
 

 

های فردی در بین صی ورزشی با ویژگیمومی و تخصنشریات ع مطالعه رابطه

 دانشجویان دانشگاه علّامه طباطبایی 
 

 2، حمید طهماسبی شاه منصوری1*سارا کشکر
 (10/40/33ـ تاریخ تصویب:  24/40/33)تاریخ دریافت: 

 چکیده:

ورزشی  هسیت، تحصیالت و سابقهای جنعمومی و تخصّصی ورزشی با متغیّر نشریات هارتباط بین مطالع هدف این تحقیق بررسی
آماری تحقیق عبارت بود از دانشجویان دانشگاه عالمه  همورد مطالعه می باشد.جامع هاین گروه ها در رابطه با نوع نشری ه دانشجویان و مقایس

انتخاب شدند. روش تحقیق مورد  نفر به عنوان نمونه 191نفر بودند و با استفاده از جدول مورگان تعداد  39222طباطبایی تهران که بالغ بر 
محقّق  هاستفاده از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. برای جمع آوری اطاّلعات از پرسشنام

گرفت و پایایی آن با محاسبه مدیریت ورزش و ارتباطات مورد تأیید قرار  هنفر از استادان رشت 36ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه توسّط 
نتایج نشان داد که متغیّرهای جنسیت و میزان پایایی مناسب پرسشنامه بود.  هبه دست آمد که نشان دهند 12/2ضریب آلفای کرونباخ 

شریات ورزشی ای که با باالتر رفتن مقطع تحصیلی گرایش به نداری بودند به گونهابطه مثبت و معنیتحصیالت با متغّیر وابسته دارای ر
 نشریات بود. یهتحصیلی با مطالع هورزشی و نوع رشت همعنادار بین متغیّر سابق هتخصّصی بیشتر می شد و همچنین نتایج گویای عدم وجود رابط

 ورزشی. یهنشریات ورزشی تخصّصی، نشریات ورزشی عمومی،جنسیت، تحصیالت . سابق های کلیدی:واژه

 
که توسّط یک دانشگاه یا یک  ای استتخصّصی، نشریه نشریه

وزارت علوم باشد و  مرکز علمی یا یک انجمن علمی که مورد تأیید
به باالست و  شخصی که دارای مدرک کارشناسی ارشد یا به وسیله

کند، تهیه شود. تخصّصی مطلب منتشر می مشخصاً در یک رشته
ند و دار توجّه« نیاز»عنصر  به« کارکرد« در تعریف شناسانجامعه

منظر،  از این دهند. در واقعمی توضیح آن به کارکرد را با ارجاع
 دهد، کارکرد آنمی نیاز جامعه یک به رسانه یک را که پاسخی

 است نقشی دیگر کارکرد، همان عبارت برشمرد. به توانمی رسانه
 کندایفا می جامعه نیازهای به در پاسخگویی رسانه یک که

پسند جزو عامه دهد نشریاتمی ها نشان(. بررسی3111)بهرامپور، 
در  بارز آن نسبتاً باال هستند. نمونه با شمارگان نشریات گروه

باالتر از  شمارگانی که است پسند سانعامه نشریه کشور انگلستان
 دارد.  انگلیسی معروف دیگر نشریات

 پسند در گروهعامه حاضر نشریات لدر کشور ایران نیز در حا
 نشریات کارکرد این ترینباال قرار دارند. مهم با شمارگان نشریات

 این مخاطبان دهد کهمی نشان . تحقیقاتاست و سرگرمی تفریح
و افراد با  بیشتر افراد مجرّد، محصّالن در ایران نشریات

 عمدتاً   اجتماعی  نظر پایگاه و از  دیپلم و حوش حول تحصیالتی

 مهمقد 

در عصر انفجار اطالعات و پیشرفت وسایل ارتباط جمعى، 
همواره بر انواع وسایل ارتباطى افزوده مى شود و مطبوعات نیز به 
عنوان یکى از وسایل ارتباطى از این روند مستثنی نیست و همه 

ات ن مطبوعیروزه شاهد چاپ و نشر عناوین و گونه هاى نو
ها و روزنامه ها، عمل طبقه بندى را هستیم. تنوّع بسیار نشریه

