشی از ،نهایتها و درها، گروهشخصیت افراد، تیمتوانندمی
جمعی هاي اصلی وسایل ارتباطالمللی، از پایههاي محلی تا مجالت ورزشی ملی و بینبولتن

کنند و بدون هاي ورزشی و افکار عمومی عمل میپل ارتباطی میان میدانۀمثابباشند که بهمی
مطبوعات ،یابد. امروزه، رونق نمیباشدمهم و معتبرکه ها، هیچ رویداد ورزشی هر اندازه عملکرد آن

چند ساعت از مراسم ۀتوانند به فاصلند که میهستانگیزي برخوردارورزشی از چنان قدرت شگفت
در و تحلیلخبر و تفسیر ،هایی مملو از عکسنامهالمللی ورزشی، ویژهیک رویداد بینۀاختتامی

).44، 1387قاسمی، ها خواننده قرار دهند (دسترس میلیونتولید کنند و دربهترین کیفیت ممکن
هایی هاي مثبت مذکور، با تهدیدات و چالشمطبوعات ورزشی ضمن داشتن ویژگیبراین، عالوه
که با خاطبان باشددادن مدست، ازترین تهدید پیش رو براي مطبوعات امروزمهم،ست. شایداروروبه

کاهش تیراژ روزنامه نمایان شده است.
آمار وضعیت فروش تنها متوجه داخل کشور نیست، بلکه طبق،تهدیدات پیش روي مطبوعات

در سطح جهان (در کشورهایی که موفق به گرفتن آمار )2005(دوم سال ۀماهسه ها درروزنامه
تیراژ پیشرفت، حالان داده است که جز در چند کشور درها نشخوانهمراه نظر روزنامهبهاند)شده

.نامحسوسلبته با شتابی بسیار کم و تقریباًایافتن است، حال کاهشدرکشورها ۀدر بقیها روزنامه

ها در اینترنت و دسترسی گرفتن اخبار خبرگزاريقرارت: آن از این قرار اعالم شده اسةدالیل عمد
سسات ؤها، کاهش آبونمان مگرفتن وبالگخودشدن و شکل روزنامه بهريها، خبفوري همگان به آن

رسانی ها اطالعتر از روزنامههاي افراد که سریعتقاضا به ایمیلتفکیک و ارسال اخبار و مقاالت مورد
گرفتن اخبار اختصاصی د، قرارنسازنیاز میبیچاپیۀاز خرید روزنامحدي تاند و افراد را نکمی

ها به انتظارات مردم اي تلویزیونی در اینترنت با عکس و فیلم، عدم توجه سردبیران روزنامههشبکه
ها با مستقیم و منظم روزنامهۀکاهش رابطدرنهایت،ها و و عصر اینترنت از روزنامه21قرن در 

).1392، زادهکیهانی(محتواي هر روزنامه و رفع کمبودهاةدربارها و کسب نظر آنان خوانروزنامه
دیگر از مزایاي عنوان یکیها بهها با بررسی عمیق آنحالی که به پوشش انواع بیشتري از ورزشدر

، 1390قلعه، قاسمی، کشکر و(کردتوان اشاره هاي الکترونیک میهاي چاپی نسبت به رسانهرسانه
63.(

یابد تا اه یک بار) انتشار می( هر سه مطور منظمبهبدین منظور،ها سنجیاین آمار و نتایج نظر
در پژوهش خود چنین ) 2010(در سالو همکاران1رانرد. گجویی برآینسردبیران درصدد چاره

ها و مراکز ها متناسب با جامعه و توزیع آن در دکهگیري کردند که تجزیه و تحلیل روزنامهنتیجه
هاي یی در مشارکت مردم در فعالیتسزاهتواند تأثیر بمیبندي موضوعی آندستهنیزتفریحی و 

1. Granner
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عنوان ) 2011(در سالو همکاران1تامایو،. در پژوهشی دیگرهاي ورزشی داشته باشدبدنی و پروژه
ي هاتعداد مجالت و روزنامه،هاي اخیرافزون اینترنت در سالکه با توجه با محبوبیت روزکردند 

) در تحلیل محتواي تعدادي از نشریات 2002(2فینک و کینسکی. افزایش استبهآنالین نیز رو
به بیشتر،چاپ اخبار ورزش زنانمتوجه شدند که فرایندهاآنورزشی و ارتباط آن با میزان فروش 

