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 مقدمه

برای گسترش یا  سازی نقش مهمی را در زمینه ارندهایی که د توجه به توانمندیها با  رسانه

های دقیق و  ریزی با برنامه هستند ها قادر رسانه .کنند های مربوط به ورزش ایفا می رکود فعالیت

و  ه سمتصورت دلخوا هرفتار آنان را ب های مردم یک جامعه را شکل دهند و شده، اندیشه کنترل

که عادات و رفتار ورزشی افراد   طوری به .نظر خود را گسترش دهند دگاه موردو دی سو بخشند 

های جامعه  گرایش تأثیر متقابل شی، همگی تحتها و باورهای آنان در مسائل ورز جامعه، نگرش

اینترنت ، یزیون، نشریاترادیو، تلو . (1331احمدی و مرادی،  ،هنری) گرفته است ها قرار و رسانه

دهی، اعمال سلیقه و  مستقیمی هستند که قدرت جهت های مدرن، وسایل ارتباطی غیر و رسانه

 .یار کارآمد ظاهر شوندورزش بس ۀدر زمین توانند می سازی را دارا هستند و ذهنیت

گذار بر فرهنگ جامعه، از اهمیت  عنوان یک عامل اثر  های جمعی، مطبوعات به در بین رسانه

ها، هنوز بر سایر وسایل ارتباطی و خبری برتری  و در بسیاری از زمینه خوردار هستندخاصی بر

تنوع مطالب و حفظ ، که از لحاظ تحلیل و تشریح وقایع، تفسیر و بررسی عقاید این ویژه به .دارند

یکی از مزیت  ،همچنین (.1333داوودی، ) روند شمار می تاریخی، تنها مآخذ و مرجع بهاسناد 

 ها را دارند؛ قصد خواندن آن که کنند می خریداریها را  آن این است که افرادی چاپی یها رسانه

پیتس و ) دارند آن اطالعات پذیرش برای بیشتری تمایل رسانه نوع این خوانندگان ،رو این از

  (.2002، 1استوتالر

 وقایع و خبارا رساندن و عمومی افکار کردن روشن در مهمی نقش ورزشی های روزنامه و نشریات

 ،اساس همین بر. هستند مفید و ثرؤم عمومی افکار هدایت در نیز و دارند مردم به جامعه روز

 با مطبوعات ،ها گفتهبا توجه به این . بدهند آگاهی جامعه و کشور مردم به باید ها روزنامه

 ،تحقیق در .داشت خواهند ورزش شدن همگانی در زیادی گذاری اثر ،ها ورزش خبری پوشش

 دارند ای عمده نقش ورزش ۀتوسع و دراست  ورزش ۀتوسع ،مطبوعات فۀوظی ترین مهم

های متفاوت  پژوهشدر  حالی است که این در (.1332، میرزامحمدی قره و کهندل، ،قاسمی)

نشان داده شده اند  ورزش کشور پرداخته ۀدر توسعو مطبوعات ها              که به بررسی نقش رسانه

، قاسمی، مظفری و امیرتاش)وجود دارد  اختالف زیادی ،مطلوب ن وضعیت موجود وبیاست که 

های  رشته توجه متعادل مطبوعات به ،که یکی از این شرایط مطلوب (1333؛ کردی، 1331

بین میزان توجه  که ها نشان داده شده است که در پژوهش  حالی در .باشد مختلف ورزشی می

 همکاران و قاسمیکه  طوری به .رزشی تفاوت وجود داردهای مختلف و مطبوعات به رشته

 پرداختند ورزشی کثیراالنتشار ۀروزنام 10 به بررسی ورزش کشتی درکه  پژوهشی در (1332)

                                                           
1. Pitts & Stotlar  
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 فوتبال ورزشی ۀرشت به را مطالبشان از% 38 حدود حجمی ،ورزشی های روزنامهکه  دادند نشان

قاسمی ) اند داده اختصاص کشتی جمله از شیورز های رشته سایر به را صفحاتشان ۀبقی %18 و

  .(1332و همکاران، 

های ورزشی سراسری  تحلیل محتوای روزنامه" با عنوان پژوهشی درنیز  (1333) بارفروش

 که است اندك آنقدر ها رسانه در پایه های رشته سهم کند بیان می"  1333تا  1333های  سال

 به دهی شکل در رسانه قاطع نقش به توجه با که یصورت در .کرد پوشی چشم ها آن از توان می

 افراد از بسیاری دیدگاه پایه، های رشته دادن نمایش با تواند می ملی رسانۀ ها، اندیشه و افکار

نیز در  (1331) همکاران و زرکی .دهد سوق ها رشته این به گرایش و عالقه سمت به را جامعه

 و ای حرفه های ورزشکه  دادند اختند نشانسطح ورزش کشور پرد 4پژوهشی که به بررسی 

 مورد همگانی و تربیتی های ورزش ؛ امادنباش می ورزشی های روزنامه توجه مورد قهرمانی

 و همگانی ورزش به ،موفق ای حرفه و  قهرمانی ورزش که صورتی در. ندا گرفته قرار توجهی بی

تحلیل محتوای که به پژوهشی در نیز ( 1333)مقدم  صادقی. است وابسته تربیتی های ورزش

خبرها مربوط % 4/82نشان داد که پرداخت های فارس، ایسنا و ایرنا  مطالب ورزشی خبرگزاری

های  خبرها مربوط به سایر رشته% 1/34، کشتی ۀخبرها مربوط به رشت% 2/10فوتبال،  ۀبه رشت

 .ورزشی خاصی بوده است ۀبدون توجه به رشتنیز خبرها % 3/3 و ورزشی 

وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات " در پژوهشی با عنواننیز ( 1332)سمی و همکاران قا

