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 چكيده

ورزش  توسـعة سند طرح  هاي ةمؤلفبر پوشش  يدكشور با تأك برخطپرشمارگان و پرمخاطب  يسراسر يها روزنامه يمحتوا يلهدف پژوهش حاضر، تحل
روزنامـه سراسـري    10محتـوا انجـام شـد. جامعـه آمـاري پـژوهش، آرشـيو         بوده كه به صورت تحليـل  يليتحل -كشور بود. روش تحقيق از نوع توصيفي

گيري از روش تصادفي منظم اسـتفاده شـد. بـراي جمـع آوري اطالعـات از برگـة        بود كه براي نمونه1391كشور در سال  برخطو پرمخاطب  رگانپرشما
آمد اسـتفاده گرديـد. روايـي     به دست% 91 يت% و جنس89ورزش  يها مقوله مؤلفه يكدگذاري محقق ساخته كه ضريب پايايي آن از آزمون اسكات برا

هاي آمار توصيفي و آزمون غيرپارامتريك كاي اسكوئر در  ها با استفاده از شاخص صوري، برگة كدگذاري نيز توسط تعدادي از خبرگان تأييد شد. داده
 يشـتر % ب3/17صـفحه و   يكصفحه و كمتر از  يك ي% دارا7/82مورد تحليل،  روزنامه720ها نشان داد، از  . يافتهيدتجزيه و تحليل گرد SPSSنرم افزار 

 يتي%، ترب3%، بانوان4معلوالن%، 40 ي%، قهرمان48 يا حرفه ةمؤلفمربوط به  يببه ترت يزمطالب ن يشتريناند. ب به چاپ رسانده يصفحه مطالب ورزش يك از
 ،)P≥001/0داري ( مطـرح بـا سـطح معنـي     يتهـا و جنسـ   مؤلفـه ي دو براي هـر دو مقولـه،   نتايج آزمون خ ينآمد. همچن به دست%  1هر كدام  يو همگان
مطبوعـات   ينداري وجـود دارد. بنـابرا   مطـرح اخـتالف معنـي    يتسـند طـرح ورزش كشـور و جنسـ     يهـا  مؤلفه بين كه معني بدين. آمد به دست دار معني

پرشمارگان و پرمخاطـب بـودن اسـتفاده     يلخود به دل ةيژو يگاهو از جا هي داشتهآگابه نقش مهم ورزش در جامعه  شايسته است و پر شمارگان سراسري
  .يندورزش كشور كمك نما يبه اعتال يقطر ينفرهنگ سازي نموده و از ا ، ر جامعهو دكرده 

  
  كليدي واژگان

   .برخطورزش،  يها مؤلفه ي،سراسر يها محتوا، روزنامه يلتحل
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  مقدمه

هاي اخيـر يكـي    تماعي در سالاي اج ورزش به عنوان پديده
مـي رود. ايـن    بـه شـمار  از جذابترين موضـوعات در جهـان   

پديده در زندگي بسياري از مـردم جهـان در ابعـاد مختلـف     
داشـته و از   بـه سـزايي  اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي نقـش    

. امـروزه  )1،2006اتنگ(هاي مهم انساني است  جمله فعاليت
تــوان يافــت كــه در آن بشــري را  نمــي  ةتقريبــاً هــيچ جامعــ

اي وجـود نداشـته باشـد (طلـوعي اشـلقي و       ورزش به گونـه 
ــدروس1389همكــاران،  ــر ورزش، 1389(2). ان )، رشــد اخي

هـا معرفـي كـرده اسـت.      هـاي رسـانه   عمدتاً حاصـل فعاليـت  
 رواج و طـرح  بـراي  ابـزار  به عنوان قويترين ها رسانه امروزه
و  هـا  رهنـگ ف نفـوذ  بـراي  وسـايل  و كارآمـدترين  ها انديشه
؛ 1386قاسـمي، ( شـوند  مي محسوب جوامع قلب به ها نگرش

 ايـن كـه  ها بـا وجـود    ، زيرا رسانه)1391افروزه و همكاران، 
مستقيمي روي رفتار ندارند اما باعث تغيير تـدريجي آن  تأثير
هـا  از   تفسـير رسـانه   ايـن كـه  شوند. استدالل مهم ديگـر،   مي

ــار، ارزش  ــه رفت ــداد ب ــا يــك روي ــا و درك م ــان و  ه از جه
)، همچنــين در 2012دهــد(براك، فرهنــگ خــود شــكل مــي

 هـاي  تحقيقات متفاوتي نيز نشان داده شده است، كـه رسـانه  
 مـردم  رفتـار  و نگـرش  تغييـر  روي داري معنـي  اثـر  گروهي
 جامعـه  نيازهـاي  بـا  اثـر  ايـن  دارنـد، امـا   كردن ورزش براي

ــگ ــوري و  هماهن ــت (غف ــاران، نيس ــمي، 1382همك ؛ قاس
 و عميق پيوندي ورزش از سوي ديگر)، 2004( 3ا. رو)1389

 بـر  متقابـل  صـورت  بـه  دو ايـن  و يافته ها رسانه با ناگسستني
 حـوزه  دو ايـن  بـين  قـوي  تعاملي و گذارند ميتأثير يكديگر
 ديگـري  از استفاده به را حوزه دو هر مديران كه دارد وجود
)، 2012( 4همچنين براك .است خوانده فرا خود تعالي براي

ي در همـه جـاي   Ĥن هـا پژوهشي بيـان كـرد، ورزش رسـ   در 
                                                      

1. Etang 
2. Andrews 
3. Rowe  
4. Bruce 

هاي ورزشي وجود دارد  محيط دهكده جهاني امروزي و در
آن چـــون راديـــو،  ةهـــاي واســـط راه گريـــزي از رســـانه و

اينترنتي مختلفـي مثـل:    ها و پايگاه هاي تلويزيون، و روزنامه
هــاي  هــاي ورزشــي و وب ســايت ســايت تلفــن همــراه، وب

 ، مطبوعـات گروهـي هاي  بين رسانه ورزشكاران  نيست. در

نيز بـه عنـوان عامـل اصـلي اثرگـذار بـر فرهنـگ جامعـه از         
ماندگارترنـد و از طرفـي    اهميت خاصي برخوردارنـد؛ زيـرا  

هـاي نسـبتاً طـوالني     تا مدت آن هاامكان دسترسي مجدد به 
). بــر همــين اســاس 1383بــراي افــراد وجــود دارد (كــردي،

ــات ــعه در مطبوع ــ نقــش ورزش توس ــد اي دهعم ــا و دارن  ب
 در زيـادي  اثرگـذاري  يورزشـ فعاليت هـاي   خبري پوشش
 6به طـوري يـاوا   ).2005 ،5هوم(دارند  ورزش شدن همگاني

ــي    2012( ــه تطقيبـ ــوان مطالعـ ــت عنـ ــي تحـ )، در پژوهشـ
هاي ورزشي مطبوعات ورزشي كشـورهاي چـين و    گزارش

آمريكا، بيان كرده، اخبار ورزشـي روزنامـه هـا بسـيار مهـم      
رخي كارشناسان اعتقاد دارند كه اگر حجـم مطالـب   است. ب

ورزشي نشريه باال باشد، در جمع نشريات عامـه پسـند طبقـه    
بنــدي مــي شــود. تحقيقــي كــه از ســوي آژانــس بازاريــابي  

 45) در بريتانيا انجام شد، نشـان داد كـه   NMA( ها روزنامه
ــفحات      ــدا ص ــد ابت ــريات تابلويي ــدگان نش ــد از خوانن درص

ــدگان  خو ورزشــي را مــي ــيش از يــك ســوم خوانن اننــد و ب
نشريات تمام صفحه همين كار را انجام مي دهنـد. همچنـين   

درصــد از افــرادي كــه ابتــدا صــفحات اول  61درصـد و   70
ــدها و روزنامــه روزنامــه هــاي تمــام صــفحه را  هــاي تابلويي

رونـد.   خوانند، بالفاصله به سـراغ صـفحات ورزشـي مـي     مي
هـاي سراسـري    روزنامـه  كه بخش ورزشـي  يعالوه بر اهميت

 مطبوعات مثل هاي چاپي براي خوانندگان آن دارند، رسانه

خواهنـد   مـي  كه شوند مي افرادي خريداري توسط ورزشي،
 رسـانه تمايـل   نـوع  ايـن  خواننـدگان  لـذا  را بخوانند، آن ها

                                                      
5. Home 
6. Yao 
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و  (پيــتس دارنــد اطالعــات آن پــذيرش بــراي بيشــتري
مطالـب بخـش   ). از اين رو كيفيت اخبـار و  1،2002استوتالر

ورزشي اهميت زيادي در پيشرفت و توسعه ورزش كشور و 
  . خواهد داشتنگرش خوانندگان نسبت به ورزش 

نيـز، محورهـاي    "ورزش كشور ةتوسع طرح جامع "در سند
مختلفي براي توسعه ورزش در كشـور در نظـر گرفتـه شـده     

باشد. منظور از  هاي ورزش مي مؤلفه آن هااست كه يكي از 
ي Ĥن هـا ورزش به عنوان يك عامل توسعه، سازم هاي مؤلفه

 هاي تربيتي، ورزش ةاجتماعي ورزش است. كه در بر گيرند
اي، بـانوان و معلـوالن    تفريحـي، قهرمـاني، حرفـه    -همگاني

تفريحــي،  -همگــاني چهــار ســطح تربيتــي، باشــد. كــه مــي
هاي اصلي ورزش كشـور   مؤلفهاي به عنوان  قهرماني و حرفه

  ). 1391و همكاران،باشند (قاسمي  مي
 توليــت بــه هــا دانشــگاه و مــدارس ورزش يــا تربيتــي ورزش
شـود   مـي  پيگيري ها دانشگاه و آموزشي مؤسسات مدارس،

 مشاركت افزايش هدف با همگاني ورزش). 1389قاسمي، (
ــراهم و اجتمــاعي هــاي گــروه تمــام ــي كــردن ف  تكثرگراي

 تفريحـات  رقابتي، ورزش قهرماني، ورزش تقويت ورزشي،
 روشــندل(شــده  گــذاري پايــه تفريحــي ورزش الم وســ

 آور مـدال  ورزش همـان  قهرمـاني،  ورزش). 1386اربطاني،
 تـالش  آن بـراي  ورزشي هاي هيأت و ها فدراسيون كه است
 هـا،  شامل ورزش باشگاه اي حرفه ي ورزش كنند و مؤلفة مي

 مربيـان  باشگاهي، بازيكنان فروش و خريد ها، باشگاه بودجه
 زيرسـاخت  ها، ليگ ورزشي، شغل و مدزاييدرآ باشگاهي،
ــا باشـــگاه قاســـمي و (شـــود  مـــي باشـــگاهي مـــديران  و هـ
 ةمؤلفـ چهار  هدر توسع گروهيهاي  رسانه). 1391همكاران،

ــور   ــلي ورزش كش ــش اص ــزايي نق ــه س ــد   ب ــي كنن ــا م  ايف
بررسي منابع تحقيق حـاكي  در صورتي كه  ).1387،قاسمي(

مـورد  م شـده، در  هـاي انجـا   از آن است كه در اكثر تحقيـق 
در ميـزان توجـه و مطالـب    ورزش كشور اصلي  ةمؤلفچهار 

وجود دارد و بيشـتر  داري  اختالف معني آن هاچاپ شده از 

                                                      
1. Pitts & Stotlar 

هاي قهرمـاني و   در مورد ورزش مطبوعات ورزشيمحتواي 
 مــورد همگــاني و تربيتــي هــاي ورزش باشــد و مــياي  حرفــه

  انيقهرمـ  ورزش كه صورتي در است گرفته قرار توجهي بي
 تربيتـي  هـاي  ورزش و همگـاني  ورزش بـه  موفـق  اي حرفه و

 ،)1383(). كـردي  1391است (زركـي و همكـاران،    وابسته
ــز در ــوان تحــت تحقيقــي ني  نشــريات وضــعيت بررســي عن
كشور نشان داد كه بيشتر توجـه نشـريات بـه سـمت      ورزشي

