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 چکیده
ه این هدف بهدف از این پژوهش تحلیل محتواي روزنامه هاي ورزشی با رویکردي بر ورزش همگانی بود. براي دستیابی 

بررسی  دروزنامه ورزشی منتشر شده بر اساس مشخصات کلی، تیترها ، موضوع، سو گیري، اخبار، آگهی و عکس مور 5
ده شد. جامعه آماري قرار گرفتند. براي جمع آوري داده ها و تحلیل اخبار و مطالب روزنامه ها از روش تحلیل محتوا استفا

زي، نود و این تحقیق روزنامه هاي ورزشی داراي چاپ منظم بودند که روزنامه هاي ایران ورزشی، خبر ورزشی، پیرو
 1389هه بهار سال ما 3دند. با استفاده از روش نمونه گیري سیستماتیک از دوره استقالل جوان به عنوان نمونه انتخاب ش

داده ها از روش  ، روزنامه هاي مربوط به هفته هاي اول و چهارم هر ماه مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل
ر عملکرد روزنامه دتفاوت قابل توجهی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که  SPSSهاي آماري توصیفی و نرم افزار 

فوتبال  درصد از مطالب آنها به 72ها ي مورد مطالعه از نظر پرداختن به موضوعات مختلف ورزشی وجود نداشت و 
یان روزنامه مدرصد از کل مطالب بود و در این  54/0اختصاص داشت. از سویی دیگر میزان توجه به ورزش همگانی تنها 

یر مطبوعات بر مخاطبان نهایی نیمی از مطالب ورزش همگانی را به چاپ رساند. با توجه به تأثیر انکار ناپذایران ورزشی به ت
ظارت همه الزم است نویسندگان و ناشران مطبوعات ورزشی توجه بیشتري به ورزش همگانی کنند و مسئولین مربوطه ن

  جانبه اي بر محتوا و عملکرد آنها داشته باشند.
 

 يدیکل يهاواژه
 تحلیل محتوا، رسانه ، مطبوعات ورزشی، ورزش همگانی  

                                                           
    :msportfarahani@yahoo.comEmail                                  09125024704یسندة مسئول : تلفن :نو ∗ 
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 مقدمه
ردهاي در عصر حاضر ورزش با ابعاد گوناگون اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و حتی سیاسی داراي کارک

نده ارزش ورزش آینه قابل اعتمادي از جوامع فراهم می کند و منعکس کنفراوانی در جامعه می باشد. 

نند ارزش هاي فردي مانند نظم و انضباط و خود کنترلی و ارزش هاي جمعی ماهاي اجتماعی شامل 

تغییرات  روحیه ورزشکاري و جوانمردي، اعتقاد به تالش و بهره وري و رقابت است. ورزش بازتابی از

یوند پبه شدت با سبک زندگی در جوامع مدرن  اجتماعی و فرهنگی در درون واحدهاي اجتماعی است و

  )1(همچنین می تواند از هویت فرهنگی و اجتماعی و ساخت هویت ملی حمایت کند.دارد. ورزش 

بررسی مؤلفه ي ورزش همگانی از میان مؤلفه هاي ورزش تربیتی، همگانی، قهرمانی، حرفه اي، نهادها، 

داماتی دارد که براي گسترش تعداد شرکت کنندگان در بانوان، معلوالن و بومی محلی اشاره به مطالعه اق

فعالیت هاي ورزشی بدون محدودیت هاي سنی، جنسیت، معلولیت وغیره با هدف سالمت و تفریح تالش 

به  1362تحت عنوان ورزش محالت، آغاز و در سال  1358می کنند. در کشور ما ورزش همگانی از سال 

اما به علت گرایش مدیران تربیت بدنی  بیت بدنی رسمیت یافت،صورت تشکل قانونی تحت عنوان جهاد تر

و رسانه هاي ورزشی به ورزش قهرمانی تاکنون پژوهش هاي جامع و متعددي در مورد وضعیت ورزش 