های  شبکه در نشان دادند "های سیما از دیدگاه متخصصان های ورزشی در شبکه رشته

همۀ که  صورتی در .های مختلف ورزشى وجود ندارد رشته وضعیت مناسبى در انعکاس ،یتلویزیون

مردم  ۀباید ذائقکه  طوری به. سهم داشته باشندهای سیما  کهدر شبباید  یورزشهای  رشته

 .های مختلف ورزشی را ببینند مردم ایران باید رشته ،اساس همین و بر سنجیده شود

 اند در داخل کشور پرداخته جمعیهای  ها که به تحلیل رسانه با توجه به نتایج این پژوهش

این  .در پوشش مطالب ورزشی ندارند های گروهی وضعیت مناسبی رسانهشود که  مشخص می

سنجی از مردم تهران  نیاز "عنوان  تحت پژوهشیدر  (1331)خانی ملکوه ست که ا حالی در

که  هستند پاسخگویان معتقد% 3/13نشان داد که  "های ورزشی صدا و سیما برنامه ۀدربار

های ورزشی  با رشتهمردم کردن  باعث آشنا ،در حد خیلی زیاد و زیاد های ورزشی پخش برنامه

 ورزشی رشتۀبرای  بازاریابی با عنوان نیز در پژوهشی (2001)راد  قیامی .شود مختلف می

 و توسعه در گروهی های رسانه و تبلیغات از همچون استفاده کارکردهایی کاراتۀ،

نشان دادند که نیز ( 2002) 1هاریس و کالیتون .کرد بیان مهم راکاراته رشتۀ ترویج

                                                           
1 . Harris  & Clayton 
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که  طوری به .کنند میال ژاپن را مطبوعات ایفا نقش در همگانی شدن ورزش بیسبمهمترین 

با توسط مطبوعات پوشش ورزش  ودر گسترش صفحات ورزشی به رقابت پرداختند  مطبوعات

هایی چون شنا و  نها بر روی بیسبال، بلکه در رشتهت این مسئله نه. جنبش بزرگی شکل گرفت

عوامل توسعه و ترویج ( 1333)زاده  راد و محرم قیامی .(21)دو و میدانی نیز نقش داشت 

 یها شرکت در برنامه یبرا یعموم یآگاه افزایشهای همگانی و قهرمانی در کشور را   ورزش

ایجاد ی، ایجاد اعتماد عمومی، ورزش یها به حضور در برنامه ساختن نگرش گیر همهی، ورزش

و تولید  ورزشی در احداث اماکنی خصوصو  یبخش دولت یگذار عالقه و تمایل به سرمایه

افزایش  یده،عقمحملی برای تغییر  که مطبوعات جا آن و از اند  ی بیان کردهورزش یها برنامه

ها  توان از طریق آن می ،دنباش میدلخواه  ییبه سمت و سو افراد جامعه یشگراآگاهی و 

 . (1333دهشیری، ) دهای ورزشی را نیز در بین افراد جامعه ترویج و گسترش دا رشته

مهم و در مطبوعات  های ورزشی به همان میزان که توسعه و ترویج انواع رشته ،همچنین

در توسعۀ نیز ها به انواع ورزش  و تشویق آنهای سنی مختلف  ردهباشد، توجه به  ضروری می

خصوص نقش این در مطبوعات سراسری  و شود قلمداد میامری مهم و ضروری ورزش کشور 

ها به  توجه رسانه ۀد عمدنده نشان می  ها پژوهشاین در حالی است که . به عهده دارند مهمی

صادقی، )اند  ها قرار گرفته توجهی رسانه های سنی مورد بی باشد و سایر رده ورزش بزرگساالن می

در  افراد های ورزشی شکوفایی استعداد واضح است که رشد و ،همچنین .(1333؛ کرمی، 1333

حاوی  مطبوعات است الزمبنابراین . استدر سنین بزرگسالی ه الزمه موفقیت آنان سنین پای

 آشنا کنند های سنی مختلف ورزشی در رده های مختلف را با رشتهمخاطبان مطالبی باشند، که 

 عرضه و ارائه جامعه های سنی مختلف رده در ورزشى های رشته از متنوعى مجموعۀآنها را با و 

شده  با توجه به مطالب ذکر. معه را به سمت شرکت فعال در ورزش سوق دهندفراد جااو  کنند

چه  هربرای  باشند، باید دهی افکار عموعی دارای اهمیت می که در شکل مطبوعاتمورد  در

سوی خوبی  و تا بتوان افکار عمومی را به سمت تالش کردجمعی  ۀمطالب این رسان شدن هترب

 یورزشهای مختلف  فعالیت در رشتهد کوشید مردم را به سمت بای مورد ورزش داد و در گرایش

فوتبال  تنها ،که ورزش؛ چراکرد آگاه با رشته های مختلف ورزشیسوق داد و عموم مرد را 

توجه  های ورزشی مورد نیست و ورزشکاران و عموم مردم نیز انتظار دارند که اکثر رشته

 های سراسری کشور روزنامهحال  به تاکه  ه اینبا توجه ب ،همچنین .قرار گیرد جمعیهای  رسانه

های سراسری مانند  که روزنامه ایننیز و  ندمورد تحلیل محتوا قرار نگرفته بود توسط پژوهشگران

بلکه  ،دنشو  توسط قشر خاصی خریداری نمی (های ورزشی مثل روزنامه)تخصصی  یها روزنامه

توجه و دقت زیادی  ها آنورزشی مطالب  باید در ،دنشو توسط عموم مردم جامعه استفاده می
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عموم مردم را به سمت توان  میهای سراسری  روزنامهاز با استفاده از این بخش  زیرا ؛داشت

