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هاي سراسري پرشمارگان کشور بـا تأکیـد بـر موضـوعات     تحلیل محتواي روزنامه

 ورزشی

  1اسماعیل شریفیان

  2کوروش قهرمان تبریزي

  3پرستو زرکی

  ١٦/١/١٣٩٣: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٢/٢/١٣٩٣ :تاریخ پذیرش مقالھ

بر موضوعات ورزشی  با تأکیدهاي سراسري پرشمارگان کشور هدف از پژوهش حاضر، تحلیل محتواي روزنامه

ها به روش اسنادي و و دادهبوده که به صورت تحلیل محتوا انجام شد توصیفی  نوعاز  روش تحقیق .بود

ده روزنامه سراسري پرشمارگان  1391جامعه آماري این پژوهش، آرشیو سال  .شدند آورياي جمعکتابخانه

براي جمع آوري اطالعات از برگۀ . استفاده شد یاي تصادف مرحلهگیري از روش چند براي نمونه. کشور بودند

ضریب پایایی و براي تعیین ضریب پایایی از آزمون اسکات استفاده . کدگذاري محقق ساخته استفاده گردید

نیز برگۀ کدگذاري  هابراي تعیین روایی مقوله. از فرمول اسکات استخراج شد 23/89هاي پژوهش براي مقوله

ها داده.ها تأیید شدگان مدیریت ورزشی و کارشناسان تحلیل محتوا توزیع و روایی مقولهدر میان تعدادي از خبر

هاي آمار توصیفی و آزمون غیرپارامتریک کاي اسکوئر تجزیه و تحلیل و شاخص SPSS20افزار  با استفاده نرم

جغرافیایی سطح ورزش کشور، جنسیت مطرح، مناطق  هاي چهارنتایج آزمون خی دو براي مقوله. گردید

 ؛دست آمده ب) ≥001/0P(هاي ورزشی و ورزش معلولین تفاوت معنی داري هاي ورزشی، رشتهورزش، لیگ

که ورزش کشور در موضوعات مختلف اختالف معنی داري وجود دارد  بدین معنی که بین محورهاي توسعه

هاي هاي آقایان، ورزشی، ورزشاي، قهرمانهاي حرفهها مربوط به ورزشدهد بیشترین توجه روزنامهنشان می

هاي ملی و هاي سنی بزرگساالن، رشته ورزشی فوتبال، تصاویر ورزشی فوتبال، لیگ برتر فوتبال و ورزشرده

هاي سراسري، باید به نقش مهم ورزش در جامعه واقف باشند و به آن در روزنامه ،بنابراین .باشدالمللی میبین

  . سازي نمایندرا در عموم جامعه فرهنگ و ورزش کنندتمام محورها  توجه 

  محورهاي توسعه ورزش روزنامه، تحلیل محتوا و :واژگان کلیدي
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 کرمان باهنر دانشگاه ورزشی، مدیریت استادیار.  
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 کرمان باهنر گاهدانش ورزشی، مدیریت استادیار.  
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  مقدمه

 قرار تأثیر تحت را مردم آحاد و داشته چشمگیري رشد اخیر هايسال در که اجتماعی هايپدیده از یکی

 فردي هر روزمره زندگی از بخشی صورتبه المللیبین سطح در ورزش. است ورزش و بدنی داده، تربیت

 ورزش قدرت و درآمده فردي میان و اجتماعی سازمانی، اقتصادي، فرهنگی، سیاسی، مختلف روابط در

توان یافت که در آن تقریباً هیچ جامعه بشري را نمیامروزه ) 2006 ،1اتنگ(. آن است نمادین نقش از فراتر

اي ورزش به عنوان پدیده) 1389، و همکاران طلوعی اشلقی(. اي وجود نداشته باشدورزش به گونه

اجتماعی که اکثر قریب به اتفاق جامعه با آن سروکار دارند، حوزه اثربخشی در فرهنگ و رفتارهاي 

 بهداشت و جسمانی سالمت تأمین سازوکار و به عنوان بهترین )1391افروزه و همکاران،  ( اجتماعی است

بیشتر را  رشد اخیر ورزش )1389( 2اندروس. اخته شده استشن )1388 صدیقی،( روانی افراد جامعه

 رواج و طرح براي ابزار ترینبه عنوان قوي هارسانه امروزه .ها معرفی کرده استهاي رسانهحاصل فعالیت

قاسمی، ( شوندمی محسوب جوامع قلب به هاو نگرش هافرهنگ نفوذ براي وسایل و کارآمدترین هااندیشه

 دارند وسیعی دامنۀ ها،ارزش انتقال عامل عنوان هاي جمعی بهرسانه زیرا )1391همکاران،  ؛ افروزه و1386

معتمدنژاد، (. گیرندمی قرار هارسانه تأثیر تحت اجتماعی، طبقۀ گرفتن نظر در بدون جامعه افراد همۀ و

 و نگرش تغییر روي داري معنی اثر جمعی هايرسانهکه در تحقیقات متفاوت  نشان داده شده، چنان) 1385

غفوري و همکاران، ( .نیست هماهنگ جامعه نیازهاي با اثر این دارند، اما کردن ورزش براي مردم رفتار

 با ناگسستنی و عمیق پیوندي نیز در پژوهشی دریافت که ورزش )2004( 3روا )1389؛ قاسمی، 1382

 وجود حوزه دو این بین قوي تعاملی و ذارندگمی تأثیر یکدیگر بر متقابل صورت به دو این و یافته هارسانه

  .است خوانده فرا خود تعالی براي دیگري از استفاده به را حوزه دو هر مدیران که دارد

اي در همه جاي دهکده جهانی امروزي و ورزش رسانه در پژوهشی بیان کرد که) 2012( 4براك ،همچنین

ها هاي واسطه آن چون رادیو، تلویزیون، و روزنامههراه گریزي از رسان و هاي ورزشی وجود داردمحیط در

. هاي ورزشی و وب سایت ورزشکاران نیستهاي همراه، وب سایتهاي اینترنتی مختلفی مثل تلفنو پایگاه

به عنوان عامل اصلی اثرگذار بر فرهنگ جامعه از اهمیت خاصی  5هاي جمعی، مطبوعاتدر بین این رسانه
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هاي نسبتاً طوالنی براي افراد ارترند و از طرفی امکان دسترسی مجدد به آنها تا مدتبرخوردارند؛ زیرا ماندگ

 تأخیر با مانند کتاب نه آنها خاصی دارند؛ ویژگی اخبار، پوشش ات درمطبوع) 1383 کردي،(. وجود دارد

  امکان ها،مهروزنا دلیل همین به. همراه هستند زدگیبا شتاب تلویزیون و رادیو مثل نه شوند ومی مواجه

 ،مجموع در. بپردازند اجتماعی لئمسا تفسیر وقایع و و تحلیل و بررسی به شایسته يبه نحو که یابندمی

و  بررسی را مختلف وقایع جوانب توانندمی انتشار، و تهیه مرحله در زمان کافی از استفاده با هاروزنامه

بخش ورزشی ) 1386 قاسمی،(. کنند تفسیر و حلیلت آرشیوي اطالعات از با استفاده را خبري هايیینارسا

که طوريبه؛ هاي سراسري نیز به خاطر عالقه روزافزون مردم به ورزش داراي اهمیت خاصی استروزنامه

افزایند و دلیل این کار عالقه هاي خود میکشورهاي توسعه یافته به طور مرتب به صفحات ورزشی روزنامه

ش مؤثري در هاي عمومی، نقبخش ورزشی روزنامه ،امروزه) 1389روس، اند( .باشدمردم به ورزش می

زیرا برخی کارشناسان اعتقاد دارند که اگر حجم مطالب ورزشی نشریه باال باشد، در  بازار فروش آنها دارد،

 ورزش توسعه در مهمی نقش هاي جمعیپس رسانه) همان(. شودبندي میپسند طبقهجمع نشریات عامه

هاي در پژوهش. و باید به تمام محورهاي توسعه ورزش کشور توجه داشته باشند )1389می، قاس(دارند 

توسعه چهار سطح ورزش کشور، ورزش معلولین، در قالب محورهاي توسعه ورزش کشور را متفاوتی، 

ی، یهاي کشور، ورزش مناطق جغرافیاهاي ورزشی، نوع لیگ، انواع رشته)1386قاسمی، ( ورزش بانوان

 مختلف تجارب ،همچنین. اندبیان کرده) 1389صادقی مقدم، ( هاي سنی و تصاویر انواع رشته ورزشیرده

       )1386قاسمی، (؛اندداشته ورزشی هايرشته برخی توسعه در مهمی نقش مطبوعات که دهدمی نشان

درگسترش  آنها. ندکرد ایفا مطبوعات را ژاپن در بیسبال ورزش شدن همگانی در نقش که مهمترینطوريبه

نه  مسئله، این. گرفت شکل بزرگی جنبش با ورزش پوشش؛ چنان که پرداختند رقابت به ورزشی صفحات

  )2005هوم، (. داشت تأثیر نیز میدانی دوو شنا و چون ییهارشته در بلکه بیسبال، روي بر تنها

 از که حاکی تحقیق منابع بررسی وها نقش روزنامه و کارکردها درباره متفاوت و متعدد نظرات به توجه با

کشور  سراسري هايبخش ورزشی روزنامه مطالب خصوص تحلیل محتواي در تحقیقی کنون تا است آن

 هايروزنامه ورزشی تحلیل محتواي بخشبه  پژوهش این ،است نشده انجام )هاي غیرورزشیروزنامه(

 جوان، اعتماد، ابرار ،جمهوري اسالمی ،نشیجام جم، اطالعات، آفر ران،یا ،يهمشهرپرشمارگان  سراسري

هاي هاي ورزشی، جنسیت، ورزش معلولین، انواع رشتههاي ورزش کشور، لیگبا تأکید بر مؤلفه و رسالت