 بـا  تحقيقـي  در ،)1389( باشـد. قاسـمي   اي مـي  ورزش حرفه
 بـر  تأكيـد  بـا  ورزشـي  هـاي  روزنامـه  وايمحتـ  تحليـل  عنوان
 سـال  پايـاني  ماهه شش ورزش، شمارگان هاي مؤلفه پوشش
را تحليل محتوا كـرد كـه    كشور ورزشي هاي روزنامه 1388
 محتــواي از درصــد25 آن نشــان داد، حــدود  هــاي يافتــه

 درصد 70 از بيش و قهرماني ورزش به ورزشي هاي روزنامه
 حـالي  در ايـن . اسـت  داشـته  اختصـاص  اي حرفـه  ورزش به

 مجموعـاً  تربيتـي،  و همگاني ورزش مؤلفه دو سهم كه است
 همچنين قاسمي و همكاران .است بوده درصد يك از كمتر

 مقــاالت محتــواي بررســي هــدف در پژوهشــي بــا ،)1389(
 داد، نشــان پژوهشــي-علمـي  مجــالت در ورزشــي مـديريت 
 هـاي  مؤلفـه  مختلـف  هـاي  بخـش  ورزشـي  مديريت مقاالت
ــه ار ورزش ــر طــور ب ــداده پوشــش مناســبي و براب ــر و ن  اكث

 دانشـگاهي (تربيتــي)  ورزش روي بخـش،  ايـن  در مقـاالت، 
  .است بوده متمركز

باشد،  هاي ورزش كشور مي مؤلفهورزش بانوان نيز از ديگر 
 غفلت كه است جامعه هر فرهنگي نمودهاي بارزترين از كه
كنـد   اجهمو مشكل با را جامعه فرهنگي نظام تواند مي آن از
هـاي مختلفـي    با اين وجود نتـايج پـژوهش   .)1381گائيني، (

 هـاي  رسـانه  مطلـوب  و موجـود  وضـعيت  بين دهد، نشان مي
دارد و  وجـود  معنـاداري  تفـاوت  بـانوان  ورزش در گروهي

قـرار   گروهـي هـاي   تـوجهي رسـانه   ورزش بانوان مـورد بـي  
 ؛ رهنمـا، 1387مشـهدي و همكـاران،    گرفته است (مهدويان

در  ، نيـز )1391(). كشكر و همكـاران  2005پاليمر، ؛ 1382
 اخبار مديريت هاي مؤلفه از هر يك در پژوهشي نشان دادند
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 بـا  مقايسـه  سـهم ورزش بـانوان در   ورزشـي  هاي روزنامه در

 و  اين در حالي است كه فرزاليپـور . اندك بوده است مردان
 هاي رسانه نقش" عنوان با اي مطالعه در ،) 2012(  1همكاران
ر صـورت داشـتن    نشـان دادنـد،   "بانوان ورزش در همگاني
گسـترش   در نقش مهمي گروهي ها رسانهد مطلوب، شرايط

  .كنند مي بازي بانوان ورزشو موفقيت 
هــاي ســند  مؤلفــهيكــي ديگــر از  معلــوالنهمچنــين ورزش 

 بـه  باشد. به طوري كه نيـاز  مي "ورزش كشور ةطرح توسع"
 بســيار معلــول فــرادا در آننقــش ســالمت بخشــي  و ورزش
 در معلـول  افراد امروزه. شود مي احساس سالم افراد از بيشتر
 شـركت  مسـابقات  و اجتمـاعي  هاي فعاليت در وسيعي سطح
 ).1391حملي،(اند  شناسانده جامعه به را خود هويت و دارند

با توجه بـه اهميـت ورزش بـراي افـراد معلـول و نقشـي كـه        
و كشاندن ايـن دسـته    توانند در توسعه مطبوعات ورزشي مي

اي بـه   افراد به سمت ورزش داشـته باشـند بايـد توجـه ويـژه     
زاده  . اين در حالي است كه قليمعلوالن بشودورزش  ةمؤلف

ــاران ــي در ،)1390( و همكـ ــل تحقيقـ ــه تحليـ ــواي بـ  محتـ
در معلولين،  و جانبازان ورزش رويكرد با ورزشي مطبوعات
 اسـتقالل  و نـود  ،پيـروزي  ورزشي، خبر ايران، :هاي روزنامه
آمـده نشـان داد، ورزش    بـه دسـت  پرداختند كه نتايج  جوان

ــوالن ــازان در  معل ــا و جانب ــه ب ــه مقايس ــر در   مؤلف ــاي ديگ ه
 ندارند.جايگاهي مطبوعات ورزشي 

هاي ياد شده درصـدر ايـن مقايسـه     وجه به نتايج پژوهشبا ت
ــوب    مطبو ــرايط مطل ــتن ش ــورت داش ــي در ص ــات ورزش ع
هـاي ورزش كشـور    مؤلفـه  ةي در توسعثرؤتوانند نقش م مي

هـا نشـان    بررسـي نتـايج پـژوهش    متأسـفانه داشته باشند ولي 
دهد، كه اين شـرايط مطلـوب بـراي مطبوعـات ورزشـي       مي

 كارشناسـان  از كشور هنوز وجود ندارد. عالوه بر اين برخي
 از بســياري كــه كننــد مــي بيــان ورزش انــدركاران دســت و

 كــار حاصــل ورزش، هــاي چــالش و جنجــالي هــاي حاشــيه
. اسـت  "زردگـرا " هاي روزنامه ويژه به ورزشي هاي روزنامه

                                                      
1. Farzalipour et al 

 هـاي  روزنامـه  تعـداد  رشـد  كه از داليل احتمالي آن سرعت
 فرصـت  و عـدم وجـود   مردمـي  تقاضـاي  به توجه با ورزشي
اسـت (قاسـمي،    متخصـص  انساني نيروي تربيت براي كافي
 توســعه بــراي ورزشــي هــاي روزنامــه كــه موفقيــت ).1389
هـاي   پـژوهش  به اتكا درگرو شخصي نيز، منافع نه و ورزش
  ). 1386 قاسمي،(باشد  مي اثربخش و كارآمد مناسب،

 و كاركردهـا  دربـارة  متفـاوت  و متعـدد  نظريـات  بـه  توجه با
اكثـر   ايـن كـه  مطبوعـات در توسـعه ورزش كشـور و     نقش

مطبوعات ورزشي  ،در داخل كشور انجام يافته هاي پژوهش
اي مخاطبان محدود و توسط قشـر خاصـي   محض را كه دار

زماني كمتـري   محدودة شوند در  از افراد كشور استفاده مي
تواند در  زماني كمتر مي محدودة اند كه  تحليل محتوا كرده

هـاي ورزشـي بـر     صورت برگزاري يا عدم برگزاري رويداد
بگـذارد. در پـژوهش حاضـر بـا رعايـت      تأثيرنتايج پروهش 

و يــك ســال مطبوعــات سراســري آرشــي ،مــوارد ذكــر شــده
كشور را كه داري مخاطبان  برخطپرشمارگان و پرمخاطب 

تفاده بيشري بوده و توسط عموم مردم كشور خريداري و اس
بـزرگ جهـاني المپيـك و     شوند مصادف بـا دو رويـداد   مي

 پرسـش  دهـد و ايـن   محتوا قرار مـي  بررسي شدهپارالمپيك 
ورزشـي  بخـش   محتـواي  وضـعيت  كه شود مي مطرح كلي

هاي ديگر  كه در كشور بيشتر از روزنامه مطبوعات سراسري
منتشر و توسط مخاطبان زيادي هم به صـورت سـنتي و هـم    

شود (پرشمارگان و  به صورت اينترنتي در كشور استفاده مي
) كه تا به حال مـورد بررسـي قـرار نگرفتـه     برخطپرمخاطب 

 هاي سـند طـرح جـامع    مؤلفه توسعةو  پوشش لحاظ است از
اي، بانوان و  ورزش (تربيتي، همگاني، قهرماني، حرفه توسعة

 ميـزان  در اختالفـي  يـا  و باشـد؟  مـي  معلوالن) كشور چگونه
 ورزش كشـور در  توسعةهاي سند طرح جامع  مؤلفه پوشش

 كـه  دارد ضـرورت  داليـل  همـين  به دارد؟ مطبوعات وجود
سراسـري پرشـمارگان و    از مطبوعـات  شـده  منتقل هاي پيام

ــا ،يهمشــهرب آنــاالين كشــور (پرمخاطــ جــام جــم،  ران،ي
جوان، اعتماد، ابـرار   ،جمهوري اسالمي نش،ياطالعات، آفر
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 نـاظر  هـاي  دسـتگاه  تـا  بگيرد قرار ارزيابي مورد )،و رسالت
 و نظـارت  ورزش توسـعه  اهـداف  جهت در را ها آن بتوانند
   .نمايند هدايت

  شناسي تحقيق روش
اهبـردي توصـيفي و   روش تحقيق در اين پژوهش از لحاظ ر

ــه روش   از نظــر مســير اجــرا تحليــل محتواســت و داده هــا ب
  اسنادي و كتابخانه اي جمع آوري شده است.

ايــن پــژوهش شــمارگان ده جامعــة آمــاري آمــاري:  جامعــه
كشـور بودنـد، كـه     1391روزنامه سراسـري پـر تيـراژ سـال     

هـاي انتخـاب شـده، بـا      عالوه بر پر شمارگان بودن روزنامـه 
در بـين  را روزنامه ها  ة) رتبAlexa ،2013از سايت ( استفاده

هـاي كشـور نسـبت بـه تعـداد مراجعـات توسـط         كل سايت
) مشخص كـرده، كـه از   برخطكاربران اينترنتي (پرمخاطب 

سراسـري منتشـر شـده در كشـور، ده     هـاي   بين كل روزنامـه 
هاي منتشر شده و بيشتر  اي كه بيشتر از ديگر روزنامه روزنامه

زنامه ها در كشور توسط كاربران اينترنتي اسـتفاده  از كل رو
  انتخاب شدند.جامعة آماري مي شود، به عنوان 

 روش از نمونـه گيـري   بـراي  پـژوهش  اين آماري: در ةنمون
هـر چهـار    ازكـه   صـورت  اين به .شد استفاده منظم تصادفي

 3از هـر مـاه    ماه به طور تصادفي انتخاب شد و 2فصل سال، 

هـا بـراي هـر     روز، كه مجموع روزنامه 3ته و از هر هف هفته
شــماره انتخــاب شــد.  90شــماره و بــراي هــر مــاه  30هفتــه 

هــاي منتشــر شــده در  اول ســال روزنامــه ةهمچنــين در نيمــ
دوم سال روزنامـه هـاي منتشـر شـده در      ةروزهاي فرد و نيم

 جامعــه حــدود از مجمــوع شــد. درانتخــاب روز هــاي زوج 
 تعـداد  كـه  شـد  انتخـاب  مونـه ن 720تعداد  شمارگان، 2900
 نمونـه  379 حـدود  مورگـان،  جـدول  اساس بر حداقل نمونه
 بـراي  مطلـوبي  از شـرايط  شـده  انتخـاب  تعداد لذا. باشد مي

  . شد برخوردار نتايج پذيري تعميم
يــا شــاخص هــاي مطــرح در ايــن  شــاخص هــا: موضــوعات

پژوهش مؤلفه هاي ورزش و جنسيت مي باشد، موضـوعات  
پـذير   وزن شـاخص هـاي   يـا  كـالن  يهـا  شـاخص  اصل در

 كه)  21؛ ص1372شوند(ساروخاني،  مي چندگانه محسوب
هـر   .دهند نشان گوناگون زواياي از را محتوا يك توانند مي

يك از اين شاخص ها، بايد مجدداً شاخص سازي يـا همـان   
)، مقولـه بنـدي را   32؛ ص1375بارنـاد (   شـوند.  بندي همقول

يـك مجموعـه از طريـق     عمل طبقـه بنـدي عناصـر سـازنده    
و سپس گروه بندي مجددشـان   آن هاتشخيص تفاوت هاي 

بر اساس معيارهاي تعيين شده قبلـي بـر حسـب نـوع عناصـر      
  ).1-تعريف مي كند (جدول

  

  در پژوهش بررسي شده يموضوعات و مقوله ها .1جدول 
  مقوله ها  موضوعات

 قهرماني-3تفريحي    -همگاني-2تربيتي-1 كشورورزشتوسعةطرح سند هاي مؤلفه
  معلوالن -6بانوان   -5حرفه اي -4

  

  
  

  