بسى دشوار ساخته است. به همین دلیل، هر یک از صاحب نظران 
اساس وسایل ارتباط جمعى و دانش ارتباطات، مطبوعات را بر

بندى کرده اند؛ به عنوان مثال برخى معیارهایى ویژه طبقه
هاى هفته ن انتشار به نشریهرا از نظر زما کارشناسان نشریه ها

ها و روزنامه ها تقسیم کرده اند ها، گاهنامهه، ماهانه، فصل نامهنام
و برخى بر اساس موضوع، به نشریه هاى فرهنگى، ادبى، سیاسى، 

(. بر این اساس 3161اقتصادى، اجتماعى، علمى و جز آن )زورق، 
تخّصصی و  ات، را می توان از نظر دامنه شمول نیز به دو نوعینشر

(. نشریات عمومی 3114)فرید قاسمی،  عمومی تقسیم کرد
هیأت نظارت بر نشریاتی هستند که پروانه انتشار خود را از 

 های مختلف غیرنمایند و می تواند در زمینهمطبوعات دریافت می
علمی برای عموم ـ  تخصّصی یا صرفاً در یک زمینه تخصّصی

 (. 3170راهنمای نشریات، )دفترچه  شودمندان منتشر میقعال
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 نشریات عمومی و تخصصی ورزشی با ویژگی های فردی در بین ... مطالعه رابطه

بیشتر در  نشریات این اند. خوانندگانجامعه اقشار متوسّط متعلّق به
بیشتر  شغلی کنند و از لحاظمی زندگی شهری متوسط مناطق
 که است این توجّه قابل هستند. نکته و اداری یدی مشاغل دارای

 بیشتر از مردان زنان جادر آن که غربی کشورهای رخالفب
آنها  پروپاقرص خوانند و از خوانندگانپسند میعامه نشریات

 را مطالعه نشریات این بسیار بیشتر از زنان مردان هستند، در ایران
 موضوعات که از نشریاتی دسته در آن فقط کنند. در ایرانمی

 زن خوانندگان دهد،می آنها را تشکیل اصلی حجم خانوادگی
با  در مقایسه زنان حال . در عینمرد است بیشتر از خوانندگان

 کنندمی نشریات این مطالعه را صرف بیشتری زمان ، مدّتمردان
(. جداى از میزان استقبال از نشریات عامه پسند، 3111)بهرامپور، 

وهى که به تکثّر و ازدیاد عناوین این قبیل نشریات به ویژه آن گر
« مبتذل»به معناى مصطلح صورت افراطى عمل مى کنند و 

شوند، در برخی موارد موجب ساختارشکنى و لطمه به محسوب مى
 شوند وجامعه و بدآموزى براى مخاطبان مىفرهنگ عمومى 

کنند )جعفری، یطبوعات را نیز تا حدودى مخدوش مم چهره
3111.) 

اضر در کشورمان چاپ ال حاز میان نشریات مختلفی که در ح
شوند، نشریات ورزشی به دلیل ارتباط مستقیم با قشر و نشر می

بدون تردید عظیم جوان از اهمیت شایان توجّهی برخوردارند. 
اوّل این  رسالت نشریات ورزشی از دو جهت حائز اهمیت است:

از طیف جوان و نوجوان که، مخاطبان این گونه نشریات بیشتر 
د آینده سازان جامعه باشند و دوم اینکه، این توانناند. که می
باشند. هر ارای خصلت فرهنگی و فرهنگ ساز مینشریات د

ورزشی به عنوان کاالیی فرهنگی می تواند موجب ارتقای  نشریه
ه و نگرش کشور شود و در تغییر دیدگا« فرهنگ ورزش»

ای ایفا کند مخاطبان نسبت به مقوله ورزشی نقش عمّده
( نشان 3116)تحقیق رسولی و نریمانی نتایج  (. 3114)بارفروش،

بیش از همه به  ها پس از تلویزیون، جوانانداد که در بین رسانه
های ورزشی ها خصوصاً مجلّات و روزنامهمجلّات و روزنامه

 گرایش دارند.