  .پرداخت 1391در سال  هاي سنیرده و  ورزشی، مناطق جغرافیایی
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  شناسی پژوهشروش 

ها به روش داده .توا انجام شده استصورت تحلیل محبوده که بهتوصیفی  نوعاز  حاضر روش تحقیق

  . باشدمینگر گذشتهاز نظر رویکرد زمانی،  وشده،  آورياي جمعاسنادي و کتابخانه

در کنار که  رگان کشور بودندده روزنامه سراسري پرشما 1391آرشیو سال  ،جامعه آماري این پژوهش

با استفاده از   - دندشران اینترنتی استفاده میکشور توسط کارب يهاروزنامه دیگربیشتر از شمارگان بودن، پر

کشور را نسبت به تعداد مراجعات توسط کاربران  يهاها در بین کل سایترتبه روزنامه، 1سایت الکسا

   .شداینترنتی مشخص 

 2هر چهار فصل سال،  ازکه  صورت این به ؛شد استفاده اي تصادفی چندمرحله روش از ،گیرينمونه براي

ها براي هر که مجموع روزنامه روز 3و از هر هفته  هفته 3از هر ماه  ر تصادفی انتخاب شد وماه به طو

هاي منتشر شده در نیمه اول سال روزنامه ،همچنین. شماره انتخاب شد 90شماره و براي هر ماه  30هفته 

 از ،مجموع رد. شدانتخاب هاي منتشر شده در روزهاي زوج در روزهاي فرد و نیمه دوم سال روزنامه

   .شد انتخاب روزنامه 720تعداد  شمارگان، 2900 جامعه حدود

 ها از برگۀ کدگذاريآوري دادهبراي جمع استفاده شده است و براي تحلیل محتوا از تحلیل محتواي کمی،

. استفاده گردید ،شدساخته محقق توسط ) متغیر(و واحدهاي تحلیل با توجه به دستورالعمل کدگذاري که 

هاي رشته«ضریب قابلیت اعتماد براي متغیرهاي . استفاده شد از آزمون اسکاتپایایی  ضریبتعیین ي برا

از  5/91و  1/87،  89به ترتیب مقدارهاي  کهمحاسبه شده » هاي سنیرده«و »  تصاویر ورزشی«و » ورزشی

 اهداف با مطابقت جهت در انتخابی هايو مقوله متغیرها  اعتبار تعیین براي .گردیدفرمول اسکات استخراج 

 و توزیع محتوا تحلیل و کارشناسان مدیریت ورزشیاستادان  از تعدادي میان در برگۀ کدگذاري تحقیق،

  .دش تأیید نیز هامقوله روایی

هاي آمار توصیفی براي خالصه از شاخصهکه  تحلیل شد تجزیه و 20SPSS نرم افزاراستفاده ها با داده

 و اسمی سطح متغیرهاي براي که اسکوئر کاي غیرپارامتریک آماري و از آزمون هاهکردن و نمایش داد

  .استفاده شداست،  ترتیبی
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- Alexa -موجود اطالعات طبق اینترنت در را آنها جایگاه که است اینترنتی هاي وب سایت و ارزیاب المللیبین معتبر سایت وب یک الکسا 

 .کندمی ارزیابی
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  پژوهشهاي یافته

از بین  ،بررسی شده هفتصد و هفتاد و هشت خبر و هشت هزار مجموع از شده استخراج اطالعات طبق

درصد از  8/40ح ورزش کشور اي به عنوان پرخبرترین سطچهار سطح ورزش کشور، سهم ورزش حرفه

درصد از کل خبرها و  8/0درصد از کل خبرها، سهم ورزش تربیتی  3/36کل خبرها، سهم ورزش قهرمانی 

درصد از کل خبرها  3/4 ،همچنین. درصد از کل خبرها را به خود اختصاص داد 8/0سهم ورزش همگانی 

هاي ورزش خبرها بدون تأکید به سطحدرصد از کل  20/17صورت ترکیبی از هر چهار سطح ورزش و به

هاي هاي رشتهدرصد از کل اخبار، مطالب مرتبط با لیگ 1/80خبر، معادل  7035در بیش از  .خاص بود

از میان این  .هاي ورزشی دیده نشداي به لیگدرصد از اخبار، اشاره 9/19در  ،همچنین. ورزشی درج شد

و بعد از آن به ترتیب تیم ملی و  درصد 5/29تر ورزشی با هاي بر، بیشترین اخبار مرتبط با لیگخبرها

کمترین اخبار مربوط به دسته . رصد شده است درصد، 4/16هاي خارجی با درصد و لیگ 9/17المپیک با 

درصد از اخبار  4/91در و  رصد شد، درصد 5/0و  1/0معادل  ،خبر 45و  12سوم و دوم به ترتیب با 

 ،خبر، جنسیت موضوع خبر مربوط به بانوان بود 3تنها در  خبرهامیان این از . جنسیت برجسته شده است

. صورت مستقیم مربوط به آقایان بوددرصد از اخبار جنسیت موضوع خبر به 00/86که در حالی در

اي به درصد از اخبار، اشاره 9 در .انددرصد اخبار به هر دو گروه جنسیتی اشاره داشته 2در  ،همچنین

خبر درج  در مورد ورزش معلوالن، خبرهادرصد از کل  3/3خبر معادل  291تنها در  است و هجنسیت نشد

با محوریت یک رشته ورزشی تحریر و منتشر شده ) خبر 29هزار و  5(درصد از اخبار  7/97در . شده است

از میان  .تهاي ورزشی برده نشده اسخبر، نامی از رشته 351درصد از اخبار معادل  1/6در  ،همچنین .است

اند، بیشترین اخبار مربوط به ورزش فوتبال با بیش از نیمی از هاي ورزشی پرداختهکه به رشته خبرهایی

با تنها  هندبالکمترین اخبار منتشر شده نیز مربوط به ورزش ، و )خبر، 5313(درصد  5/60فراوانی کل یعنی 

 606عنوان پر مدال آورترین ورزش کشور، ورزش کشتی نیز به  .درصد اخبار رصد شد 2/0خبر معادل  18

هاي ورزشی بعد از رشته فوتبال در رتبه درصد کل خبرها رصد شده است، که در بین رشته 6/9خبر معادل 

خبر  435 برابر باهاي ورزشی که فراوانی اخبار آنها الزم به ذکر است، سایر رشتههمچنین . دوم قرار دارد

ه اخبار داخلی و درصد مربوط ب 58 .اندکل اخبار را به خود اختصاص داده درصد از 00/5، در مجموع، بوده
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که در میان این خبرها به ترتیب محل رویداد بیشتر خبرها ملی، شهري و استانی بوده  سراسري کشور بود

  .درصد اخبار منتشر شده محل رویداد آنها سایر کشورها بود 1/40همچنین . است

درصد، رده سنی در موضوع خبر قید  00/82شده در بازه زمانی مورد بررسی در منتشر  هايرخباز میان کل 

درصد اخبار اشاره شده  8/74بیشترین اشاره به گروه سنی بزرگساالن با خبرها از میان این  .شده است

در  ،همچنین .درصد دیده شد 01/0 تنها با پیشکسوتانکمترین رده سنی در موضوع اخبار مربوط به  .است

درصد به بیش از یک رده سنی  7/1ه و در ، به هیچ رده سنی اشاره نشدخبرهادرصد کل  00/18وع در مجم

  .اشاره شده است

درصد از کل تصاویر به عنوان بیشترین تصاویر چاپ شده براي رشته ورزشی  78/65تصویر معادل  2490

 21/7تصویر معادل  273، صویرت رشته ورزشی پرفوتبال بوده است و رشته ورزشی کشتی به عنوان دومین 

هاي ورزشی جودو و کاراته به عنوان کم درصد از کل تصاویر را به خود اختصاص داده است و از رشته

تصویر، معادل  115 ،همچنین. تصویر چاپ شده است 21و  9هاي ورزشی به ترتیب تصویرترین رشته

 درصد از تصاویر بدون 19/6ویر، معادل تص 234هاي ورزشی و درصد از کل تصاویر از سایر رشته 30/3

   .رشته منتشر شده است به تأکید

  هاي پژوهشبررسی نتایج آزمون تی تک نمونه مقوله: 1جدول

  آماره           

  هاشاخص

  رئکاي اسکو

)X2( 

  درجه آزادي

)df(  

  سطح معنی داري

)Sig(  

  001/0*  5  8577  ورزش يهامولفه

  001/0*  9  8687  هاي ورزشیلیگ

  001/0*  3  17495  جنسیت مطرح

  001/0*  1  7652  ورزش معلولین

  001/0*  23  71259  هاي ورزشیرشته

  001/0*  3  8815  مناطق جغرافیایی

  001/0*  8  32863  هاي سنیرده

  001/0*  22  73189  ورزشی تصاویر

  .تفاوت معنی دار است P≥05/0در سطح  *  
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 با(هاي پژوهش واحدهاي تحلیل کلیه مقوله بینن داد، نشا "اسکوئر کاي"، نتایج آزمون1جدول اساس بر

 وجود دار معنی سراسري پرشمارگان تفاوت هايدر بخش ورزشی روزنامه، ))P≥001/0(سطح معنی داري 

  .دارد

  

  گیريبحث و نتیجه

  هاي ورزش کشورمؤلفه

-همگانی ی،تربیت اصلی مؤلفۀ چهار به ورزش کشور، ورزش توسعۀ جامع نظام بنديتقسیم براساس

یکی  نظران،صاحب و کارشناسان محققان، از ايبه اعتقاد عده .شودمی تقسیم ايحرفه و قهرمانی تفریحی،

 ورزش از هدف) 1388دادار، ( .است تربیتی ورزش گرفته، قرار مورد غفلت ما کشور در که ورزش ابعاد از

   و هاروش بتوانند آنها تا است و دانشجویان آموزاندانش به ورزش علمی و عملی آموزش ،تربیتی

 و نوآوري تفکر، دهنده گسترش و یاد بگیرند را عمر طول و بدنسازي بهسازي، براي الزم هايمهارت