های ورزشی را در بین تعداد زیادی از افراد جامعه  ورزش سوق داد و انواع مختلف رشته

 حتوای مطبوعاتتحلیل م پژوهش حاضر با هدف ،با توجه به این مطالب .گسترش داد

 های رده ،ورزشی مختلف های رشته خبری پوشش وضعیت ۀکشور دربار سراسری پرشمارگان

شده  انجام  ورزشی ۀرشت موضوع برحسب تصاویرو های ورزشی  مختلف، تعداد صفحه  سنی

 .است

 شناسی روش
نجام صورت تحلیل محتوا ا بوده که بهتحلیلی  ـ توصیفیاستراتژی  نوعاز  حاضر پژوهشروش 

از نظر رویکرد زمانی،  و اند شده آوری ای جمع ها به روش اسنادی و کتابخانه ادهو د شده است

 . باشد مینگر  گذشته

که  کشور بودند 1331سال  شمارگانسراسری پر ۀروزنام 10 آرشیو ،هشآماری این پژو ۀجامع

ها  روزنامهۀ رتب ،1(الکسا) تبا استفاده از سایشده،  های انتخاب بودن روزنامه شمارگانعالوه بر پر

که  شدنسبت به تعداد مراجعات توسط کاربران اینترنتی مشخص  کشور یها در بین کل سایت

های  ای که بیشتر از دیگر روزنامه روزنامه 10شده در کشور،  منتشر های روزنامهاز بین کل 

عنوان  شود، به استفاده میها در کشور توسط کاربران اینترنتی  شده و بیشتر از کل روزنامه منتشر

 صورت  این  به. شد استفاده منظم تصادفی روش از گیری نمونه برای .آماری انتخاب شدند ۀجامع

 صورت چرخشی شماره به 30 ،ماه هر از و شد انتخاب تصادفی طور به ماه 2 فصل، 4 هر از که

  .شد انتخاب نمونه 320 تعداد ،هشمار   2300  با ای جامعه از ،مجموع در. گردید انتخاب

گیری از  و بهرهبا توجه به دستورالعمل کدگذاری  از برگۀ کدگذاری ،اطالعاتآوری  برای جمع

و افزودن واحدهای تحلیل ( 1333مقدم،  صادقی)مشابه قبلی  های گذاری پژوهش کد ۀبرگ

ضریب  یا از آزمون اسکات ،عینیت ضریبتعیین برای  و استفاده گردید آوری جدید ابزار جمع

 و های ورزشی رشته ضریب قابلیت اعتماد برای متغیرهای .تفاده شدتوافق بین کدگذاران اس

 (8/31و  33/   1، 33)ترتیب مقدارهای  به که محاسبه شده است های سنی ردهو  تصاویر ورزشی

مورد  ها مقوله و محتوایی صوریروایی  تعیین برای. از فرمول اسکات استخراج شده است

مدیریت  استادان از تعدادی میان در برگۀ کدگذاری ،ر مطبوعات سراسری کشوربررسی د

 یها داده .شد تأیید نیز یها مقولهصوری و محتوایی  روایی و توزیع ارتباطاتو  ورزشی

                                                           
1  .Alexa طبق اطالعات موجود ارزیابی  ،ها را در اینترنت آنهای اینترنتی است که جایگاه  سایت وب یالمللی و ارزیاب سایت معتبر بین یک وب

 . کند می
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و به  اسکوئر کای غیرپارامتریک و آزمونهای آمار توصیفی  شاخصاستفاده از با  آوری شده جمع

201نسخه   سا.پی.اس افزار نرموسیله 
 .تحلیل شد تجزیه و ،(ɑ=08/0)در سطح معناداری   

 

 نتایج
 (صورت آنالین به)ها نسبت به تعداد مراجعات  روزنامه ۀرتب ـ1جدول 

 روزنامه ۀرتب ها نام روزنامه

 31 همشهری

 133 جام جم

 343 جوان

 384 ایران

 1333 جمهوری اسالمی

 2233 اطالعات

 2321 ابرار

 3441 رسالت

 3413 اعتماد

 3838 آفرینش
 

های کشور  کل سایت میانهمشری در  ۀروزنام ۀ، رتب1شده از جدول  طبق اطالعات استخراج

 .باشد می 1 ۀهای سراسری رتب روزنامه میانو در  31 ۀرتب ،ایران نسبت به مراجعات اینترنتی

 10آخر در بین  ۀهای کشور و رتب در بین کل سایت 3838 ۀداری رتبنیز آفرینش  ۀروزنام

 .باشد پرشمارگان می ۀروزنام
 

 

 ها روزنامهدر  های ورزشی صفحهتوزیع فراوانی و درصد تعداد  ـ2جدول 

 تعداد صفحه درصد فراوانی فراوانی تعداد صفحه

 111 2/32 232 صفحه  نیم

 314 8/80 314 یک صفحه

 30 3/2 20 یک و نیم صفحه

 203 8/14 104 دو صفحه

 313 100 320 جمع کل
 

در  روزنامه 320 از صفحه 313 ،مجموع درکه دهد  نشان می 2 جدول از شده استخراج اطالعات

دارای  روزنامه 314که  است شده منتشر ورزش با مرتبط موضوعات ۀدربار نظر زمانی مورد ۀباز

                                                           
1. SSSS v 20 
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 104، %2/32معادل  ورزشی ۀروزنامه دارای نیم صفح 232، %8/80معادل  ورزشی ۀیک صفح