همگانی انجام نگرفته است. اهمیت پرداختن به ورزش همگانی بر کسی پوشیده نیست و بسیاري از 

سعه یافته هزینه و زمان بسیاري را صرف توسعه این بعد از ورزش کشورهاي جهان به ویژه کشورهاي تو

) هدف اصلی ورزش مدرن را عملی کردن شعار ورزش براي همه دانسته و 1980(1می کنند. اسکولک

) 1991(2. همچنین فولدسی)2(تغییر در ورزش را نتیجه تغییرات اجتماعی و تاریخ طبیعی ورزش می داند 

در پژوهش خود بیان می کند که کشورهاي بلوك شرقی شرایط بسیار ویژه اي در توسعه ي ورزش براي 

همه دارند تا کشورهاي غربی چون داراي سبک دیکتاتوري هستند و به طور دموکرات با افراد برخورد 

 . )3(ین یک ساختار ایده آل براي پیشرفت جامعه ورزشی به حساب می آیدنمی شود و ا

ی به شمار از سویی دیگر، رسانه هاي جمعی عامل بسیار موثري در شکل گیري ارزش هاي اجتماع

مطبوعات به عنوان یکی از رسانه هاي مهم در جوامع معاصر و در کنار خانواده و آموزش مدرسه می روند. 

کارکرد اي در انتقال اطالعات، ارزشها وآداب وسنن فرهنگی از یک نسل به نسل دیگر کمک می کنند. 

ست. شرایط خاص ملی،منطقه اي و خبري روزنامه ها در جامعه کنونی ما اهمیت غیر قابل انکاري یافته ا

                                                           
1. Schulke 
2 . Foldsi 
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روزنامه "جهانی بر اهمیت این کارکرد افزوده است. عالوه بر این محتواي خبري رویدادها را می توان نوعی 

نیز تلقی کرد. روزنامه ها از آن جایی که رسانه مکتوب محسوب می شوند از این حیث یک سند   "نگاري

 . )4(تاریخی به شمار می آیند

.این رابطه بین رسانه ها و ورزش  عه دارندورزش و رسانه هاي جمعی رابطه همزیستی زیادي در جام

مطبوعات قدیمی ترین رسانه منظم در اطالع رسانی در مورد  عمیقاً هر دو را تحت تأثیر قرار می دهد.

ورزش به مردم می باشند. از همان آغاز، تیم هاي ورزشی عالقه زیادي به پوشش رسانه هاي چاپی نشان 

پیش رو و نتایج رویدادهاي گذشته را فراهم کردند و جذب مخاطبان  دادند: روزنامه ها اخبار رویدادهاي

. معموال رسانه هاي چاپی مرتبط با ورزش را به سه دسته  )5(از این طریق، به فروش روزنامه ها کمک کرد

ات ورزشی (با موضوعات عمومی تقسیم می کنند: صفحات ورزشی در روزنامه هاي روزانه، مجالت و نشری

 یا تخصصی)، انتشارات دوره اي باشگاه هاي ورزشی و انجمن ها.

در چند سال اخیر در کشور ما چندین روزنامه ورزشی در رقابتی جدي براي کسب شمارگان باال 

منتشر می شوند که حتی از لحاظ فراوانی وجذب مخاطب فاصله چندانی باروزنامه هاي سیاسی اجتماعی 

ندارند و در ضمن بسیاري از مقامات و افراد تراز اول ورزشی نیز متأثر از مطالب مطبوعات ورزشی هستند. 