تواند ها میتوجه به این نکته ضروري است که ورزش مدارس و دانشگاه) 2011، 1تانگ( .باشند عمل ابتکار

زیرا امروزه ثابت شده است فضاي آموزشی ، ش در جامعه باشدزمینه بسیار مناسبی براي نهادینه کردن ورز

تر از سایر دروس در کشف و تواند بهتر و مهمکند، میکه درس تربیت بدنی و نهایتاً معلم ورزش ایجاد می

حاکی از آن است که  نتایج این پژوهش) 1391رضوي، ( .شکوفایی استعدادهاي تربیتی مفید واقع شود

باشد که درصد می 8/0ها کمتر از یک درصد حدود تی یعنی ورزش مدارس و دانشگاهتوجه به ورزش تربی

، بارفروش )1383(، کردي )1389(، علیزاده )1390(، زرکی و همکاران )1389(هاي قاسمی با نتایج پژوهش

هاي همگی نشان دهنده سهم اندك ورزش تربیتی در بین رسانه و همخوانی دارد) 2005(و هوم ) 1381(

  ، نشان )2005( 2و پیتز و پدرسون) 1389(رشی  هاي تپهنتایج پژوهش ،از سوي دیگر. باشندمعی میج

 با که است آن از متفاوت حاکی نتایج این. هاي پژوهشی در حوزه ورزش تربیتی استدهد که بیشتر مقالهمی

 هاي سراسري درروزنامه ،شودتربیتی انجام می ورزش حوزه و مطالعات فراوانی در هاپژوهش وجود اینکه

 و قهرمانان آینده شناسایی براي که است حالی در این ؛ندارند را الزم توجه به آنها خود هايمحتواي پیام

 .شروع کرد ورزش تربیتی از باید بدنی تربیت طریق سالمت از به توجه همگانی و ورزش ایجاد فرهنگ

                                                           
1- Tang 
2- Pitts & Pedersen 
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تواند در صورت گسترش و رواج آن در ش تربیتی میهاي مثبتی که ورزتوجه به نقش با) 1389قاسمی، (

در کشور حاکی از آن است که در مطبوعات کمتر و یا اصالً به  جامعه داشته باشد، متأسفانه نتایج تحقیقات

   .آن پرداخته نشده است

تحقیقات مختلف گسترش ورزش همگانی را براي سالمت جامعه و پیشرفت ورزش قهرمانی ضروري 

ورزش همگانی به واسطه افزایش سالمت و نشاط در جامعه، سبب  )1382غفوري و همکاران، (. انددانسته

برد و از این راه به وري نیروي کار جامعه را باال میشود و بهرههاي درمانی و بهداشتی میکاهش هزینه

نه و انتخابی هایی مانند مشارکت گسترده، گروهی بودن، آزاداویژگی. کندجانبه آن کمک میتوسعه همه

بودن، کم هزینه بودن، کم اهمیت بودن رقابت برد و باخت، محدود نبودن به سن، جنس، نژاد، مکان و 

و  1اسمیت( .بانشاط و شاد بودن، همگی توصیف کننده خصوصیات مختلف ورزش همگانی هستند

دهی به ورزش ریزي براي سازمانامروزه اغلب کشورهاي پیشرفته جهان در برنامه) 1998همکاران، 

هاي خالق براي رشد این کنند و همواره در حال ارائه برنامههمگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می

اند در کشور دانمارك گرایش که در پژوهشی نشان دادهطوريبه) 1391ظریفی و داودي، (؛ورزش هستند

در کشور انگلستان نیز بر اساس ) 2004، 2کولت( .مردم به ورزش همگانی، از ورزش قهرمانی بیشتر است

هاي خاص و قهرمانی سال گذشته روند شرکت در ورزش 25گزارش شوراي ورزش هاي همگانی در 

امروزه انگیزه . هاي کمتر رقابتی و تفریحی بیشتر شده استتغییر یافته است و تمایل به شرکت در فعالیت

تر و تر، قويسریع(به درجات باال و به شعار المپیک  هاي ورزشی، دستیابیمردم دنیا از شرکت در فعالیت

نیست، بلکه سالمتی، تندرستی و نشاط، برقراري روابط اجتماعی سالم و دوري جستن از بیماري ) باالتر

، علیزاده )1391(هاي امیري و همکاران نتایج بررسی ،با این حال) 1391ظریفی و داودي، ( .هاست

، رضایی )1387(، بارفروش )2009(، وارنینگ )1388(، صدیقی )1389(اسمی ، ق)1389(، تپه رشی )1389(

توجهی به ورزش همگانی نشان دهنده کم )1391(و قاسمی و همکاران ) 2004(، فینالی و همکاران )1385(

پژوهش . هاي پژوهش حاضر همخوانی داردکه با یافتههاي مسئولین است ها و صحبتو تفریحی در رسانه

توجه بخش ورزشی روزنامه هاي سراسري کشور به ورزش همگانی کمتر از یک  می دهند کهها نشان 

شاید بتوان عواملی . خالف جهت نقش مطبوعات در توسعه ورزش استاین روند، بر باشد کهدرصد می

فقدان شناخت کافی ارباب جراید ورزشی از تعریف ورزش همگانی و اهمیت آن، فقدان تأکید  :چون

                                                           
1- Smith 
2- Kolt 
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براي توسعه البته . دانستتوجهی کم را از دالیل این ها و تجاري نبودن رویدادهاي آنر مصاحبهمسئولین د

تبلیغ و تشویق بیشتر مردم از قبیل ، است شده اتی نیز ارائه هاي متفاوت پیشنهادورزش همگانی در پژوهش

، )1375دا و سیما، مرکز تحقیقات ص(و دریافت نظرهاي آنان براي بهتر اجرا شدن همگانی کردن ورزش 

غفرانی و (ها و نهادها تقویت فرهنگ ورزش همگانی، افزایش و مشارکت همکاري فعال دیگر سازمان

، توسعه و ترویج فرهنگ )1384آفرینش خاکی، (هاي جمعی و ملی ، استفاده از رسانه)1388همکاران، 

 ).1391،ظریفی و داودي(هاي ملی و مطبوعات جانبه جامعه رسانهورزش همگانی با همکاري همه

 استرالیا، کشورهاي در همگانی ورزش وضعیت در پژوهشی که به  بررسی )1390(، جوادي پورهمچنین

 همگانى ورزش توسعه اصلى از جمله عوامل دهدمی پردازد، نشاندانمارك می و مالزي، فنالند ژاپن، آلمان،

نیا پور و سمیعجوادي از این رو،. باشدهمگانى می ورزش توسعه براى سازى در این کشورها فرهنگ

 ،"هآیند هاىبرنامه و استراتژى انداز،چشم تدوین ایران و در همگانى ورزش"در پژوهشی با عنوان  )1392(

 فرهنگ ترویج آن، که راهبرد سوم هاي همگانی در کشور بیان کردندشش راهبرد را براي گسترش ورزش

 براي جمعی هايرسانه با همکاري آن،هاي د و از جمله سیاستدر جامعه بو سالمتى و تحرك و ورزش

هاي روزنامه ،با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده. باشدهمگانی می به ورزش نسبت جامعه آگاهی ارتقاي

سراسري پرشمارگان باید نگاهی نو به ورزش همگانی داشته باشند، زیرا افراد استفاده کننده از آنها عموم 

سزایی در توسعه و هاي خود نقش بهریزيتواند با توجه به اهداف و برنامهها میروزنامه اشند وبمردم می

  .پیشرفت فرهنگ ورزش به خصوص ورزش همگانی داشته باشد

 خاص و مقررات قوانین به توجه با که سازمان یافته و رقابتی ییهاورزش :از است عبارت قهرمانی ورزش

 ورزش در اجتماعی مشارکت نقش. شودمی انجام مدال یا رتبه کسب و ورزشی رکوردهاي ارتقاي براي

 ورزش فرهنگ توسعه باعث شود دهیمطلوبی سازمان نحوبه اگر که است گسترده و مهم بسیار قهرمانی

دهد نشان میها  دست آمده از پژوهشه نتایج ب) 1391هنري و همکاران، ( .شودمی آن شکوفایی و قهرمانی

که  سري به ورزش قهرمانی اختصاص داردهاي سرادرصد از محتواي بخش ورزشی روزنامه 3/36حدود 

 ،همچنین. ها به ورزش قهرمانی نسبت به دو مؤلفه قبلی توجه بیشتري دارندروزنامه روشن می سازد کهاین 

 نیز بر) 1381(افچنگی  و) 1385(رضایی  ،)2005(هوم  ،)1386(بارفروش  ،)1388(صدیقی  نتایج تحقیقات

 پژوهشی– علمی مطبوعات بررسی نتایج اما دارد، حکایت قهرمانی ورزش بر هاي جمعیرسانه بیشتر تأکید

باید ) 2005؛ پیتز و پدرسون، 1389تپه رشی، ( .اي و قهرمانی تأکید داردبر ورزش تربیتی و سپس حرفه
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 و نمایشی آوري،مدال به ماهیت  وسز یک ا ،قبلی مؤلفه دو به نسبت قهرمانی ورزش به توجه بیشترگفت 

  -آمده دست به آمار طبق -به این نوع ورزش یورزش مسئولین، به اقبال دیگر از سوي و آن بودن پرمخاطب

یکی دیگر از دالیل  البته،) 1391امیري و همکاران، (.دگردمی باز آنها مدیریتی هايدغدغه از یکی به عنوان

ف بودن برگزاري رویداد بزرگ المپیک و پاراالمپیک در محدوده زمانی تواند مصاداحتمالی این توجه می

 هاي ورزشیکنند که رسانهدر پژوهشی بیان می )1391(هنري و همکاران . باشد) 1391(پژوهش حاضر 

کشور  ورزش راه اعتالي در خود وظیفه به بتوانند تا باشند داشته قهرمانی ورزش مقوله به نو نگاهی باید