اطالعـات از   يجمـع آور  يابزار گرد آوري اطالعات: بـرا 
  .يدمحقق ساخته، استفاده گرد يبرگه كدگذار

 يـت قابل يبتعيـين ضـر   ي: براينيتع يااعتماد  يتقابل ضريب
 20 يـق تحق يـن اعتماد از آزمون اسـكات اسـتفاده شـد، در ا   

توســط محقــق مجــدداً  يآمــار يرصــد از كــل نمونــه هــاد
مرحلـه   يبه دست آمده بـا كدگـذار   يجشد و نتا يكدگذار
مقولـه   ياعتمـاد بـرا   يـت قابل يبشده است. ضـر  يسهاول مقا
%  از فرمـول اسـكات   91 يت% و جنسـ 89 زشور يمؤلفه ها

استخراج شده است. در مجموع، يافته ها حاكي از آن است 
اي مورد بررسـي از ضـريب عينيـت و    كه كدگذاري متغيره

  پايايي زيادي برخوردار بوده است. 
: بــراي تعيــين اعتبــار صــوري متغيرهــا و مقولــه هــاي  اعتبــار

انتخــابي در جهــت مطابقــت بــا اهــداف تحقيــق، برگــة       
كدگــذاري در ميــان تعــدادي از خبرگــان توزيــع و روايــي  

  مقوله ها نيز تأييد شد. 
 يــقاز طر يــقتحق يــنا پــردازش اطالعــات: اطالعــات شــيوه
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و با توجه بـه    يكدگذار يمتن خبر در برگه ها يكدگذار

شده اسـت.   يشده توسط محقق كدگذار يهدستورالعمل ته
نـرم   يـق از طر يانهاطالعات به دست آمده پس از ورود به را

آن در قالــب جــداول  يجپــردازش شــده و نتــا يافــزار آمــار
  است. يدهارائه گرد يو دو بعد بعدي يك يفراوان
 20SPSS: داده هـا بـا اسـتفاده نـرم افـزار      يآمار يها روش

تجزيه و تحليل شد، كه از شاخص هاي آمار توصيفي بـراي  
 يخالصــه كــردن و نمــايش داده هــا و از آزمــون آمــار     

 يننشـان دادن تفـاوت بـ    ياسكوئر ، برا يكا يرپارامتريكغ
 استفاده شد. يقتحق يمقوله ها

يافته هاي تحقيق
  

  الكسا يتدر سا يسراسر يها و رتبه روزنامه يورزش يها و خبرها داد صفحهتع. 2جدول 
  برخط ةرتب  درصد  تعداد خبر درصد تعداد صفحه  روزنامه

  ايران
 6/7 نيم صفحه

997 4/11 854  
 4/92 يك صفحه

  آفرينش
 9/13 صفحهنيم

861 8/9 3535  
 1/86  صفحه يك

  ابرار
 7/93 صفحهنيم

567 5/6 2821  
 3/6 صفحهيك

  3463 7/10 963 100 يك صفحه  اعتماد
  2238 9/5 521 100 نيم صفحه  اطالعات

  جام جم
 5/8 نيم صفحه

780 8/9 189  
 5/91 يك صفحه

  جوان
 7/20  يك صفحه

1278 6/14 347  
 3/79 دو صفحه

  جمهوري اسالمي
 3/90 نيم صفحه

558 4/6 1879  
 7/9  يك صفحه

  3441 1/9 801 100 صفحهنيم  رسالت

  همشهري

 2/14 نيم صفحه

1479 8/16 91  
 1/52 يك صفحه

 2/16 يك و نيم صفحه
 4/17 دو صفحه

  مجموع

 2/32 نيم صفحه

8778 100 ---  
 5/50 يك صفحه

 7/2 يك و نيم صفحه
 5/14 دو صفحه

  

 در ،2شـماره  جـدول  از شده استخراج اطالعات طبق
در  هفـت صـد و بيسـت روزنامـه     توسط خبر 8778مجموع 

 ورزش بـا  مـرتبط  موضـوعات  دربـارة بازه زماني مورد نظر، 
همشـهري    هـا، روزنامـه   كه در بين روزنامه .است شده منتشر

درصـد) و بيشـترين    8/16ورزشـي (  صـفحة بيشترين تعـداد  
ها بـه خـود    خبر) را در بين كل روزنامه 1479ورزشي (  خبر

ــ اختصــاص  ــين روزنام ــق  ةداده اســت. همچن همشــهري طب
پرمخاطب تـرين   "الكسا"اطالعات استخراج شده از سايت 
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را در بــين كــل  91بــوده اســت، كــه رتبــه  بــرخط ةروزنامــ
كـه   ةآورده است. دومين روزنامـ  به دستهاي كشور  سايت

 ةبيشترين مطالب  ورزشـي بـه چـاپ رسـانده اسـت روزنامـ      
ين روزنامه، تنهـا روزنامـه اي   اباشد و  خبر مي 1278جوان با 

دو  درصــد از شــماره هــاي منشــره، 80اسـت كــه قريــب بــه  
ــژةصــفحه را  ــب ورزشــي اختصــاص داده و در   وي  20مطال

 قـرار ورزشي را به مطالب ورزشي  صفحةيك  ديگردرصد 
ــي   ــان م ــا نش ــايت الكس ــل   داده اســت و س ــين ك ــد در ب ده

بـه   باشـد  خـوبي مـي   ةرا كه رتبـ  347 ةهاي كشور رتب سايت
دســـت آورده اســـت. كمتـــرين مطالـــب ورزشـــي نيـــز در 

از آن روزنامه ابرار خبر و بعد  521اطالعات با  :ي ها روزنامه
در بازه زماني مورد نظر به چـاپ رسـيده اسـت.     خبر 567با 

  هاي خود نيم صـفحه  همچنين هر دو روزنامه در اكثر شماره
طبـان  اند و نسبت به مخا را به مطالب ورزشي اختصاص داده

را در بــين كــل  2821و  2238هــاي  بــه ترتيــب رتبــه بــرخط
 .اند آورده به دستهاي كشور  سايت

  

  

 يسراسر يها ورزش كشور در موضوعات مختلف در روزنامه ياصل  ةمؤلفسهم چهار  .3جدول 

 ةمؤلف                 
 روزنامه ها

 جمع ساير تركيبي حرفه اي قهرماني همگاني تربيتي

  آفرينش
 861 117 33 411 282 18 0 راوانيف

 8/9 3/1 4/0 7/4 2/3 2/0 0/0 درصد

  ابرار
 567 132 9 327 99 0 0 فراواني

 5/6 5/1 1/0 7/3 1/1 0/0 0/0 درصد

 اطالعات
 521 42 6 132 329 3 9 فراواني

 9/5 5/0 1/0 5/1 7/3 6/0 1/0 درصد

 اعتماد
 936 279 72 312 267 3 3 فراواني

 7/10 2/3 8/0 6/3 0/3 01/0 01/0  درصد

 ايران
 997 138 69 324 460 3 3 فراواني

 4/11 6/1 8/0 7/3 2/5 01/0 01/0 درصد

 جام جم
 780 126 18 303 333 0 0 فراواني

 9/8 4/1 2/0 5/3  8/3 0/0 0/0 درصد

 جمهوري اسالمي
 558 93 33 165 234 27 6 فراواني

 4/6  1/1  4/0  9/1 7/2 3/0 1/0 درصد

 جوان
 1278 270 51 543 363 9 42 فراواني

 6/14 1/3 6/0 2/6 1/4 1/0 5/0 درصد

 رسالت
 801 141 42 318 288 6 6 فراواني

 1/9 6/17 2/5 7/39 0/36 7/0 7/0 درصد

 همشهري
 1479 168 30 747 531 0 3 فراواني

 8/16 9/1 3/0 5/8 0/6 0/0 01/0 درصد

  جمع
 8778 1507 363 3582 3186 69 72 فراواني

 100 2/17 1/4 8/40 3/36 8/0 8/0 درصد
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ــق ــات طب ــتخراج اطالع ــده اس ــماره جــدول از ش  از ،3ش
، سـهم ورزش  بررسي شده ةهفتصد و بيست روزنام مجموع

آفـرينش، ابـرار و جـام     :روزنامـه  3تربيتي از ده روزنامـه در  
ــم ــفر و در    ج ــا ص ــاوي ب ــ 3مس ــران   ة:روزنام ــاد، اي و اعتم

 72 خبرهـا  كـل  و سهم آن از كمتر از يك صدم، همشهري
درصد مي باشد.  سهم ورزش همگاني نيـز   8/0خبر، معادل 

 2مساوي با صفر و در  ابرار، ايران و همشهري ة:روزنام 3در 
 اعتماد و ايران، كمتر از يـك صـدم، و سـهم آن از    ة:روزنام
 درصـد مـي باشـد. در مـورد     8/0خبر، معادل  69 خبرها كل

ورزش قهرماني در كليه روزنامه ها خبر منتشـر شـده اسـت،    
 خبـر،  531 خبرتـرين،  پـر  عنوان همشهري به ةكه در روزنام

 خبرتـرين،  كـم  عنـوان  به درصد، و روزنامه ابرار 0/6 معادل
 كـل  اسـت. و سـهم آن از   بـوده  درصـد  1/1 معادل خبر، 99

درصـد مـي باشـد. در مـورد      3/36خبر، معادل  3186 خبرها
 ،روزنامه هاي مورد بررسـي  ةنيز در كلي "زش حرفه ايور"

 پـر  عنوان خبر منتشر شده است، كه در روزنامه همشهري به
 درصد، و روزنامه اطالعـات  5/8 معادل خبر، 747 خبرترين

 بـوده  درصـد  5/1 معـادل  خبـر،  132 خبرتـرين  كم عنوان به
 8/40خبــر، معــادل  3582 خبرهــا كــل اســت. و ســهم آن از

درصـد، از   1/4خبـر معـادل    363اشد. همچنـين  ب درصد مي
 1507كل خبر ها به صورت تركيبـي از هـر چهـار مؤلفـه و     

درصد، از كل خبر ها بدون تأكيد بر مؤلفه  2/17خبر معادل 
  رصد شده است.

سهم ورزش زنان و مردان در موضوعات مختلف در . 4جدول 
  يمطبوعات سراسر

  جنسيت          
 روزنامه ها

ر دوه مرد زن  هيچ كدام 

 90 30 714 27 فراواني آفرينش

 0/1 3/0 1/8 3/0 درصد 

 120 0 540 15 فراواني ابرار

 1/0 0 2/6 2/0 درصد 

 اطالعات
 33 36 408 44 فراواني

 4/0 4/0 6/4 5/0 درصد 

 اعتماد
 102 12 816 6 فراواني

 2/1 0 3/9 1/0  درصد

 ايران
 123 36 807 31 فراواني

 4/1 4/0 2/9 4/0  درصد

 جام جم
 45 15 693 27 فراواني

  5/0 2/0 9/7 3/0 درصد 
  جمهوري

 اسالمي 

 66 27 447 18 فراواني

 8/0  3/0 1/5 2/0 درصد 

 جوان
 135 18 1098 27 فراواني

  5/1 2/0 5/12 3/0 درصد 

 رسالت
 66 15 696 24 فراواني

 8/0 2/0 9/7 3/0 درصد 

 همشهري
 84 27 1329 39 فراواني

 0/1 3/0 1/15 4/0 درصد 

 جمع
 756 216 7548 258 فراواني

 6/8 5/2 0/86 9/2 درصد
  

ــماره      ــدول ش ــده از ج ــتخراج ش ــات اس ــق اطالع  ، در4طب
جنسيت مطرح در اخبار روزنامه هاي مورد تحليل  خصوص

خبــر)، اختصــاص بــه  7548درصــد اخبــار ( 0/86درحــدود 
خبر)، اختصـاص بـه بـانوان،     258درصد ( 3مردان، كمتر از 

و  مرد و زن به هر دو جنسمربوط خبر)،   216(  درصد 5/2
رصـد شـده    صخـا  يتخبر)، بـدون جنسـ   756درصد ( 6/8

اخبـار در مـورد ورزش بـانوان در     يشـترين ب يناست. همچنـ 
ــر 44روزنامــه اطالعــات  ــر و كمت ــ ينخب ــار در روزنام  ةاخب

اخبـار در   ينيشـتر خبـر و درمـورد ورزش مـردان ب    6 اعتماد
بـار در روزنامـه   اخ ينخبر و كمتـر  1329 يروزنامه همشهر