هاي که کلیشه) نشان داده شد2011(در سال 3در پژوهش انگلمن. کندها کمک میفروش روزنامه
هایی در ذهن خوانندگان شوند و تداوم چنین کلیشهمبتنی بر نژاد و ملیت در انتشارات حمایت می

. باشدها میپذیري خوانندگان از مطالب روزنامهگیري و تأثیرو حاکی از جهتداردتأثیر
ترین عامل براي جذب مخاطبان مهم،هایابیم که محتواي روزنامهمیشده دربا توجه به مطالب گفته

باید درصدد پاسخ به نیازهاي مخاطبان ،نحو مطلوبر خود بهکاۀاست و مطبوعات براي بقا و ادام
منظور شده در داخل و خارج از کشور، لزوم پژوهشی بههاي انجامنگاهی به پژوهش،. همچنینباشند

اي استاندارد ضروري نامهوجود پرسشلذا،؛دهدشناسایی سالیق مخاطبان مطبوعات را نشان می
استانداردي است که بتواند عالیق و ۀنامدف از این پژوهش، تدوین پرسشه،بنابراین؛رسدنظر میبه

ها شناسایی کند.خصوص محتواي روزنامههاي مخاطبان را دراولویت

پژوهششناسیروش
،هاآوري دادهجمعلحاظبهاست. همچنین،کاربردياز نوع مطالعات ،با توجه به هدفحاضر پژوهش
وباشدمی} 4معادالت ساختاريگیري {مدلر مشخص متکی بر مدل اندازهطوو بهبودهتوصیفی

صورت میدانی اجرا شده است. به
فروشی شهر تهران با هاي روزنامهسال دکه18مشتریان زن و مرد باالي ۀکلیآن راآماري ۀجامع

برآوردهاي اساسبر.تشکیل دادندها ورزشی از این دکهۀخرید روزنامۀحداقل یک سال سابق
آماري ۀمحدود بود (بیش از صد هزار نفر)، نمونآماري پژوهش ناۀجا که جامعآناز،گرفتهصورت

روش، بهنفر تعیین گردید و براي انتخاب نمونه384اساس جدول آماري مورگان پژوهش بر
، 16،یکاطق من،شهر تهرانۀگان22اي تصادفی عمل گردید که از بین مناطق گیري خوشهنمونه
عنوان به،با توجه به توزیع جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزشش وپنج ،هشت
گردیدصورت تصادفی انتخاب دکه بههفت ،از هر منطقهبراین،. عالوههاي اصلی انتخاب شدندخوشه
سال و 18باالي نظر (شرایط موردنفر از مشتریان هر دکه که حائز11طور تقریبی به،نهایتو در

1. Tamayo
2. Fink & Kensicki
3. Eagleman
4. Structural Equation Model (SEM)
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ۀعنوان نمونو بهگردیدندصورت تصادفی انتخاببودند به) ورزشیۀیک سال خرید روزنامۀسابق
شده افراد تعیینمیاننامه در پرسش385تعداد ،بنابراین؛نظر برگزیده شدندآماري پژوهش مورد

اي مخدوش و ناقص که هنامهنمودن پرسشها و جدانامهآوري پرسشو پس از جمعتوزیع گردید
با توجه به ایننامه انجام گرفت.پرسش344عدد بود، تجزیه و تحلیل آماري بر روي 41تعداد آنها 

344تعداد ،لذا؛نیاز استنمونه مورد10نامه، که در معادالت ساختاري به ازاي هر سؤال پرسش
.باشدمطلوبی میۀنمونسؤالی نیز33ۀنامنمونه براي یک پرسش

ةبرگیرنددراول ۀنامنامه است. پرسشپرسشدو شاملپژوهش، ها در این آوري دادهجمعابزار 
میزان تحصیالت، سن، وضعیت تأهل، تعداد فرزند، وضعیت محل سکونت و :شاملهاي فردي ویژگی
بر کهبودسؤال33داراي ،ساخته بودپژوهشگرنیز کهدومۀنام. پرسشباشدمیسکونت ۀمنطق

هاي کامًال مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و کامالً گزینهبالیکرت و ارزشی پنج مبناي مقیاس
بودند.امتیازگذاري شده پنج وچهار ،سه، دو، یکهايبا شمارهترتیببه، موافق
ابی به یدستمنظوربهاي آغاز شد. با بررسی کتابخانه،نامهمنظور تهیۀ این پرسشگام بهاولین
ۀروزنامهایی که در زمینۀ نامهپرسش،اي، نخست با روش کتابخانهورزشیۀخرید روزنامهايمؤلفه