 ورزشی ۀروزنامه دارای یک و نیم صفح 20و % 8/14معادل  ورزشی ۀصفح 2زنامه دارای رو

 .بوده است% 3/2معادل 
 

 ها روزنامهدر  ها خبرتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  ـ3جدول 

 (خبر) درصد (خبر) فراوانی (روزنامه) فراوانی نام روزنامه

 3/3 311 32 آفرینش

 8/1 813 32 ابرار

 3/8 821 32 اطالعات

 3/10 313 32 اعتماد

 4/11 333 32 ایران

 3/3 330 32 جام جم

 4/1 883 32 جمهوری اسالمی

 1/14 1233 32 جوان

 1/3 301 32 رسالت

 3/11 1433 32 همشهری

 100 3333 320 جمع کل

 

که  شد بررسی و پیمایش نظر مورد زمانی ۀباز در خبر 3333تحلیل،  مورد ۀروزنام320 مجموع از

 خبرترین پر عنوان به همشهری ۀروزنام: باشد ترتیب زیر می به خبرها کل ها از یک از روزنامه سهم هر

 با ایران ۀ، روزنام %1/14 معادل خبر 1233 با جوان ۀ، روزنام%3/11 معادل خبر 1433 روزنامه با

 خبر 311 با آفرینش ۀنام، روز% 3/10 معادل خبر  331با   اعتماد ۀ، روزنام% 4/11 معادل خبر  333

،  %3/3 معادل خبر 330 با جام جم ۀ، روزنام%1/3 معادل خبر 301 با رسالت ۀ، روزنام % 3/3 معادل

 ۀو روزنام %4/1 معادل خبر 883 با اسالمی جمهوری ۀ، روزنام%8/1 معادل خبر 813 با ابرار ۀروزنام

 .(3 جدول) است بوده روزنامه  خبرترین کم عنوان به ،%3/8 معادل خبر 821با  اطالعات
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 برحسب موضوع ورزشی خبر خبرهاتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  ـ 4جدول 

 

 

ورزشی  ۀبا محوریت یک رشت  خبر 8023معادل  اخبار از  %3/33شده،  از میان کل اخبار بررسی

های ورزشی  نامی از رشته خبر 381از اخبار معادل % 1/1در  ،همچنین .تحریر و منتشر شده است

اند، بیشترین اخبار مربوط به  های ورزشی پرداخته که به رشته خبرهاییاز میان  .برده نشده است

کمترین اخبار و  خبر 8313معادل   %8/10یعنی   ؛ی کلورزش فوتبال با بیش از نیمی از فراوان

عنوان  ورزش کشتی نیز به .باشد میخبر  13معادل % 2/0 با هندبالشده مربوط به ورزش  منتشر

که در بین  کل خبرها رصد شده است%  3/1خبر معادل  101 با آورترین ورزش کشور مدال

فراوانی الزم به ذکر است  ،همچنین. قرار دارددوم  ۀفوتبال در رتب ۀهای ورزشی بعد از رشت رشته

 .( 4 جدول) بوده استکل اخبار  % 00/8 معادل خبر 438 برابر باهای ورزشی  اخبار سایر رشته

 

 

 

 
 

 درصد فراوانی فراوانی موضوع ورزشی خبر

 8/10 8313 فوتبال

 3/2 243 فوتسال

 3/1 101 کشتی

 1/3 233 بسکتبال

 1/3 313 والیبال

 2/0 13 هندبال

 3/1 183 ریبردا وزنه

 4/1 121 تکواندو

 3/0 11 جودو

 1/1 33 کاراته

 3/1 118 میدانی دو و

 4/1 102 های آبی ورزش

 2/1 103 های راکتی ورزش

 00/8 438 ها سایر ورزش

 1/1 381 ورزشی ۀبدون ذکر رشت

 3/2 201 ورزشی ۀچند رشت

 100 3333 جمع کل
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 سنی موضوع خبر ۀتوزیع فراوانی و درصد فراوانی اخبار برحسب رد ـ8 جدول

 درصد فراوانی فراوانی گروه سنی

 1/0 1 نونهاالن

 2/2 133 نوجوانان

 3/2 201 جوانان

 0/1 34 امید

 3/34 1814 بزرگساالن

 01/0 3 پیشکسوتان

 3/1 180 یسن ۀرد کی از شیب

 0/13 1831 ندارد

 100 3333 جمع کل

 

زمانی  ۀشده در باز منتشر هایرخب، از میان کل 1شده از جدول  طبق اطالعات استخراج

در  .سنی در موضوع خبر قید شده است ۀخبر، رد 3133 معادل اخبار % 00/32در  ،بررسی مورد

 .اختصاص یافته استاخبار  % 3/34بیشترین اشاره به گروه سنی بزرگساالن با  ، میان این

% 01/0و در حدود  خبر 3 تنها با پیشکسوتانسنی در موضوع اخبار مربوط به  ۀکمترین رد

ه و سنی اشاره نشد ۀبه هیچ رد ،خبرهاکل % 00/13خبر معادل  1831در  ،مجموع در .باشد می

 .سنی اشاره شده است ۀبه بیش از یک رد کل خبرها، %3/1معادل  خبر 180در 
 

 خبرها ورزشی ۀرشتبرحسب موضوع  تصاویرتوزیع فراوانی و درصد فراوانی  ـ1جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد فراوانی فراوانی ورزشی ۀرشت