  ، رصد شده است.خبر 408اطالعات 
 

طرح سند  يگرد يها مؤلفه يندر ب معلوالنسهم ورزش  .5جدول 
  ورزش كشور توسعة

  معلوالنورزش          
 روزنامه ها

 ها مؤلفهديگر  معلوالنورزش 

  آفرينش
 843 18 فراواني

 9/97 1/2 درصد 



  19        1393 زمستان، 3هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال سوم، شمارة  پژوهش  
 

  ابرار
 552 15 فراواني

 4/97 6/2 درصد 

 اطالعات
 486 35 فراواني

 3/93 7/6 درصد 

 اعتماد
 921 15 فراواني

 4/98 6/1  درصد

 ايران
 945 52 فراواني

 8/94 2/5 درصد 

 جام جم
 741 39 فراواني

 95 5 درصد 

جمهوري 
 اسالمي

 447 15 فراواني

 1/5 7/2 درصد 

 جوان
 1266 12 راوانيف

 1/99 9/0 درصد 

 رسالت
 750 51 فراواني

 6/93 4/6 درصد 

 همشهري
 1440 39 فراواني

 4/97 6/2 درصد 

 مجموع
 8487 291 فراواني
 97 3 درصد 

  

 ة، روزنامـ 5 ةشـمار  جـدول  از شـده  استخراج اطالعات طبق
است كه بيشترين مطالب را به  ةدرصد روزنام 4/6رسالت با 

ــوالنش ورز ــوان    معل ــه ج ــت و روزنام ــاص داده اس اختص
بـه    معلـوالن درصد) مطالب راجـع بـه ورزش   9/0كمترين (

 3هـا فقـط (   چاپ رسانده است. در مجموع نيز كل روزنامـه 
درصـد )   97و ( معلـوالن درصد) مطالب خود را بـه ورزش  

ــه  ــابقي را ب ــهم ــاي ديگــر ورزش كشــور اختصــاص   مؤلف ه
  اند. داده

ورزش كشور در  توسعة طرح سند هاي فهمؤلسهم  .6جدول 
  هاي سراسري موضوعات مختلف در روزنامه

  آماره                      
  درصد  فراواني  ها مؤلفه

 48  3582  اي حرفه

 43  3186  قهرماني

 1  72  تربيتي

 1  69  همگاني

 3  258  بانوان

 4  291  معلوالن

  
تيـب  ، بـه تر 6شماره  جدول از شده استخراج اطالعات طبق

هاي سراسري بيشترين مطالب بخـش ورزشـي را بـا     روزنامه
اي و قهرماني اختصاص  هاي حرفه اختالف زيادي به ورزش

، معلــوالنهــاي  بــه ترتيــب ورزش آن هــاانــد و بعــد از  داده
  بانوان، تربيتي و همگاني قرار دارند.

  

 مطرح در موضوعات مختلف يتجنس ورزش و يبررسي ارتباط روزنامه هاي ورزشي در پوشش مؤلفه ها .7جدول 
 آماره                          

  شاخص ها
 كاي اسكور

)X2( 

  درجة آزادي
)df(  

  سطح معني داري
)Sig(  

  001/0*  5 8577 ورزشتوسعةهاي سند طرح مؤلفه
  001/0*  3 1749 جنسيت مطرح

  تفاوت معني دار است. P≥05/0در سطح  *
، 7جـدول شــماره  طبـق اطالعـات اسـتخراج شـده از     

مطالـب چـاپ شـده در     ينبـ  دهـد،  يآزمون خي دو نشان مـ 
سـند طـرح    يها مؤلفهكشور نسبت به  يسراسر يها روزنامه
ــعة ــ   توس ــطح معن ــا س ــور ب )، P=001/0( داري يورزش كش

مطـرح   يتجنسـ  ينب ينوجود دارد. همچن داري يتفاوت معن
در موضـوعات مختلـف بـا     سريسرا يها در مطالب روزنامه

دار وجــود  )، اخــتالف  معنــيP=001/0( يدار يعنــســطح م
 95دارد. پس با توجه به سطوح معني داري به دست آمده با 

سـند   يهـا  مؤلفـه درصد اطمينان مي توان گفت، در پوشش 
مطرح در موضـوعات   يتورزش كشور و جنس توسعةطرح 

  وجود دارد. داري يمختلف تفاوت معن
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  گيري بحث و نتيجه
ــ  ــژوهش حاضــر آرش ــمارگان و  10 يودر پ ــه پرش روزنام

ــب  ــرخطپرمخاط ــر ب ــش     يسراس ــاظ پوش ــه لح ــور ب كش
 يـت اهم يـل ورزش كشـور بـه دل   توسعةسند طرح  يها مؤلفه
اقشـار مختلـف و سـطح كـل      ينورزش در ب توسعةدر  ويژه

 هـر  ياند، كـه در بخـش بعـد     قرار گرفته مورد تحليلكشور 
ار مورد بحث قـر  يها به صورت جداگانه و كل مؤلفهاز  يك

  .گيرند يم
اي از محققان، كارشناسان و  تربيتي: به اعتقاد عده ورزش

صاحب نظران، يكي از ابعاد ورزش كه در كشـور مـا مـورد    
ــي اســت (دادار،    ــه، ورزش تربيت ــرار گرفت ــت ق ). 1388غفل

ورزش بـه   يو علمـ  يآمـوزش عملـ   يتيهدف از ورزش ترب
هـا و   ها بتوانند روش است تا آن ياندانش آموزان و دانشجو

 يادو طول عمر را  يبدنساز ي،بهساز يالزم برا يها مهارت
و ابتكــار عمــل  يتفكــر، نــوآور ةو گســترش دهنــد يرنــدبگ

كــه  يمختلفــ يقــات). امــروزه بــا تحق2011باشــند (تانــگ ، 
 يـن ا يحاصـل شـده، حتـ    يبـدن  يـت ترب يشـمندان توسـط اند 

موجبـات   توانـد  يمـ  يتياعتقاد به وجود آمده كه ورزش ترب
آمـوزش و   ةامر الزم ينكند كه ا اهمرا فر يهوش ةهررشد ب

توجه به اين نكتـه   ين). همچن1391 ي،است (رضو يادگيري
توانـد   مـي  »هـا  ورزش مدارس و دانشگاه«ضروري است كه 

زمينة بسيار مناسـبي بـراي نهادينـه كـردن ورزش در جامعـه      
كه درس  يآموزش يامروزه ثابت شده است فضا يراباشد. ز

 توانـد  يكنـد، مـ   يمـ  يجادا ورزشمعلم  يتاًو نها يبدن يتترب
 ييدروس در كشـــف شـــكوفا يربهتـــر و مهـــم تـــر از ســـا

 يجنتـا  يواقع شود (همان منبع). ولـ  يدمف يتيترب يها  استعداد
 يتـي از آن است كه توجه بـه ورزش ترب  يپژوهش حاك ينا

ــي ــدارس و دانشــگاه يعن ــا  فقــط  ورزش م ــكه درصــد،  ي
 ي)، كـرد 1381بارفروش( يها ژوهشپ يج. كه با نتاباشد يم
ــزاده)، عل1383( ــم1389( يــ ــ1389(ي)، قاســ و  ي)، زركــ

 يدارد، كه همگ هم خواني) 2005) و هوم(1391همكاران(
 يهـا  رسـانه  يندر بـ  يتـي نشان دهنده سهم اندك ورزش ترب

)، و 1389(يتپه رش يها پژوهش يجباشد و با نتا يم گروهي
 ،كـه نشـان دادنـد    اشـد ب ي)، ناهمسو م2005و پدرسون ( يتزپ
است. ايـن   يتيورزش ترب ةدر حوز يپژوهش يها مقاله يشترب

 ايــن كــهنتــايج متفــاوت حــاكي از آن اســت كــه بــا وجــود 
ورزش تربيتي انجام  ةدر حوز يها و مطالعات فراوان پژوهش

هـاي خـود بـه     در محتواي پيـام  يمطبوعات سراسر شود، يم
راي بـ ي اسـت كـه   توجه الزم را ندارنـد. ايـن در حـال    آن ها
قهرمانان آينده و ايجاد فرهنگ ورزش همگـاني و   يشناساي

 يتـي توجه به سالمت از طريق تربيت بدني بايد از ورزش ترب
پـژوهش   يجكـه نتـا   ي). در حـال 1389ي،شروع كـرد (قاسـم  

كشـور كمتـر و    يدر مطبوعات سراسـر  دهد يحاضر نشان م
 ين. همچناز ورزش پرداخته نشده است مؤلفه يناصال به ا يا

، خبر) در 42روزنامه جوان با ( يسراسر هاي امهروزن يندر ب
و  يتــيمطلــب ورزش ترب يشــترمــورد نظــر ب  يزمــان ةبــاز

مطلـب در   يچجم بدون هـ  ابرار و جام ينش،آفر يها روزنامه
 يـه انـد و بق  مورد نظر بوده يزمان ةدر باز يتيمورد ورزش ترب

، 10ر از (كمتـ  يپـژوهش سـهم   يـن در ا يها سراسر روزنامه
 يسراسر يها مطالب روزنامه ين. با توجه به ااند هخبر ) داشت

توجه و  يتيورزش ترب يتماه يلباشتند به دل  داشته يسع يدبا
از ورزش  مؤلفــه يــناز مطالــب خــود را بــه ا يشــتريســهم ب

  اختصاص دهند. 
ــان ورزش ــات: تحقيهمگ ــترش ورزش   يق ــف گس مختل

 يورزش قهرمـان  فتيشـر سالمت جامعه و پ يرا برا يهمگان
)، ورزش 1382و همكــاران، يانــد (غفــور دانســته يضــرور
سالمت و نشاط در جامعه، سـبب   يشبه واسطه افزا يهمگان

 يو بهـره ور  شـود  يمـ  يو بهداشت يدرمان هاي ينهكاهش هز
راه بـه توسـعه همـه     ينو از ا برد يكار جامعه را باال م يروين

 يزش همگـان ور يـن، كند. گذشـته از ا  يجانبه آن كمك م
ــكدر  ــا  ي ــه، كاردكرده ــوب يجامع ــزا  يمطل ــون اف  يشچ

 يمو تحكـ  يو مشـاركت اجتمـاع   يهمبستگ يتتقو ي،همدل
جامعــه  ينــدو كمــك بــه فرا ياجتمــاع يونــدهايروابــط و پ

 يژگـي ). و1387دارد (روشـندل اربطـاني ،   يـز افـراد ن  يريپذ
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بـودن، آزادانـه و    يماننـد مشـاركت گسـترده، گروهـ     ييها

بودن رقابت بـرد   يتبودن، كم اهم ينه، كم هزبودن يانتخاب
و باخت، محدود نبودن به سن، جنس، نژاد، مكان و با نشاط 

مختلـف   ياتكننـده خصوصـ   يفتوصـ  يو شاد بودن، همگ
). 1998و همكـــاران،   يتهســـتند (اســـم يورزش همگـــان

 يبرا يزيجهان در برنامه ر يشرفتهپ يها اغلب كشور زهامرو
ــه ورزش هم يســازمان دهــ ــا د يگــانب  يگــركشــور خــود ب

 يهـا  و همواره در حال ارائـه برنامـه   كنند يكشورها رقابت م
ــرا  ي،و داود يفــيورزش هســتند (ظر يــنرشــد ا يخــالق ب

نشان داد،  ي)، در پژوهش2004كه كولت ( ي). به طور1391
از  ي،مـردم بـه ورزش همگـان    يشگـرا  ركدر كشور دانمـا 
بر اساس  يزان ناست. در كشور انگلست يشترب يورزش قهرمان
سـال گذشـته    25در  يهمگـان  يورزش هـا  يگزارش شورا

 يافتـه  ييـر تغ يخاص و قهرمـان  يروند شركت در ورزش ها
و  يكمتـر رقـابت   يهـا  يـت بـه شـركت در فعال   يلاست و تما

 هـاي  يبررسـ  يجنتـا  الحـ  يـن شده اسـت. بـا ا   يشترب يحيتفر
ــا ــزاده)، عل1388( يقي)، صــد1385( ييرض ــه 1389( ي )، تپ
)، 1391و همكاران ( ي)، قاسم1389( ي)، قاسم1389( يرش
) نشان دهنـده  2009(  ينگ) و وارن2004و همكاران ( يناليف