که در این زمینه انجام شده بود مطالعاتیمورد استفاده قرار گرفته بود و ورزشۀورزشی و رسان
اسایی و گردآوري شن،که قبالً شناسایی شده بودعواملیمورد بررسی و کاوش قرار گرفت و تمامی 

ۀنامنظران، پرسشو پس از نظرخواهی از کارشناسان و صاحبشدگویه طراحی33،سپس.شد
تن از اساتید متخصص 12براي تعیین روایی صوري و محتوایی، در اختیار و گشتاولیه تهیه

، روایی هاآنپس از اعمال نظرات اصالحی و تجربه داشتند قرار گرفت بدنی که در این حوزه تربیت
. گردیدتأیید نامه پرسش

منظور بهواستفاده شدهاي توصیفیها از شاخصمنظور تجزیه و تحلیل توصیفی دادهبههمچنین، 
هامقیاسدرونی خردهپایاییبراي تعیین 1روش ضریب آلفاي کرونباخها نیزآناستنباطیتحلیل

کیسر میر الکین آزمونبراین، عالوهکار رفت.بهخرید روزنامه ورزشیۀنام) و پرسشهامؤلفه(
)KMO(2تحلیل عاملی اکتشافی مورد استفاده قرار گرفت و از گیريتعیین کفایت نمونهجهت

به4روایی سازهبراي تعیین نیز CFA(3(تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد.هامؤلفهبراي شناسایی 

1. Cronbach Alfa Coefficient
2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
3. Confirmatory Factor Analysis
4. Construct Validity
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در ٢لیزرلو 1آماري اس پی اس اسهايافزارتفاده از نرمها با اس. تجزیه و تحلیل دادهکار رفت
انجام شد.P≥05/0سطح معناداري

نتایج
نمونه را تشکیل از کل درصد84مردان بیش از دهد کهآمده نشان میدستهاي توصیفی بهیافته

اشته ددر این میان بیشترین سهم را درصد9/52ل با سا30تا 21سنی ۀدامن،. همچنیندهندمی
را افراد درصد9/34افراد نمونه را مجردین و از درصد75/62مشخص شد که ،دیگرسوياز. است

اند.دادهدیپلم و زیر دیپلم تشکیل 
قبولی درونی قابلپایاییداراي ورزشیۀخرید روزنامۀنامپرسششماره یک،اساس نتایج جدولبر
)81/0=αنامه، نتایج نشان دادند که باالترین پرسشهايمؤلفهاز یک هرپایاییباشد. در بررسی ) می

) α=70/0(شهرتۀمؤلف) و کمترین مقدار آلفا مربوط به α=77/0(محتواۀمؤلفمقدار آلفا مربوط به 
باشد.می

ورزشیۀخرید روزنامۀنامدرونی پرسشپایاییمورد نتایج ضریب آلفاي کرونباخ درـ1جدول
ضریب آلفاهاگویهتعداد هامؤلفهمفهوم و ردیف

1377/0): محتوامؤلفه(1
974/0شکل و ظاهر): مؤلفه(2
670/0شهرت): مؤلفه(3
571/0): تیترمؤلفه(4
3381/0نامه (مفهوم): پرسش5

دست آمد بهKMO (78/0یر و اوکلین (میــ ، مقدار آزمون کیسرشماره دوبا توجه به نتایج جدول 
مقدار آزمون ،باشد. همچنیندهد حجم نمونه براي انجام تحلیل عاملی مناسب میه نشان میک

شود بین که مشخص میباشدمی) معنادار P ،91/3756=2X>001/0ر سطح (دنیزکرویت بارتلت
تأمین شرایط الزم براي انجام تحلیل عاملی در این ةدهندوجود دارد و نشانالزمبستگیهمهاگویه

.باشدمیمطالعه 

1. Statistical Package for Social Sciences
2. Linear Structural Relationships
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)KMOیر و اوکلین (می–نتایج آزمون بارتلت و کیسرـ2جدول 
مقدارفرضپیش
KMO78/0آزمون 

آزمون کرویت 
بارتلت

91/3756مقدار مجذور کاي
528آزاديۀدرج

001/0سطح معناداري

بار عاملی باال و در حد تمامی عوامل داراي،نشان داده شده استشماره سهجدولگونه که در همان
هـاي لفهؤاز واریانس مدرصد9/74) ورزشیۀخرید روزنام(مؤلفهاین ،مجموع. درباشندمیقبول قابل

