
 

 های ورزشیروزنامه ر برگرایش به مطالعهعوامل اجتماعی مؤث
 

 3، سید محمدکاشف2، میرحسن سید عامری1*فریبرز فتحی
 (14/40/33ـ تاریخ تصویب:  11/40/33)تاریخ دریافت: 

  چکیده
ورزشی، فرهنگ رفتار  ها، ورزش بانوان، صنایعگروهی در به تصویر کشیدن قهرمانی تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک رسانه

موثر برگرایش به  بررسی عوامل اجتماعی هدف تحقیق .تماشاگران و طرفداران ورزشی و امثال آن از موضوعات مهم در ورزش است
باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بود که به روش میدانی اجرا شد. جامعه آماری کلّیه های ورزشی میمطالعه روزنامه

نفر مورد  161ای گیری مرحلهفاده از از روش نمونهسال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند که با است 02باالی  روندانشه
( استفاده r=99/2باز آزمون) ـ از پرسشنامه محقّق ساخته که پایایی آن با استفاده از روش آزمون هاآوری دادهبرای جمع .بررسی قرار گرفتند

 ها استفاده شد. نتایج نشان داد کهآزمون تحلیل عاملی و تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای تحلیل داده شد. از

مطبوعات  به اعتماد، ( =1850f=   ،28221 sig) مشارکت، ( =f=  ،28222 sig 33809) مطبوعات مطالعه و مسئولیتس احسا بین
(68204 f=  ،28222sig= )، وسایل سایر از هاستفاد (5841f=  ،28222sig= و احساس سهیم بودن در سرنوشت ) (68354f=   ،28222 

sig= های ورزشی جهت مطالعه بیشتر مطبوعات ورزشی ری وجود دارد. بنابراین، روزنامهرابطه مثبت و معنادا ( با میزان مطالعه مطبوعات
 باید به این عوامل توجّه داشته باشند.

 .هاورزشی، رسانه هزنامروعوامل اجتماعی، مطالعه،  :دیهای کلیواژه

 مهمقد
های جمعی با در اختیار مردم قرار دادن تازه ترین اخبار رسانه

و تفسیرها نقش بزرگی در توسعه فرهنگی جامعه دارند. گوناگونی 
 متنوّع و متفاوت، جایگاه شایستهها، گسترش انتشار نشریات رسانه

تنویر افکار و ایجاد فضای مناسب برای  های گوناگون درانهرس
 گمان یکی از عوامل توسعهرات، بیگفتگو و برخورد سازنده نظ

ای است. انسان های پویایی و تحرّک هر جامعهفرهنگی و از نشانه
کند تا آگاهی های الزم را نسبت به محیطی پویا همواره تالش می

های . رسانه(3191 )گیدنز، که در آن زندگی می کند بدست آورد
گروهی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ورزش، نقش مؤثّری در 
رونق آن داشته است. تقویت مطبوعات ورزشی به عنوان یک 

ها، ورزش بانوان، کشیدن قهرمانی گروهی در به تصویر رسانه
صنایع ورزشی، فرهنگ رفتار تماشاگران و طرفداران ورزشی و 

 (.3115 )فتحی نیا، ورزش استامثال آن از موضوعات مهم در 

ای دارند و با پوشش دهورزش نقش عم عات در توسعهمطبو
 ها تأثیر زیادی در همگانی شدن ورزش دارند. خبری ورزش

  
نقش  توانندمی گروهی هایرسانه که دارد اعتقاد( 0224) هوم

مهمّی در پر کردن اوقات فراغت و عدم گرایش به تفریحات 
ترین وظیفه (. در حقیقت مهم3119)قاسمی  دناسالم داشته باشن

های ها در ورزشباشد. دولتورزش می مطبوعات ورزشی، توسعه
ملّی نقش  کنند؛ زیرا ورزش در توسعهری میگذامردمی سرمایه

های رقابت وان از ورزشکاران قهرمان وت(. می0225، 5)رائو دارد
(. 2200 و همکاران،4)نیکولز نمایش اجتماعی ساخت ورزشی

مطبوعات ورزشی به عنوان راهی ارتباطی، نقش مهمّی در ایجاد 
 (. 3771همکاران،  و 6)ویست مایر های اجتماعی داردانگیزش

های چاپی نظیر مطبوعات ورزشی، توسّط افرادی رسانه
 خواهند آنها را بخوانند؛ لذا خوانندگانشوند که میخریداری می

 پذیرش اطّالعات آن دارند رسانه تمایل بیشتری برای نوع این
، کلمه خاص معنای به امروز انسان (0220، 9)پیتس و استوتالر

 ری فکمحلّ و ایجزیره تواندنمی یعنی است؛ی اجتماعن انسا یک
 با خودر عص ناگهانی تحوّالت سبب به کهی انسان کند؛ی زندگو 
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، رتوسیعی اندازهامچش برابر در و شده استه مواج ایهتازگی زند
د دار نیاز است،ه گرفت قرار آورباضطرا حالن عی در و تر،هپیچید
 ،3)جانس باشده آگا گذرد،یم خود اطرافه آن چ به نسبت
ت مطبوعا ازه استفادآگاهی،  این کسبی ها راه از (. یکی0225
  (.3777 ،0بیریل )مک دونالد و است

 همطالع به مردمش گرای بر مؤثّر عوامل همطالع بنابراین،
 هدهد. نکتش افزایا هنآ تأثیر از را درک ما تواندمی مطبوعات

و  الکترونیکی هایهرسانت تفاو داشت، نظر در باید که مهمّی
ن بی گافمنز تمای از گرفتنم الها النگر با باشد. سوزانیم چاپی
و  گفتمانیی نمادها، بیانی هایهپدید و های ارتباطیهپدید

ه کت معتقد اس دانسته، متمایز ریکدیگ از را نمایشی نمادهای
ا ر مرور و بازخوانی، تعمّق فرصت جا که آن چاپی از هایرسانه

و  مفهومی و تحلیلی اندیشه انتقال دهند. براییخواننده م به
 درونی و عاطفی هایهتجرب انتقال برای الکترونیکی هایهرسان

  (.3112،ندالگر 3116) آقائی،  هستند تر مناسب

ن کرد روشن در مهمّی نقشی ورزش هایروزنامه و نشریات
م     مرد به روز جامعهع وقای و اخبار رساندن و عمومیر افکا
و  مؤثّر عمومیر افکا هدایت در نیز و (0233)رائو،ه بود دارهعهد
ر     د توانندیمی حتّ خود و اخبار هاتحلیلا ب هستند ود مفی

ا ببرخی موارد  ی درحتّ و گذارند اثر مسئوالنی هاگیریمتصمی
و ا ههگرو ها،متی، افراد شخصیّت ها می توانندگزارش و هانقدن ای
ن   همچنی. (3116)کردی، کنند عوض راه جامع کل نهایتر د
  ت صور به جامعه و ورزش دیدگاهز ا را زن توانند نقشیم