مفسران ورزشی جایگاه خاصی در ساختار فکري افراد جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان از ورزش دارند به 

داشته باشند می توانند طوري که اگر خبرنگاران و نویسندگان ورزشی به ورزش همگانی توجه خاصی 

مردم را به ورزش کردن ترغیب کنند تا این که از آنها فقط یک تماشاچی بسازند. رسانه هاي ورزشی با 

پوشش هر چه بیشتر رویدادها، اخبار و حواشی ورزشی نقش اساسی در اطالع رسانی و در عین حال 

عملکرد صحیح آنها موجب توسعه ورزش گسترش ارزش ها و فرهنگ مربوط به آن ایفا می کنند. بنابراین 

در جهت مثبت می شود و عملکرد نادرست این رسانه ها جز آشفتگی، ناهنجاري، نشر اطالعات نامطمئن 

وخالف واقع نخواهد داشت. محققان و کارشناسان اجتماعی معتقدند که نشریات عامه پسند ورزشی و 

مطالعه پر تحرك و سرگرم کننده به آثار پر محتوا، مجالت مختص جوانان پلی براي گذر جوانان از مرحله 

) در تبیین راههاي مؤثر در دستیابی به وضع مطلوب از طریق 1386. قاسمی()6(عمیق و علمی هستند 

 )7(تاثیر رسانه ها در بعد مؤلفه هاي ورزش، براي ورزش هاي همگانی وتفریحی اولویت بیشتري قائل شد

با پژوهش بر نقش رسانه هاي گروهی در توسعه ورزش به بررسی اخبار ورزشی  )2013. توکلی و همکاران(

خبرگزاري ها پرداخته و به این نتیجه رسیدند که در رسانه هاي ورزشی به ورزش همگانی و تفریحی 

) با بررسی نقش رسانه ها در ورزش زنان از 2012. فرضعلی پور و همکاران ()8(توجه کافی نمی شود 



 1400، بهار 1شمارة  ،13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               4

 

 

دیدگاه متخصصان دریافتند که رسانه ها در شرایط فعلی نقش بسیار کمی در ورزش زنان دارند. در حالیکه 

انسیل باالیی در رسانه ها وجود دارد. آنها در شرایط مطلوب این نقش بسیار حائز اهمیت است و پت

. )9(همچنین اذعان کردند که استفاده صحیح از رسانه جهت رشد و توسعه ورزش زنان ضروري است 

دریافت که از نظر  2012) در بررسی پوشش رسانه اي بازي هاي المپیک 2013(1همچنین گیوگیول

فاوت قابل توجهی کمیت و کیفیت پوشش رسانه اي در مورد ورزشکاران زن نسبت به ورزشکاران مرد ت

 .)10(وجود دارد 

اما سؤال اینجاست که رسانه هاي جمعی و باالخص مطبوعات تا چه حد به ابعاد غیر قهرمانی و غیر 

) در تحقیقات خود راجع به نشریات ورزشی کشور با اذعان به 1381تجاري ورزش می پردازند؟ بارفروش(

تبال، توجه توجه بیشتر این نشریات به ورزش حرفه اي و قهرمانی آن هم در رشته هاي محدود مثل فو

یل ل) در گزارش تح1388ابوالقاسمی و همکاران(. )11(به دیگر مؤلفه هاي ورزش را ناچیز بیان داشتند 

 هاي ورزشی، مؤلفه ورزش حرفه محتواي نشریات ورزشی ایران به این نتیجه رسیدند که از میان مؤلفه

ا و ه رصد اخبار را به خود اختصاص داده و سهم ورزش تربیتی که متولی آن دانشگاهد 75 اي در حدود

ها پیرامون ورزش مردان و  اخبار روزنامه درصد از 95باشند کمتر از یک درصد است.  ها می شهرداري

ورزشکاران مرد میباشد و سهم مسائل پیرامون ورزش بانوان بسیار اندك بوده و تفاوت فاحشی در این 

پرمخاطب ) در پژوهش خود به تحلیل محتواي 1391شهپر توفیق و همکاران (. )12( رابطه به چشم خورد

 پژوهش نشان داد که مجله دچار ینا ترین مجله ورزشی از نظر مؤلفه هاي ورزشی پرداختند. یافته هاي

 .)13( در ورزش ندارد یو همگان یتیترب مؤلفه به یتوجه چندان یناست و همچن یتیجنس سوگیري

ماهه منتهی به مسابقات المپیک پکن بررسی  3) نیز در پژوهشی مطبوعات ورزشی را در 1392قاسمی(