هـا را نشـان لفـهؤقبـولی از واریـانس مکند کـه درصـد قابـلاول را تبیین میۀآمده در مرتبدستبه
دهد.می

اکتشافیتحلیل عاملی ـ3جدول 
بار عاملیورزشیۀخرید روزنامهايمؤلفه

852/0محتوا
793/0شکل و ظاهر

736/0سابقهوشهرت
693/0تیتر

هايگویه،تیترۀمؤلفبا پنج تایک هايگویههاي تمامی رابطه،شماره چهارجدول توجه به نتایجبا 
21هاي گویهو سابقه وشهرتۀمؤلفبا 20تا 17و 15هاي گویه، شکل و ظاهرۀمؤلفبا 14تا شش 

خرم که متعلق یا اي را میروزنامه(16ۀگویۀرابطهمچنین،.دنباشمیمعنادار محتواۀمؤلفبا 33تا 
باشد.) معنادار نمیPC=036/0مقدار تی ، =5/0(شهرت و سابقه ۀمؤلف) با مختص تیم محبوبم باشد

خرید روزنامه ورزشیۀنامپرسشهاي مؤلفهبا ها گویهارتباط بین ـ4جدول 

میزان هاگویههامؤلفه
رابطه

خطاي 
استاندارد

ضریب 
نتیجهتیتعیین

یتر
ت

تأیید40/07/019/015/6عالقه. پرداختن تیتر به رشتۀ ورزشی مورد1
تأیید74/074/043/047/6. اختصاص تیتر به تیم محبوب2
تأیید75/055/051/055/6. پرداختن تیتر به ورزشکار محبوب3
تأیید53/035/117/028/5هاي ورزش. پرداختن تیتر به حواشی و جنجال4
ها با . پرداختن تیتر به افراد مشهور و برخورد آن5

تأیید58/093/027/093/5یکدیگر
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نامۀ خرید روزنامه ورزشیهاي پرسشها با مؤلفهـ ارتباط بین گویه4ادامه جدول 

اهر
و ظ

ل 
شک

تأیید46/09/019/085/13بندي صفحۀ اول. شکل و رنگ6
تأیید54/02/119/06/5. قیمت7
تأیید41/021/112/085/4عنوان ضمیمه. داشتن پوستر ورزشی به8
تأیید67/018/127/013/6. داشتن جدول و سرگرمی9

تأیید46/067/024/094/5. دسترسی بهتر از لحاظ توزیع10
تأیید35/045/108/013/4هاي موجود. حجم آگهی11
تأیید48/075/023/089/5. جنس و کیفیت کاغذ12
تأیید53/079/026/006/6. تعداد صفحات13
تأیید47/002/118/047/5ها. اندازه و تعداد عکس14

بقه
 سا

ت و
شهر

تأیید36/086/013/045/11. سابقۀ بیشتر در مطبوات15
رد036/067/10078/05/0داشتن روزنامه به تیم محبوب. تعلق16
تأیید24/065/0081/021/4محور مطالبطرف و عدالتگیري بی. جهت17
تأیید88/031/071/057/6. نویسندة سرشناس و معتبر18
تأیید94/026/077/053/6. سردبیر سرشناس و معتبر19
تأیید33/019/1083/025/4. شهرت روزنامه20

توا
مح

تأیید35/045/1077/027/4. پرداختن کمتر به حواشی21
تأیید5/069/027/053/4. پرداختن به ورزش سایر کشورها22
تأیید42/067/021/038/4پسند. مطالب ساده، روان و عامه23
تأیید50/086/022/042/4انعکاس نظر خوانندگان. داشتن بخشی براي 24
تأیید29/066/011/089/3هاي ورزشی. داشتن مصاحبه با شخصیت25
تأیید35/055/018/027/4. پرداختن به تفسیر و گزارش رویدادها26
تأیید17/003/1026/05/2. داشتن مطالب همراه با طنز27
هاي دگینامۀ شخصیت. داشتن گزارش و زن28