 به علم و ورزشی و ايرسانه جانبه جامعههمه همکاري با قهرمانی ورزش فرهنگ توسعه ؛ چرا کهندنمای ایفا

هاي رسانه دیدگاه، و رویکرد این با ،بنابراین) 1391هنري و همکاران، ( .پذیردمی صورت قهرمانی ورزش

 مگر کنند، اعمال یبه درست قهرمانی ورزش توسعۀ قبال در را خود سازيفرهنگ نقش توانندنمی ورزشی

 و شخصی منافع از فراتر را آن و یابد تغییر قهرمانی ورزش به ايرسانه و ورزشی مسئوالن اینکه نگرش

  )1391هنري و همکاران، ( .بپذیرند اصل یک به عنوان را ورزش راستا این و در ببینند گروهی

 و است گره خورده هارسانه نقش به زیادي اندازة تا بیستم سده در ايحرفه ورزش کامیابی و پیشرفت

احسانی و (. اندنقش کرده ایفاي ايحرفه ورزش گذاريسرمایه در هم و ترویج مورد در هم هارسانه

هاي میزان توجه بخش ورزشی روزنامهاین پژوهش،  دست آمده ازه نتایج ب بنا بر) 1388همکاران، 

آن دلیل  کهباشد می درصد  8/40حدود اي در بین چهار سطح ورزش کشور سراسري به ورزش حرفه

هاي امیري و همکاران این نتایج در بررسی. ستهاحضور بیش از حد فوتبال در اخبار ورزشی روزنامه

، رضایی )2005(، هوم )1381، 1386، 1383(، بارفروش )1388(، صدیقی )1389(، علیزاده )1391(

درصد، از کل اخبار  1/4که  هها نشان دادبررسی ،نهمچنی. نیز تأیید شده است) 1381(و افچنگی ) 1385(

  .از کل اخبار بدون تأکید بر مؤلفه است درصد 2/17بی از هر چهار مؤلفه و صورت ترکیبه

  هاي ورزشیلیگ

سراسري پرشمارگان  هايهاي ورزشی در بخش ورزشی روزنامهسهم لیگ بین دهد کهنتایج نشان می

هاي برتر ورزشی با بیشترین فراوانی مربوط به اخبار مرتبط با لیگ بدین صورت که ؛دارد وجود تفاوت

 درصد و 4/16هاي خارجی با لیگ ،درصد 9/17و بعد از آن به ترتیب تیم ملی و المپیک با  درصد 5/29

کمترین اخبار مربوط به دسته  و رصد شده کل اخبار )درصد 3/11معادل (خبر 990هاي آسیالیگ باشگاه

لیگ جام  .رصد شده است کل اخبار درصد 5/0و  1/0معادل  ،خبر 45و  12ترتیب با  سوم و دوم به
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 درصد3/2 ترین لیگ فوتبال در کشور هستند که جمعاًآزادگان و جام حذفی در کشور بعد از لیگ برتر مهم

هاي باشد که روزنامهدست آمده حاکی از این میه نتایج ب. انداز کل  اخبار را به خود اختصاص داده

- هاي ورزشی بیشتر توجه خود را به لیگ برتر فوتبال معطوف داشته و دیگر لیگسراسري نیز مانند روزنامه

هاي لیگ برتر به طور تواند این باشد که بازيمی آن یکی از دالیل -توجهی قرار گرفته استها مورد بی

  .شودپیوسته در تمام طول سال برگزار می

که زمینه ساز  هاي قهرمانی کشور بازي .است هاي قهرمانی کشوردر کشور بازي هاي مهم یکی دیگر از لیگ

لیگ قهرمانی کشور با توجه . بازي هاي بین الملی است نیز مورد کم توجهی روزنامه هاي قرار گرفته است

بار از اخ درصد4/16هاي خارجی که  در مقایسه با لیگی تواند در ورزش کشور داشته باشد، به تأثیري که م

که نشان دهنده  را به خود اختصاص داده استاخبار رصد شده  درصد3/1فقط  ،را به خود اختصاص داده

آن هم بیشتر در مورد لیگ  -ها به مسابقات قهرمانی کشور نسبت به لیگ هاي خارجی کم توجهی روزنامه

  . می باشد -هاي خارجی فوتبال کشور

 ایسنا، ایرنا، هاي خبرگزاري ورزشی اخبار محتواي و ساختار همقایس و نتایج تحقیق حاضر با نتایج بررسی

بیشترین فراوانی مربوط به اخبار مرتبط با لیگ هاي برتر ورزشی با که نشان داد  1388در سال  مهر و فارس

درصد بوده  1/0خبر و کمتر از  3و  5کمترین اخبار مربوط به دسته دوم و سوم به ترتیب با  ودرصد  6/59

در گزارش خود از تحلیل ) 1388و  1389(بارفروش ، همچنین )1389صادقی مقدم، . (خوانی داردهم ،است

لیگ برتر ایران، حجم زیادي از موضوع مطالب نشریات ورزشی محتواي نشریات ورزشی بیان می کند که 

  .را به خود اختصاص داده است

جذابیت بازي هاي لیگ برتر، برگزاري به لیگ برتر بتوان شاید از دالیل این همخوانی در خصوص توجه به 

یکی از دالیل حجم  ،همچنین. این بازي ها اشاره کردآنها به طور پیوسته در طول سال و اقتصادي بودن 

مصادف بودن برگزاري رویداد بزرگ زیاد اخبار مربوط به تیم ملی و المپیک در پژوهش حاضر می تواند 

  .پژوهش حاضر باشدالمپیک و پارالمپیک در محدوده زمانی 

جام عالوه بر لیگ برتر به سایر رقابت هاي کشور همچون  بنابراین الزم است تا روزنامه هاي سراسري

  .نیز توجه بیشتري کنند و نسبت به انعکاس مطلوب تر اخبار این رقابت ها اقدام کنند... ، دوم وآزادگان

  جنسیت 
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 تداوم و خانواده تشکیل و تربیت اصلی بار که ددهن می تشکیل را عظیمی قشر اي جامعه هر در زنان

 روحی نتیجه در و جسمی نظر از اي جامعه زنان اگر بنابراین،. دارد زیادي بستگی آنها به خانوادگی زندگی

 نتایج ،حال این با )1375آقاجانی، (.دید توان می جامعه و خانواده در را آن اثر ،نباشند مناسبی شرایط در

 ورزش سهم که صورتی در ،است بانوان در این تحقیق ورزش براي درصد 3 از کمتر سهمی دهنده نشان

 جنسیت بر تأکید بدون اخبار درصد 6/8 و جنسیت دو هر به اخبار، درصد 5/2 و درصد است  86 مردان

، )1385(همکاران  و تجاري ،)1386( بارفروش ،)2005(پالیمر  تحقیقات با بخش این نتایج .ارائه شده اند

 ، همخوانی)2010(اوگاز   و کمیل و) 2011(کالویو  و ، کیان)2012( همکاران و ، فرزالیپور)1388(اسمی ق

 در زیادي بالقوه نقش گروهی هاي رسانه که دریافت پژوهشی در) 1387( مشهدي مهدویان ،همچنین. دارد

 مطلوب و موجود وضعیت نکنند و بی نمی ایفا درستی به را خود نقش این دالیلی به و دارند بانوان ورزش

 80در یک بررسی روي  ،همچنین. دارد وجود معناداري تفاوت بانوان ورزش در گروهی هاي رسانه

. باشند درصد از مطالب روزنامه ها می 9کشور جهان معلوم شد زنان ورزشکار تنها موضوع  22روزنامه از 

ورزش و رسانه نشان می دهند که از دیدگاه در فراتحلیل مطالعات  )1391(آقاپور و زارع پور )2011تافت،(

. درصد است 1/1ورزش بانوان  برايکارشناسان، زمان صرف شده مطبوعات ورزشی، رادیو و تلویزیون 

 معضلی بانوان ورزش از نامتعادل اي رسانه پوشش که بیان داشته نیز) 2006(انگلستان  زنان ورزشی سازمان

 کم بسیار مردان مقابل در زن ورزشکاران اي رسانه پوشش و تندآن هس دچار نیز غربی کشورهاي که است

نشان داد که هر چند با گذشت زمان  )2011(ق ونبرگ نتیجه تحقی. محورند -مرد اغلب ها رسانه و است

نشریات بیشتر از قبل به زنان توجه می کنند، اما تمرکز آنها بر جاذبه هاي جنسی زنان ورزشکار بیش از 

از این امر به عنوان امتیازي براي ارتقاي درآمدهاي  ،ت هاي ورزشی آنهاست و در واقعتوانایی و مهار

هاي  کم توجهی به ورزش بانوان در رسانه دالیل شاید از. تجاري و توسعه بازاریابی خود بهره می گیرند

 ايرویداده انعکاس در ها روزنامه توجهی بی و ورزشی هاي صحنه در بانوان کمرنگ حضور به جمعی

تحلیل محتواي "نیز در تحقیقی با عنوان  )1385(رضایی  )1388 همکاران و احسانی(.بازگردد بانوان ورزش

دریافت که نوع و مقدار پوشش رسانه اي در برگیرنده زنان ورزشکار با شرایط  "روزنامه هاي ورزشی

مسابقات  اهمیت سطح نیز )2002( همکاران و وینستهمچنین  .ها ارتباط دارد حجم فعالیت و پوشش آن

 زنان دریافتند که به طوري ؛نددعنوان عاملی اثر گذار بر پوشش خبري ورزش بانوان مطرح کر به را

 هاي عکس و مطالب حجم کنند، می شرکت المپیک چون معتبري و مهم مسابقات در وقتی ورزشکار
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 کم که در پژوهشی دریافت )1383(همچنین زندي . شود می بیشتر مسابقات دیگر از آنها به یافته اختصاص

 ورزش نازل سطح مثل را مختلفی دالیل کارشناسان. است موجب بی رونقی آن شده زنان ورزش به توجهی