 و 1)دانکن مؤثّر افتند مهم هایمتصمیر د و کنند بیانی ترروشن
ه جمل از جمعی هایرسانه هوظیف تحقیق در (.0224 ،همکاران
ز ا باید هاروزنامه است. ملی وحدت متحکی و حفظا هروزنامه

 شدن اعتماد بی و ملی روحیه دادن تدس از گسیختگیک تفکی
 در و کنند جلوگیری نفس بهد دادن اعتما دست ازو  خوده ب

ی  سازندگ جهت در خطیری رسالتی ورزش هایهرسانا راستن همی
. دارند اصیل فرهنگ مبنای بر ورزشی ترقّ و کشور ورزش جامعه

ه جامع بر آن اثرات و ها رسانه اینر به تأثی باید اساس همینر ب
 آمدن وجود به امکان چونی هایهپدید متوجّه و کردد یا

ی باورهاو  هاشارزه اشاع طریق از بخش زیان هایناهنجاری
ی هاتبن یافت هرتش و کاذب قهرمانان نامطلوب،ی ورزش

م ناسالی هاترقابو  خشونت و پرخاشگری پدیدهغ تبلی ورزشی،
ش ورزر ساختا وب مرات سلسله شدن اهمّیت بی، محیط ورزش در

ی عمومر افکا مسأله ترینممه به ورزشی امورن شد تبدیل جامعه،
 تنزّل و ورزشیی فرهنگت هوی هاستحالهو  بیگانگی خود از و
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ر تأثی وی ورزش محبوبن قهرماناو  ورزشکارانی درون شخصیت
 بود )طاهریان هانآر نظی مسائلیو  جوانانو  نوجوانان بر هانآ
،3119.) 

ف مختل امکانات از گیری بهرها ب پرنشاط و سالم هجامع هر
ه سازند و سالم یک نسل وجودز ا تا کندمیش تال و سعی خود

ت مطبوعا با رابطه ر(. د4022همکاران،  و 5)تاگل باشد برخوردار
ب مخاط و محور رسانه دیدگاهو د رسانهک ی عنوان به ورزشی
ت مطبوعا به را محور، اصالته رسانه دارد. دیدگا وجود محور

ی تزریق نظریه داند.یم تغییرو  تحوّل منشا را آن و داده ورزشی
گ بزر سرنگ حکم در را ورزشی روزنامه، دیدگاه همین اساس بر

. کند می تزریق مخاطب ذهنر د را آنه ک انددمی پیام حاوی
ر افکا در آن چه است معتقد محور، رسانهی ساز برجسته نظریه
ب مخاط به ایرسانه پیام درقالب، داردد وجو ورزشی جراید ارباب
ن هماه ک است معتقد محور، رسانهی وابستگ گردد. نظریهیم ارائه
ر نظی ایهرسان هب دارند، نیاز غذاو  هواو  آب به مردم که طور

، محوریه رسان دیدگاه مقابلر نیازمندند. د هم ورزشی روزنامه
د وجوو  داده مخاطبه ب را اصالت، محور مخاطب دیدگاه
ح مطرب مخاطی نیازهاه ب واسطه پاسخه ب را ورزشی هایهروزنام

ی هاپیام کهد داریمن بیا، محورب مخاط استحکام نظریه کند.می
م استحکا را مخاطبانن پیشی و نگرش یدعقا ورزشی،ه روزنام

ا ی و فردی نیازهایه ب بسته هامپیا مخاطبان یعنی بخشد؛یم
، شودیم ارسالش برای که هاییمانواع پیا میانز ا خود اجتماعی

 کنندیمش گزینا ر هاییمپیا و زنندیم انتخابو  گزینش به دست
، توسلیباشند)ه داشت هماهنگی آنها قبلی هایهدیدگا با که

3199 .) 

م نظا یک دارایی فرد هر محور، مخاطبل تعاد هنظری در
، زند برهم رام نظا این تعادل که پیامر هت تعادلی اس و فکری

ن هستند. این گریزا تعادل عدم از افرادا پذیرد؛ زیر نمی را آن فرد
و  فردی شناخت عناصر گیریهنشانر ب روانی، جنگ در نظریه

 )پیربداغی، داردد تأکی آن جای بهی دیگر چیز تدریجی جایگزینی
ب مخاط بر تأکیدا ب نیز استفادهو  مندیترضای ه(. نظری3113

ه نحو دره ک پردازدیمی ورزشی هاهروزنام مخاطبان به محوری
ز ا بخشیه ک کنندیم عملی اهگونه ب هامپیا گزینش انتخاب و

 (. 3191 ،)ساروخانی شود گفته پاسخ آنان هایتهخواس و نیازها

 شامل ارتباط عناصر بر ارتباطی محقّق یک عنوان به السول
آثار  و پیام از کنندگانهاستفاد پیام، انتقاله وسیل دهنده، پیام

ه ارائ خاصی فرمول مورد این در و داشت تأکید پیام اجتماعی
که  شود معلوم باید ورزشی روزنامه مطالعات در او عقیده به کرد.

                                                                               
4 Tuggle 

11 



 های ورزشیروزنامه عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به مطالعه 15

ه چ نویسد؟یم چه و گویدیم چه کیست؟ نویسنده و گوینده
کسانی  چه برای برد؟یم کار به نوشتن و گفتن برای ایهوسیل
ن بدی چیست؟ او نوشتن و گفتن تأثیر و نویسد می و گوید می

متوجّه  ورزشی، روزنامه بررسی السول، فرمول اساس بر طریق
ر ب پیام آثار و مخاطبان محتوا، فنّی، های ویژگی گردانندگان،

مهم  محورهای از یکی .باشد می ورزشی های روزنامه مخاطبین
ی یعناست،؛  ورزشی های روزنامه محتوای بررسی راستا، این در

در  (.3197نژاد،  نویسد؟) معتمد می چه و گویدمی چه که این
زیادی در داخل و خارج ی مطبوعات ورزشی تحقیقات حیطه

تر خواننده و که جهت تفهیم  و درک هرچه بیشانجام شده 
اهمّیت و نقش مطبوعات در در جامعه  به صورت موردی اشاره  و 

 علیزاده (،3117رشی) سی آنها خواهیم پرداخت. تپهربه نقد و بر
ش پوش به خود های بررسی در (0224)3پدرسن و و پیتز (3117)

و    پژوهشیی ـ ات علممجلّ در ورزش هایمؤلّفه نابرابر
 در (3116) ملکوه خانید. فتنیا دست ورزشی هایشپژوه

 هایرشته ای پوشش رسانه بهم مرد گرایش متوجّه خود، پژوهش

 فروزان شد. فوتبال کنار درن بانوا ورزش و شنا مثل دیگری
 نتیجه این به مطبوعات ورزشیی رو خود تحقیق در (3116)

 و اقناعی تیترهای از بیشتری ورزش مطبوعات که یافت دست
 برخورد و خبری شهرتی ها ارزش و کسی چه عنصرخبری