تأیید45/078/02/036/4ورزشی معروف

تأیید45/04/033/064/4. اخبار با نگاه منتقدانه29
تأیید62/075/034/064/4. پرداختن بخشی از مطالب به ورزش همگانی30
تأیید6/09/029/057/4پوششهاي ورزشی تحت. تعداد رشته31
تأیید65/06/041/074/4هاي علمی ورزشیب به بحث. پرداختن مطال32
تأیید59/094/027/053/4هاي فرهنگی و اخالقی. مدنظر قرار دادن بحث33
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1آزمون خوبی (نیکویی) برازش

شـده در قیـدورزشـیۀخرید روزنامـگانه با مفهوم چهار هايعاملمقدار تیاساس میزان رابطه و بر
بـین هـر ۀرابطـبـر مبنیها شود که تمامی رابطهمشخص می،شماره یکو شکل جشماره پنجدول 
تأیید است.موردورزشیۀخرید روزنامبا مقیاس مؤلفه

ورزشیۀخرید روزنامبا مفهومهامؤلفهبین ۀرابطـ5جدول
نتیجهمقدار تیضریب تعیینمیزان رابطهمؤلفه ردیف

تأیید77/041/036/4محتوا1
تأیید86/026/06شکل و ظاهر 2
تأیید35/087/023/4شهرت و سابقه3
تأیید23/095/086/2تیتر4

، شماره شششود که با توجه به جدول ها بررسی میدادهۀدر آزمون خوبی برازش، تناسب مجموع
094/0برابر با RMSEA(2(میانگین مجذور خطاي تقریبیۀو ریش27/4برابر با dfبه 2Xنسبت 

(شاخص NFI3=96/0هاي شاخص،مدل از برازش الزم برخوردار است. همچنین،بنابراین؛ باشدمی
، (شاخص برازش افزایشی)IFI5=92/0، (شاخص برازش تطبیقی)4CFI=99/0،برازش طبیعی)

90/0=RFI6(شاخص برازش نصبی) ،96/0=GFI7)(011/0و خوبی از شاخص برازش=RMR8ریشه)
(خوبی تعدیل AGFI9=81/0شاخصکنند؛ اما میبرازش مدل را تأیید میانگین مربع باقی مانده) 

شده براي آزمون خوبی شاخص ذکرنه از،مجموع. درکندمیبرازش مدل را تأیید نشاخص برازش) 
ورزشی از لحاظ ۀمدل خرید روزنامکنند؛ لذا،میشاخص تناسب مدل را تأیید هشت بـرازش،

باشد.هاي برازش مناسب میصشاخ

1. Goodness of Fit Statistic
2. Root Mean Square Error of Approximation
3. Normed Fit Index
4. Comparative Fit Index
5. Incremental Fit Index
6. Relative Fit Index
7. Goodness of Fit Index
8. Root Mean-Square Residual
9. Adjusted Goodness of Fit Index
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هاي آزمون خوبی برازششاخصۀنتیجـ6جدول 
dfRMSEANFICFIIFIRFIGFIRMRAGFIبه 2xمتغیر

27/4094/096/099/092/090/096/0011/081/0خرید روزنامه
ردتأییدتأییدتأییدتأییدتأییدتأییدتأییدتأییدنتیجه

نامهعاملی و واریانس خطاي مدل ساختاري پرسشـ بار1شکل 
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گیريبحث و نتیجه
ۀخرید روزناممؤثر برهايمؤلفهو ارزیابی براي سنجشو مناسبمطلوبۀنامعدم وجود یک پرسش

احساس بیش از گذشته،قبولی داشته باشدکه قابلیت اطمینان و اعتبار قابلورزشی از نگاه مردم
اهمیت خاصی اطالعات ورزشیةافراد در حوزبراي کسانی که به نیازهاي این . این موضوعگرددمی
جدید براي ۀنامپرسشساخت یک ،؛ لذا هدف از انجام این پژوهشباشدضروري میدهند، می
اعتماد و معتبرقابلهایی مؤلفهو هاگویهبود که ورزشیۀمؤثر بر خرید روزنامهايمؤلفهجش سن

باشد و تفسیر نتایج استفاده از ابزارهاي معتبر و پایا می،اساس هر پژوهشیکهجانآازباشد. داشته
دارد، پژوهشگران باید از اعتبار ابزارها مطمئن باشند بستگی شده گرفتهکاربه اعتبار ابزار به،پژوهش

یل عاملی در تحلکهکردندبیان )2005(2باربارا و ویلیام،راستاایندر). 345، 1999، 1بورن(
یک روش مفید و سودمند براي ،واقعشوند و درتأییدي، الگوهاي نظري خاصی با هم مقایسه می