 33/18 2430 فوتبال

 21/2 34 فوتسال

 21/3 233 کشتی

 01/3 114 تبالبسک

 3/3 144 والیبال

 01/2 33 برداری وزنه

 11/1 11 تکواندو

 23/0 3 جودو

 88/0 21 کاراته

 3/1 32 میدانی دو و

 18/1 44 های آبی ورزش

 13/1 48 های راکتی ورزش

 03/3 118 ها سایر ورزش

 13/1 234 کیدأت بدون

 100 3338 جمع کل
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از کل % 33/18تصویر معادل  2430 ی که با تصویر منتشر شده است،برخ 3338از میان 

ورزشی  ۀورزشی فوتبال بوده است و رشت ۀشده برای رشت عنوان بیشترین تصاویر چاپ تصاویر به

خود  از کل تصاویر را به % 21/3تصویر معادل  233،  ورزشی ۀعنوان دومین رشت کشتی به

های  ترین رشته تصویر عنوان کم به ،جودو و کاراته های ورزشی اختصاص داده است و رشته

از  %30/3تصویر معادل  118 ،همچنین. باشند شده می چاپتصویر  21و  3 با ترتیب ورزشی به

 رب کیدأت از تصاویر بدون %13/1معادل  تصویر 234های ورزشی و  کل تصاویر از سایر رشته

 .(1 جدول) ورزشی منتشر شده است ۀرشت

 سراسری های روزنامه در بخش ورزشی پژوهش های مقوله بین تفاوت رسیبر ـ3 جدول

X)کای اسکوئر  ها شاخص
 (Sig) داریاسطح معن (df)آزادی  ۀدرج (2

 001/0* 23 31283 های ورزشی رشته

 001/0* 3 32333 های سنی رده

 001/0* 22 33133 تصاویر ورزشی

 .دار استاتفاوت معن S≤008/0در سطح  *

انواع  دهد بین اسکوئر نشان می کای ، نتایج آزمون3 جدولحاصل از طالعات ا اساسبر

در بخش  های ورزشی های سنی و تصاویر ورزشی به تفکیک رشته ، ردههای ورزشی رشته

 وجودی دار امعن تفاوت (S=008/0)داری اسراسری پرشمارگان در سطح معن های ورزشی روزنامه

 .دارد

 گیرينتیجه

مورد تحلیل محتوا مدت یک سال   بهکشور شمارگان پرسراسری  ۀروزنام 10 ،حاضر پژوهشدر 

 صفحه 2های حاوی  از روزنامه % 8/14، دهد نشان میآمده  دست هب یها یافتهقرار گرفت که 

نیم صفحه  ها حاوی از روزنامه% 2/32صفحه ورزشی و   1های حاوی  از روزنامه% 8/80ورزشی، 

دارای یک  ،روزنامه 320روزنامه از  831دهد  ین نتایج نشان میکه ا (2جدول ) بودند رزشیو

ها نشان  یافته ،همچنین. اند صفحه و کمتر از یک صفحه را به مطالب ورزشی اختصاص داده

 معادل کل خبرها %3/11 باهمشهری  ۀمربوط به روزنام دهد که بیشترین اخبار ورزشی می

همشهری  ۀروزنام ،طبق نتایج سایت الکساباشد که  توجه این می قابل ۀنکت. باشد میخبر  1433

یکی از این  .باشد میهای کشور  در بین کل سایتبیشترین مراجعات اینترنتی و  31 ۀرتبدارای 

بیشترین مراجعات اینترنتی را  یهمشهر  ۀروزنام باعث شده استشاید گذار که  ثیرأعوامل ت

یکی که  چرا؛ استهای دیگر  به روزنانه صفحات بیشتری به ورزش نسبت اختصاص ،داشته باشد
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 ،شده است یافته توسعههای  در کشورهای سراسری  که باعث افزایش فروش روزنامه یهای از روش

کمترین اخبار  ،همچنین. (1333، 1اندروس) باشد می ها روزنامه صفحات ورزشیبیشتر  تعداد

که  استخبر  821 معادل شده بررسی یکل خبرها%  3/8 بااطالعات  ۀورزشی مربوط به روزنام

به باشد که نسبت  های کشور می در بین کل سایت 2233 ۀدارای رتب، طبق نتایج سایت الکسا

   .(3جدول ) خیلی پایینی قرار دارد ۀهمشهری در رتب ۀروزنام ۀرتب

د که بیشترین نده نشان می  برحسب موضوع ورزشی خبر خبرهافراوانی خصوص  درها  یافته

 ،بعدی ۀباشد و در رد میشده  از اخبار بررسی %8/10 باار ورزشی مربوط به ورزش فوتبال اخب

 آمار این که است خود اختصاص داده را به شده از اخبار بررسی %3/1قرار دارد که ورزش کشتی 

محسوب  پایین بسیار درصدی ،کشورمان استآور  و مدالاینکه کشتی ورزش اول  به توجه با

از  % 1/3و  1/3 ،ترتیب که به والیبال و بسکتبال قرار دارند نیز سوم و چهارم ۀددر ر.شود می

آور  های مدال عنوان رشته بهو تکواندو برداری  وزنهی ها و رشتهاند  خود اختصاص داده اخبار را به

از اخبار را  %4/1و 3/1ترتیب سهمی برابر با  بهبعد از کشتی  ،در المپیک و جهانکشورمان 

 سهم، ها این رشته آوری مدال که باز هم با توجه به اند گرفتههفتم و هشتم قرار  ۀو در رد دارند

کمترین اخبار  .ها اختصاص یافته است آن بههای سراسری  در بخش ورزشی روزنامه یاندک

شده  های قید باشد و سایر رشته شده می از اخبار بررسی% 2/0  باهندبال ورزشی مربوط به ورزش 

 % 3/2 معادل سهمیدارای جز فوتسال که  دارند به % 2هرکدام سهمی کمتر از  4ل در جدو

 درنشده  های قید سایر رشته مربوط بهبررسی  اخبار ورزشی مورد % 00/8 ،همچنین .باشد می