 قاسمی هستند. منبعن بدو اخبار اغلب و کنند می استفاده
 ورزش در توسعه ورزشی مطبوعات نقش بررسی در (3116)

 قابل اختالف مطلوب و موجود وضع بین که شد متوجه کشور
 از اقشار یا افراد برخی چرا این که مورد در .دارد وجود ای توجّه
د، تفاوت هستن بی آن ها به نسبت یا کنند می الاستقب ها رسانه

 از بسیاری نظر دارد. به وجود تفاوتی های نظریه و ها دیدگاه
 بسیار پیچیده در واقع امروزی جوامع اجتماعی، نظران صاحب
 پیشین، جوامع از بیشتر بسیار کنونی جوامع های انسان و هستند

 و ندهست دیگر جوامع از طرف افتادن خطر به معرض در
 و شهرها در که هاییفرصت از توانند می بیشتر همچنین

 آنتونی بیان بجویند. به سود دارند، وجود کشورهای دیگر
  جاکندگی  از جوامع مدرن هاییویژگ از ( یکی3115گیدنز)

و      هامحیط به وابسته اجتماعی روابط این که باشد؛ یعنیمی
ز         ا وسیعی سترهگ در توانندمی و محلی نبوده هایزمینه
از  اطّالعات بودن دارا بنابراین گیرند؛ صورت مکانـ  زمان

ت ارتباطا مدیریت و ایجاد در فرد به تواندمی دیگر هایمحیط
ه نظری در (. همچنین0225، 0) هارفام برساند فراوان کمک مهم

ه ک شوند می گرفته نظر در عاقلی افراد ها عقالنی، انسان کنش
 و حوادث از داشتن )اطّالع آنی هایپاداش نافع یام به نسبت
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( )نیازهای معرفتی آتی هایپاداش یا منافع و روز( رویدادهای
ل حاص زیان و سود محاسبه مبنای بر و دارند نسبی آگاه خود

ا مزای ارزیابید. ورزن می مبادرت آن به انجام نسبت کنش، ازیک
ن ودمند دانستس نتیجه، در و کنش یک اجتماعی های هزینه و

ر استواا هشدان و اطّالعات از ایهمجموع بر همواره نیز کنش آن
ه ب، گوناگون های رسانه از افراد تأثیرپذیری میزان است البتّه

ن کرد تلقّی سودمند چنین وهم ها رسانه به اعتماد افراد میزان
 ؛3199لمن،ها نیز بستگی دارد)ک رسانه تفاسیر و اطّالعات
 همکاران ) به نقل و تیکنور عقیده همچینن به .(3116 بهرامیان،

های هرسان توسّط اطّالعات جریان با همزمان (3114 از مجید نیا،
و  اقتصادی شرایط که مردم از بخشی جامعه، یک در همگانی

ه ب نسبت تری سریع و دسترسی بیشتر دارند، بهتری تحصیالتی
ت     بدس دارند، تر نامناسب معیشتی وضع که مردم از بخشی

 1جمله پوتنام از اجتماعی هسرمای پردازانه نظرید. آورن می
ر امو در کردن مشارکت که ( معتقدند3777)5پاکستون ( و3774)

ی هامؤلّفه از جامعه، برابر در کردن مسئولیت احساس و اجتماعی
ن داد که دارد می بیان باشد. پوتنام می اجتماعی سرمایه مهم

 نشانه ها، باشگاه و هانانجم در وعضویت اههروزنامه مطالع ،یأر
 باشند دریم یافته توسعه یا موفّق جامعه یا اجتماع یک های

( 3767)4اینکلس جمله از اندیشمندان برخی زعم به راستا، همین
 کندمی زندگی ایهجامع در که جا آن از غیرسنتی و انسان مدرن

 تواندینم باشد، می بعضاً سریع و زیاد تغییرات دستخوش که
 دوست و باشد تفاوت بی گذرد،یم او اطراف در آن چه به نسبت

 اشراف و آگاهی جامعه بر حاکم احوال و اوضاع به دارد نسبت
 با مطبوعات هلجم از هاهرساند. باش اثرگذار آن در بتواند و داشته

 اشراف در افراد به توانندیم خود، تفسیرهای و اطّالعات ارائه ی
 برسانند فراوان هایککم خود محیط بر کردن رتنظا داشتن و

 اختیار در محیطر ب افراد و اثرگذاری مشارکت جهت را امکاناتی و
باشد؛  مؤثّر تواندیم راستا این در تحصیالت دهند.یم قرار آنها
ی بیشتر برداری بهره توانندیم بیشتر، تحصیالت دارای افراد زیرا

ن امکا بیشتر، تحصیالت باشند. همچنین داشته مطبوعات از
 (.3،3777)ویکز دهدیم افزایش را اجتماعی تحرّک

 در مطبوعات مطالعه که دارد آن از نشان تجربی شواهد
 بین در همچنین و آمریکا و ژاپن، اروپا مانند پیشرفته کشورهای

(. بنابراین، با توجّه 0220 ،6)رایت باشد می بیشتر هاکرده تحصیل
و به زعم نویسندگان تحقیق حاضر از آن به مطالب اظهار شده  

جا که بسیاری از مردم شهر ارومیه حتّی تحصیلکردگان از 
       های کشور در خصوص ورزشو برنامه بسیاری از مسائل

                                                                               
3 Putnam 
4 Paxton 
5 Inkeles 
6 Wright 
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یگر، بیشتر سوی د و از است اطّالعند یا آگاهی آنان پایینبی
 های  ورزشی صورتتحقیقاتی که درباره مطبوعات و رسانه

آن به شهرهای  هکه تعمیم یافت در کالن شهرها بوده استگرفته، 
ژوهشگران دیگر خالی از اشکال نیست. بنابراین، در این تحقیق پ

مطبوعات ورزشی و برخی عوامل مؤثّر بر  هبه دنبال میزان مطالع
  باشند.یمطالعه بر آن م

 

 روش شناسی
به لحاظ هدف   پیمایشی وـ  توصیفی روش انجام پژوهش

انجام گرفت. میدانی با استفاده از پرسشنامه  به صورت ی وکاربرد
سال شهر  02هروندان باالی جامعه آماری این تحقیق کلیه ش

اساس که بر که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند ارومیه
( برابر 3114) سرشماری نفوس و مسکن شهرستان ارومیه

از روش  هادر این تحقیق برای انتخاب نمونه باشد.نفر می 76353
؛ به این صورت ابتدا با شده است ای استفادهگیری مرحلهنمونه

منطقه شهر ارومیه هماهنگی صورت گرفت و حوزه  5شهرداری 
منطقه تعیین و از  5فعّالیت آنها مشخّص گردید. سپس نواحی هر 

به دلیل  3ناحیه انتخاب از منطقه  1تعداد  0،1،5سه منطقه 
 ناحیه به صورت تصادفی انتخاب شد. 30وسعت جغرافیایی بیشتر، 
خاب شده، مشخّص گردید های نواحی انتبعد از این مرحله، محلّه

 3محله و از منطقه  5تعداد  0،1،5تصادفی از مناطق و به شیوه
محلّه انتخاب شد و پرسشنامه در اختیار شهروندان قرار  6تعداد 

شد. بر  گرفت. برای تعیین حجم نمونه  از جدول مورگان استفاده
عداد ی آماری تنفر جامعه 322222اساس این جدول به ازای هر 

115 

نفر  522پژوهش حاضر  به  لذا در. نفر نمونه خواهیم داشت 115
 161از شهروندان پرسشنامه داده شد که از کل این تعداد 

 پرسشنامه به صورت کامل برگشت داده شد.