.باشدمیهاي مختلفابزارهاي مناسب جهت انجام پژوهشبازنگري 
هاي مربوط به استفاده از روش تحلیل عاملی مشخص گردید که مقدار آزمون فرضدر بررسی پیش

KMO ،78/0مقدار ،. همچنینکندمیکفایت نمونه را براي آزمون تحلیل عاملی تأیید باشد که می
د بین شوکه مشخص میباشدمیمعنادار )P ،91/3756=2X>001/0(نیز با آزمون کرویت بارتلت 

با توجه باشد.ستفاده از سایر مراحل تحلیل عاملی جایز میا،بنابراین؛بستگی وجود داردسؤاالت هم
نامه از دقت، این پرسشۀگوی33،آمده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافیدستعاملی بهبه نتایج بار 

توان به نتایج حاصل از آن اي که میگونه، بههستندپذیري و قابلیت تکرار مناسبی برخوردار اعتماد
ابسته هاي وهاي آتی در زمینهورزشی و نیز مطالعات و پژوهشۀمؤثر بر خرید روزنامهايمؤلفهدر 

نامه ازنتایج تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متمایل نشان داد که پرسشهمچنین، اعتماد کرد.
اشباع شده است.تیترشهرت و سابقه و شکل و ظاهر، ، محتواۀمؤلفچهار 
ۀنامپرسشطور منطقی به حمایت از بهنیزشده از تحلیل عاملی تأییدي و پایاییهاي استخراجیافته

آمده از این پژوهش مؤید آن دستهاي بهیافته،راستاایندرپرداخته است.ورزشیۀرید روزنامخ
و پژوهشگران باشدمیورزش ۀ، ابزار معتبري در زمینخرید روزنامه ورزشیۀنامپرسشاست که 

کنند.ورزشی از آن استفادهۀمؤثر بر خرید روزنامهايمؤلفهتوانند در ارزیابی مدیریت ورزشی می
که نشان باشدمی) α=81/0(ورزشیۀخرید روزنامۀنامرسشپایایی پنتایج نشان داد کهبراین، عالوه

پایایی ،همچنینگیري بوده است.واریانس نمرات در اثر خطاي اندازهاز درصد17تنهادهد می
محتواۀؤلفمو )α=70/0(شهرتۀمؤلف)، α=74/0(شکل و ظاهرۀمؤلف)، α=71/0(تیترۀمؤلف

1. Burns
2. Barbara & William
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)77/0=αبه این است.از پایایی باالتري برخوردار محتواۀمؤلفشود دست آمد که مشخص می) به
باشد؛می) و در سطح مطلوبی 70/0باالتر از حد نصاب (هامؤلفهترتیب، هماهنگی درونی تمامی 

آن است که این نتایج بیانگرگیري در کمترین حد بوده است.میزان خطاي اندازه،بنابراین
در ارزیابی ابزار معتبري است که به پژوهشگران مدیریت ورزشی،ورزشیۀخرید روزنامۀنامپرسش
هاي مؤلفهشود که مشخص می،همچنینکمک خواهد کرد.ورزشیۀمؤثر بر خرید روزنامهاي مؤلفه

توانند ابعاد میهامؤلفهشود که این گیري میو نتیجهاستاز پایایی مناسبی برخوردار هخرید روزنام
و نتایج کنندگیري خوبی و با قابلیت اطمینان مناسبی اندازهرا بهورزشیۀخرید روزناممختلف 

.ارائه نمایندپژوهشگرانثباتی را به با
هـا میزان رابطـهو تی نتایج مقادیر نیزهانامه و قدرت پیشگوئی سؤالپرسشةسازرواییخصوص در

؛خـود باشـندهـاي مؤلفهند پیشگوي معناداري براي اهخوبی توانستبههاد که تمامی سؤالنشان دادن
شـوند. درمـیورزشیۀخرید روزنامۀ نامموجب تأیید ساختار نظري پرسشهاتمامی سؤال،بنابراین
یـیروا،"رابطـه"مقـادیر بـرآورد بـا بیرونی و روایی، هاراي سؤالشده بمشخصتیبا مقادیر ،نتیجه

نامـه پرسـش16سـؤال الزم به ذکر است کـه گیرد.مورد تأیید قرار مینامههاي پرسشدرونی سؤال
معنـاداري بـا عامـل خـود ارتبـاط) که خرم که متعلق یا مختص تیم محبوبم باشداي را میروزنامه(