که  (4جدول ) های ورزشی برده نشده است نامی از رشتهاز اخبار  % 1/1و در  باشد می 4جدول 

سو  هم (1332قاسمی،؛ 1333؛ کردی،1331افچنگی،)های  پژوهش های هاین نتایج با یافت

های گروهی غیر از مطبوعات  سو که بر روی رسانه های هم از نتایج پژوهش ،همچنین. باشد می

ها  یافته. اشاره کرد (1333کرمی، ؛ 1332رهنما، )های  پژوهشبه توان  انجام شده است می

اندك است و آور نسبت به ورزش فوتبال بسیار  ی مدالها توجه به ورزشحاکی از آن است که 

های سراسری قرار  هروزناماز جمله  ،های گروهی رسانهتوجهی  بی  توان گفت که مورد می ،واقع در

های  برداری از رشته وزنه ، دو و میدانی وهایی چون کشتی، تکواندو که رشته این ویژه به. اند گرفته

که اخبار مربوط به  ند و با توجه به اینا هبود 2012ر المپیک آفرین برای کشورمان د افتخار

که  رفت انتظار می ،دنباش میپژوهش در این  شده اخبار بررسی از 2012المپیک و پاراالمپیک 

ست که ا  حالی این در .شد ها اختصاص داده می ها به این رشته حجم بیشتری از اخبار روزنامه

ورزشی فوتبال  ۀبیشتر متعلق به رشترا ها  روزنامه شده در مطالب چاپوقتی مخاطبان 

                                                           
1. Androos 
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دانستن  و دیدگاه محدود باشد می ثرؤمها  آنورزشی  ۀانتخاب نوع رشت  در این امر ،بینند می

که  طوری به (.1332قاسمی، ) کند ها تقویت می های ورزشی را به فوتبال در آن دنیای رشته

رسانه از قدرت خود درخصوص فوتبال  دنکن یدر پژوهشی بیان م( 1331)شبکالئى و همکاران 

 .(1333مقدم،  صادقی) است  ما شده ۀشدن آن در سطح جامع موجب فراگیر استفاده کرده و

 های کشور فقط در رسانه ،ها توجهی به سایر رشته جه بیش از اندازه به فوتبال و بیتو ،همچنین

 .های خارجی نیز این چنین است نهدهد که در رسا نشان می ها پژوهشبلکه  ،زند ما موج نمی

 "های ملی ترکیه های ورزشی در روزنامه پوشش"پژوهشی با عنوان  (2010) 1کندك و اوزبک

. های ملی بود انعکاس خبرهای ورزشی در روزنامه ۀبررسی نحو ،هدف این مطالعه. انجام دادند

بود که بیشترین اخبار  2زهای میلیت، سبا و تایم برتر در روزنامه ۀمقال 8شامل  پژوهش ۀنمون

 ،فوتبال که معلوم شد ها پژوهششده در این  با بررسی اخبار منتشر .دادند ورزشی را پوشش می

قرار والیبال  و دنبال آن بسکتبال و به خود اختصاص داده است پوششی را بهبیشترین بخش 

اظهار  "ها شی روزنامهتمرکز بر اخبار ورز"در پژوهشی با عنوان  (2011) 3تافت ،همچنین. دارند

 .اند خود اختصاص داده ها را به بیشتر صفحات و ستون ،ها عملکرد آن های فوتبال و ستاره داشت

و جذابیت زیاد آن در بین  بودن ، تجاریفوتبالها به ورزش  از دالیل توجه بسیار زیاد رسانه

مدیران اما  ؛ان آن هستنددنبال اخباری هستند که مردم خواه ها به رسانه ،قطعاً .مخاطبان است

بعضی و ترویج سازی  ای در برجسته العاده ها نقش فوق رسانهها باید توجه داشته باشند که  رسانه

 .دارند ها آنوقایع نسبت به سایر 

 ،عنوان ورزش پایه دهد که ورزش دو و میدانی به نشان می ی دیگری از این پژوهشها یافته

خود اختصاص داده  بررسی را به های سراسری مورد وزنامهاز بخش ورزشی ر% 4/1 معادل سهمی

 24 وجود دلیل به رشته که اینخصوص این به .شود ه درصدی بسیار پایین محسوب میک است

 المپیک در کننده تعیین جایگاهی دارای بین زنان، در ماده 23و  مردان بین در مختلف مادۀ

 ها، ب پرتا امدادی، ماراتن، استقامت، استقامت، مهنی سرعت، یدو انواع از برخورداری باباشد و  می

 جای داده خود در از رویدادهای المپیک را فراوانی های مدال چندگانه، و روی پیاده ها، پرش

 ،همچنین. است آفرین بوده برای نخستین بار برای کشورمان افتخار 2012المپیک  و در است

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

 سایر ۀتوسع ۀمقدم تواند می آن ۀتوسع و بوده انسان هر ابتدایی های فعالیت از بخشی( پرتاب

                                                           
1. Cendek & Ozbek 
2. Milite, Saba and Times 

3. Toft  



 402                                                                            ...پرشمارگان مطبوعات هاي ورزشی در رشته خبري پوشش

 

   

توجه بیشتری را ها  الزم است تا رسانه ،بنابراین ؛(1333نژاد،  رمضانی) ورزشی باشد های رشته

 .باشنداین رشته داشته  ۀخصوص ترویج و توسعدر 

که عدم انعکاس مسابقات دو و میدانی از سوی صدا و سیما و  دادنشان ( 1338) کیهانی

 حضور در لیگ دو و میدانی ها به یکی از عواملی است که سبب شده بسیاری از باشگاه ها رسانه