 
 های تحقیقیافته

استاندارد  هدست نبودن پرسشنامبه دلیل در  در این تحقیق
پژوهشگران با توجّه به موضوع تحقیق، اقدام به ساخت پرسشنامه 

نفر  42روی مقدّماتی که بر هردند. پرسشنامه پس از یک مطالعک
ن از ت 7تعیین روایی صوری در اختیار  شهروند انجام شد، جهت

مدیریت ورزشی و رسانه قرار گرفت که پس از  استادان حوزه
احساس مسئولیت، ) با چهار متغیّر نهاییال نظر آنان پرسشنامهاعم

، اعتماد به مطبوعات، استفاده از سایر وسایل ارتباطی و مشارکت
 گویه تنظیم گردید.  09احساس سهیم بودن در سرنوشت( با 

اجرای این  به منظور روایی سازه نیز داده های حاصل از
. این تحلیل به شیوه تحلیل عاملی شدندگروه نمونه  مقیاس در

 ( انجام شد.pcهای اصلی)حلیل عاملی تأییدی به روش مؤلّفهت
 هبه دست آمد که نشان دهند 123/2برابر  KMOضریب 

مورد تحقیق بود. همچنین، مقدار آزمون کرویت  هکفایت نمون
( معنی دار P<222/2) بود که در سطح باالیی 0431 بارتلت برابر

باز آزمون ـ  با استفاده از روش آزموننیز است. پایایی پرسشنامه 
، از آمار توصیفی هادست آمد. برای تحلیل داده ( بهr=99/2) برابر

های مرکزی و پراکندگی و در قسمت آمار جهت تعیین شاخص
 و (ANOVAاستنباطی آزمون تحلیل واریانس یک طرفه )

 شد. تحلیل عاملی استفاده

 ز نظر جنسیت، سن، میزان درآمد، تأهّل و تحصیالتویژگی های نمونه آماری ا . 1جدول

 
 

 درصد فراوانی مقوله متغیر درصد فراوانی مقوله متغیر

 جنسیت
 4/41 379 مرد

 تاهل
 6/14 019 متأهّل

 5/65 313 مجرّد 4/56 393 زن

 سن

 1/42 319 سال 12تا  02

 تحصیالت

 14/11 351 دیپلم

 76/1 11 فوق دیپلم 2/04 70 سال 52تا  13

 91/15 301 کارشناسی 02/31 69 سال 42تا  53

 99/30 59 کارشناسی ارشد و باالتر 6/9 01 سال به باال 42

 مدآمیزان در

 17/39 65 بدون درامد

n=368 

  
 9/12 331 042تا  342بین 

  21/06 76 142تا  043بین 

  15/36 60 542تا   143بین 

  76/1 11 به باال 542از 
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 هفته در مطالعه میزان حسب بر پاسخگویان فراوانی توزیع . 2 جدول

 درصد فراوانی میزان مطالعه روزنامه ورزشی در هفته

 44/00 11 اصال

 13/42 319 دقیقه 12کمتر از 

 69/35 45 دقیقه 72تا  12بین

 76/33 55 دقیقه 72بیش از 

 
روزنامه د اصالً درص 44/00دهد که نشان می 0نتایج جدول 

وعات ورزشی مطب دقیقه مطالعه 12کمتر از  13/42خوانند و نمی
  های ورزشی درروزنامه مطالعه میزان پایین نشان دهندهکه  دارند

 

تا  12درصد بین 69/35بین نمونه مورد پژوهش است. همچنین 
دقیقه  72درصد نیز بیش از  76/33دقیقه مطالعه دارند و  72

 مطالعه دارند.

 

 مستقل متغیّرهای برخی برای آنان نمره میانگین توزیع . 9 جدول

 
 احساس دهد میانگین مؤلّفه میزاننشان می 1 نتایج جدول

 احساس است. میانگین از بیشتر (1847) مسئولیت پاسخگویان

 از   کمتر (0893) جامعه و  خود سرنوشت  در خود دانستن سهیم

 
 نظر از پاسخگویان نمره میانگینن باشد. همچنیمی یانگینم

 سایر از استفاده و (0811) به مطبوعات اعتماد(، 0812) مشارکت

 .باشدمی از میانگین کمتر نیز (0893ارتباطی) وسایل
 

 میزان مطالعه

 اعتماد به مطبوعات مشارکت احساس مسئولیت
استفاده از سایر 
 وسایل ارتباطی

احساس 
سهیم بودن 
 در سرنوشت

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

ین
نگ

میا
یار 

مع
ف 

حرا
ان

 

 69/2 19/0 46/2 91/3 62/2 64/0 621/2 71/0 14/2 09/1 اصال

 19/2 93/0 42/2 03/0 40/2 71/0 65/2 63/0 47/2 69/1 دقیقه 12کمتر از 

 67/2 11/0 65/2 36/0 96/2 16/0 60/2 47/0 3/52 54/1 دقیقه 72تا  12بین 

 75/2 66/0 62/2 10/0 93/2 11/0 93/2 09/0 76/2 79/1 دقیقه 72بیش از 

 96/2 93/0 46/2 22/0 92/2 11/0 61/2 12/0 11/2 47/1 میانگین کل
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 جهت بررسی تناسب سواالت برای متغیرها KMOآزمون  . 4جدول

 KMOآزمون  نتیجه بارعاملی)چرخش( نصرع هامولفه بارعاملی)چرخش( عنصر مولفه ها
ی

اع
تم

 اج
ت

ولی
سئ

م
 

 667/2 3سوال

ت
رک

شا
م

 

 473/2 34سوال

 
 

 123/2مقدار آزمون 
 0431مقدار بارتلت 

 222/2سطح معنی داری

 697/2 36سوال 466/2 0سوال

 961/2 39سوال  636/2 1سوال

 625/2 31سوال 669/2 5سوال

 639/2 37سوال 629/2 4سوال

 576/2 6سوال

ت
وش

سرن
در 

ن 
ود

م ب
هی

 س
س

سا
اح

 