نامه حذف گردید.از مجموع سؤاالت پرسش، نداشت
نشـان داد کـهورزشـیۀخرید روزنامـمفهومبا هامؤلفهۀرابطررسی بارتباط با در براین، نتایج عالوه

)، PC=86/0مقـدار تـی، =00/6(شکل و ظاهر)، PC=23/0مقدار تی،=86/2(تیترهاي مؤلفهتمامی 
داراي رابطـۀ ،)PC=77/0مقدار تـی =35/4(محتوا) و PC=35/0مقدار تی، =23/4(شهرت و سابقه

انـد پیشـگوي توانسـتهمؤلفـه چهـار هر،بنابراینباشند؛میورزشیۀروزنامخرید مفهومبامعناداري 
خریـد خـوبی توانند بهمیها مؤلفهاینمجموعوباشندورزشیۀخرید روزنامۀنامپرسشخوبی براي 

خریـد سـاختاريدرونـی و بیرونـی مـدلروایی،نتیجهدر.پوشش قرار دهندتحترا ورزشیۀروزنام
.گیردمورد تـأیید قرار مییورزشۀروزنام

ورزشـی حـاکی از آن بـود کـه ۀخرید روزنامـۀنامنتایج آزمون خوبی برازش براي پرسشهمچنین، 
ــاي نســبت شاخـــص  ــه 2xه ، df)27/4 ،(094/0=RMSEA ،96/0=NFI،99/0=CFI ،92/0=IFIب

90/0=RFI ،96/0=GFI011/0و=RMRکلـی، مـدلۀنتیجـعنوانبه.کنندمیأیید را تدلش مزبرا
باشـد و تمـامیهاي برازش مناسب مـیاز لحاظ شاخصورزشیۀخرید روزنامۀنامساختاري پرسش

برازنـدگی ،در پـی آنوپژوهش مجتمـع شـوندساختاريتوانند در مدل شده میمطرحۀمؤلفچهار 
مدل را تأیید نمایند.
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مقیاسی قابل اطمینان روزنامه ورزشیخرید مه هاي به دست آمده، پرسشنادر نهایت بر اساس یافته
استفاده نمود و مؤثر بر خرید روزنامه ورزشیهاي مؤلفهتوان براي ارزیابی و معتبري است که می

توانند از ثباتی هم به دست آورد. همچنین محققان در زمینه مدیریت ورزشی هم مینتایج پایا و با
هاي مختلف املی، به عنوان ابزاري مناسب در حوزهعچهاربر مبناي مدل خرید روزنامه ورزشیار ابز

ورزشی از آن استفاده کنند.
پذیري براي خواننده و همچنین تعداد افراد زیادي که مطبوعات نوشتاري به دلیل قابلیت برگشت

توانند از یک نسخه آن استفاده کنند از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. لکن در عصر حاضر می
هاي جدید دیداري و اینترنت مواجه است که باعث کاهش آمار مطالعه آن در جوامع انهبا تهدید رس

شده است و از طرفی در ایران تا کنون به این مسأله پرداخته نشده بود که از دید مخاطبان 
شود.هاي ورزشی چه عامل و یا عواملی موجب جذب آنها و تمایل به خرید آن میروزنامه

ساخت که براي مخاطب، محتواي مطالب بیش از هر چیز دیگري اهمیت دارد پژوهش حاضر روشن 
گیرد. لذا این موارد با مورد تجه قرار گرفتن از سوي اي مانند تیتر در اولویت اخر جاي میو مسئله
تواند به بهبود شرایط این صنعت کمک نماید.اران ورزشی میگنروزنامه
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Abstract

The aim of this study was to standardize a questionnaire for purchasing sports
newspapers. The population consisted of all male and female newsstand
customers above 18 in Tehran with a minimum of one year of purchase history.
A total of 344 questionnaires were completely answered and the final analysis
was conducted on them. The results revealed that 33 items in Liker scale were
saturated of four factors: 1. content 2. appearance 3. headline. These four factors
were able to describe 74.9 percent of the total variance. As for the validity of the
instrument and based on the relations, except for 16 questions all questions had a
significant relation with their own factors and were good predictors for those
factors. Also, concerning the factor relationships with the concept of
"purchasing sports newspapers", the results showed that all factors were good
predictors for that concept. Therefore, the internal and external validity of the
model "purchasing sports newspapers" was confirmed.
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