مالحظه  . همانطور که )14(لب و عکس ها به فوتبال اختصاص دارددرصد مطا 90و دریافت که بیش از 

می شود در اغلب پژوهش هاي داخلی توجه بسیار کم رسانه ها و از جمله مطبوعات به ورزش همگانی 

) 1997(2آشکار است. این مسأله در بسیاري از پژوهش هاي خارجی نیز تبیین شده است. داگالس لوز

ر صفحات ورزشی در نیز با مطالعه موردي دپارتمان ورزشی یک روزنامه بزرگ کانادا نشان داد که بیشت

این روزنامه به بعد تجاري جهان ورزش پرداخته و پوشش بسیار کمی از بعد غیر تجاري ورزش دارند و 

ضمنًا نویسندگان این صفحات، بیشترین حجم اخبار خام را از ورزشکاران، سخنگویان حامیان مالی و 

                                                           
1. Giuggioli 
2 . Douglas Lowes 
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) نیز با بررسی توسعه مباحث مربوط به ارتباط بین رسانه ها 2005( 1ورن. ه)15(سازمان ها می گرفتند 

و ورزش در ژاپن همپاي کشورهاي انگلیسی زبان، دلیل گسترش رسانه هاي ورزشی در کشورهاي سرمایه 

داري را عملکرد شرکت هاي تجاري در توسعه ارتباط بین ورزش حرفه اي و رسانه ها دانست و دریافت 

زش در رسانه ها در دو بعد اقتصادي و فرهنگی (مربوط به هویت ملی) در حال گسترش که توجه به ور

 2004) با تحلیل محتواي روزنامه هاي ملی و محلی کانادا از نوامبر 2007و همکاران ( 2. فالکنر)16(است 

نشان دادند که تحقیقات مربوط به ورزش و تندرستی بیشتر به صورت خبر گزارش می  2005تا آوریل 

.  )17(ها از جمله روش و شیوه این تحقیقات چیزي گزارش نمی شودشوند و در مورد ابعاد مهم دیگر آن

) با تحلیل محتواي رسانه هاي هند(روزنامه ها، مجالت، رادیو و تلویزیون) در سال 2010( 3گوپتا و سینها

به این نتیجه رسیدند که بیشترین مطالب به ترتیب به مطالب سیاسی، اجتماعی، حوادث و در رده  2008

ي آخر ورزش اختصاص دارد و بیشترین حجم به آگهی هاي تجاري مربوط می شود ضمن اینکه پیام ها

) با بررسی 2010(4سمیل و اوزبک. )18(مربوط به تندرستی در رادیو و روزنامه ها بیشتر از تلویزیون است 

چگونگی مدیریت و پوشش مطالب ورزشی در سه روزنامه ي مهم ترکیه و بررسی اخبار ورزشی بر اساس 

ن مطالب و پس از آن مسابقات نوع ، عکس و جنسیت در این روزنامه ها، دریافتند که فوتبال داراي بیشتری

بسکتبال ، والیبال و فرمول آ بود. همچنین مشخص شد که اخبار ورزشی بیشتر اوقات شامل ورزشکاران 

و  5آجیبوآ .)19(مرد می شود ، در حالی که اخبار مربوط به ورزشکاران زن تقریباً صفر بود 

روزنامه ملی نیجریه را در  6) براي پی بردن به نقش رسانه ها در توسعه ورزش ملی، 2013همکارانش(

مدت یک سال تحلیل و دریافتند که ورزش از روزنامه ها حمایت بیشتري دریافت می کند تا سایر بخش 

همانطور که پیش از این اشاره شد عملکرد مطبوعات کشور تاثیر مستقیم و غیر  .)20(هاي اقتصاد ملی 

مستقیم بر مردم، ورزشکاران و مسئوالن دارد. نویسندگان مطالب مطبوعات ورزشی می توانند دیدگاه ها 

شی، و باورهاي ویژه اي را در جامعه شکل داده و تثبیت سازند. با توجه به تاثیر گذاري باالي مطبوعات ورز