 916/2 02سوال

ت
عا

بو
مط

ه 
د ب

ما
عت

ا
 

 691/2 03سوال  671/2 9سوال

 513/2 01سوال 906/2 1سوال

 623/2 05سوال 642/2 7سوال

 412/2 04سوال 652/2 32سوال

 671/2 06سوال 430/2 33سوال
 649/2 09سوال 406/2 30سوال

 615/2 31والس
  گویه 09

 613/2 35سوال 

 
بیشتر از   KMOشود که مقدار در جدول فوق مشاهده می

داری آزمون بارتلت کمتر از یک درصد بوده و سطح معنی 4/2
بیشتر  1/2عاملی هر سوال از  ر چرخشباشد و از طرفی بامی

 گیری متغیّرهایبرای اندازه 09الی  3هایسؤال بنابراین، است.
باشد. به عبارتی روایی درونی سؤاالت تحقیق تحقیق مناسب می
 .گیردمورد تأیید قرار می

 

 مطبوعات مطالعه و تحقیق مستقل متغیّرهای برخی طرفه یک واریانس تحلیل آزمون . 5 جدول

  

 SS df MS F Sig متغیّر

 احساس مسئولیت

 222/2 09/33 991/1 1 115/33 بین گروهی گروهی

   114/2 164 512/300 روهیدرون گ

    161 96/311 جمع

 مشارکت

 221/2 504/1 19/3 1 332/5 بین گروهی گروهی

   52/2 164 071/356 درون گروهی

    161 521/342 جمع

 اعتماد به مطبوعات

 222/2 204/6 473/0 1 991/9 بین گروهی گروهی

   51/2 164 7/347 درون گروهی

    161 691/345 جمع

استفاده از سایر وسایل 
 ارتباطی

 222/2 413/5 035/3 1 650/1 بین گروهی گروهی

   064/2 164 962/76 درون گروهی

    161 525/322 جمع

سهیم بودن در احساس
 سرنوشت ورزش

 222/2 354/6 035/1 1 719/1 بین گروهی گروهی

   401/2 164 759/372 درون گروهی

    161 715/377 جمع
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 بحث و نتیجه گیری

و  مسئولیت احساس بین دهد کهنشان می 5نتایج جدول 
ه این ک و دارد وجود مستقیم و دار معنی مطبوعات رابطه همطالع

 کند.میتبیین را وابسته متغیّر واریانس از درصد 09/33 متغیّر این
ر دامعنیه رابط مطبوعات مطالعه و سیاسی مشارکت بین همچنین

 هاکمتراز دیگر مؤلّفه متغیّر این اثرگذاری میزان لکن ؛دارد وجود
ر دا معنیه نیز رابط آن ها مطالعه و مطبوعات به اعتماد بود. بین

 مطالعه واریانس درصد 204/6 مطبوعات به .اعتماد دارد وجود
ر سای از استفاده متغیّر با ارتباط در کند. می تبیین را مطبوعات

د درص 413/5که  است آن از یحاک تحقیق هاییافته وسایل
 و احساس سهیم بودن کندیم تبیین را مطبوعات مطالعه واریانس

ن تبیی را مطالعه مطبوعات واریانس درصد 354/6در سرنوشت 
ه زمین در وسیعی مطالعات باعث جمعی هایرسانه قدرت کند. می

ه باعث توجّ نگرش این است. شده گسترده طیفی در رسانه تأثیر
 شود. می جمعی هایبه رسانه سیاسی احزاب و هالتدو بیشتر
ی کانال به عنوان نه تنها را رسانه اهمّیت هاسازمان بیشتر اخیراً
 اند. دریافته هایش سرمقاله ثرگذاریادلیل  به بلکه تبلیغات، برای

ر به عمد جمعی هایهرسان که سرمقاله داده است نشان هابررسی
ر     تأثی مدیران جایی جابه و فروش میزان سهام، هایتقیم

ک در درستی به جمعی هایرسانه حال، تأثیر این با گذارند.یم
ن کورا جیمز می باشد. عینی هایپژوهش بر مبتنی اغلب و نشده

م مه عامل رسانه که عقیده این گوید:یم رسانه استاد برجسته
 هکی هایراه حال، این با. ستا درست عموماً  باشد،می تأثیرگذاری

 وه پیچید کنند،می اعمال آن طریق از را خود تأثیر هاهرسان
ر بیشت بازنمایی بر کارشناسان (. دیگر0220)کوران، است مشروط

و  رسانه بین رابطه براساس پیچیده تعاملی با خاص موضوعات در
 (.0221 دیگران، ود )نیوبول دارند تاکید واقعیت

نفر  012نزدیک به  آن بود که نتایج این تحقیق حاکی از     
  درصد از جامعه را شامل  12نفری که حدود  161از یک جامعه 

خوانند یا کمتر از نیم ساعت در طول روز را شد یا روزنامه نمیمی
به مطالعه ی روزنامه های ورزشی اختصاص می دهند که این 
خود، نشان دهنده ی میزان پایین بودن مطالعه باالخص روزنامه 

ست. بنابر این، روزنامه های ورزشی باید به دور از های ورزشی ا
هرگونه جنگ و جدل رسانه ای که بیشتر برای جلب توجّه کردن 
مخاطبان و فروش بیشتر است، بیشتر به فکر سالمتی مردم 
جامعه باشند. شاید یکی از دالیلی که باعث می شود مردم کمتر 

شد که این به روزنامه های ورزشی عالقه نشان بدهند، این با
های ورزش روزنامه بیشتر در خصوص ورزش قهرمانی و حاشیه

می پردازند تا این که به فکر نوشتن در خصوص سالمتی و نقش 
   ورزش در پیشگیری از امراض و شکل گیری هویت افراد و 

ها جمعی پذیری جوانان از طریق رسانهتر از همه جامعهمهم

 مطالعه در (3113کوهی)های ورزشی باشند. فوزنامهبخصوص ر
 و دبیرستان آخر سال آموزان هویت دانش گیریلشک الگوهای

-هکه رسان دریافت بروجرد و آباد خرّم شهرهای بومی دانشجویان
 هویت به دهی شکل در که بودند متغیّرهایی جمله از جمعی های

از عواملی که شاید بسزایی داشتند. یکی دیگر  نقس هاآن اجتماعی
است  متأسّفانه این های ورزشی است،ه کم رونامهدلیل مطالع

 های تربیتی  که همان ورزش مدار وکمتر در روزنامه ها به ورزش
( 3117یق علیزاده)شود.  نتایج تحقدانشگاهی است، پرداخته می

های سازمان تربیت بدنی نشان داده است که در بررسی پژوهش
 . یک نگاه کلّی وهای تربیتی وجود داردبه پژوهش توجّه کمتری
پژوهشی رشته تربیت بدنی  ـ وعاتی نشریات علمیگذرا به موض

کند. چرا که رسد، نتیجه این تحقیق را تأیید میکه  به چاپ می
های ورزشی بلکه حتّی نشریات تخصّصی نیز نه تنها روزنامه

 (، پیتز و3117) بیشتر به ورزش قهرمانی توجه دارند. تپه رشی
نیز نشان داده اند که بیشتر مقاالت پژوهش در ( 0224) همکاران