 يهـا  در رسـانه  يحـي و تفر يبـه ورزش همگـان   يكم تـوجه 
 هـم خـواني  پـژوهش حاضـر    هـاي  يافتهاست. كه با  گروهي

 يهـا  روزنامـه  يتوجـه بخـش ورزشـ    دهد يدارد، كه نشان م
درصـد   يـك كمتـر از   يرزش همگـان كشـور بـه و   يسراسر

كـه در خـالف جهـت نقـش مطبوعـات در توسـعه        باشد يم
 يشـناخت كـاف   نداشـتن احتمـاالً   زمينة ينورزش است. در ا
بي آن،  يتو اهم يورزش همگان جايگاهروزنامه نگاران از 
نبودن  يها و تجار ن در مصاحبهوالومسئ مهري و بي تفاوتي

بـه ورزش همگـاني    يآن، از عوامل كـم تـوجه   يدادهايرو
 يمتفاوت برا يها كه در پژوهش ياز موارد ين. همچناست
 يقو تشـو  يـغ شـده ماننـد تبل   يشـنهاد پ يورزش همگان ةتوسع

صدا و  يقاتآنان (مركز تحق ينظر ها يافتمردم و در يشترب
و  يشافـزا  گـاني، فرهنـگ ورزش هم  يت)، تقو1375 يما،س

 يدها (غفرانـ و نها Ĥن هاسازم يگرفعال د يمشاركت همكار
 يو ملـ  گروهـي  يهـا  )، اسـتفاده از رسـانه  1388و همكاران،

فرهنـگ ورزش   يج)، توسعه و تـرو 1384 ي،خاك ينش(آفر
ــان ــار  يهمگ ــا همك ــان   يب ــه رس ــه جامع ــه جانب ــ ةهم و  يمل

ــيمطبوعــات (ظر ــ1391ي،و داود يف ــباشــد ي)، م  ين. همچن
كـه بـه بررسـي وضـعيت      ي)، در پژوهش1390پور ( جوادي

در كشورهاي استراليا، آلمان، ژاپن، مالزي،  ورزش همگاني
دهـد از جملـه عوامـل     فنالند و دانمارك پرداخت، نشان مي
كشــورها فرهنــگ  يــناصــلى توســعه ورزش همگــانى در ا

كــه  چنــان باشــد، يســازى بــراى توســعه ورزش همگــانى مــ
ــا عنــوان  ي)، در پژوهشــ1392( يــاع نيپــور و ســم يجــواد ب

ين چشم انـداز اسـتراتژى و   ورزش همگانى در ايران و تدو»
 يها گسترش ورزش ي، شش راهبرد را برا»هاى آينده برنامه
كردنـد، كـه راهبـرد سـوم تـرويج       يـان در كشـور ب  يهمگان

باشد كـه   يفرهنگ ورزش و تحرك و سالمتى در جامعه م
هـاي   راهبـرد همكـاري بـا رسـانه     يـن ا هـاي  ياستاز جمله س

ورزش همگاني جمعي براي ارتقاي آگاهي جامعه نسبت به 
انجـام شـده  كـه نقـش      يقـات تحق يج. بـا توجـه بـه نتـا    است
و  كنـد  يرا پر رنگ تر مـ  يورزش همگانة ها در توسع رسانه
 يورزش همگـان  توسـعة  يابزارهـا را بـرا   ينتـر  از مهم يكي
 ي. مطبوعـات سراسـر  كننـد  يمـ  يمعرفـ  گروهـي  يها رسانه

بـه  نـو   ينگاه يدبا يزكشور ن برخطپرشمارگان و پرمخاطب 
جامعة آمـاري محاطبـان،    يراداشته باشند، ز يورزش همگان

 متأسفانه ي. ولروزنامه هاي كثير االنتشار بسيار گسترده است
 يمؤلفه ورزش مورد ب ينا دهد يحاضر نشان م يقتحق يجنتا

با  توانند يكه مطبوعات م حالياست در  هقرار گرفت يتوجه
در  ييبـه سـزا  خود نقش  هاي يزيتوجه به اهداف و برنامه ر

ــعه و پ ــرفتتوس ــوص ورزش    يش ــه خص ــگ ورزش ب فرهن
با توجه به  توانند يموارد م يناز ا يكيداشته باشند.  يهمگان

آموزش، مشاركت  ي،رسان نقش چهارگانه مطبوعات اطالع 
بـه   توصية عموم مـردم  مطبوعات زيسا و فرهنگ  ياجتماع

كـه   اسـت  يخـانوادگ  هاي يادرويو پ ها يششركت در هما
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  .مقاطع زماني مختلف در كسترة كشور برگزار مي گردد در

ــان ورزش ــان يقهرم ــداف ورزش قهرم ــد از ي: اه  :عبارتن
بهبـود كيفيـت و كسـب     ي،جمعيـت ورزش قهرمـان   يشافزا

هـاي   تعـداد رشـته   يشافـزا  ي،المللـ  ي بينآن هامدال در ميد
تعداد نفـرات ورودي   يشهاي المپيك، افزا ورودي به بازي

 يهاي ملـ  و تيم يگاهمپيك، حفظ و ارتقاي جاهاي ال به بازي
). نقش مشاركت 1389و همكاران،  ي(قاسم ها ديبن در رتبه
بسيار مهم و گسترده است كـه   يدر ورزش قهرمان ياجتماع

شود باعـث توسـعه فرهنـگ     يسازمانده ياگر به نحو مطلوب
 ةتوسـع  ينشـود. همچنـ   يآن مـ  ييو شكوفا يورزش قهرمان

Ĥن رس ةجامع ةهمه جانب يبا همكار يفرهنگ ورزش قهرمان
 پـذيرد  يصورت مـ  يورزش قهرمان بهو علم  يو ورزش يها

 يــنآمــده از ا بــه دســت يج). نتــا1391و همكــاران، ي(هنــر
بخش  يدرصد از محتوا 43در حدود  دهد يپژوهش نشان م

اختصـاص   يبـه ورزش قهرمـان   يمطبوعات سراسـر  يورزش
عـات بـه ورزش   كـه مطبو  باشـد  يمـ  يـن از ا يدارد، كه حاك

ــ يقهرمــان دارنــد.  يشــتريتوجــه ب ينســبت بــه دو مؤلفــه قبل
)، بـــارفروش 1388تحقيقـــات صـــديقي ( يجنتـــا ينهمچنـــ

) 1381)، و افچنگي (1385( ي)، رضاي2005)، هوم (1386(
بـر ورزش قهرمـاني    گروهـي  يهـا  نيز بر تأكيد بيشتر رسـانه 

 پژوهشـي –حكايت دارد. اما نتايج بررسي مطبوعات علمـي  
دارد (تپه  يدتاك يو قهرمان يا و سپس حرفه تربيتي ورزش بر

 يج)، كه مخالف با نتـا 2005و پدرسون  ،  يتز؛ پ1389 رشي،
بـه ورزش قهرمـاني،    يشـتر . توجـه ب باشـد  يپژوهش حاضر م

ماهيـت   يـل ابتـدا بـه دل   يتـي و ترب ينسبت به دو مؤلفه همگان
 گـردد و  مدال آوري، نمايشي و پرمخاطب بودن آن باز مـي 

از سوي ديگـر مسـؤلين ورزش طبـق آمـار بـه دسـت آمـده        
رسـد   قبولي به ورزش قهرماني دارند و به نظر مي بلتوجه قا

باشـد   ايـن زمينـه مـي    آن هـا هـاي مـديريتي    يكي از دغدغـه 
توجـه در   ينا ياحتمال يلاز دال يگرد يكي)، 1389 يري،(ام

مصادف بـودن   تواند يپژوهش م يندر ا يمطبوعات سراسر
 محـدودة  در  يـك و پارالمپ يكبزرگ المپ يدادرو يبرگزار

  ) باشد. 1391پژوهش حاضر ( يزمان
 دهـد  ينشان م يمتفاوت يها پژوهش يجنتا اين كهوجود  با

 يبـه ورزش قهرمـان   يشـتري توجـه ب  گروهـي  يهـا  كه رسانه
 يـان ب ي)، در پژوهشـ 1391و همكـاران (  يهنـر  يدارند، ولـ 

نـو بـه مقولـه     ياهنگـ  يـد با يورزشـ  يهـا  كه رسانه كنند يم
خـود در راه   يفـه داشته باشند تا بتوانند به وظ يورزش قهرمان

و بــا ايــن رويكــرد و  ينــدورزش كشــور كمــك نما ياعـتال 
توانند نقش فرهنگ سـازي   هاي ورزشي نمي ديدگاه، رسانه

خود را در قبـال توسـعة ورزش قهرمـاني بـه درسـتي اعمـال       
ي بـه  Ĥن هـا كنند، مگر اينكه نگرش مسئوالن ورزشي و رسـ 

ورزش قهرماني تغيير يابد و آن را فراتر از منـافع شخصـي و   
در اين راستا ورزش را به عنوان يك اصـل   وگروهي ببينند 

باشـد كـه    يـن از ا يحاك تواند يمتناقض م يجنتا ينبپذيرند. ا
از جمله مطبوعات در مورد  گروهيدسته  يها مطالب رسانه
ــا وجــود  يورزش قهرمــان ــادز ايــن كــهب ــ ي ــ باشــد، يم  يول

ندارد و به  يورزش قهرمان يالزم را در توسعه  يگذارتأثير
 يشافــزا يدر حــد خبــر و احتمــال بــرا يــزن يورزش قهرمــان

مطبوعـات   يجنتـا  يـن پرداخته شـده اسـت. بـا ا    آن هافروش 
را ادامـه   يروند توجه خـود بـه ورزش قهرمـان    يدبا يسراسر
  .  ييدر نمانظ يدتجد يدر نوع مطالب ورزش قهرمان يداد ول

اي به درآمدزايي و ايجـاد   : ورزش حرفهيحرفه ا ورزش
شـود كـه رسـانه بـا هـدف       شغل از طريق ورزش مربوط مـي 

جذب بيشتر مخاطب و درآمد بيشتر سبب هدايت بسياري از 
هـا   منابع به ويژه منابع اقتصادي به اين سو شده اسـت. رسـانه  

آمـد،  اي بـه عنـوان منبـع در    شوند تـا ورزش حرفـه   سبب مي
و  يپســـند شناســـايي شـــوند (قاســـم تماشـــاگرجـــذاب و 
پيشرفت و كاميـابي ورزش   يلاز دال يكي). 1391همكاران،

هـا   اي در سده بيستم تا اندازة زيادي بـه نقـش رسـا نـه     حرفه
ها، هم در مـورد تـرويج و هـم در     گره خورده است و رسانه

ســرمايه گــذاري ورزش حرفــه اي ايفــاي نقــش كــرده انــد  
برخـــورد  متأســـفانه ي). ولـــ1388همكـــاران،  و ي(احســـان

غيرتخصصي و غيراصولي با آن موجب انحرافات بسـيار در  
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آمـده از   بـه دسـت   يجكه نتـا  ياين زمينه شده است. به طور
 يتوجـه بخـش ورزشـ    يزاندهد، م ينشان م يزپژوهش ن ينا

چهـار سـطح    يندر بـ  يا به ورزش حرفه يمطبوعات سراسر
 يـل بـه دل  يـز ن ينو ا باشد يدرصد م 48ورزش كشور حدود 

مطبوعـات   ياز حد بـه فوتبـال در بخـش ورزشـ     يشتوجه ب
در  يا گفـت ورزش حرفـه   تـوان  يكـه مـ   يبه نـوع  باشد، يم

 يـن . اشـود  يبـا فوتبـال شـناخته مـ     گروهيارتباط  يها رسانه
ــا ــ يجنت ــاي يدر بررس ــريام ه ــزاده)، عل1389( ي )، 1389( ي
 يي)، رضـا 2005)، هوم (1386)، بارفروش (1388( يقيصد

ــ1385( ــز) ن1381( ي) و افچنگ ــد ي ــ  تأيي ــت. ول ــده اس  يش
 يورزشـ  يهـا  روزنامـه  يمحتـوا  يـل )، در تحل1389(يقاسم

درصـد   70از  يشمحـض بـ   ينشان داد كه مطبوعات ورزشـ 
انـد، كـه    اختصـاص داده  يا مطالب خود را به ورزش حرفـه 