 از صالح ذي هاي ارگان حمایت عدم زنان و ورزش براي سازي فرهنگ عدمها،  رشته از بسیاري در

 کردن تر فعال در زیادي نقش گروهی هاي رسانه اینکه به توجه با ولی. اند کرده اعالم زنان قهرمانی ورزش

 حاضر، ضعیف وضعیت به باتوجه و دارند بانوان ورزش اي حرفه و قهرمانی تربیتی، همگانی، ورزش

ناگزیر از بازنگري در برنامه ها و اتخاذ  ،جایگاه رسانه اي يورزش زنان براي خروج از این وضعیت و ارتقا

 باید ورزشی هاي رسانه. ستد تعامل هرچه بیشتر با رسانه هایجاراهکارها و راهبردهایی در جهت ا

 اعتالي به و نندک استفاده خود جایگاه این از بتوانند تا باشند داشته خود هاي برنامه در اساسی بازنگري

  . نمایند کمک بانوان ورزش

 ورزش معلوالن

از . درصد جمعیت جهان اعالم کرد 10، آمار افراد معلول جامعه را 1982سازمان بهداشت جهانی در سال 

درصد جمعیت  10میلیون فرد معلول در دنیا وجود دارد که  600طرفی، طبق اعالم بانک جهانی، حدود 

درصد در جوامع در حال توسعه زندگی می کنند که اگر خانواده  80جامعه جهانی می باشد؛ از این تعداد، 

هاي  تحت تأثیر حاشیه به طور مستقیممردم جهان درصد  25حداقل  ،هاي معلوالن را هم حساب کنیم

با این حال از جمله عرصه هایی که در جامعه ما کمتر مورد توجه  )1390اردستانی،.(گیرند معلولیت قرار می

ورزش جانبازان و معلولین است که علی رغم آنکه بیشتر از سایر رشته هاي ورزشی حائز  ،قرار گرفته است

به  ؛که بایسته و شایسته است در جامعه مورد توجه قرار نگرفتندچنان  ولی آن ،تمدال و نشان گردیده اس

 3/3تنها در  ،در پژوهش حاضر خبر رصد شدههفتصد و هفتاد و هشت  و هشت هزاراز میان که  طوري

که نشانگر سهم بسیار اندك ورزش  خبر درج شده است در مورد ورزش معلوالن، خبرهادرصد از کل 

به خصوص با توجه به  - باشد اخبار ورزشی روزنامه هاي پرشمارگان سراسري کشور میمعلولین از 

زاده و همکاران  تحقیق قلی )1391.(مصادف بودن رویداد بزرگ پاراالمپیک با محدوده زمانی تحقیق حاضر

در  تحلیل محتواي مطبوعات ورزشی با رویکردي بر ورزش همگانی، جانبازان و معلولین"با عنوان  )1390(

این در . درصد بوده است 22/0نشان می دهد میزان توجه به ورزش جانبازان و معلولین تنها  "1389بهار 

ارزیابی نگرش معلوالن و جانبازان " ، در تحقیقی با عنوان)1390(ست که شریفی مقدم و همکاران ا حالی

، "علوالن و جانبازاننسبت به نقش رسانه ها و سازمان هاي ورزشی در جهت توسعه ورزش همگانی م
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توانند باعث تغییر نگرش مردم و افزایش  می )تلویزیون، رادیو، نشریات(جمعی  نشان دادند که رسانه هاي

 ، در پژوهشی با عنوان)1390(اران صادقی و همک ،همچنین .آن ها نسبت به ورزش معلولین شوندآگاهی 

، نشان دادند که آگاهی "اي جسمانی و ورزشعوامل مؤثر در گرایش جانبازان و معلوالن به فعالیت ه"

خانواده ها از منافعی که ورزش و فعالیت بدنی در تأمین سالمت جسم و روح معلوالن دارد، بیشتر از طریق 

  .رسانه ها افزایش می یابد

یکی از هزاران دلیل این بی توجهی این است که این مقوله مورد اهتمام نهادهاي مؤثر و تأثیر گذار در 

در  2011در مبحث ورزش معلولین در سال  "همه براي ورزش همگانی"در کنفرانس . معه نبوده استجا

اروپا از کشورها خواسته شد تا بهترین راه کار را براي افزایش شرکت کنندگان معلول در ورزش پیشنهاد 

 13ر جامعه بود که توسط دهند، که اولین مورد از بهترین راه کارها، ارتباط، اطالع رسانی و آگاه سازي بیشت

مطبوعات که  داددر رساله دکتراي خود نشان  )1387(سمی قا ،همچنین )1390اردستانی، .(کشور ارائه شد

  .ورزشی باید در نوع نگاه خود به ورزش معلولین تغییر ایجاد کنند

  رشته هاي ورزشی

، یافته ها نشان می دهد که بیشترین اخبار برحسب موضوع ورزشی خبر خبرهافراوانی در خصوص 

ورزش  درصد از اخبار بررسی شده می باشد و در رده بعدي 5/60ورزشی مربوط به ورزش فوتبال شامل 

 به توجه با آمار این. ی شده را به خود اختصاص داده استدرصد از اخبار بررس 9/6کشتی قرار دارد که 

محسوب  پایین بسیار درصدي این رشته آوري همچنین مدالورزش اول کشورمان است و  ،اینکه کشتی

درصد از اخبار را به  1/3و  6/3که به ترتیب  والیبال و بسکتبال قرار دارند در رده سوم و چهارم . شود می

هاي مدال آور کشورمان به  و رشته هاي وزنه برداري و تکواندو به عنوان رشتهاند  خود اختصاص داده

درصد از اخبار را به خود اختصاص داده اند و در رده هفتم و هشتم قرار  4/1و  8/1با  ترتیب سهمی برابر

سهمی اندك در بخش ورزشی روزنامه هاي سراسري  این رشته ها آوري دارند که باز هم با توجه به مدال

شد و با درصد از اخبار بررسی شده می 2/0هندبال شامل کمترین اخبار ورزشی مربوط به ورزش  .دارند

 8/2درصد دارند به جز فوتسال که سهمی  2هرکدام سهمی کمتر از  3سایر رشته هاي قید شده در جدول 

    درصد اخبار ورزشی مورد بررسی به سایر  00/5 ،همچنین. درصدي را به خود اختصاص داده است

هاي برده نشده  نامی از رشتهدرصد از اخبار  1/6اختصاص دارد و در  3رشته هاي قید نشده در جدول 

   .است
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اندك است و توجه به ورزش هاي مدال آور نسبت به ورزش فوتبال بسیار یافته ها حاکی از آن است که 

توان گفت که مورد بی توجهی روزنامه هاي سراسري قرار گرفته اند، به خصوص اینکه ، می در واقع

 2012ار آفرین براي کشورمان در المپیک هایی چون کشتی، تکواندو و وزنه برداري از رشته هاي افتخ رشته

جزء اخبار بررسی شده در این تحقیق  2012بودند و با توجه به اینکه اخبار مربوط به المپیک و پاراالمپیک 

  .شد می باشد انتظار می رفت که حجم بیشتري از اخبار روزنامه ها به این رشته ها اختصاص داده می

روزنامه  9تیتر از مجموع  4056که  )1388(لقاسمی و همکاران اابو گزارش تحلیل محتواي نشریات ورزشی

  . ورزشی را مورد بررسی قرار داده بود نیز نتایج مشابهی نشان داد

درصد  85، نشان داد که "بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور"عنوان  با، در تحقیقی )1383(کردي 

) 1382(، رهنما همچنین .غیر فوتبال پرداخته بودند درصد به رشته هاي13مطالب فقط به فوتبال پرداخته و 

به این نتیجه رسید که تقریباً نصف خبرهاي پخش شده از اخبار ورزشی سیما مربوط به ورزش فوتبال بوده 

 و، سه، پنج و خبر تلویزیون ایران همنتایج تحلیل محتواي برنامه هاي ورزشی شبکه هاي یک، د. است

ال با بیشترین مدت زمان نمایش در رتبه اول، ورزش همگانی با تفاوت زیادي دهد که رشته فوتب نشان می

  )1389کرمی، .(رزشی کشتی در رتبه سوم قرار دارددر رتبه دوم و رشته و

درصد از  54هاي پرشمارگان کشور به طور میانگین   ، در تحقیق خود نشان داد روزنامه)1381(افچنگی 

 7اند، در حالی که ورزش هاي دیگر هیچ کدام از میانگین  صاص دادهمطالب ورزشی خود را به فوتبال اخت

  . درصد در روزنامه هاي مورد بررسی فراتر نرفته اند

 ،توجه بیش از اندازه به فوتبال و بی توجهی به سایر رشته ها فقط در رسانه هاي کشورمان موج نمی زند

، )2010( 1کمیل و اوگاز. ین چنین استبلکه تحقیقات نشان می دهد که در رسانه هاي خارجی نیز ا

هدف این مطالعه بررسی . انجام دادند "پوشش هاي ورزشی در روزنامه هاي ملی ترکیه"پژوهشی با عنوان 

مقاله برتر در روزنامه هاي  جنمونه تحقیق شامل پن. نحوه انعکاس خبرهاي ورزشی در روزنامه هاي ملی بود

با بررسی اخبار منتشر شده در این . ین اخبار ورزشی را پوشش می دادندمیلیت، سبا و تایمز بودند که بیشتر

مقاله، معلوم شد فوتبال بیشترین بخش پوششی را به خود اختصاص داده است و به دنبال آن بسکتبال،  جپن

بوط به که کمترین پوشش خبري مر نشان داد این تحقیق . قرار می گرفتند 2و  1والیبال و مسابقات فرمول 

                                                           
1
- Cemil & Oguz 
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تمرکز بر اخبار ورزشی "، در پژوهشی با عنوان )2011( 1همچنین تافت .تی و وزنه برداري می شدکش

اظهار داشتند ستاره هاي فوتبال و عملکرد آنها بیشتر صفحات و ستون ها را به خود اختصاص  "ها روزنامه