( نیز  3117حوزه ورزش تربیتی کمتر پرداخته شده است. امیری )
ورزش دارد که رؤسای سازمان تربیت بدنی نیز درباره عنوان می

باعث ها صحبت می کنند. این دالیل تربیتی کمتر از دیگر مؤلّفه
باتوجّه به بیاورند.  ورزشی رو هایکمتر به روزنامه می شود مردم

 ،وژی است و مردم کمتر تحرّک دارنداین که امروزه عصر تکنول
مردم به ورزش از طریق نوشتن  ها باید به سوی تشویقروزنامه

مقاالت علمی و قابل فهم برای تمامی اقشار جامعه به عنوان یک 
رشته ورزشی خاص و  محرّک عمل کنند نه این که تنها از چند

ای بنویسند. یکی دیگر از دالیل پایین بودن میزان فهبازیکنان حر
های ورزشی به مطالعه به اعتقاد نویسنده عدم پرداختن روزنامه

ورزش بانوان است. در حال حاضر، قشر عظیمی از افراد جامعه را 
ر اخبا محتوای تحلیل با (3110) بانوان تشکیل می دهد. رهنما

ش پخ خبرهای نصف ریباًتق که رسید نتایج این به سیما ورزشی
ی ورزش اخبار به توجّهی کم و بود ورزش فوتبال به مربوط شده

ش ورز اخبار به توجهی کم بود. بارز اخبار منبع ارائه و بانوان
و  تجاری امّا شد؛ تأیید نیز (0224های پالیمر)یبررس در بانوان

ت مطبوعا در بانوان ورزش اخبار کم میزان (3114) همکاران
 دانستند. مردان به نسبت هاآن فعالیت میزان اساس بر ار ورزشی

و      (3115) مقدم کبیری (3116 ،3113،3111) بارفروش
ت موضوعا اکثر که دریافتند خود تحقیقات در (3115) زادهیرضو

ر بیشت و فوتبال رشته به مربوط ها روزنامه دوم و اول تیترهای
ی     تازگـ  تشهر و برخوردت ـ شهر خبری ارزش با تیترها

م دو و اول تیترهای مطالب گیریجهت % 42 از بیش اند. بوده
ز اد. بو فوتبال موضوع با و داخلی ها،سعک ملّیت بیشتر مثبت،

س سپ داخلی، فوتبال اخبار به ابتدا حجم بیشترین لحاظ فراوانی
های هترش سایر و کشتی به درصد 32 از کمتر و خارجی فوتبال
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و تکراری  تند که این خود، باعث دلزدگیداش اختصاص ورزشی
شود؛ چرا که افرادی زیادی هستند عالقه بودن مطالب روزنامه می

  چون اکثر مطالبدارند روزنامه ورزشی مطالعه کنند ولی 
و آنها نیز به بییند که به فوتبال اختصاص دارد ها را میروزنامه

شوند که این مید بخود از مطالعه دلسرد فوتبال عالقه ندارند، خو
ه ت. این نکشودهای ورزشی میروزنامه باعث کاهش نرخ مطالعه

های ل زیادی برای عدم مطالعه روزنامهرا فراموش نکنیم دالی
پایین مطالعه، گران بودن نظیر فرهنگ ورزشی وجود دارد 

های ها، عدم دسترسی به روزنامه ها، شاید کم بودن دکّهروزنامه
ها، کم بودن نیروهای اعتماد به روزنامه روزنامه فروشی، عدم

متخصّص در حیطه مطبوعات ورزشی،  چاپ مطالبی که برای 
از که  نی ... برخی افراد سنگین و قابل هضم نیست و دالیل دیگر

های جامعه شناسانه و روانشناسانه نوشتن مقاالت و پژوهش به
 هایی کهضوع به دلیل محدویتزیاد دارد و در حیطه این مو

 هست خارج است. 

 احساس بین که بخشی دیگر از نتایج حاکی از آن بود
د دار وجود مستقیم و داریمعن مطبوعات رابطه مطالعه و مسئولیت

 را وابسته متغیر واریانس از درصد 09/33 متغیّر این اینکه و
ت طبوعام مطالعه و سیاسی مشارکت بین کند. همچنینیتبیین م

 کمتر متغیّر این اثرگذاری میزان رد؛ لکندا وجود داریمعن رابطه
نیز  هاآن مطالعه و مطبوعات به اعتماد بین  .دها بواز دیگر مؤلّفه

د درص 204/6 مطبوعات به اعتماد دارد. وجود داریمعن رابطه
ر متغیّ با ارتباط در کند.یم تبیین را مطبوعات مطالعه واریانس
که  است آن از کیاح تحقیق هایهیافت وسایل سایر از استفاده

کند و  می تبیین را مطالعه ی مطبوعات واریانس درصد 413/5
 مطالعه واریانس درصد 354/6احساس سهیم بودن در سرنوشت 

توان بیان کند. در تببین این موضوع می می تبیین را مطبوعات
های مطالعه روزنامه داشت که یکی از عوامل انگیزش و ترغیب به

 ت در قبال ورزش کشور است. جامعهلیورزشی  احساس مسئو
آماری مورد پژوهش اظهار داشتند که بیشتر به خاطر احساس 

جامعه "مسئولیتی که در  قبال ورزش کشور دارند و به این جمله 
اعتقاد و باور دارند و هر   "از آن ماست و ما نسبت به آن مدیونیم

بیفتد، آن را ق اتّفاق ورزشی که در گوشه و کنار ایران اسالمی اتفا
دانند نه فقط مربوط به اهالی آن شهر به مطالعه متعلّق به خود می

های ورزشی جهت آگاهی از وضعیت ورزش کشور هم در روزنامه
بعد قهرمانی و هم ورزش همگانی و تربیتی. مردم کشور عزیزمان 
ایران مردمی نوع دوست هستند و دارای فرهنگ غنی و پیشینه 

های ورزشی ه هستند و گاه و بیگاه در برنامهیندرخشانی در این زم
ود که اتّفاقی برای شزیون بخصوص برنامه نود مشاهده میتلوی

سئولین و افتد و مورزشکار یا هوادار تیمی در هر کجا اتفاق می
شتابند. این خصوصیت نه فقط در حتی مردم  به کمک او می

 فتد، کامالًاتمام وقایع که در کشور اتفاق می ورزش بلکه در
ها باید این مهم را ارج بنهند و این مشهود است. بنابراین، روزنامه

فرصت را غنیمت بشمارند و با چاپ مطالب ارزشمند، زمینه را 
ها  چه بیشتر مردم به ورزش و مطالعه روزنامهبرای تشویق هر 

 .ورزشی فراهم کنند

 مردم به مطالعه یگر از عواملی که باعث انگیزهیکی د 

 .های ورزشی استشود اعتماد به روزنامهمی های ورزشیروزنامه
توانند در افزایش اعتماد افراد ها میهمچنین از آنجا که رسانه