 ياحتمـال  يـل . از دالباشد يپژوهش حاضر م يجمخالف با نتا
از ورزش تعـداد   مؤلفـه  يـن بـه ا  وجـه ت يـزان فاوت در مت ينا

بـه   باشد يم يو ورزش يمطبوعات سراسر يصفحات ورزش
اگــر تعــداد  مؤلفــهكــه بــا توجــه بــه نســبت درصــد  يطــور

از  مؤلفـه  يـن بود بـه ا  يشترب يزن يصفحات مطبوعات سراسر
داشـتند.   يگـر د يهـا  مؤلفهورزش توجه قابل توجه نسبت به 

 يـن ا ياقتصاد يها يژگيو يخاطر برخبه  يمطبوعات ورزش
 كنـد  يم يگرد يها مؤلفهاز  يزاز ورزش كه آن را متما مؤلفه
بـا   يكه مطبوعـات سراسـر   يدارند. در صورت يشتريتوجه ب

دارنـد   يكـه از مطبوعـات ورزشـ    يزيمتما يانتوجه به مشتر
توجـه   يا حرفـه  مؤلفـه نسـبت بـه    يگـر د يهـا  مؤلفـه بـه   يدبا
وابسـته بـه    سراسـري چرا كه مطبوعـات  داشته باشند  اي يژهو

 يـق از طر ييدرآمـدزا  آن ها يرانو هدف مد باشد يدولت م
  .باشد يمطبوعات نم
ــان در هــر جامعــه اي قشــر عظيمــي را   ورزش ــانوان: زن ب
دهند كه بار اصـلي تربيـت و تشـكيل خـانواده و      تشكيل مي

بســتگي زيــادي دارد.  آن هــاتــداوم زنــدگي خــانوادگي بــه 
ر زنــان جامعــه اي از نظــر جســمي و در نتيجــه بنــابراين، اگــ

روحــي در شــرايط مناســبي نباشــند اثــر آن را در خــانواده و 

 يجحـال نتـا   يـن ). بـا ا 1375 ي،ديـد (آقاجـان   انجامعه مي تو
ــهم   ــده س ــان دهن ــ   3نش ــب بخــش ورزش ــد از مطال  يدرص

 يورزش بـانوان اسـت. در صـورت    يبـرا  يمطبوعات سراسر
درصـد اخبـار،  بـه     5/2 درصد و 86كه سهم ورزش مردان 

 يتبـر جنسـ   يـد درصد اخبار بدون تأك 6/8و  يتهر دو جنس
ــ  ــا تحقيقــات ب )، 1386( ارفروشاســت. نتــايج ايــن بخــش ب

ــاران( ــم1385تجــاري و همك ــور)، فرزال1388(ي)، قاس و  يپ
و  يــل)، و كم2011( يــوو كالو يــان)، ك2012همكــاران (

هدي مهـدويان مشـ   ين)، همخواني دارد. همچن2010اوگاز (
)، در پژوهشي دريافت كه رسانه هاي گروهي نقـش  1387(

بالقوه زيادي در ورزش بانوان دارند و به داليلـي ايـن نقـش    
خود را به درستي ايفا نمي كننـد و بـين وضـعيت موجـود و     

ــانه  ــوب رس ــاوت     مطل ــانوان تف ــي در ورزش ب ــاي گروه ه
 80 يرو يبررســ يــكدر  ينمعنــاداري وجــود دارد. همچنــ

كشور جهان معلوم شـد زنـان ورزشـكار تنهـا      22روزنامه از 
باشـند (تافـت     يهـا مـ   درصـد از مطالـب روزنامـه    9موضوع 

نتيجـه   يـز )، ن2006ورزشي زنان انگلستان( مان).  ساز2011،
ــانوان    ــادل از ورزش ب ــد كــه پوشــش رســانه اي نامتع گرفتن
معضلي است كه كشورهاي غربي نيز دچار آننـد و پوشـش   

زن در مقابل مردان بسيار كم اسـت و  رسانه اي ورزشكاران 
پـژوهش بـا    يـن ا يجنتا ينرسانه ها اغلب مرد محورند. همچن

چـرا كـه    باشـد،  ي)، ناهمسو م2011(  گنتيجه پژوهش ونبر
پژوهش نشان داده شد با گذشت زمان نشريات بيشتر  يندر ا

بـر   آن هـا از قبل به ورزش زنان توجه مي كنند، امـا تمركـز   
نان ورزشكار بيش از توانايي و مهـارت  جاذبه هاي جنسي ز

ســت و در واقــع از ايــن امــر بــه عنــوان آن هاهــاي ورزشــي 
تجاري و توسـعه بازاريـابي    درآمدهايامتيازي براي ارتقاي 

 ياسـالم  يـل بـه دل  يـز ن يـران خود بهره مي گيرند. در كشور ا
به جاذبه هاي جنسـي زنـان ورزشـكار     اين كهبودن عالوه بر
دسـته از افـراد    يـن ا يقتشـو  يـا پوشش و به  يتوجه نشده حت

نشده است.  يبه ورزش توجه يجامعه در مطبوعات سراسر
 يبه ورزش بانوان در رسـانه هـا   يكه شايد داليل كم توجه
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هـاي   منجـر بـه حضـور كمرنـگ بـانوان در صـحنه       گروهي

 ين). همچنـ 1388و همكـاران   يورزشي شده اسـت (احسـان  
م تـوجهي بـه   دريافـت كـه كـ    ي)، در پژوهشـ 1383كردي(

آن شـده اسـت. كارشناسـان     يرونق يورزش زنان موجب ب
 ازداليل مختلفي را مثل سـطح نـازل ورزش در بسـياري     يزن

رشــته هــا، عــدم فرهنــگ ســازي بــراي ورزش زنــان، عــدم  
ي ذيصالح از ورزش قهرماني زنان اعـالم  Ĥن هاحمايت ارگ

 يــتســطح اهم يــز)، ن2002همكــاران    ( ينســتوانــد. و كـرده 
 ياثرگــذار بــر پوشــش خبــر يقات را بــه عنــوان عــاملمســاب

زنـان   يافتنـد كـه در  يورزش بانوان مطرح كردند، بـه طـور  
مسابقات مهـم و معتبـري چـون المپيـك      در يورزشكار وقت

هـاي اختصـاص    كنند، حجـم مطالـب و عكـس    يشركت م
 يجشود. كه بـا نتـا   يمسابقات بيشتر م يگراز د آن هابه  يافته

 يچرا كه با وجود برگـزار  باشد يم پژوهش حاضر در تضاد
ــان محــدودة در  يــكو پارالمپ يــكمســابقات المپ ــنا يزم  ي

مسـابقات در قسـمت    ايـن در  يـز پژوهش كـه از كشـور مـا ن   
از  مؤلفـه  ينبه طبع به ا يم،بانوان چهارده شركت كننده داشت

شـماره از   720هـم در   ين. با اشد يم يشتريورزش با توجه ب
درصد از مطالب به ورزش بانوان  3فقط  يمطبوعات سراسر

  اختصاص داده شده بود.
شـود كـه    به وضعيت ضعيف حاضر، پيشـنهاد مـي   باتوجه

مطبوعـات   يكنندگان مطالـب بخـش ورزشـ    يهو ته يرانمد
ترتيبي اتخاذ كنند كه به ورزش بانوان با توجـه بـه    يسراسر

بـانوان كـه    يندر بـ  يآن در گسترش فرهنگ سالمت يتاهم
توجـه داشـت و بـه     شـود  يهـا منتقـل مـ    خانوادهبه  يتدر نها

از ورزش را به دست  مؤلفه ينا ها يتاز محدود يخاطر برخ
  نسپارند.   يفراموش

، 1982: سازمان بهداشت جهاني در سـال  معلوالن ورزش
درصد جمعيـت جهـان اعـالم     10آمار افراد معلول جامعه را 

يـون  ميل 600كرد. از طرفي، طبق اعالم بانك جهاني، حدود 
درصد جمعيت جامعـه   10فرد معلول در دنيا وجود دارد كه 

درصد در جوامع در حال  80جهاني مي باشد؛ از اين تعداد، 

هاي معلـوالن را هـم    كنند كه اگر خانواده زندگي مي سعهتو
درصد مردم جهـان مسـتقيماً تحـت     25حساب كنيم حداقل 

). 1390تأثير حاشيه هاي معلوليت قرار مي گيرند (اردستاني،
هايي كه در جامعه ما كمتر مـورد   با اين حال از جمله عرصه

 هتوجه قرار گرفته است ورزش جانبازان و معلولين است كـ 
علي رغم آنكه بيشتر از ساير رشته هاي ورزشي حائز مـدال  
و نشان گرديده است ولي آنطوريكه بايسته و شايسـته اسـت   

ه از ميـان  در جامعه مـورد توجـه قـرار نگرفتنـد. بـه طوريكـ      
هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هشـت خبـر رصـد شـده در     

درصـد از كـل خبرهـا، در مـورد      4پژوهش حاضر، تنها در 
خبر درج شده است كه نشانگر سـهم بسـيار    علوالنورزش م

ــات     ــي مطبوعـ ــار ورزشـ ــولين از اخبـ ــدك ورزش معلـ انـ
باشد به خصوص با توجه بـه   پرشمارگان سراسري كشور مي

زمـاني   محـدودة  يداد بزرگ پارالمپيك با مصادف بودن رو
متفـــاوت توســـط  يهـــا تحقيـــق حاضـــر و كســـب مـــدال

 يـن در ا ختلـف م يورزشـ  يهـا  در رشـته  يرانيورزشكاران ا
)، بـا  1390. تحقيق قلـي زاده و همكـاران (  باشد يمسابقات م

عنوان تحليل محتواي مطبوعـات ورزشـي بـا رويكـردي بـر      
، نشـان  1389ر بهـار  ورزش همگاني، جانبـازان و معلـولين د  

 22/0دهد ميزان توجه به ورزش جانبازان و معلولين تنهـا   مي
 حاضــرپــژوهش  يجدرصــد بــوده اســت، كــه همســو بــا نتــا 

. ايـن در حاليسـت كـه شـريفي مقـدم و همكـاران       باشـد  يم
)، در تحقيقـي بــا عنــوان ارزيـابي نگــرش معلــوالن و   1390(

ورزشـي در  جانبازان نسبت به نقش رسانه ها و سازمان هاي 
جهــت توســعه ورزش همگــاني معلــوالن و جانبــازان، نشــان 
دادند كه رسانه هاي جمعـي (تلويزيـون، راديـو، نشـريات)،     

 آن هـا باعث تغيير نگرش مردم و افزايش آگـاهي   وانندت مي
نسبت به ورزش معلولين شوند، همچنين صادقي و همكاران 

 )، در پژوهشــي بــا عنــوان، عوامــل مــؤثر در گــرايش1390(
هاي جسـماني و ورزش، نشـان    جانبازان و معلوالن به فعاليت

ها از منافعي كـه ورزش و فعاليـت    دادند كه آگاهي خانواده
بدني در تأمين سالمت جسم و روح معلوالن دارد، بيشـتر از  
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يابـد. از طـرف    افزايش مـي  گروهيارتباط  يها طريق رسانه
نشــان داده شــده اســت  يمتفــاوت يهــا در پــژوهش يگــريد

اول در اوقـات   هـاي  يتجزء اولول گروهيارتباط  يها رسانه
از  مؤلفـه  يـن ها بـه ا  كه توجه رسانه باشد يم معلوالنفراغت 
هم  يبه عنوان عامل تواند يتوسعه ورزش كشور م حسند طر

انجام  يدافراد از فوا ينو هم آگاه كردن ا يزهانگ يجادا يبرا
همگـاني در  در كنفرانس ورزش  ينباشد. همچن هاي يتفعال

در اروپـا از كشـورها    2011مبحث ورزش معلولين در سـال  
خواســته شــد تــا بهتــرين راه كــار را بــراي افــزايش شــركت 

معلول در ورزش پيشنهاد دهند، كه اولين مـورد از   نكنندگا
بهترين راه كارها، ارتباط، اطالع رساني و آگاه سازي بيشتر 

) 1390تاني، كشور ارائه شد (اردسـ  13جامعه بود كه توسط 
ايـن   مؤلفـه  يـن تـوجهي بـه ا   بي يگرو يكي از هزاران دليل د