المی ایران در بررسی اخبار خبرگزاری رسمی جمهوری اس ،همچنین ،ای نشان ندهند عالقه

 باشد از اخبار می %28/8دهد که سهم ورزش دو و میدانی تنها  نشان می 1333سال 

را  جمعیهای  رسانه پژوهشی،در  (1333) حالی است که شعبانیاین در .(1333مقدم،  صادقی)

سازی و  ر هموارشمرد و نقش آن را د دو و میدانی کشور بر ۀدر توسععنوان عاملی مهم  به

ها نشان  در پژوهش ،همچنین ،ین رشته مهم تلقی کردهای پیش روی ا کردن چالش طرف بر

 ،گانه و سهرانی  قایق ،میدانی، شنا و ی دوها رشته ۀتوسع یمشکل و مانع اصل داده شده است

و اظهار داشتند که نیاز به  باشد یمطرح م های رشته ینابه ها  رسانه یتوجه کمو عدم حمایت 

ها وجود دارد  ی در جهت حمایت از این رشتهجمعهای  ویکردی اساسی در تغییر جهت رسانهر

ای  رسانه های بین حمایت ،که چرا ؛(1331، فیروزی، رضوی و فرزان؛ 1333فیروزی و فرزان، )

 (.1333زاده،  راد و محرم قیامی) داری وجود دارد امعن ۀرابط ،های ورزشی توسعه و ترویج رشته و

 های رسانه جانبۀ همه همکاری کشور نیازمند سراسر در ورزشی های ترویج انواع رشته و توسعه

های  اگر بازیطوری که  به .است تبلیغاتی های آگهی و شامل رادیو، تلویزیون، مطبوعات جمعی

 ها رسانه لحظه توسط به لحظه نیز و غیره برداری میدانی، بوکس، وزنه و والیبال، کشتی، دو

نظر  بهاما  .ها را پر از تماشاگر کنند هتوانستند ورزشگا ها هم می این رشته ند،شد میمنعکس 

ها جایگاهی ندارند مگر  ها در رسانه ها و سال ماه ،های غیرفوتبالی ورزشکاران در رشتهرسد  می

های  رشته توجه بیشتر به به را های کشور رسانهباید  ،بنابراین ؛زمانی که به قهرمانی برسند

های پایه  به توجه به رشته ،یش از حد به فوتبالتوجه ب  ها را از مختلف ورزشی ترغیب کرد و آن

 .آور سوق داد های مدال رشته ،مچنینو ه

های سنی مطرح در بخش ورزشی  رده بین دهد دیگر این پژوهش نشان مینتایج  ،همچنین

 هایرخباز میان کل  صورت که بدین .دارد وجود سراسری پرشمارگان تفاوت های روزنامه

% 3/34به گروه سنی بزرگساالن با مربوط بیشترین اشاره  ،بررسی ی موردزمان ۀشده در باز منتشر

 % 01/0 معادل خبر 3 تنها با پیشکسوتانسنی  ۀرد بهنیز اخبار کمترین و  باشد میاخبار 

محسوب  های پنهانی ی است که پیشکسوتان ورزشی سرمایهحالدر  این. اختصاص یافته است

، ورزش آفرینی در پیشرفت و ارتقای جایگاه ر برای نقشهای بسیا رغم قابلیت شوند که به می

 نونهاالن، نوجوانان، جوانان وهای سنی  رده .اند های سراسری قرار گرفته توجهی روزنامه مورد بی
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ها  یافته ،واقع در. اند خود اختصاص داده از اخبار را به %0/1و  3/2، 2/2، 1/0ترتیب  بهنیز امید 

دیگر  و داردرزش بزرگساالن بیشترین سهم از اخبار ورزشی را د که اخبار ونده نشان می

های  که با نتایج پژوهش اند ها قرار گرفته توجهی این روزنامه های سنی مورد بی رده

رشد و  که با توجه به این ،همچنین .باشد سو می هم( 1333؛ کرمی، 1333مقدم،  صادقی)

 ودر سنین بزرگسالی موفقیت آنان  ۀزمال ،شکوفایی استعدادهای ورزشکاران در سنین پایه

اندرکاران ورزشی از  ئوالن و دستورزشکاران، مس ۀاستفاد ،همچنینو  های قهرمانی است رده

های آنان است، الزم است تا  عامل موفقیت و پیشرفت در فعالیت ،تجارب پیشکسوتان ورزش

   .باشند  داشتهها  توجه بیشتری به این گروه مطبوعات

د که نده نشان می  خبرها ورزشی ۀرشتبرحسب موضوع  تصاویرتوزیع خصوص  در ها یافته

به ورزش فوتبال  ،بررسی مورد شمارگانهای سراسری پر ورزشی روزنامهبیشترین تصاویر بخش 

 ،بعدی ۀدر رد .باشد میتصویر  2430 با معادل از تصاویر %33/18که حدود  داختصاص دار

قرار دارد که اختالف آن با ورزش فوتبال  تصویر 233عادلم راز تصاوی % 21/3با ورزش کشتی 

 %01/3و  3/3ترتیب  والیبال و بسکتبال قرار دارند که به ،سوم و چهارم ۀدر رد. بسیار زیاد است

 و تکواندو برداری و وزرنه اند خود اختصاص داده تصویر را به  114 و 144  معادل از تصاویر

 01/2ترتیب  هفتم و هشتم قرار دارند و بههای  رین کشورمان در ردهآف های افتخار عنوان رشته به

کدام  هر ،4شده در جدول  های قید اند و سایر رشته خود اختصاص داده اویر را بهاز تص% 11/1و 