ها کمک کنند، عدم بت به اوضاع اجتماعی و سایر گروهنس
 و استفاده از مطبوعات باید مورد توجّه قرار گیرد. جواهری

روزنامه  افتند که بین مطالعهیق خود دری( در تحق3114) باالخانی
های مخلتف جنسی، سنی، و اعتماد عام )یعنی اعتماد به گروه

ها و قومی و مذهبی( و اعتماد نهادی)یعنی اعتماد به سازمان
، نظام بانکی های تخصّصی مانند شهرداری، نیروی انتظامیگروه

 ارائه با هاروزنامه یعنی دار و مستقیم وجود دارد؛..( رابطه معنیو .
، گوناگون اجتماعی طبقات و هاهگرو مورد در گسترده اطّالعات

. کنندیم کمک آنها بین همگرایی و اعتماد ایجاد در به صورتی
ن همکارا و هارفام نتایج تحقیق به توانیم راستا همین در
ر تأثی درباره خود تحقیق در پژوهشگران ایند. کر ( اشاره0225)

ر د جوانان روانی بهداشت روی تماعیاج سرمایه ابعاد گوناگون
ی هاهمؤلّف بین از دریافتند که کلمبیا کشور شهرهای از یکی

عمق( م ک )اعتماد آنها آن چه بین تنها اجتماعی، سرمایه متفاوت
ی روان بهداشت و نامیدند دیگران( و همسایگان به )یعنی اعتماد

ت اس معنی این به این مسألهت. داش وجود داریمعن رابطه جوانان
ن شایارزیاب شوند، آگاه دیگران وضعیت از افراد که میزانی به که
ه ب هاآن اعتماد به و شود می ترهبینان واقع و بیشتر هاهآن گرو از

ت سالم برای احساس اعتماد این و کندیم کمک هاهگرو آن
ر ذک قبال چنان که زیرا باشد؛یم اهمیت حائز افراد آن خود روانی
د اعتما کارکرد ،اهشنق شدن ترعمتنوّ و جوامع شدن گتربزر شد با
ر   بیشت یافته یا تعمیم عام اعتماد اهمیت و کمتر فردی میان
ر یکدیگ به نسبت هاوهگر ساختن آگاه با رسانه شود. همچنین،می

ت امنی احساس و عام اعتماد ایجاد در جامعه، به کل نسبت و
ر د خود تحقیق (، در3116) کنند. آقایییم ایفا بسزایی نقش

د اعتما و توجّه همچنین و استفاده کمّیت بین که دریافت اصفهان
ی همبستگ اجتماعی امنیت احساس و داخلی هایرسانه اخبار به

ر ب هاهرسان با تأثیر ارتباط در البتّهت. داش وجود (٪ 533) مثبت
ت تحقیقا گشت. اغراق دچار نباید مردم افکار و هانگرش

ط شرای هاهرسان بودن گذارراث برای که اندهنشان داد گوناگون
د وجو باید رهبران فکری و رسانه بودن انحصاری جمله از خاصی
 توان اذعان داشت که اگرباشند. در تبیین این مؤلّفه می داشته

ها و مجلّات ورزشی جایگاه و نقش خود را نسبت به سایر روزنامه
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گوی نیاز های اقشار مختلف د، پاسخجمعی حفظ کننوسایل ارتباط
مردم باشند، بیشتر واقعیات و حقایق  ورزش جامعه را در مطالب 
خود درج کنند، در جهت منافع شخصی چند نفر نباشند، حتی 
االمکان تحت سانسور قرار نگیرند، باعث افزایش اعتماد مردم به 
مطبوعات ورزشی و در نتیجه مطالعه و گرایش مردم به سمت 

ترجیع دادن آن به سایر وسایل ارتباط جمعی می  مطبوعات  و
شود که نتیجه این امر فروش بیشتر روزنامه ها و گسترش 
فرهنگ مطالعه و آگاهی مردم از وضعیت ورزش کشور و گرایش 

 مردم به سمت ورزش کردن می شود. 

یکی دیگر از متغیّر های که باعث گرایش مردم به مطالعه 
سرنوشت  ساس سهیم بودن درمطبوعات ورزش می شود ، اح

جا که انسان یک موجودی اجتماعی خود و جامعه است.  از آن
 و یابدمی ع است که شخصیّت و قالب او تکاملاست و در اجتما

چند کوچک به عنوان یک عضو  مند است نقش خود را هرعالقه
    وجه بسیار مهم در وظایف  جامعه بخوبی ایفا کند. یک

کشور، تشویق مردم جامعه به ورزش و های ورزشی روزنامه
در سرمایه گذاری جهت به وجود آوردن امکانات و تجهیزات الزم 

باشد و سهیم کردن مردم در سطح گسترده برای تمام مردم می
های ورزش، تقویت احساس مسئولیت در قبال امر زیر ساخت

سرنوشت خود و جامعه در بین افراد، ارزان بودن و سهولت 
ات و تجهیزات ورزشی یکی از دم به امکاندسترسی مر

 های مدیریتی در کشورهای پیشرفته می باشد. جنبهدستورالعمل
مفرّح بودن و فعالیت بدنی سالم، جهت دار و مفید بودن ورزش بر 

های ه سهم این مؤلّفه نیز در روزنامههمگان آشکار است. متأسّفان
د جامعه با افرا د.رسزشی کشور به کمتر از نیم درصد میور

     های عمومی چند هدف را دنبالپرداختن ورزش در محیط
خود تحت  های بدنی مورد عالقهکنند. اوّل این که با فعالیتمی

می و بدنی خود نظر کارشناسان و متخصّصان ورزشی سالمت جس
دهند. دوم اینکه در تعامل با افراد دیگر که را حفظ و گسترش می

باشند با توجّه به این که محیط ورزشی یشان ممعموالً هم ساالن

ی و روانی خود محیطی سراسر شادی و نشاط است ،سالمت روح
، در نهایت با تقویت روح و جسم خوددهند. را حفظ و گسترش می

با کسب نشاط و شادابی روحی و جسمی و با شادابی مضاعف در 
محیط خانه، محل کار، تحصیل و اجتماع حضور می یابد. نتایج 

(، 3117) (، تپه رشی3117) (، علیزاده3117) بررسی های امیری
( و فینالی و 3114(، رضایی)3111(، بارفروش )3111صدیقی )

کند که توجّه به ورزش ( این مسأله را تأیید می0225همکاران )
های مسؤلین ناچیز ها و صحبتانی و تفریحی در رسانههمگ

های اصلی روزنامه که یکی از وظایف است. این، در حالی است
سالمت عمومی است. عالوه بر آن ورزشی، اشاعه ورزش با هدف 

های ورزشی بومی و سنّتی ایران، توجّهی به بسیاری از رشتهبی
کمبود امکانات ورزشی در سراسر کشور و در دسترس نبودن و 