باشد كه مورد اهتمام نهادهاي مـؤثر و تـأثير گـذار     تواند يم
 يـد با يجاساس با توجه بـه نتـا   يندر جامعه نبوده است. بر هم

كه توسط عموم جامعه استفاده  يمطبوعات سراسر ينمسئول
كـه انجـام    يـد بـر فوا توجـه كـرده و    مؤلفـه  يـن بـه ا  شود يم

 يو جسـم  يدر سـالمت روحـ   تواننـد  يمـ  يبـدن  هاي يتفعال
 يـن ا لكرده چرا كه احتما يداشته باشد اطالع رسان معلوالن
كـه دارنـد انجـام     يبه خاطر مشـكالت  معلوالناز  يدارد برخ

كـه انـواع    يممكـن بدانـد، در حـال    يررا غ يبدن هاي يتفعال
ــدن هــاي يــتفعال ــرا يمتفــاوت يب ــنا يب ــراد در  ي دســته از اف

  مختلف وجود دارد. يها كالس
توسعة مناسب ورزش در كشـور و گسـترش آن در    براي

كردن آن بايد به هريك  ياقشار مختلف جامعه و همگان ينب
ورزش در مطبوعـات   توسـعة هاي سند طرح جـامع   از مؤلفه
بـه   گروهـي ارتبـاط   يهـا  از رسـانه  يكـي به عنوان  يسراسر

 هـاي  يكيد شود. چرا كه نتايج بررسشكل مناسبي توجه و تأ
دهــد كــه در مطبوعــات  ن پــژوهش نشــان مــييــمختلــف و ا

ها سند طرح توسـعه ورزش كشـور توجـه     به مؤلفه يسراسر
. بـه  يسـت برخوردار ن يخوب يطنشده است و از شرا يكساني

مطبوعات در توجه  دهد يها نشان م پژوهش يجكه نتا يطور

 ين. همچنـ باشند يآن م يداقتصا يها به ورزش به دنبال جنبه
 يـداد دو رو يپـژوهش برگـزار   يـن از مـوارد مهـم در ا   يكي

 يـداد دو رو يـن كـه ا  باشـد  يمـ  يكو پارالمپ يكبزرگ المپ
ــزبــزرگ ن ــاث ي نداشــته و از آن  يريدر مطالــب مطبوعــات ت
  اند.  خود خارج نشده اي يشهحالت كل

در مطبوعات  اين كه ياحتمال يلاز دال يدشا يطور كل به
 معلـوالن بـانوان و   ي،همگـان  يتـي، ترب يها مؤلفهبه  يسرسرا

شـده   يتوجـه كمتـر   يو قهرمـان  يا حرفه مؤلفهنسبت به دو 
ــ آن هــا ياســت جنبــه اقتصــاد چــون مطبوعــات  يباشــد ول

 ينظر دولت بوده و وابسته بـه بخـش خصوصـ    يرز يسراسر
داشته باشند.  ييدرآمدزابودجه و  هاي دغه غهكه د باشد ينم

مطالــب  كننــدگان يــهو ته يرانمــد يگــرد يحتمــالا يــلاز دال
 يچرا كـه كـرد   باشد يم يمطبوعات سراسر يبخش ورزش

افــراد شــاغل در   يــابيكــه بــه ارز  ي)، در پژوهشــ1386(
 5كـرده كـه فقـط     يـان ورزش پرداخت ب گروهي يها رسانه

 يالتورزش تحص گروهي ايه درصد افراد شاغل در رسانه
 يـر غ يليرشـته تحصـ   هـا آن درصد  95دارند و  يبدن يتترب
باعـث عـدم    توانـد  يمسـئله مـ   يـن داشـتند كـه ا   يبدن يتترب

ورزش كشـور   توسعةسند طرح  يها مؤلفهاز  آن ها يآگاه
 ياحتمـال  يـل از دال ينباشـد. همچنـ   آن هـا  يـت و نسبت اهم

 يورزشـ  البو مط يآسان به خبرها يدسترس تواند يم يگرد
 يها تمام رسانه باشد. چون در يو قهرمان يا حرفه يها مؤلفه

نشان  يمتفاوت يها در داخل كشور در اكثر پژوهش گروهي
بــا اخــتالف قابــل  آن هــااول  يــتداده شــده اســت كــه اولو

 ينبوده است. بـر همـ   يقهرمان يا يا حرفه يها مؤلفه يتوجه
ــاس ا ــناس ــ  ي ــال م ــد ياحتم ــد   توان ــته باش ــود داش ــهوج  ك

ار ك يمطبوعات سراسر يمطالب بخش ورزش كنندگان يهته
 يهـا  مؤلفـه در مـورد   يـق تحق يخود را آسان كرده و به جـا 

 يدر بخش ورزشـ  يگرد گروهي يها از مطالب رسانه يگرد
 يهـا  يافتـه اند. با توجه بـه   استفاده كرده يمطبوعات سراسر

و  يتيترب يپژوهش كه نشان داد سهم هر كدام از ورزش ها
بـه   يمورد نظر حتـ  يروزنامه ها ياز محتوا يهمگان شورز
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گردد  يم يشنهاددرصد) پ 8/0است( يدهدرصد هم نرس يك

كه روزنامه ها به رسالت خود در خصوص كمك به توسعه 
داشـته   يشـتري دو بخـش مهـم ورزش توجـه ب    يـن و ارتقاء  ا
مورد  يموضوع در خصوص پرداختن روزنامه ها ينباشند ا
ــانوان و ورزش   يبررســ ــا ورزش ب ــه موضــوعات مــرتبط ب ب

 يبـه گونـه ا   يـز ن آن هـا كند كه  يم يياخود نم يزمعلوالن ن
 يـل كـه بـه دال   يقـرا ر گرفتـه انـد در حـال     يمهـر  يمورد بـ 
توجـه و   ياقتمقاله خارج است ل ينكه از حوصله ا يمتعدد

عـدم تـوازن در سـهم     يـن باشـند. ا  يقلم روزنامه نگـاران مـ  

ورزش كشـور در موضـوعات    توسـعة سند طـرح   يها مؤلفه
و  يبــه ورزش قهرمــان ياطــنشــان از توجــه افر يــزمختلــف ن
 يـاد  ياسـاس مطبوعـات سراسـر    يـن باشد. بر ا يم يحرفه ا
خـود داشـته تـا     يهـا  در برنامـه  ياساس يبه  بازنگر يازشده ن

 يخود اسـتفاده كـرده و بـه اعـتال     اي يژهو يگاهبتوانند از جا
توجـه   ينبنابرا نمايندورزش كشور در ابعاد مختلف كمك 

از  يـز وز ورزش كشـور و پره امـر  يهـا  يـاز ها و ن يتبه واقع
 يمورد بررس يروزنامه ها يدر محتوا يگر يهرگونه افراط
  رسد. يبه نظر م يكامال ضرور

  

  منابع 
 ورزش گسترش و رشد در اي حرفه ورزش نقش"). 1388( فرزام فرزان، هاشم؛ چيان، كوزه اسماعيل؛ شريفيان، افشار؛ هنرور، محمد؛ احساني، -

  .171 -153: ص ص ،22:  شماره ورزشي، علوم در پژوهش ".مسلمان زنان
). نگاهي به چشم انداز توسعه ورزش همگاني جانبازان و معلوالن، اولين همايش علمي، تخصصي ورزش همگاني جانبازان 1390اردستاني،عباس ( -

  و معلولين فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين.
 اطالعات، همشهري، ايران، ابرار، هاي روزنامه در ورزشي مطالب تحليل و تجزيه. ايران هاي روزنامه در ورزشي تصوير). 1381(محمود  افچنگي، -

  طباطبايي. عالمه دانشگاه اجتماعي، ارتباطات علوم ارشد كارشناسي نامه پايان. 79 و 74 هاي سال در كيهان
 رويكرد خصوص در ها دانشگاه ورزشي هاي انجمن ياعضا ديدگاه شناسايي"). 1391(عليرضا  الهي، مهرزاد؛ حميدي، صادق؛ محمد افروزه، -

  .55-70:ص ص ،)69پياپي(1شماره نوزدهم، سال ارتباطي، هاي پژوهش فصلنامه ".ورزش به ها رسانه
 دكترا، رساله ". ورزشكاران و مربيان نظران، صاحب متخصصان، ديدگاه از همگاني ورزش توسعه هاي راه "). 1384( كريم خاكي، آفرينش -

  .اسالمي آزاد دانشگاه انتشارات :تهران
  .اسالمي آزاد دانشگاه ارشد، كارشناسي نامه پايان "ورزشي مطبوعات در بانوان نقش بررسي"). 1375(نوشين  چوبر، آقاجاني -
امه ). رسانه و توسعه مشاركت بخش خصوصي در ورزش كشور. فصلن1389اميري، مجتبي؛نيري،شهرزاد؛ صفاري،مرجان؛ دلبري راغب، فاطمه ( -

  .69، پياپي1علمي پژوهشي پژوهش هاي ارتباطي. سال نوزدهم، شماره
  .حركت و علم قاسمي، انتشارات: نشر كشكر، حميد مترجمان: سارا " .ورزشي نگاري روزنامه" ).1389( فيل اندروس، -
  .ها رسانه مطالعات زمرك: تهران. 81 سال اول ماه سه تا 79 سال از ورزشي نشريات محتواي تحليل). 1381( احمد بارفروش، -
 .ها رسانه مطالعات مركز تهران ".1376 سال چهارم ماهه سه ورزشي نشريات محتواي تحليل" ).1386( احمد بارفروش، -

 .برگ انتشارات توسون، دانشگاه. حسيني نگين: مترجم. ورزشي مطالعات در كيفي هاي روش). 2005( دارسي پاليماير، -

 ارشد، كارشناسي نامه پايان ".ورزشي مديريت موضوع بر تأكيد با بدني تربيت پژوهشي-علمي نشريات حتوايم تحليل"). 1389( گيتي رشي، تپه -
  .كرج واحد -اسالمي آزاد دانشگاه بدني تربيت دانشكده

 ورزش براي بردكار مورد منتخب، ورزشي هاي روزنامه محتواي تحليل "). 1385( رضايي، مونا صادقياني، آزيتا؛ زارعي، علي؛ تجاري، فرشاد؛ -
  .ورزشي علوم و بدني تربيت مجله :تهران " .زنان

 .همگاني هاي ورزش فدراسيون جوانان، و ورزش وزارت پژوهشي، طرح. هاي ورزش فدراسيون راهبردي برنامه. )1390محمد ( پور، جوادي -



  27        1393 زمستان، 3هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال سوم، شمارة  پژوهش  
 
 در كاربردي هاي پژوهش. آينده هاي برنامه و ستراتژيانداز،ا چشم تدوين و ايران در همگاني ورزش). 1392( نيا، مونا سميع پور، محمد؛ جوادي -

  .21-30ص ص:  ،4شماره. ورزشي مديريت
انتشار در سومين كنفرانس اينترنتي با عنوان ورزش و آسيب  "تاثير فعاليت هاي بدني و ورزش بر سالمتي معلولين. "). 1391حلمي، فريده( -

  يعات نخاعي استان تهران ،فدراسيون ورزش هاي جانبازان و معلولين.نخاعي،مركز ضايعات نخاعي جانبازان،انجمن معلولين ضا
  .1 شماره ،10 دوره بدني، رشد آموزش تربيت فصلنامه ". كجاست؟ پرورش و آمورزش نظام در تربيتي ورزش جايگاه"). 1388( نصراهللا دادار، -
 بدني، تربيت ارشد كارشناسي نامة پايان ".زنان ورزش براي كاربرد مورد منتخب، ورزشي هاي روزنامه محتواي تحليل" ).1385( مونا رضايي، -

  .مركز تهران اسالمي آزاد دانشگاه
  .4شماره ،12 دوره بدني، تربيت رشد آموزش فصلنامه ". تربيتي ورزش "). 1391(حسين  محمد سيد رضوي، -
  .سيما و صدا دانشكده ارشد، كارشناسي نامه پايان  ".19:45. ساعت سيما سوم شبكه ورزشي اخبار محتواي تحليل "). 1382( بهروز رهنما، -
 ص ،33شماره حركت، نشريه  ".كشور در همگاني ورزش كردن نهادينه در همگاني هاي رسانه جايگاه تبيين "). 1386(طاهر  اربطاني، روشندل -