این پژوهش در پی یافتن پاسخ هاي قابل اعتماد در خصوص چگونگی عملکرد کلی مطبوعات ورزشی 

 .کشور در حوزه ورزش همگانی بود

                                                           
1 . Horne 
2 . Faulkner 
3 . Gupta & Sinha 
4 . Cemil & Ozbek 
5 . Ajibua 



 1400، بهار 1شمارة  ،13دیریت ورزشی، دورةم                                                                                               6

 

 

 روش تحقیق

تحلیلی انجام و براي جمع آوري داده ها و تحلیل اخبار و مطالب روزنامه -این پژوهش به روش توصیفی

در تحلیل رسانه ها کاربرد زیادي دارد استفاده شد.براي ها از روش تحلیل محتوا که در حال حاضر 

دستیابی به اطالعات الزم، هر مطلب روزنامه با توجه به رشته هاي ورزشی مختلف، ورزش اقشار مختلف 

،سبک هاي مورد استفاده در مطالب و جهت گیري تیترها و عکس ها کد گذاري شدند.پس از جمع آوري 

تحلیل متناسب با تحقیق و ورود اطالعات به ازاي هر کدام از واحد هاي  اطالعات با انتخاب واحد هاي

و استخراج آمار توصیفی و استنباطی از داده هاي آماري نتایج به دست آمده مورد  spssتحلیل به نرم افزار

 تحلیل کیفی و کمی قرار گرفت.

ر بودند در بازه زمانی سه جامعه آماري این تحقیق را روزنامه هاي ورزشی که از چاپ منظم برخوردا

روزنامه خبر ورزشی، ایران ورزشی ،استقالل  5تشکیل داد که از بین آنها  1389ماهه اول سال 

جوان،پیروزي و نود به دلیل پرفروش تر بودن و توجه بیشتر اقشار جامعه به این روز نامه ها(که این مطلب 

ار گرفت) به عنوان نمونه آماري انتخاب شد. با از طریق فروشندگان روزنامه هاي ورزشی مورد تایید قر

استفاده از روش سیستماتیک از دوره زمان بندي انتشار روزنامه ها در یک ماه روزنامه هاي هفته اول و 

 روزنامه بود. 120چهارم انتخاب شد که شامل 

 

 یافته هاي تحقیق

نمونه ها در مورد منابع مورد استفاده به دلیل اهمیت منبع خبر در رسانه ها، داده هاي به دست آمده از 

  ).1روزنامه ها تجزیه و تحلیل شد(نمودار 

 
 
 
 
 

 

 

 
 روزنامه تفکیک به استفاده مورد منابع .1نمودار
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بود و تحلیل ها سهم  صرف ها، خبر روزنامه در مطرح مطالب نوع بررسی ها نشان داد که بیشترین

 .)2(نمودار اندکی از مطالب روزنامه ها را شامل می شد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها روزنامه در مطالب نوع. 2نمودار
 
 

از سویی دیگر نوع تصاویري که توسط روزنامه هاي ورزشی به چاپ رسیده بیشتر شامل تصاویر 

بازیکنان تیم ها بود. و پس از آن کادر فنی تیم ها و مدیران سهم بیشتري نسبت به سایر موارد به خود 

 .) 3اختصاص دادند( نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها روزنامه در مطرح . تصاویر3نمودار
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داوران و کارشناسان تماشاچیان ترکیبی
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از نظر پرداختن به انواع رشته هاي ورزشی، مطبوعات مورد بررسی به رشته هاي اندکی به غیر از 

 ).4کل مطالب بود( نمودار  %30فوتبال پرداخته بودند. و سهم سایر رشته ها کمتر از 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد حسب بر مطرح ورزشی هاي . رشته4نمودار
 

بازیکنان   اخبار به مربوط ها تیتر در مطرح موضوعات فاعلیت تحلیل داده ها نشان داد که بیشترین