نتایج تحقیقات انجام شده در آمریکا، انگلستان، استرالیا، 
در مورد نشریات عمومی، نشان  کاتریش، نروژ، سوئد و دانمار

لد دهد که همه این نشریات خصوصیتی مشترک دارند: روی جمی
ماند و بخش زیادی از فضای همه آنها اغلب به یک پوستر می

  کس اختصاص دارد. سوژه این داخل نشریه نیز به چاپ ع
ها شامل محیط زندگی مشاهیر، ورزشکاران، ستارگان عکس

 (.3770 ،3پسرود)گری سینما و ... است

   عمومی ورزشی را می توان در مقولهخوانندگان نشریات 

                                                                               
1Gripsrud 

نامیده می شود گنجاند. در واقع فرهنگ « هواداری»عام تری که 
( است؛ Subordinateهواداری، فرهنگ مردم زیر سلطه )

مردمی که بواسطه جنسیت، سن، طبقه و نژادشان در موقعیتی 
توان حدس زد که افرادی با می ر گرفته اند. بنابراین،فرودست قرا

سطح تحصیالت پایین، زنان، جوانان و اعضای طبقات پایین 
جامعه بیش از تحصیلکرده ها، مردان، افراد مسن و اعضای 

 کنندهای عمومی پیروی میطبقات باالی جامعه از معیار
 (. 3770، 0)فیسک

و ورزشی بیشترین سهم را در موضوعات و رویدادهای هنری 
وّل نشریات عمومی دارند. با توجّه به نقش و اهمیت ا صفحه

رویدادهای هنری و ورزشی در میان موضوعات و محتوای 
گوناگون برای عامه مردم، ستارگان ورزشی و هنری بیش از 
سیاستمداران، اقتصاد دانان و اندیشمندان، مورد توجّه مخاطبان 

 (.3115 ) مهدی زاده، نشریات عمومی هستند

 ردان در مقایسه با زنان در صفحهر نمادین مهمچنین حضو
اوّل نشریات عمومی بیشتر است. این نسبت به معنای حضور 

آفرینی در رویدادهای عمومی زندگی و نقش بیشتر مردان در حوزه
ترسی بیشتر مردان به منابع ورزشی و هنری و هم به معنای دس

ای ها و رخدادهاست. اگرچه سهم زنان در فعالیت ایرسانه
زندگی واقعی کمتر است،  زشی در مقایسه با مردان در عرصهور

خوبی در نشریات ورزشی منعکس  امّا همان سهم اندک نیز به
شود که بیانگر نوعی تبعیض جنسیتی در فضای واقعی و نمی

 6در این ارتباط روزنامه ایران ) (.3115 نمادین است)مهدی زاده،
ن درصد مخاطبا 12د ( گزارش داده است که حدو3115خرداد 

درصد این گروه  62هند و دنشریات عمومی را زنان تشکیل می
 دار هستند.نیز خانه

های بارز نشریات عمومی در مقایسه با یکی از ویژگی
هری این نشریات به ویژه در های ظای، ویژگینشریات تخصّص

های متعدّد، تیترهای درشت، صفحه اوّل است که با چاپ عکس
منفی رویدادها، یاد و متنوّع از رنگ، برجسته کردن نقاط استفاده ز

های زندگی هنرمندان و ورزشکاران و پرداختن به حاشیه
  رویدادهای مهیّج و احساس برانگیز، به جلب و جذب مخاطب 

های هنری و ورزشی بیشترین سهم را در پردازند و عکسمی
 .ل نشریات عمومی دارندصفحه ی اوّ

به دلیل دارا بودن سواد از موقعیت مخاطبان نشریات 
ها برخوردار تری نسبت به مخاطبان سایر رسانهاجتماعی باال

هستند. از سوی دیگر، عدم محدودیت زمانی در انتشار پیام در 
 این رسانه موجب شده است با استفاده از تعدّد و تنوّع صفحات و

و هابیشتری از رویدادها و نیز گزارش مطالب خویش جزئیات
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تری ارائه دهند که این امر موجب می شود تا تحلیل های عمیق
یگر مخاطبان از اطّالعات و خوانندگان نشریات نسبت به د

 های بیشتری برخوردار باشند و در ارتباطات میان فردی بهآگاهی
 ها نقش مهمی را ایفا کنندعنوان رهبران فکری افراد و گروه