  .165-177 :ص
 ورزش توسعه در ورزشي پرتيتراژ هاي روزنامه نقش رسيبر). 1391(كوروش  تبريزي، قهرمان اسماعيل؛ شريفيان، سعيد؛ يوسفي، پرستو؛ زركي، -

   ورزشي. علوم المللي بين همايش شمال، دانشگاه. تربيتي و همگاني اي، حرفه قهرماني، هاي
  فرهنگي. تحقيقات و مطالعات موسسه:  انتشارات اول،: چاپ نوبت ").اول جلد(اجتماعي علوم در تحقيق روش هاي"). 1372( باقر  ساروخاني، -
 و ها رسانه نقش به نسبت جانبازان و معلوالن نگرش ارزيابي). 1390( علي محرر، عمادالدين؛ صيادي، اسماعيل؛ شريفيان، مهدي؛ مقدم، شريفي -

 معلولين و جانبازان همگاني ورزش تخصصي علمي، همايش اولين. جانبازان و معلوالن همگاني ورزش توسعه جهت در ورزشي هاي سازمان
 .معلولين و جانبازان هاي شورز فدراسيون

). عوامل مؤثر در گرايش جانبازان و معلوالن به فعاليت هاي جسماني و 1390صادقي، رضا؛ توكلي، سيد كامل؛ عزيزي، محمد؛ نيرومند، سيامك ( -
 انبازان و معلولين.ورزش: مطالعه موقعيت اجتماعي. اولين همايش علمي، تخصصي ورزش همگاني جانبازان و معلولين فدراسيون ورزش هاي ج

 واحد اسالمي آزاد دانشگاه بدني، تربيت ارشد كارشناسي نامة پايان ".87 سال در نود تلويزيوني برنامة محتواي تحليل"). 1388( فاطمه صديقي، -
  .كرج

 فصلنامه "). همگاني(شهروندي ورزش توسعه در گروهي هاي رسانه نقش"). 1389(كياني، رحيم  مدبري پاشائي، محمود؛ اشلقي، عباس؛ طلوعي -
 .192-182دوم،ص ص:  شماره دوم، سال شهري، مديريت مطالعه

  .134 -119: ص ،)69(1 ارتباطات، هاي پژوهش فصلنامه ".همگاني ورزش توسعه و ملي رسانه"). 1391( كريم داودي، مجتبي؛ ظريفي، -
 ارشد كارشناسي نامه پايان ". 1388تا 1369 سال از بدني ربيتت سازمان در شده انجام هاي پژوهش محتواي تحليل "). 1389(  علي عليزاده، -

  .كرج واحد - اسالمي آزاد دانشگاه بدني تربيت دانشكده
 ورزش توسعة راهبرد تدوين و طراحي"). 1388(نصراله  سجادي، مجيد؛ فراهاني، جاللي مهدي؛ مقرنسي، محمود؛ گودرزي، محسن؛ غفراني، -

  .39 شماره حركت، نشريه ".نبلوچستا و سيستان استان همگاني
 رسانه نقش به بدني تربيت متخصصان نگرش بررسي و مطالعه"). 1382(محمد  احساني، حسين؛ سرشت، رحمان هاشم؛ چيان، كوزه فرزاد؛ غفوري، -

  .57-78: ص ، ص16شماره. حركت نشريه ".همگاني و قهرماني ورزش به مردم گرايش در گروهي هاي
 تحقيقات و علوم واحد اسالمي، آزاد دانشگاه دكتري، رسالة". كشور ورزش توسعه در گروهي هاي رسانه نقش ررسيب "). 1386(حميد  قاسمي، -

  تهران.
  .مدرس تربيت دانشگاه فوتبال، سازي خصوصي المللي بين همايش ".فوتبال سازي خصوصي در رسانه نقش "). 1387( حميد قاسمي، -



  ...يدپرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأك يسراسر يها هروزنام يمحتوا يلتحل 28
  

 
 سازمان رؤساي هاي ديدگاه محتواي تحليل "). 1391( اميري، مريم امامي، حسين؛ ي، مهدخت؛علو بروجردي تجاري، فرشاد؛ قاسمي، حميد؛ -

  .137-152: ص ص ،13شماره ورزشي، مديريت ".1388 تا1357 سال از ورزش هاي مؤلفه دربارة بدني تربيت
 با انتشارات:.دوم  نوبت چاپ: چاپ ر: تهران، محل نش ".ورزش در اي رسانه هاي فعاليت"). 1389( سارا كشكر، فرشاد؛ تجاري، حميد؛ قاسمي، -

 كتاب. مداد

-علمي فصلنامه. 1388 سال پاياني سال نيم در ورزش هاي مؤلفه پوشش بر تاكيد با ورزشي هاي روزنامه محتواي تحليل). 1389( قاسمي،حميد -
  .30-21:ص ص ،8شماره دوم، سال جهش، پژوهشي

- علمي فصلنامه. پژوهشي-علمي مجالت ورزشي مديريت مقاالت محتواي تحليل). 1389( گيتي رشي، تپه نوربخش، مهوش؛ قاسمي،حميد؛ -
  .25-17:ص ،6شماره دوم، سال جهش، پژوهشي

). تحليل محتواي مطبوعات ورزشي با رويكردي بر ورزش همگاني، جانبازان و معلولين در 1390سميه؛ فراهاني،ابوالفضل؛ هنري،حبيب ( قلي زاده، -
 .همايش علمي، تخصصي ورزش همگاني جانبازان و معلولين اولين. 1389بهار 

هاي گروهي ورزش، پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي،  ). بررسي و ارزشيابي كمي و كيفي افراد شاغل در رسانه1386كردي، محمد رضا ( -
  تهران.

  تهران. دانشگاه بدني ربيتت دانشكده پژوهشي، طرح ".كشور ورزشي نشريات وضعيت بررسي"). 1383( محمدرضا. كردي، -
 مطبوعات جنسيتي در گرايش با ورزشي هاي گزارش و اخبار مديريت هاي مؤلفه ). رابطة1391كشكر، سارا؛ قاسمي، حميد؛ شيرواني، اعظم ( -

 .29-5، ص: 14ورزشي، شماره  ورزشي، مديريت

 وي تمدن ها. تهران.). زن، ورزش و فرهنگ، خالصه مقاالت كنگره زن و گفتگ1381گائيني، عباسعلي ( -

 طرح دربارة تهران مردم از سنجي نظر"). 1375ايران ( اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان هاي برنامه سنجش و مطالعات تحقيقات، مركز -
 تهران. ايران، اسالمي جمهوري سيماي و صدا سازمان مطالعات و اسناد مركز "ورزش. كردن همگاني پيشنهادي

 راديو، نقش نقش مطلوب و موجود وضع مقايسه). 1387( محمد احساني، عبدالحميد؛ احمدي، علي؛ مهر نژاد، همتي ؛مريم مشهدي، مهدويان -
  .53-39: ص ،)69 پياپي( 1شماره نوزدهم، سال ارتباطي، هاي پژوهش فصلنامه. صاحبنظران ديدگاه از بانوان ورزش در مطبوعات و تلويزيون

 مديريت .قهرماني ورزش فرهنگ توسعه در ورزشي هاي رسانه چهارگانه نقش بررسي). 1391(مهدي  ادي،مر عبدالحميد؛ احمدي، حبيب؛ هنري، -
 .158 -145: ص ،15: شماره ورزشي،

- Alexa(2013).Top sites newspapers in iran, retrieved in 5 january, 2013 in http: //www.alexa.com/ 
topsites/countries/ir. 
- Bruce.T (2012). "Reflections on Communication and Sport: On Women and Femininities." 
Communication & Sport,1(1/2),PP: 125-137. 
- Cemil, Cendek and Oguz, Ozbek (2010), Sports coverage in National Dailies. Beden Egitimive Spor 
Bilimleri Dergisi. 4(1). 
- Etang, J  (2006). "Public relations and sport in promotional culture".Public relations review, Vol. 32. Pp: 
386-394. 
- Farzalipour Salman, Aklan Cengiz (2012). The Role of Mass Media in Women's Sport. European Journal 
of Sports And Exercise Science. 1(1): PP-C-B. 
- Final, sara ; Faukner,Guy (2004). institute of communication and culture the university of Torento at 
Mississauge,Torento,on Canada. L5L,available online 22 october. 
- Home, John (2005)."sport and mass Media in Japan."sociology of sport journal,Volume,22,number 4 
December ,415-432.  
- Kian E.M. and Clavio G.  (2011). A comparison of online media and traditional newspaper coverage of 
the men's and women's open tennis tournaments. Journal of Sports Media. 6(1) : PP 55-84. 



  29        1393 زمستان، 3هاي كاربردي در مديريت ورزشي، سال سوم، شمارة  پژوهش  
 

- Kolt, G.S.; Driver, R.P. & Giles, L.C. (2004). Why Older Australians Participate in Exercise and Sport, J 
Aging Phys Act, Apr, 12 (2), Pp.185-198. 
- Pitts, B.G., & Pedersen, P.M.(2005).Examining the body of scholarship in sport management: A content 
analysis of the journal of sport management. The SMART Journal: Volume2, ISSUE 1.p33-52. 
- Pitts, B.G., & Stotlar, D. K. (2002). "Fundamentals of sport marketing (3rd ed.). " Morgantown, WV: 
Fitness Information Technology, Inc. 
- Rowe, D .(2004). Sport, Culture and the Media, London: Open University press.  
- Smith, B.L.; Handley, P. & Eldredge, D.A. (1998). Sex differences in Exercise Motivation and Body-
Image Satisfaction among College Students, Perceptual & Motor Skills. Apr. 86 (2), Pp.723-732. 
- Tang Lvhua (2011), Multimedia Application Research in Sport Education. Advanced in Control 
Engineeringand Information Science,(15) PP: 4246 – 4250. 
- Toft Ditte (2011). Newspapers Focus narrows - 17 on sports results. New Sports Press Survey. 
- Vincent, J., Imwold, C., Maseman, V., & Johnson, J. T. (2002). A comparison of selected 'serious' and 
'popular' British, Canadian, and United States newspaper coverage of female and male athletes competing 
in the centennial Olympic Games: Did female athletes receive equitable coverage in the ′Games of the 
Women′? International, Review for the Sociology of Sport, 37, 319-335. 
- Wanneberg P.L. (2011).The sexualisation of sport: A gender analysis of  Swedish elite sport from 1967 to 
the present day. European Journal of womens Studies, Vol 18, No3, PP: 265-278.  
- Warnin, Peter. Toohey, Kristine. Zakus, Dwight (2009). “The content and foundation of Olympic studies: 
subject profile analysis of a decade of Olympica”.Esporte e Sociedade. 4(12). 
- Women’s sports foundation UK. (2006). “Research report women in the 2006 olympic and perelympic 
winter games and analysis of participation”. Leadership and Media Coverage. 
- Yao, H. (2012). “A Comparative Study on Chinese and American Sports News Reports on Print Media". 
Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 4(21): 4339-4343, ISSN: 2040-7467. 
 

    



Applied Research of Sport Management
Vol.3, No.3, Winter 2015 

 

5 

 

 

 
 
 
 
 

 

Content Analysis of Online and High circulation  

Newspapers with Emphasis on the Coverage of Sports 

Development Master Plan Document Components 
 

Parastu Zaraki1, Esmaeil Sharifian2*, Khosro Ghahraman Tabrizi3
 

 
(Received: 04 August 2013 Accepted: 15 October 2014) 

 
 
 
 
Abstract 

The purpose of this study was Content analysis of online and high circulation newspapers with emphasis 
on the coverage of Sports Development Master Plan document components. The research method was 
analytical- descriptive that performed with Content analysis. . The statistic population was 10 high 
circulation national newspaper online archives in the 2012. Data collection performed with Reliable cheek 
list, For Data analysis used descriptive statistics method and chi Square test by of SPSS 20 software. 
Results showed that in 720 newspapers studied in this article, 82/7% had one page and less than one page 
sports content and 17/3% more than one page. 48% news relating to professional sports, 40% 
Championship sport ,4% sport for the disabled, 3% women sport, 1%sport for all  and 1%   educational 
sport. As well as the chi-square test results for categories, components and sex showed a significant 
difference (P≤ 0/001). Therefore national newspapers should be aware of the important role of sport in 
society. They must use their special position to motivate people to take part in total sport areas and help to 
country sport development. 
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