 ).5بود (نمودار  و کادر فنی تیم ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد حسب بر موضوعی . فاعلیت 5نمودار
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16%
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 تیم ترکیب باخت، و برد فنی (دالیل مسایل پیرامون ورزشی نشریات در مطرح بیشتر موضوعات

 .) 6بود( نمودار  فوتبال فنی مسایل به مربوط سهم بیشترین که و ...) بود ها بازي نتایج ها،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورزشی نشریات در مطرح . موضوعات 6نمودار
 

چهار مؤلفه ورزش قهرمانی، حرفه اي، تربیتی و همگانی در بررسی مطالب روزنامه ها مورد توجه 

 ).7مربوط به ورزش حرفه اي بود (نمودار  قرار گرفت. بیشترین درصد
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 بحث و نتیجه گیري

% از مطالب خود به خبر،  72/64طبق نتایج به دست آمده روزنامه هاي مورد مطالعه با اختصاص میانگین 

که نسبت به سایر موارد از قبیل گزارش، تحلیل و مصاحبه بیشتر است، نشان دادند که به مقوله خبر که 

ژه اي داشته اند. در تحقیق احتماالً مورد توجه جدي مخاطبان و عالقمندان به ورزش است، توجه و نگاه وی

%  بیشترین حجم مطالب مطبوعه را از نظر نوع و نحوء ارائه به خود  6/36) نیز خبر با 1383کردي(

 اخبار" سیما بخش و صدا ورزشی برنامه هاي میان از) 1390. در تحقیق طالبی()21(اختصاص داده است 

واقعی  و عینی تر جاري جنبه وقایع به خبري، مستقیم رویدادهاي و بیواسطه نمایش علت به "تلویزیونی

 روزنامه ها اخبار از بیش بیشتر، تأثیرگذاري ضریب و قدرت فزاینده از برخورداري ضمن و است داده تري

) نیز نشان دادند که 2007فالکنر و همکاران (. )22(میگیرد قرار مردم عامه استقبال مورد رادیوها و

تحقیقات مربوط به ورزش و تندرستی در مطبوعات بیشتر به صورت خبر گزارش می شوند و در مورد 

از سویی دیگر با توجه  ات چیزي گزارش نمی شودابعاد مهم دیگر آنها از جمله روش و شیوه این تحقیق

به تخصصی بودن نگارش مقاله علمی و ضرورت بهره مند بودن تحریریه روزنامه هاي ورزشی به افراد 

متخصص و صاحب نظر، کم توجهی به ارائه مقاالت علمی ورزشی و یا تحلیل احتماالً مربوط به کمبود 

 است.نیروي انسانی متخصص شاغل در رسانه ها 

نحوه ارائه مطالب یکی دیگر از مواردي است که در پژوهش حاضر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. 

%  69/19% بازیکنان و  75/58نتایج و یافته ها نشان می دهد درصد اختصاص یافته به عکس با میانگین 

خاطبان، لحظات کادر فنی تیم ها است. جذابیت عکس هاي ورزشی که به خوبی می تواند ضمن جذب م

پیروزي و ناکامی ها را براي آنان به تصویر بکشاند از جمله مهم ترین دلیل استفاده مسئوالن و خبرنگاران 

رسانه هاي گروهی ورزش از مقوله عکس می باشد. به نظر می رسد همواره این سبک از کار یعنی استفاده 

رفه اي به عنوان پیشانی کار، مورد توجه دست از تیترها و عکس هاي بزرگ و به اصطالح روزنامه نگاري ح

 اندرکاران نشریات می باشد.