  .داده اند

ذابیت زیاد آن در بین مخاطبان از دالیل توجه بسیار زیاد رسانه ها به ورزش فوتبال ، تجاري بودن و ج

مدیران رسانه ها باید توجه اما  ،ي هستند که مردم خواهان آن هستندرسانه ها به دنبال اخبار قطعاً. است

بعضی وقایع نسبت به سایر وقایع و ترویج رسانه ها نقش فوق العاده اي در برجسته سازي داشته باشند که 

  .دارند

درصدي از بخش ورزشی  4/1دو و میدانی به عنوان ورزش پایه سهمی  یافته ها نشان می دهد که ورزش

     که درصدي بسیار پایین محسوب روزنامه هاي سراسري مورد بررسی را به خود اختصاص داده است

 بین زنان، در ماده 23و  مردان بین در مختلف مادة 24 وجود دلیل به می شود به خصوص اینکه این رشته

 نیمه استقامت، سرعت، دوهاي انواع از برخورداري می باشد و با المپیک در یین کنندهتع جایگاهی داراي

از رویدادهاي  فراوانی هاي مدال چندگانه، و پیاده روي ها، پرش پرتاب ها، امدادي، ماراتن، استقامت،

ار آفرین براي نخستین بار براي کشورمان افتخ 2012است و در المپیک سال  جاي داده خود در المپیک را

  .  بوده است

) پرتاب و پرش دویدن، رفتن، راه( رشته این فعالیت هاي که چرا ،می نامند ها ورزش مادر را دو و میدانی

ورزشی  هاي رشته سایر مقدمه توسعه می تواند آن توسعه و بوده انسان هر ابتدایی فعالیت هاي از بخشی

رسانه ها توجه بیشتري را در خصوص ترویج و توسعه بنابراین الزم است تا  )1387رمضانی نژاد، .(باشد

  .این رشته داشته باشند

، نشان داد که عدم انعکاس مسابقات دو و میدانی از سوي صدا و سیما و رسانه ها، یکی از )1385(کیهانی 

 .و و میدانی، عالقه اي نشان ندهندعواملی است که سبب شده، بسیاري از باشگاه ها به حضور در لیگ د

دهد که سهم  ، نشان می1380بررسی اخبار خبرگزاري رسمی جمهوري اسالمی ایران در سال  ،مچنینه

ین در حالی است که ا) 1382سازمان تربیت بدنی،( ،باشد درصد از اخبار می 25/5ورزش دو و میدانی تنها 

یدانی کشور بر م و در تحقیقی رسانه هاي گروهی را به عنوان عاملی مهم در توسعه دو )1387(شعبانی 

                                                           
1
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ه شمرد و نقش آن را در هموار سازي و بر طرف کردن چالش هاي پیش روي این رشته مهم تلقی کرد

  .است

 جانبۀ همه همکاري کشور نیازمند سراسر در ورزشی هاي ترویج انواع رشته و با توجه به اینکه توسعه

اگر بازي هاي والیبال،  Tاست غاتیتبلی هاي آگهی و شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات گروهی هاي رسانه

شد، بالطبع   منعکس می ها هم لحظه به لحظه توسط رسانه و غیره میدانی، بوکس، وزنه برداري  و کشتی، دو

ورزشکاران در رسد  به نظر میاما . این رشته ها هم می توانستند ورزشگاه ها را پر از تماشاگر کنند

 .مگر زمانی که به قهرمانی برسند ،رسانه ها جایگاهی ندارند هاي غیرفوتبالی ماه ها و سال ها در رشته

هاي کشور را باید جهت توجه بیشتر به رشته هاي مختلف ورزشی ترغیب کرد و آن ها را  رسانه ،بنابراین

  .هاي پایه و همچنین رشته هاي مدال آور سوق داد توجه به رشتهسوي از توجه بیش از حد به فوتبال به 

  ییمناطق جغرافیا

سراسري پرشمارگان  هاي مناطق جغرافیایی مطرح در بخش ورزشی روزنامه یافته ها نشان می دهد، بین

درصد  60 خبر رصد شده،هفتصد و هفتاد و هشت   و هشت هزاراز میان  که به طوري؛وجود دارد تفاوت

داد آنها سایر اخبار منتشر شده محل روی درصد 40 ومربوط به اخبار داخلی و سراسري کشور بوده است 

و  )9/0(، شهري )3/58(است و در میان اخبار داخلی به ترتیب محل رویداد بیشتر خبرها ملی کشورها بوده 

، )1389(، و صادقی مقدم )1368،1388،1389(، بوده است که با نتایج گزارش بار فروش )6/0(استانی 

 .همخوانی دارد

ر سطح شهري و استانی مورد بی توجهی روزنامه هاي یافته ها نشان می دهد که رویدادهاي د ،در واقع

سراسري قرار گرفته اند، این در حالی است که ورزش ها به ترتیب از سطح شهري و استانی شروع و به 

 ورزش هاي ملی و فراملی می رسد که این نکته نشان دهنده اهمیت ورزش هاي مناطق شهري و استانی 

بی توجهی به پایه هاي ورزش کشور  ،به ورزش هاي شهري و استانیبی توجهی  به بیان دیگر،. می باشد

قاسمی  ،همچنین. استزمینه ساز ورزش هاي ملی و فراملی ورزش هاي شهري و استانی چرا که  ،می باشد

دهند که   ، نشان می"توسعه ورزش از طریق تلویزیون در ایران"، در پژوهشی با عنوان )1386(و همکاران 

بندي مؤلفه هاي  و محلی بیشترین اولویت را بعد از ورزش هاي همگانی، در اولویت توسعه ورزش بومی

آقاپور و . ورزش در وضع مطلوب براي توسعه ورزش از طریق تلویزیون را به خود اختصاص داده بودند
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دهند که یکی از نقاط ضعف و  ، نیز در فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه نشان می)1391(زارع پور 

  . ردهاي منفی رسانه اي انعکاس اخبار ورزشی مربوط به پایتخت و فراموشی تیم هاي شهرستانی استعملک

نتایج تمام این پژوهش ها نشان دهنده اهمیت ورزش هاي مناطق شهري و استانی می باشد که با توجه به 

ها در  م است رسانهالز ،بنابراین. نتایج این پژوهش و پژوهش هاي دیگر مورد بی توجهی قرار گرفته است

هاي سنتی  ورزش به اقلحدخصوص  انعکاس اخبار شهرستان ها و استان ها توجه بیشتري داشته باشند و 

نشان دهنده فرهنگ و آداب رسوم آن منطقه  وو محلی که در شهر ها و استان هاي مختلف برگزار می شود 

 .در پی داردي فرهنگی و اجتماعی نیز کارکردها ،که عالوه بر توسعه ورزش همگانی نمایندتوجه  ،است

  رده هاي سنی

 سراسري پرشمارگان تفاوت هاي رده هاي سنی مطرح در بخش ورزشی روزنامه نتایج نشان می دهد، بین

بیشترین اشاره به  ،منتشر شده در بازه زمانی مورد بررسی هايرخباز میان کل  بدین صورت که ؛دارد وجود

تنها  پیشکسوتانکمترین اخبار مربوط به رده سنی بوده است و درصد اخبار  8/74گروه سنی بزرگساالن با 

سرمایه هاي پنهانی محسوب  ،این در حالی است که پیشکسوتان ورزشی ؛درصد دیده شده است 01/0 با

  می شوند که به رغم قابلیت هاي بسیار براي نقش آفرینی در پیشرفت و ارتقاي جایگاه این بخش، مورد 

  .روزنامه هاي سراسري قرار گرفته اند بی توجهی

درصد از اخبار را به خود  00/1و  3/2، 2/2، 1/0نونهاالن، نوجوانان، جوانان وامید به ترتیب رده هاي سنی 

و در ، به هیچ رده سنی اشاره نشده خبرهادرصد کل  00/18در مجموع در  ،همچنین. اختصاص داده اند

یافته ها نشان می دهد که اخبار ورزش  ،در واقع. اره شده استدرصد به بیش از یک رده سنی اش 7/1

هاي سنی مورد  بزرگساالن بیشترین سهم از اخبار ورزشی را به خود اختصاص داده است و دیگر رده

  .توجهی این روزنامه ها قرار گرفته اند بی

ایران که به صورت  در تحلیل محتواي برنامه هاي ورزشی شبکه هاي یک، دو، سه، پنج و خبر تلویزیون

، صورت گرفت، نتایج نشان می دهد که بیشترین مدت )1389(تمام شماري به مدت چهار ماه توسط کرمی 

صادقی مقدم  ،همچنین .درصد اختصاص داده شده است 6/86زمان نمایش به رده سنی بزرگساالن با 

 نشان  1388در سال  مهر و ارسف ایسنا، ایرنا، هاي خبرگزاري ورزشی اخبار محتواي ، در تحلیل)1389(

بیشترین اشاره به گروه سنی  ،از میان کل اخبار منتشر شده در بازه زمانی مورد بررسیمی دهد که 

 2کمترین رده سنی در موضوع اخبار مربوط به نونهاالن با تنها می باشد و درصد اخبار  4/93بزرگساالن با 
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درصد کل 9/13خبر، معادل  724در مجموع در  ،همچنین .می باشددرصد  04/0خبر و درصدي حدود 

  . اخبار، به هیچ رده سنی اشاره نشده است

رشد و شکوفایی استعدادهاي ورزشکاران در سنین پایه الزمه موفقیت آنان در سنین با توجه به اینکه 

غ راه آینده و همچنین با توجه به اینکه تجربه پیشکسوتان چرا بزرگسالی از جمله در رده هاي قهرمانی است

است و استفاده ورزشکاران، مسئوالن و دست اندرکاران ورزشی از تجارب پیشکسوتان ورزش عامل 

موفقیت و پیشرفت در فعالیت هاي آنان است، الزم است تا رسانه ها سهم بیشتري از اخبار ورزشی را به 