وهش در راستای شناخت ه و پژمطالع(. 3114 )محسنیان راد،
... مخاطبان گام  شخصیتی و اجتماعی، های فرهنگی،ویژگی

های جمعی است. ی پیام سازان و گردانندگان رسانهنخست برا
البتّه نباید از این نکته غافل ماند که وسایل ارتباط جمعی مانند 
شمشیری دولبه است که ممکن است در خدمت اصحاب قدرت و 

ارکردهای منفی و آثار نامطلوب بر مخاطبان ثروت قرار گیرد و ک
داشته باشد و به عنوان سالحی ویرانگر به منظور تهاجم فرهنگی 

به همین جهت  (.3111به ملل دیگر بکار گرفته شود )میرشاهی، 
های دانشجویان به عنوان قشر جوان، ه به انتظارات و گرایشتوجّ

یات ورزشی تحصیلکرده و با سواد جامعه که از مخاطبان نشر
هستند، می تواند در بهبود محتوای نشریات ورزشی امروز 
کشورمان اهمّیت ویژه ای داشته باشد. لذا در تحقیق حاضر سعی 
شده است میزان توجّه دانشجویان دانشگاه به نشریات ورزشی 
عمومی و تخصّصی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین در کنار 

فعالیت ورزشی و میزان  این امر به اهمیت جنسیت، سابقه ی
تحصیالت دانشجویان به عنوان فاکتورهای مهمّی در انتخاب نوع 

 نشریه توجّه شود.

 

 روش شناسی تحقیق

معه جا روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است.
دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی  آماری پژوهش شامل کلّیه

یین حجم نمونه که با نفر بودند. پس از تع 39222بود که حدود 
نفر برآورد شد. به منظور  199استفاده از جدول مورگان حدود 

پیشگیری از جمع آوری پرسشنامه هایی که فاقد اطّالعات قابل 
افراد نمونه پرسشنامه بین  542استفاده در تحقیق بود، تعداد 

 ای ساده و دسترسی به افرادگیری خوشهتوزیع شد. روش نمونه
 گیری در دسترس انجام شد.ش نمونهنمونه با رو

اطالعات در این پژوهش پرسشنام محقّق  ابزار گردآوری
یات ورزشی تخصّصی و های نشرای بود که در آن ویژگیساخته

نشریات توسّط  های خوانندگان و میزان مطالعهعمومی، ویژگی
اختیار  سنجید. برای تعیین روایی پرسشنامه دردانشجویان را می

مدیریت ورزش و تعدادی از کارشناسان و  از استادان رشته نفر 36
یات ورزشی قرار گرفت و پس از خبرگان امر ارتباطات و نشر

نهایی  ها نسبت به تنظیم پرسشنامهات آنآوری نقطه نظرجمع
اقدام گردید. ضریب پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدّماتی از 

 به دست آمد. 12/2طریق آلفای کرونباخ 

 

 های تحقیقیافته

نمونه را  های توصیفی تحقیق نشان داد که بیشتر افرادیافته
تا 02 داد و  از لحاظ سنّی گروه سنّی ( تشکیل می %47مردان )

انی را داشت؛ و دانشجویان مقطع و( بیشترین فرا%3/62سال ) 04
و  حصیلی بودندت( بیشتر از سایر مقاطع %3/51) کارشناسی ارشد

ورزشی  از پاسخگویان دارای سابقه %9/66ورزشی  از نظر سابقه
و سایت  (%9/13) بودند؛ در بین دانشجویان روزنامه خبر ورزشی

ترین نشریات ورزشی بودند؛ و ( پرمخاطب%3/07) 1خبری فوتبال
( به نشریات %1/99نتایج نشان داد که بیشتر پاسخگویان )

شریات ورزشی ( ن%9/03ورزشی عمومی و درصد کمتری )
های استنباطی تحقیق نشان یافته کردند.خصّصی را مطالعه میت

نشریات ورزشی  داد که بین متغیّر جنسیت و متغیّر مطالعه نوع
=    r  ،223/2= 133/2داری وجود دارد )رابطه مثبت و معنی

sig .) 