%  19/86% منفی و  57/5% مثبت،  23/8نتایج و یافته ها نشان داد که سوگیري مربوط به تیتر ها 

) که عمدتاً 1381خنثی بودند که با نتایج اکثر پژوهش ها همسو می باشد. به استثناي پژوهش بارفروش(

مثبت بیش از منفی و خنثی بود. با توجه به نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، در رشد فکري  جهت گیري

و فرهنگی افراد جامعه در شناخت مسایل و موضوعات، نتایج حاصل می تواند در آینده چالش بر انگیز 

 باشد و براي دسترسی به این هدف مناسب نباشد.
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لعه به رشته هاي مختلف ورزشی و نهادهاي ورزشی با در رابطه با میزان توجه روزنامه هاي مورد مطا

توجه به این که روزنامه ها در اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در کشور داراي گرایش عمومی 

ورزش هستند و یا به عبارتی روزنامه هاي تخصصی تک رشته اي نیستند، الزم است با اختالفاتی قابل 

طالب به رشته هاي ورزشی از همه رشته ها و نسبت معقول برخوردار پذیرش و منطقی در اختصاص م

باشند. نگاهی به آمار و یافته هاي پژوهش نشان می دهد این نسبت ها به شکل عادالنه و اصولی رعایت 

% از حجم مطالب خود فقط به یک  43/72نشده است و روزنامه هاي مورد مطالعه با اختصاص میانگین 

فوتبال بیشتر شبیه نشریات تخصصی فوتبال عمل کرده اند تا نشریاتی که داراي رشته ورزشی یعنی 

) همسو می 1383) و کردي(1381گرایش عمومی ورزش هستند. که این نتیجه با پژوهش هاي بارفروش(

) نیز بیان کردند که اغلب نشریات ورزشی به انواع خاص یا ابعاد خاصی از 2003(1باشد. بک و بوشارت

 ردازند. ورزش می پ

تی نگاهی به میانگین درصد هاي اختصاص یافته به سایر رشته هاي پرطرفدار در کشور مثل کش

به ورزش فوتبال  % ، گرایش فوق العاده روزنامه هاي مورد مطالعه 99/0%، بسکتبال  07/2% ،والیبال  41/3

ین روند و بی ید با ادامه او بی توجهی به سایر رشته هاي ورزشی را به خوبی نشان می دهد که بدون ترد

گیري  توجهی رسانه اي به مربیان،ورزشکاران و مسئوالن رشته هاي مختلف، زمینه دلسردي و کناره

ه افراطی به بسیاري از افراد را در عرصه ورزش به دنبال خواهد داشت. ضمن این که به نظر می رسد توج

ه این ین رشته ورزشی در کشور شده است کورزش فوتبال نیز باعث بروز اشکاالتی جدي در فرایند ا

 مشاهده کرد.  نگرانی را می توان بعضا در مصاحبه هاي برخی از مسئوالن، مربیان و ورزشکاران این رشته

یکی از موارد دیگري که در این پژوهش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت میزان توجه روزنامه هاي 

داخلی بود. پس از بررسی هاي به عمل آمده و با توجه به مورد مطالعه به بخش هاي مختلف فوتبال 

 08/30% به ترتیب به تیم فوتبال پرسپولیس و استقالل و توجه  29/19%و  19/18اختصاص میانگین هاي 

% به سایر تیم هاي لیگ برتر می توان شاهد تغییري جدید در مقایسه با تحقیقات دیگر بود که سهم این 

بود؛ بنابراین این نتایج با تحقیقات کردي و دارایی ناهمخوان است. این تفاوت  دو باشگاه خیلی بیشتر

نشانگر توجه نویسندگان به اخبار و تحوالت مربوط به سایر تیم ها و افزایش طرفداران آنها در سال هاي 

% از  43/37% به تیم استقالل و روزنامه پیروزي  51/59اخیر است. از سویی دیگر روزنامه استقالل جوان 

                                                           
1. Beck and Bosshart 
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حجم مطالب خود را به پرسپولیس اختصاص داده اند. ضمن این که این دو روزنامه یعنی استقالل جوان 

% به تیم استقالل نشان دادند هدف  42/7% به تیم پرسپولیس و روزنامه پیروزي با  55/3با اختصاص 

مطالب مثبت و ویژه  از  جذب مخاطب و مشتري ( طرفداران تیم هاي استقالل و پرسپولیس) را با ارائه

 تیم مورد عالقه و کم توجهی و بعضا مطالب منفی از تیم حریف پیگیري می کنند.