  . این گروه ها اختصاص دهند

  تصاویر ورزشی

، یافته ها نشان می دهد که بیشترین خبرها ورزشیرشته وضوع برحسب م تصاویرتوزیع در خصوص 

تصاویر بخش ورزشی روزنامه هاي سراسري پرشمارگان مورد بررسی به ورزش فوتبال اختصاص دارد که 

در رده بعدي . تصویر را به خود اختصاص داده است 2490درصد از تصاویر، مطابق با  78/65حدود 

تصویر را به خود اختصاص داده است که  273درصد از تصاویر، مطابق با  21/7ورزش کشتی قرار دارد که 

در رده سوم و چهارم والیبال و بسکتبال قرار دارند که به . با اختالف بسیار زیادي در رده دوم قرار دارد

و وزرنه  اند تصویر را به خود اختصاص داده 114و  144درصد از تصاویر، مطابق با  01/3و  8/3ترتیب 

داري و تکواندو به عنوان رشته هاي افتخار آفرین کشورمان در رده هاي هفتم و هشتم قرار دارند و به بر

هاي قید شده در جدول  درصد از تصاویر را به خود اختصاص داده اند و سایر رشته 61/1و  06/2ترتیب 

 ،همچنین. ي دارددرصد 21/2به جز ورزش فوتسال که سهمی  -درصد دارند 2هر کدام سهمی کمتر از  3

درصد از تصاویر را به خود اختصاص داده اند و  03/3، 3سایر رشته هاي ورزشی قید نشده در جدول 

  .درصد از تصاویر به هیچ کدام از رشته هاي ورزشی تأکید نداشته است 19/6

ل محتواي این یافته ها که از تحلی. ، نتایج مشابهی را نشان می دهد)1389(یافته هاي گزارش بارفروش 

درصد عکس هاي چاپ شده  79به دست آمده، نشان می دهد که  1388نشریات ورزشی سه ماهه چهارم 

 5/6درصد و کشتی با  1/12در نشریات مورد بررسی مربوط به رشتۀ فوتبال بوده است و سایر رشته ها با 

واي سه ماهه سوم نشریات نتایج گزارش بارفروش از تحلیل محت ،همچنین. درصد در ردة بعدي قرار دارند 

درصد عکس هاي چاپ شده در نشریات مورد بررسی مربوط به رشتۀ  1/80دهد که  ورزشی نشان می

تحقیقات .درصد در ردة بعدي قرار دارند 1/6درصد و کشتی با  11فوتبال بوده است و سایر رشته ها با 
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کانادا و انگلیس با عنوان پوشش روزنامه  ، در زمینه روزنامه هاي ورزشی آمریکا،)2003(ایمولد و همکاران 

از رقابت هاي ورزشی زنان در ورزش هاي انتخاب شده در صدمین سالگرد بازي هاي المپیک نشان داد که 

ورزش هاي مناسب جنس یعنی ژیمناستیک، شنا و تنیس بیش از رشته هاي نامناسب جنس مثل والیبال، 

شتند و حتی تعداد عکس هاي این گروه به دلیل جذابیت هاي فوتبال، هاکی و سافتبال انعکاس تصویري دا

  .جنسی بیش از تعداد میانگین عکس در صفحات اول و دیگر صفحات ارائه شده بود

  نتیجه گیري کلی

هاي سراسري در انعکاس مطالب و اخبار ورزشی بسیار ضعیف  دهد که روزنامه نتایج پژوهش نشان می

ه فوتبال، به خصوص فوتبال لیگ برتر از ترویج و توسعه سایر رشته ها عمل کرده و با توجه بیش از حد ب

در توجه به ورزش هاي شهرستان ها، استان ها، رده هاي سنی پایه، ورزش هاي  ،همچنین. بازمانده است

بانوان و معلولین ضعیف عمل کرده است و در بین چهار سطح ورزش کشور بیشتر توجه روزنامه ها مربوط 

همگانی مورد کم توجهی قرار گرفته است،  اي و بانوان بوده و ورزش هاي تربیتی و  ي حرفهبه ورزش ها

به . است وابسته تربیتی هاي ورزش و همگانی ورزش به موفق اي حرفه و  قهرمانی ورزش که صورتی در

 نتایج بدست آمده نشان می دهد بیشتر مطالب بخش ورزشی روزنامه هاي سراسري مربوط به ،کلی طور

نتایج و اتفاقات لیگ برتر فوتبال و بازیکنان آن می باشد و به توسعه ورزش در تمام افراد جامعه به عنوان 

با  ،بنابراین .ي خود می باشد استفاده نکرده استرسانه جمعی که داراي مخاطبان و مزیت هاي خاصی برا

ن، الزم است تا روزنامه ها در توجه به اهمیت توسعه ورزش و نقش رسانه ها در توسعه کمیت و کیفیت آ

باید نقش دانش آموختگان  ،از سوي دیگر. انتخاب و نگارش اخبار خود حساسیت بیشتري به خرج دهند

اخبار و مطالب ورزشی روزنامه ها افزایش  بررسی و تأییدروند  تربیت بدنی و متخصصین این حوزه در

 .یابد
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 منابع

 زارش تحلیل محتواي نشریات گ") 1388(،مریم و صدیقی،فاطمه قاسمی، مهتاب؛ مرجان مسعوديابوال

  .سازمان تربیت بدنی  گروه تحلیل محتواي ".ورزشی

 ،ورزش نقش" )1388( فرزام فرزان، هاشم و چیان، کوزه اسماعیل؛ شریفیان، افشار؛ هنرور، محمد؛ احسانی 

 .22:  شماره .ورزشی علوم در پژوهش ."مسلمان زنان ورزش گسترش و رشد در اي حرفه

  اولین  ".ورزش همگانی جانبازان و معلوالن نگاهی به چشم انداز توسعه" )1390(اردستانی،عباس

همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین فدراسیون ورزش هاي جانبازان و 

 .معلولین

  طالب ورزشی در تجزیه و تحلیل م :تصویر ورزشی در روزنامه هاي ایران" )1381(افچنگی،محمود

پایان نامه  ".79و  74ایران، همشهري، اطالعات، کیهان در سال هاي  هاي ابرار،  روزنامه

 .علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبایی ،کارشناسی ارشد

 شناسایی دیدگاه اعضاي انجمن هاي " )1391(فروزه، محمد صادق؛ حمیدي، مهرزاد و الهی، علیرضا ا

 .رتباطیفصلنامه پژوهش هاي ا ."ه ها در خصوص رویکرد رسانه ها به ورزشورزشی دانشگا

 .)69پیاپی(1سال نوزدهم، شماره

 نظران، صاحب متخصصان، دیدگاه از همگانی ورزش توسعه هاي راه" )1384( کریم خاکی، آفرینش 

  .اسالمی آزاد دانشگاه انتشارات: تهران دکترا، رساله. "ورزشکاران و مربیان

 ،پایان و مقاله ده ارزیابی: رسانه و ورزش مطالعات تحلیل فرا ")1391( پور،ساجده زارع مهدي و آقاپور 

 .13پیاپی شماره ،1شماره ،7دوره .فارسی نسخه-رسانه جهانی مجله. "نامه

 ارشد، کارشناسی نامه پایان ."ورزشی مطبوعات در بانوان نقش بررسی " )1375( نوشین چوبر، آقاجانی 

 .اسالمی دآزا دانشگاه

  رسانه و توسعه مشارکت  ")1391(و راغب، فاطمه امیري، مجتبی؛ نیري، شهرزاد؛ صفاري، مرجان؛ دلبري

سال نوزدهم، . فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش هاي ارتباطی. "بخش خصوصی در ورزش کشور

  .69، پیاپی1شماره

  علم و حرکت: تهران .سارا کشکر و حمید قاسمی .روزنامه نگاري ورزشی)1389(اندروس، فیل  
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  بر روي  81تا سه ماه اول سال  79تحلیل محتواي نشریات ورزشی از سال  " )1381(بارفروش، احمد

  .مرکز مطالعات رسانه ها: تهران ."روزنامه ورزشی 8

  دفتر  .")زمستان(1386تحلیل محتواي نشریات ورزشی سه ماهه چهارم " )1387(بارفروش، احمد

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد  .نه هامطالعات و توسعه رسا

 .اسالمی

  مرکز مطالعات و توسعه . "1383تحلیل محتواي نشریات ورزشی سه ماهه اول " )1383(بارفروش،احمد

 .معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .رسانه ها

  مرکز مطالعات و توسعه  ."87محتواي نشریات ورزشی سه ماهه دوم  تحلیل" )1386(بارفروش،احمد

  .معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .رسانه ها

 دفتر مطالعات و توسعه  ."1388تحلیل محتواي نشریات ورزشی، سه ماهه سوم " )1388(بارفروش،احمد

  .ع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمعاونت امور مطبوعاتی و اطال .رسانه ها

 دفتر مطالعات و  ."1388تحلیل محتواي نشریات ورزشی، سه ماهه چهارم " )1389(بارفروش،احمد

  .معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی .توسعه رسانه ها

  انتشارات : دانشگاه توسون. حسینی نگین .روش هاي کیفی در مطالعات ورزشی )2005(پالیمایر، دارسی

  برگ

 موضوع بر تأکید با بدنی تربیت پژوهشی- علمی نشریات محتواي تحلیل" )1389( گیتی رشی، تپه 

 واحد -اسالمی آزاد دانشگاه بدنی تربیت دانشکده ارشد، کارشناسی نامه پایان ."ورزشی مدیریت

  .کرج

 محتواي روزنامه هاي ورزشی تحلیل " )1385(مونا  ،رضایی رشاد؛ زارعی،علی؛ صادقیانی،آزیتا وتجاري،ف

  .مجله تربیت بدنی و علوم ورزشی: تهران ."مورد کاربرد براي ورزش زنان منتخب

 و ورزش وزارت پژوهشی، طرح ."یورزش فدراسیون راهبردي برنامه" )1390(محمد پور، جوادي 

  .همگانی هاي ورزش فدراسیون جوانان،

 و انداز،استراتژي چشم تدوین و ایران در همگانی ورزش" )1392( یا، مونان سمیع پور، محمد و جوادي 

 .4شماره. ورزشی مدیریت در کاربردي هاي پژوهش. "آینده هاي برنامه
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  فصلنامه تربیت  ".جایگاه ورزش تربیتی در نظام آمورزش و پرورش کجاست؟ ")1388(دادار، نصراهللا

  .1، شماره 10دوره  .بدنی

 ،زنان ورزش براي کاربرد مورد منتخب، ورزشی هاي روزنامه محتواي تحلیل" )1385(مونا  رضایی". 