 نوع میزان تحصیالت و متغیّر مطالعه همچنین بین متغیّر
،  r= 517/2) داری وجود داردینشریات ورزشی رابطه مثبت و معن

223/2    =sig.)  همچنین نتایج ضریب همبستگی حاکی از آن
متغیّر  ورزشی با متغیّرهای رشته تحصیلی، و سابقهاست که بین 

 داری مشاهده نشده است.معنی همطالعه نوع نشریات ورزشی رابط

 نتایج آزمون همبستگی ـ  3جدول 

 تگیهمبس سطح معنی داری r متغیّر

 اسپیرمن ns 214/2 421/2 رشته تحصیلی

 اسپیرمن 222/2 133/2** جنس

 اسپیرمن 222/2 517/2** تحصیالت

 اسپیرمن ns 221/2 199/2 سابقهی ورزشی
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میزان گرایش به   در این بخش، هدف آزمون مقایسه 
پسند و کیفی در بین دانشجویان دانشگاه نشریات ورزشی عامه

یّرهایی از قبیل جنسیت، و سابقه اساس متغ عالمه طباطبایی بر
که بدین منظور از  نوع نشریات ورزشی می باشد ورزشی و مطالعه

مستقل به منظور انجام مقایسه استفاده گردید. همان  tآزمون 
آمده است، میزان گرایش به نشریات  ـ 0گونه که در جدول

وه مرد و زن در سطح ورزشی عمومی و تخصّصی در بین دو گر

درصد اطمینان  77دار شده است و می توان با یک درصد معنی
بیان نمود که میانگین میزان گرایش به نشریات ورزشی عمومی و 
تخصّصی در بین دو گروه زن و مرد متفاوت است و این تفاوت 
بدین صورت است که  مردان بیشتر گرایش به نشریات ورزشی 

یات ورزشی تخصّصی دارند و زنان گرایش بیشتری به نشر
 عمومی دارند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نتایج آزمون تجزیه واریانس سطوح مختلف رشته های تحصیلیـ  1جدول 

F میانگین گروه دوم گروه اول میانگین Mean 

difference 

خطای 
 استاندارد

Sig. 

721/3      907/5 

 روانشناسی

 777/2 012/2 333/2 29/30 حقوق و علوم سیاسی

 146/2 012/2 444/2 61/33 مدیریت و حسابداری

 701/2 013/2 -099/2 56/30 علوم اجتماعی

 777/2 013/2 271/2 27/30 زبان و ادبیات

 222/3 012/2 -259/2 01/30 اقتصاد

 حقوق و علوم سیاسی

 627/2 012/2 555/2 61/33 مدیریت و حسابداری

 952/2 013/2 -111/2 56/30 علوم اجتماعی

 222/3 013/2 -239/2 27/30 زبان و ادبیات

 771/2 012/2 -341/2 01/30 اقتصاد

 مدیریت و حسابداری

 217/2 013/2 -110/2* 56/30 علوم اجتماعی

 491/2 013/2 -563/2 27/30 زبان و ادبیات

 065/2 012/2 -621/2 01/30 اقتصاد

 علوم اجتماعی
 991/2 010/2 193/2 27/30 زبان و ادبیات

 744/2 013/2 006/2 01/30 اقتصاد

 776/2 013/2 -/353 01/30 اقتصاد زبان و ادبیات

 
که  نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین حاکی از آن است

های تحصیلی با گرایش به نشریات در بین سطوح مختلف رشته
مشاهده نشد. داری خصّصی و عمومی اختالف معنیورزشی ت

آن است که در بین دانشکده نتایج حاصل آزمون توکی بیانگر 

مدیریت و حسابداری با دانشکده علوم اجتماعی در مورد گرایش 
د وجود دارد. به نشریات عمومی و تخصّصی در سطح پنج درص

اجتماعی گرایش دهد که دانشجویان دانشکده علومنتایج نشان می
 بیشتری به نشریات ورزشی تخصّصی دارند.