تحلیل نتایج بر پایه رویکرد پژوهش به مؤلفه هاي گوناگون ورزش نشان داد که این مطبوعات ورزشی 

بیانگر توجه خاص  از کل مطالب) به ورزش همگانی داشتند که در نهایت %54/0توجهی ناچیز( در حدود

)، 1382روزنامه نگاران ورزشی به ورزش حرفه اي و پس از آن ورزش قهرمانی است. در پژوهش غفوري(

) نیز توجه رسانه هاي جمعی به ورزش حرفه اي و قهرمانی مشهود 1997) و داگالس (1994کراسمن (

ه ورزش همگانی است. به بوده و دلیل این مسئله سود اقتصادي حاصل از این بخش از ورزش، نسبت ب

همین دلیل کسب این نتایج دور از انتظار نیست و در صورت عدم حمایت مالی مطبوعات ورزشی از طرف 

)، 1991دولت براي پوشش ورزش همگانی، این روند تغییري نخواهد کرد. همچنین فولدسی(

براي گسترش ورزش  ) نیز به این نتیجه رسیدند که1390) و آقاجانی(1386)، قاسمی(1384آفرینش(

 همگانی در سطح مطلوب، نیاز به تبلیغات در رسانه ها وجود دارد. 

روزنامه ها در میان رسانه هاي جمعی می توانند کارکرد مهم و کاربردي در زمینه توسعه ورزش 

همگانی داشته باشد. زیرا توسعه ي ورزش حرفه اي و قهرمانی بر مبناي توسعه ي ورزش همگانی است و 

ع خبري و اطالعاتی آن نیز مدارس، دانشگاه ها و ورزش در شهرداري ها می باشد که جامعه بسیار منب

 نقش ورزش به توجه بابزرگ تر و وسیع تري را نسبت به ورزش حرفه اي و قهرمانی در بر می گیرد. 

جامعه و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی، رسانه هاي  و اجتماعی روانی جسمانی، سالمت بر همگانی

و حتی انتشار تحقیقات  سازي رهنگفو  و ترویج اطـالع رسـانی، آموزشورزشی می توانند نقش مهمی در 

موجب گرایش جامعه ارائه اطالعات جذاب، مفید و کاربردي  پیرامون ورزش و سالمتی داشته باشند تا با

 به ورزش همگانی شوند.

ن میان فرهنگ سازي و حمایت همه جانبه مسئوالن از مطبوعات ورزشی در اشاعه ورزش در ای

همگانی و تغییر دیدگاه هاي یک جانبه تجاري مدیران مطبوعات به رویکردهاي فرهنگی ضروري به نظر 

به  ویژه تري نگاه و توجه گروهی از جمله مطبوعات ورزشی پرمخاطب، رسانه هاي می رود امیدمی رسد. 

  .باشند داشته همگانی رزشو
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Abstract 
The aim of the present study was to analyze the content of sport newspapers 
with an approach to sport for all. 5 released sport newspapers were 
investigated based on their general specifications, titles, subjects, biasing, 
news, advertisements and photos. Content analysis method was used for data 
collecting and news and content analysis of newspapers. The statistical 
population consisted of sport newspapers released regularly and Iran 
Varzeshi, Khabar Varzeshi, Piroozi, Navad and Esteghlal Javan were selected 
as the sample. Using the systematic method, newspapers of the first and fourth 
weeks of each month from three months of spring 2010 were investigated. For 
data analysis, descriptive statistics and SPSS software were used. The results 
indicated no drastic differences in the performance of the studied newspapers 
regarding paying attention to different sport issues and 72% of their subjects 
were allocated to football. On the other hand, sport for all was emphasized in 
only 0.54% of all contents and Iran Varzeshi newspaper alone published half 
of contents in the subject of sport for all. According to the undeniable impact 
of newspapers on audiences, it is necessary for authors and publishers of sport 
newspapers to pay more attention to sport for all and for authorities to monitor 
their contents and performance comprehensively. 
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