  .مرکز تهران اسالمی آزاد دانشگاه بدنی، تربیت ارشد کارشناسی نامۀ پایان

  4، شماره12دوره  .فصلنامه آموزش تربیت بدنی. "ورزش تربیتی" )1391(رضوي، سید محمد حسین. 

  پایان نامه  ."19:45واي اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت تحلیل محت" )1382(رهنما، بهروز

 .کارشناسی، دانشکده صدا و سیما

 نقش بررسی ")1391(تبریزي، کوروش  قهرمان شریفیان، اسماعیل و یوسفی، سعید؛ زرکی، پرستو؛ 

 المللی بین همایش دانشگاه شمال،. "ترویج حقوق ورزشی در ورزشی پرتیراژ هاي روزنامه

 .شمال یورزش علوم

 خالصه مقاالت پنجمین  ."نقش رسانه هاي گروهی در توسعه ورزش زنان") 1383(ندي، منوچهر ز

  .ورزشی به سوي آینده-همایش بین المللی علمی

 مصوب ."ورزش کشور و بدنی تربیت توسعه جامع نظام راهبردي سند") 1382(بدنی  تربیت سازمان 

  .هیات محترم وزیران 9/6/82مورخ جلسه

 ارزیابی نگرش  ")1390(فیان، اسماعیل؛ صیادي، عمادالدین و محرر، علی مقدم، مهدي؛ شری شریفی

معلوالن و جانبازان نسبت به نقش رسانه ها و سازمان هاي ورزشی در جهت توسعه ورزش 

اولین همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و  ."همگانی معلوالن و جانبازان

 .هاي جانبازان و معلولینفدراسیون ورزش  ،معلولین

 ش هاي موجود در دو میدانی ایرانلچا ")1387(، حبیب هنري شعبانی، عباس؛ غفوري، فرزاد و" .

 .مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال

  هاي ایرنا، بررسی و مقایسه ساختار و محتواي اخبار ورزشی خبرگزاري  ")1389(صادقی مقدم، سعید

پایان نامه کارشناسی ارشد،  ."1388سال ) فصل زمستان(ایسنا، فارس و مهر در سه ماهه چهارم 

 .واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی
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 ،عوامل مؤثر در گرایش ") 1390(سیامک  نیرومند، رضا؛ توکلی،سید کامل؛ عزیزي،محمد وصادقی

اولین  ."مطالعه موقعیت اجتماعی: و ورزش جانبازان و معلوالن به فعالیت هاي جسمانی

فدراسیون ورزش هاي جانبازان و  ،همایش علمی، تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین

 .معلولین

  پایان نامۀ کارشناسی  ."87تحلیل محتواي برنامۀ تلویزیونی نود در سال " ) 1388( صدیقی، فاطمه

  .حد کرجتربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی وا ،ارشد

 توسعه در جمعی هاي رسانه نقش" )1389(کیانی، رحیم  مدبري پاشائی، محمود و اشلقی، عباس؛ طلوعی 

 .دوم شماره دوم، سال .شهري مدیریت مطالعه فصلنامه. ")همگانی(شهروندي ورزش

 ،هاي پژوهش فصلنامه ."همگانی ورزش توسعه و ملی رسانه" )1391( کریم داودي، مجتبی و ظریفی 

  .)69(1 .باطاتارت

 1369 سال از بدنی تربیت سازمان در شده انجام هاي پژوهش محتواي تحلیل" ) 1389(  علیزاده، علی 

 .کرج واحد - اسالمی آزاد دانشگاه ،بدنی تربیت دانشکده ،ارشد کارشناسی نامه پایان. "1388تا

 ،1388(نصراله  جادي،س مجید و فراهانی، جاللی مهدي؛ مقرنسی، محمود؛ گودرزي، محسن؛ غفرانی( 

 .حرکت نشریه ."بلوچستان و سیستان استان همگانی ورزش توسعۀ راهبرد تدوین و طراحی"

 .39 شماره

  هاي جمعی در  مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه" )1382(غفوري، فرزاد

 . 16شماره .نشریه حرکت. "گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی

 فصلنامه تربیت بدنی و علوم ورزشی. "نقش مطبوعات در توسعه ورزش ایران" )1387(می، حمید سقا. 

  .واحد تهران مرکزي. دانشگاه آزاد اسالمی

 رسالۀ  ."بررسی نقش رسانه هاي گروهی در توسعه ورزش کشور" )1386. (قاسمی، حمید

  .دکتري،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران

 تحلیل محتواي روزنامه هاي ورزشی با تاکید بر پوشش مؤلفه هاي ورزش در  ") 1389(،حمید قاسمی

  ..8سال دوم، شماره .پژوهشی جهش- فصلنامه علمی ."1388نیم سال پایانی سال 
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 ،تحلیل  ")1391(، مریم امیري بروجردي علوي، مهدخت؛ امامی،حسین و فرشاد؛ حمید؛ تجاري، قاسمی

تا 1357ؤساي سازمان تربیت بدنی درباره مؤلفه هاي ورزش از سال محتواي دیدگاه هاي ر

  .13شماره .مدیریت ورزشی. "1388

 ،تحلیل محتواي مطبوعات ورزشی با  ")1390(حبیب  هنري، ل وابوالفض سمیه؛ فراهانی، قلی زاده

اولین همایش علمی، . "1389رویکردي بر ورزش همگانی، جانبازان و معلولین در بهار 

 .ورزش همگانی جانبازان و معلولینتخصصی 

  نامه  پایان ."تحلیل محتواي برنامه هاي ورزشی در شبکه هاي تلویزیون ایران" )1389(کرمى،عبداهللا

 .واحد تهران مرکز ،کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد

  طرح پژوهشی، دانشکده تربیت . "بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور")1383(کردي، محمدرضا

  .نشگاه تهراندا ،بدنی

  مصاحبه با مدیران باشگاه هاي دو ومیدانی و  سرمایه ها به کدام سو می دوند؟") 1385(کیهانی، مجید

باشگاه هاي غیر سرمایه گذار در دومیدانی، در مورد مشکال ت و موانع سرمایه گذاري در این 

 .1385اسفند  10مه ایران، پنجشنبه روزنا. "رشته

 1375( ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان هاي برنامه سنجش و مطالعات تحقیقات، مرکز(  

 و اسناد مرکز ".ورزش کردن همگانی پیشنهادي طرح درباره تهران مردم از سنجی نظر"

 .تهران ایران، اسالمی جمهوري سیماي و صدا سازمان مطالعات

  66 .ۀ رسانهفصلنام ."اصول اخالقی روزنامه نگاري") 1385( معتمد نژاد، کاظم .  

  مقایسه وضع " )1387(نژاد، مهر علی؛ احمدي، عبدالحمید و احسانی، محمدمهدویان مشهدي، مریم؛ همتی

موجود و مطلوب نقش نقش رادیو، تلویزیون و مطبوعات در ورزش بانوان از دیدگاه 

 .)69پیاپی ( 1سال نوزدهم، شماره .فصلنامه پژوهش هاي ارتباطی. "صاحبنظران

 ،ورزشی هاي رسانه چهارگانه نقش بررسی ")1391(مهدي مرادي، عبدالحمید و احمدي، یب؛حب هنري 

 .15: شماره .ورزشی مدیریت ."قهرمانی ورزش فرهنگ توسعه در



٢٦ 

 

 ،اطالالع هاي نقش مؤثر عوامل بررسی " )1391(مهدي مرادي، عبدالحمید و احمدي، حبیب؛ هنري 

 ورزش توسعۀ در ورزشی هاي رسانه يساز فرهنگ و آموزش اجتماعی، مشارکت رسانی،

 .29: شماره .ورزشی مدیریت ."قهرمانی
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The purpose of this study was the evaluating the content analysis of the best 

seller newspapers in the Iran with emphasing on sports contexts. There is a 

perspective method that performed with content analysis and the data was 

collected in an attributive and a bookwork methods. The population of this 

research,  were the 2012 archives of 10 best sellers newspapers in the country. 

A Multi-stage random was used for sampling. A coding form was used for 

collecting data, made by author in regard to coding technique.  There used a 

Scott test to determine its reliability, that 91/6 reliability coefficient was gained. 

To determine nominal and content certainty, some coding forms were 

distributed among some content critics and experts and their reliability was 

supported by them. The data was analyzed by SPSS20 software, perspective 

indexes and Square non-parametric test. According to Chi-square results, there 

was a significant difference (P≤0/001 ) between  development guidelines for 

four levels of sports in the country : gender,  sport geographic areas, sport 

leagues, sport fields and incapables sports, it means there is a significant 

difference between development guidelines in the country show that these 

newspapers pay the most attention to professional, athletic, male sports, adults 

sports, soccer, soccer images, soccer premier leagues, national and international 

sports General newspapers should be aware of the important role of sports in the 

society, pay attention to all of its guidelines and distribute it in whole society. 

So it seems that in sports parts, the newspapers should have a general view for 
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sports themes and the manner of presenting it and kindly release from 

stereotypes and use of all sports potentials and all manners for presenting 

themes.     

Key words: Newspaper, Sports Development Guidelines and Content Analysis   

  

 