سایر  ،همچنین. دارد % 21/2معادل جز ورزش فوتسال که سهمی  به ؛دارند % 2سهمی کمتر از 

 %13/1اند و  خود اختصاص داده ز تصاویر را بها % 03/3، 1ر جدولنشده د های ورزشی قید رشته

 های گزارش یافته .(1جدول ) های ورزشی تأکید نداشته است کدام از رشته هیچ راز تصاویر ب

قاسمی و همکاران،  ؛1333مقدم،  ؛ صادقی1333؛ بارفروش، 1333کردی، ؛ 1331افچنگی، )

بیش که ها نیز حاکی از آن است  این پژوهش یها یافته .دهد نتایج مشابهی را نشان می( ؛1332

ها  شتۀ فوتبال بوده است و سایر رشتهمربوط به ردر مطبوعات  شده های چاپ کل عکس % 10 از

 توانند ست که مطبوعات میا  حالی این در. قرار دارند یهای بعد بسیار پایینی در رتبهدرصد  با

کیفیت و طراحی زیبا در گسترش  تخصصی و باهای پایه و نیز مجالت  با محتوای رشته

ارزش عکس و نمایش آن  ،همچنین (.1333بارفروش، ) ثیر داشته باشندأتآور  های مدال رشته

های  ورزشکاران به رشته در توجه بیشتر افکار عمومی وآن  های ورزشی و نقش در روزنامه

 .(1332قاسمی و همکاران، )ورزشی بر کسی پوشیده نیست 

ترویج  ،و همچنینهای ورزشی  رشتهانواع ها در توسعه و ترویج  توان گفت رسانه می ،کلی طور به

ضعیف عمل کرده و با توجه بیش از اندازه به های سنی مختلف جامعه  ورزش در بین رده
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احدپور و رضایی ، الهی، شهامت، حالی که مظفری در .اند ها غافل شده از سایر رشته ،فوتبال

های  در کشور را پخش رشته رزش قهرمانیو ۀتوسعیکی از راهکارهای  ،شیدر پژوه( 1331)

تواند افراد جامعه را از شرکت  این امر میتوجهی به  بیکه اند  ها بیان کرده فوتبالی در رسانه غیر

ست که ا حالی این در. فعال و تماشاگری فوتبال سوق دهد فعال در ورزش به سمت شرکت غیر

ن ریزی مدو از یک برنامه ،های ورزشی ر بخش انعکاس و توجه به مؤلفها دهای سیم شبکهحتی 

( های دیگر رشتهنسبت به )ها  بهره بوده و تنها تعدادی از رشته شده، بی و مبتنی بر اصول تعریف

مظفری و همکاران، ) اند خود اختصاص داده از کنداکتور پخش تلویزیونی را بهسزایی  سهم به

اعتنای اجتماعی،  قابل ۀعنوان یک مقول ورزش به ،نتیجه در .(1332، ؛ قاسمی و همکاران1331

 .است از جمله مطبوعات ورزشی ،جمعیهای  رسانهای از اعتبار خود را مدیون  بخش عمده

شی خود زطور مرتب به صفحات ور بهمطبوعات  ،یافته کشورهای توسعه که در طوری به

 با توجه لذا، ؛(1333، 1اندروس)به ورزش است مردم روزافزون  ۀدلیل عالق این بهکه  افزایند می

مطبوعات سراسری که توسط عموم مردم جامعه خریداری  ویژه به ،مطبوعات قاطع نقش به

گذار  ثیرأمردم  ت یها اندیشه و افکار به دهی شکل درد نتوان میکه  با توجه به این د ونشو می

از متخصصان باید  ،ش وررزشی مطبوعاتدر تهیه و نشر بخ مدیران مطبوعات سراسری ،دنباش

های متنوع  لوبی از رویدادها و مسابقات همراه با عکسپوشش مط درو بدنی استفاده کنند  تربیت

های مختلف  معرفی رشته نیزو های سنی مختلف  مختلف ورزشی و ردههای  جالب در رشته و

ها از بخش ورزشی  دف آنهنباید  ،همچنین. قهرمانان آن رشته تالش نمایند وورزشی 

با توجه به نقش مطبوعات  زیرا ؛رسانی اخبار ورزشی فوتبال باشد اطالع تنها ،مطبوعات سراسری

 افراد از بسیاری دیدگاه های سنی مختلف، های ورزشی در رده رشتهانواع پرداختن به  توان با می

های ورزشی  سانهر شود پیشنهاد می ،همچنین. داد سوق ورزش به گرایش و عالقه سمت به را

ها در  طیف کاملی از برنامه ۀردم و ارائگرفتن ترجیحات، به نیازهای واقعی م نظر بدون در

 .های ورزشی گوناگون بپردازند رشته

بیشتر  کنون انجام شده است شده در رابطه با مطبوعات سراسری کشور که تا های انجام پژوهش

اند که مطبوعات  به این نتایج کلی دست یافتهو اند  به تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی پرداخته

 .اند پوشش قرار داده  ورزشی فوتبال را مورد ۀبیشتر رشت ،ورزشی کشور

پرشمارگان و سراسری عمومی های  بخش ورزشی روزنامه تحلیل محتوای ،در این پژوهش

طبوعات م نشان دادها  های دیگر در مورد رسانه نیز همانند پژوهشپرمخاطب آنالین کشور 

                                                           
1. Androos 
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سنی بزرگساالن را پوشش داده است و به  ۀورزشی فوتبال رد ۀسراسری کشور نیز رشت

 .های سنی غیر از بزرگساالن کم توجهی شده است های و رزشی دیگر و رده رشته
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