ها در کنار ماشینی شدن زندگی، ورزش رشتهگران بودن برخی 
دید جدّی قرار داده است. سالمت و نشاط عمومی را در معرض ته

شود و وظیفه یک جامعه از طریق ورزش مهیّا می روحی و جسمی
یابی به این گیری و چالش برای دستورزشی، پی هایروزنامه

گذاری امکانات، تجهیزات و سرمایه سازیمهم با بررسی آماده
نسان، ا باشد. با توجهّ به این ویژگیشدن ورزش می تربرای ارزان

مشارکت هر چه بیشتر  مناسب جهت مطبوعات ورزشی باید زمینه
افزاری، افزاری و هم نرمورزشی هم سخت هایمردم در طرح

را فراهم رمانی ارتقای سالمت افراد جامعه ورزش همگانی و قه
بی که فارغ کنند. و این مهم اتّفاق نخواهد افتاد مگر با درج مطال

ستفاده از ای افراد خاص، افع عدهن به گیریاز هرگونه جهت
این زمینه، که متأسفانه جای خبره در متخصّصین و کارشناسان 

   و متخصّصین این حوزه در آموختگان تربیت بدنیدانش
های است. بنابراین، امید است روزنامههای ورزشی خالی روزنامه

گیری یک برنامه راهبردی و استراتژیک در ورزشی با تهیّه و بکار
مسیر توسعه و رشد ورزش کشور و گسترش فرهنگ مطالعه در 
بین اقشار جامعه به جایگاه اصلی خود برسد و نقش تأثیرگذار خود 

 را در این زمینه به خوبی ایفا نماید.
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 صداوسیما. ای برنامه سنجش و تحقیقات تهران: مرکز .محتوا تحلیل(. 3113فاطمه) پیربداغی،

ه پایان نام . ورزشی مدیریت موضوع بر تأکید با تربیت بدنی پژوهشی – علمی نشریات محتوای تحلیل (. 3117) گیتی تپه رشی،
 .کرج واحد -اسالمی آزاد دانشگاه بدنی تربیت ارشد. دانشکده کارشناسی

ی برا کاربرد مورد منتخب، ورزشی روزنامه های (. تحلیل محتوای3114) مونا رضایی، آزیتا؛ صادقیانی، علی؛ زارعی، فرشاد؛ تجاری،
 .ورزشی لومع و بدنی تربیت مجله .تهران .زنان ورزش

 )سمت(..ها انسانی دانشگاه علوم کتب تدوین و مطالعه تهران: سازمان .محض شناسی جامعه های نظریه (.3119توسّلی، غالمعباس)

موردی  )مطالعه اجتماعی اعتماد بر جمعی هایهرسان تاثیر بررسی : اعتماد و جمعی رسانه"(.3114باالخانی) قادر و فاطمه ، جواهری
 .تابستان و بهار .مشهد فردوسی دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده اجتماعی علوم مجلّه "انی(تهر شهروندان

ی هاشپژوه کل اداره انتشارات تهران: .صداوسیما ورزشی های برنامه درباره تهران مردم از نیازسنجی  (.3116محمد) ملکوه، خانی
 تحقیقات صداوسیما. مرکز نمایشی رغی های برنامه سنجش ای.گروه سنجش برنامه و اجتماعی

ت انتشارا: تهران . شفقتی مهدی یترجمه ،گروهی های رسانه و مدنی جامعه :عمومی گستره و تلویزیون (. 3112پیتر) ، دالگرن
 سروش.

 .ها انهرس تحقیقات و مرکزمطالعات :تهران . 3113 سال در سراسری های روزنامه ترین مهم محتوای تحلیل (. 3113) زاده رضوی

 صداوسیما. ی کارشناسی.دانشکدهنامه پایان .37:54 ساعت سیما سوم شبکه ورزشی اخبار محتوای تحلیل(. 3110بهروز) رهنما،

 پنجم.تهران. چاپ اطّالعات. انتشارات .ارتباطات شناسی . جامعه(3191) ساروخانی، باقر

ی بدنتربیت دانشکده کارشناسی ارشد. هنام پایان . 3119 سال در ودن ورزشی تلویزیونی برنامه محتوای تحلیل (.3111فاطمه) صدیقی،
 .کرج واحد آزاد دانشگاه

ی اسالم کشورهای بانوان های دوره بازی دومین و اوّلین ریزی برنامه و مدیریت چگونگی مقایسه و بررسی .( 3119طاهره) طاهریان،
  ورزشی. علوم و بدنی تربیت دانشکده تهران. دانشگاه نشده. اپچ کارشناسی ارشد نامه پایان ،شهرستان ها و تهران 96 و 93

ی کارشناس نامه پایان . 3111 تا 3167 سال از بدنی تربیت سازمان در شده انجام های پژوهش محتوای تحلیل (. 3117علیزاده،علی)
 .کرج واحد– اسالمی آزاد دانشگاه تربیت بدنی دانشکده ارشد

ل فوتبان تماشاگرا ناهنجاری های رفتاری به پرداختن نحوه نظر از تلویزیون ورزشی هایبرنامه ناسیش آسیب(.3116محمد) نیا، فتحی
 .صداوسیما رسانه. مرکزتحقیقات و فرهنگ گروه مطالعات. کل اداره تهران: انتشارات

 .3114 سال در ورزشی مطبوعات سرگرمی و تفریحی آموزشی، رسانی، اطّالع و خبری کارکردهای بررسی (.3116) یونس فروزان،

 مرکز. واحدتهران آزاد دانشگاه کارشناسی ارشد. نامهپایان

. ایران شناسی جامعه مجلّه.  "لرستان( موردی )مطالعه جهانی و ملی محلی، الگوهای و هویتی گیری شکل" .(3113) ناصر ، فکوهی
 309-363 :5 شماره . چهارم دوره

 تهران : بامداد کتاب. . ورزش در ایرسانه های فعالیت (. 3119حمید) قاسمی،

و  علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه .دکتری رساله .کشور ورزش توسعه در گروهی های رسانه نقش بررسی (.3116)قاسمی، حمید
 تحقیقات.

ه نامپایان . 3111 سال دوم ماهه 6ورزشی های روزنامه در شده چاپ های خبر محتوای تحلیل (. 3115رضا) محمد مقدّم، کبیری
 .وسیما صدا دانشکده کارشناسی.

م علو و بدنیتربیت پژوهشکده پژوهشی، طرح ،ایران ورزش در مطبوعات و گروهی هایرسانه نقش بررسی.(3116) محمدرضا کردی،
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  .51 و 0 ورزشی:

 .349:  نی نشر تهران. . صبوری منوچهر ترجمه . اجتماعی نظریه بنیادهای(. 3199جیمز) ن،کلم

 تهران. .. نشر مرکز 6. ترجمه محسن ثالثی نسخه پیامدهای مدرنیت( 3191نز، آنتونی) گید

 .3114چاپ ششم  انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی. . اجتماعی ارتباط وسایل (.3197نژاد.کاظم) معتمد
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