  

 ورزشی سابقه و جنسیت بندیگروه متغیّرهای T آزمون نتایج ـ  0 جدول

 t انحراف معیار میانگین گروه بندیگروه
سطح معنی

 داری

 جنسیت
 276/2 434/30 مرد

**294/6 222/2 
 307/2 440/33 زن

 سابقه ورزشی
 277/2 321/30 بلی

344/2- 2067/2 
 351/2 315/30 خیر
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سه میانگین حاکی از آن است که نتایج حاصل از آزمون مقای
در بین سطوح مختلف سطح تحصیالت با گرایش به نشریات 
ورزشی عمومی و تخصّصی اختالف معنی داری در سطح یک 
درصد وجود دارد. هم چنین نتایج آزمون توکی بیانگر آن است 

کارشناسی »با سطوح تحصیلی « کارشناسی» بین سطح تحصیلی
با « کارشناسی ارشد»تحصیلی و بین سطح « ارشد و دکتری

در مورد گرایش به نشریات ورزشی « دکتری»سطح تحصیلی 

عامه پسند و کیفی تفاوت معنی داری  در سطح پنج درصد وجود 
دارد. نتایج مقایسه میانگین حاکی از آن است که با افزایش سطح 
تحصیالت گرایش به نشریات ورزشی تخصّصی بیشتر می شود، 

نشجویان مقطع تحصیلی دکتری بیشتر نشریات به گونه ای که دا
ورزشی تخصّصی و دانشجویان مقطع کارشناسی بیشتر نشریات 

 ورزشی عمومی را مطالعه می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

درصد( به  1/99طبق نتایج بدست آمده بیشتر پاسخگویان )
د کمتری از عمومی گرایش دارند و درص ورزشی نشریات

کنند. ( نشریات ورزشی تخصّصی را مطالعه می9/03پاسخگویان )
  ( که اظهار 3191) ( و محسنی3114های بارفروش )که با یافته

باشند و هم طبان نشریات کیفی خاص و محدود میکند مخامی
کند خوانندگان که عنوان می (3770) های فیسکچنین با یافته
« هواداری» تری کهعام توان در مقولهپسند را مینشریات عامه

    یتری از افراد جامعه را تشکیل شوند و حجم وسعنامیده می
( که نشان داد 3115زاده )دهند و نیز نتایج تحقیق مهدیمی

عموم مردم به نشریات عمومی که در آن زندگی ستارگان ورزشی 
سد رباشد. به نظر میده، تمایل بیشتری دارند، همسو میدرج ش

هایی است که بسیار مورد توجّه عامه مردم است و ورزش از مقوله
پیگیری نتایج مسابقات، زندگی ورزشکاران و موضوعاتی از این 

تخصّصی ورزش ـ  برای جامعه بیش از مباحث علمی قبیل
 جذّابیت دارد.

رایش به نوع دهد که بین جنسیت و گنتایج آزمون نشان می
داری در سطح یک درصد وجود دارد معنی  نشریات ورزشی رابطه

   ر به سمت نشریات ورزشی تخصّصی و گرایش مردان بیشت
دهند جیح میباشد و زنان بیشتر نشریات ورزشی عمومی را ترمی

کند زنان می ( که عنوان3770که این نتیجه با یافته های فیسک)
  و کنندمی پیروی عامه پسندی هایمعیار مردان از از بیش

   که اظهار  (3115خرداد  6)ایران  با گزارش روزنامه همچنین
 زنان  را عمومی  نشریات  مخاطبان  درصد   12  حدود کند می

 

مطابقت دارد. این نتیجه با توجّه به این که  دهند،تشکیل می
، دادمی جامعه تحقیق را افراد تحصیلکرده و دانشگاهی تشکیل

زنان و دختران در  هایجای شگفتی است. شاید ویژگی کمی
 خصوص توجّه به فاکتورهای سالمت و تناسب اندام در حوزه
نشریات ورزشی تأثیرگذار باشد؛ امّا اینکه چرا پسران دانشجو بیش 

و تخصّصی در حوزه ورزش اهمیت  از دختران به مطالب علمی
حقیقات دهند از موضوعاتی است که بیان علت آن نیاز به تمی

هرحال، این یافته با نتیجه تحقیق  اما به بیشتر داشته باشد.
( همسو است. زیرا بهرامپور نشان داد که در ایران 3111) بهرامپور

بیشتر زنان به نشریات تخصّصی بیشتر گرایش دارند و مردان 
حاضر  کنند. شاید علّت تفاوت یافتهنشریات عمومی را مطالعه می

کانی است مانی و م( اوالً به دلیل تفاوت ز3770فیسک ) هبا یافت
های فرهنگی بین جامعه غربی و ایرانی و ثانیاً به دلیل تفاوت

 است.

و گرایش به  ی از آن است که بین سابقه ورزشینتایج حاک
آماری معناداری  یات ورزشی تخصّصی یا عمومی رابطهنوع نشر

همچنین نتایج تحقیق نشان داد که اختالف  مشاهده نشد.
یلی با گرایش به نوع نشریات ورزشی معناداری بین رشته تحص

آید افراد ورزشکار و به نظر می وجود ندارد. عمومی و تخصصی
دانشجویان رشته تربیت بدنی باید بیش از افراد غیر ورزشی به  نیز

 نشریات ورزشی تمایل داشته باشند ولی این یافته گویای آن است
 به عنوانکه افراد جامعه  است هاییورزش از مقولهکه ظاهراً 

غیرورزشی به  از افراد بدنی باید بیشدانشجویان رشته تربیت
 نشریات ورزشی تمایل داشته باشند ولی این یافته

 تحصیلی مقاطع مختلف سطوح واریانس تجزیه آزمون نتایج ـ 5 شماره جدول

F گروه اول میانگین 
گروه 
 دوم

 میانگین
Mean 

differe

nce 

خطای 
 استاندارد

Sig. 

**774/65 495/303 
 کارشناسی

 253/2 341/2 190/2* 76/33 ارشد

 222/2 002/2 -56/0* 24/35 دکتری

 222/2 031/2 -27/0* 24/35 دکتری ارشد
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گویای آن است هوادار طالب پیگیری آن هستند صرف نظر از این 
باشند یا نباشند. این یافته با نتایج تحقیق  که خود ورزشکار

( از باب این که نشریات 3111( و بهرامپور )3115زاده )مهدی
 ورزشی مورد توجّه افراد مختلف جامعه هستند، همسویی دارد. 

نتایج آزمون مقایسه میانگین نشان داد که بین سطوح 
به نوع نشریات ورزشی رابطه  مختلف مقاطع تحصیلی با گرایش

داری وجود دارد و افراد با تحصیالت کارشناسی گرایش معنی
ورزشی عمومی دارند و با افزایش سطح بیشتری به نشریات 

شود -به نشریات ورزشی تخصّصی بیشتر میتحصیالت گرایش 
و دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری نشریات ورزشی تخصّصی را 

(، 3116بیشتر مطالعه می کنندکه با یافته های رسونی و نریمانی )
کند افراد با سطح که اظهار می( 3770ک )فیس( و 3111بهرامپور)

تایج تحقیق نشان از گرایش خیلی زیاد پاسخگویان به نشریات ن
ورزشی عمومی دارد و تعداد کمتری از پاسخگویان نشریات 

دهد کنند و این موضوع نشان میخصّصی را مطالعه میورزشی ت
  ی بیشتر حواشی ورزشی را دنبال که مخاطبان نشریات ورزش

نشجویان بودند و دا کنند و از آن جا که جامعه مورد مطالعهمی
انشجویان تحصیالت تکمیلی درصد باالیی از پاسخگویان را د

رفت که تمایل بیشتری به نشریات شد، انتظار میشامل می
کم به  ی باشد. شاید یکی از دالیل گرایشورزشی تخصّص

نشریات و  ناشناخته نشریات ورزشی تخصّصی تعداد کم این گونه 
دانشگاهی و مخصوصًا  جامعهباشد که جا دارد بودن آنها می

 متخصّصین تربیت بدنی به این امر توجّه بیشتری داشته باشند و
ت بیشتری انجام جهت معرّفی نشریات ورزشی تخصّصی تبلیغا

هایی جهت معرّفی تربیت بدنی کرسی هایشود و در دانشکده
شود بسیاری از ی ورزشی برپا شود؛ زیرا احساس مینشریات علم

 خبر هستند.یی از وجود نشریات ورزشی علمی بیجامعه دانشجو
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