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چکیده
هدف از این پژوهش ،تحليل محتواي بخش ورزشی روزنامههاي سراسري پرشمارگان کشور بود.
روش پژوهش از نوع توصيفی ـ تحليلی بود که بهصورت تحليل محتوا انجام گرفت .جامعۀ آماري
این پژوهش ،آرشيو سال 4234ده روزنامۀ سراسري پرشمارگان بود .روش تحقيق حاضر از نوع
استراتژي توصيفی -تحليلی بوده که دادهها به روش اسنادي و کتابخانهاي جمع آوري شد .براي
جمع آوري اطالعات از برگۀ کدگذاري که ضریب پایایی و روایی آن تایيد شد استفاده گردید .بر
مبناي یافتهها ،از مجموع  030روزنامۀ موردتحليل 1001 ،خبر رصد شده است که بيشترین خبر
مربوط به فوتبال با  %60/5اخبار و کمترین خبر مربوط به هندبال با  %0/3اخبار میباشد .همچنين،
از ميان اخبار بررسیشده ،بيشترین اشاره مربوط به گروه سنی بزرگساالن با  %01/1و کمترین
اشاره مربوط به ردۀ سنی پيشکسوتان با  %0/04است .درمجموع اخبار 2015 ،خبر با تصویر
منتشر شده بود که از این ميان %65/01 ،از تصاویر براي فوتبال میباشد و کشتی بهعنوان دومين
رشتۀ ورزشی %0/34 ،از تصاویر را بهخود اختصاص داده است؛
بنابراین ،بهنظر میرسد که مطبوعات سراسري باید با رعایت تعداد مخاطب و نيازهاي آنان در
بخش ورزشی ،نگاه همهجانبهتري به رشتههاي ورزشی و ردههاي سنی مختلف داشته باشند و
بهتدریج ،از قالبها و کليشههاي موجود درآمده و از تمام پتانسيلهاي ورزش استفاده نمایند.
واژگان کلیدي :روزنامههاي سراسري ،رشتههاي ورزشی ،ردههاي سنی ،تصاویر ورزشی

*نویسنده مسئول:

Email: parastu_z1988@yahoo.com

33

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،23آبان و آذر 4231

مقدمه
رسانهها با توجه به توانمندیهایی که دارند نقش مهمی را در زمینهسازی برای گسترش یا
رکود فعالیتهای مربوط به ورزش ایفا میکنند .رسانهها قادر هستند با برنامهریزیهای دقیق و
کنترلشده ،اندیشههای مردم یک جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را بهصورت دلخواه سمتو
سو بخشند و دیدگاه موردنظر خود را گسترش دهند .بهطوریکه عادات و رفتار ورزشی افراد
جامعه ،نگرشها و باورهای آنان در مسائل ورزشی ،همگی تحتتأثیر متقابل گرایشهای جامعه
و رسانهها قرار گرفته است (هنری ،احمدی و مرادی .)1331 ،رادیو ،تلویزیون ،نشریات ،اینترنت
و رسانههای مدرن ،وسایل ارتباطی غیرمستقیمی هستند که قدرت جهتدهی ،اعمال سلیقه و
ذهنیتسازی را دارا هستند و میتوانند در زمینۀ ورزش بسیار کارآمد ظاهر شوند.
در بین رسانههای جمعی ،مطبوعات به عنوان یک عامل اثرگذار بر فرهنگ جامعه ،از اهمیت
خاصی برخوردار هستند و در بسیاری از زمینهها ،هنوز بر سایر وسایل ارتباطی و خبری برتری
دارند .بهویژه اینکه از لحاظ تحلیل و تشریح وقایع ،تفسیر و بررسی عقاید ،تنوع مطالب و حفظ
اسناد تاریخی ،تنها مآخذ و مرجع بهشمار میروند (داوودی .)1333 ،همچنین ،یکی از مزیت
رسانههای چاپی این است که افرادی آنها را خریداری میکنند که قصد خواندن آنها را دارند؛
ازاینرو ،خوانندگان این نوع رسانه تمایل بیشتری برای پذیرش اطالعات آن دارند (پیتس و
استوتالر.)2002 ،1
نشریات و روزنامههای ورزشی نقش مهمی در روشنکردن افکار عمومی و رساندن اخبار و وقایع
روز جامعه به مردم دارند و نیز در هدایت افکار عمومی مؤثر و مفید هستند .برهمیناساس،
روزنامهها باید به مردم کشور و جامعه آگاهی بدهند .با توجه به این گفتهها ،مطبوعات با
پوشش خبری ورزشها ،اثرگذاری زیادی در همگانیشدن ورزش خواهند داشت .درحقیقت،
مهمترین وظیفۀ مطبوعات ،توسعۀ ورزش است و در توسعۀ ورزش نقش عمدهای دارند
(قاسمی ،کهندل ،قره و میرزامحمدی .)1332 ،این درحالی است که در پژوهشهای متفاوت
که به بررسی نقش رسانهها و مطبوعات در توسعۀ ورزش کشور پرداختهاند نشان داده شده
است که بین وضعیت موجود و مطلوب ،اختالف زیادی وجود دارد (قاسمی ،مظفری و امیرتاش،
1331؛ کردی )1333 ،که یکی از این شرایط مطلوب ،توجه متعادل مطبوعات به رشتههای
مختلف ورزشی میباشد .درحالی که در پژوهشها نشان داده شده است که بین میزان توجه
مطبوعات به رشتههای مختلف ورزشی تفاوت وجود دارد .بهطوریکه قاسمی و همکاران
( )1332در پژوهشی که به بررسی ورزش کشتی در  10روزنامۀ کثیراالنتشار ورزشی پرداختند
1. Pitts & Stotlar
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نشان دادند که روزنامههای ورزشی ،حجمی حدود  %38از مطالبشان را به رشتۀ ورزشی فوتبال
و  %18بقیۀ صفحاتشان را به سایر رشتههای ورزشی از جمله کشتی اختصاص دادهاند (قاسمی
و همکاران.)1332 ،
بارفروش ( )1333نیز در پژوهشی با عنوان "تحلیل محتوای روزنامههای ورزشی سراسری
سالهای  1333تا  "1333بیان میکند سهم رشتههای پایه در رسانهها آنقدر اندك است که
میتوان از آنها چشمپوشی کرد .درصورتیکه با توجه به نقش قاطع رسانه در شکلدهی به
افکار و اندیشهها ،رسانۀ ملی میتواند با نمایشدادن رشتههای پایه ،دیدگاه بسیاری از افراد
جامعه را به سمت عالقه و گرایش به این رشتهها سوق دهد .زرکی و همکاران ( )1331نیز در
پژوهشی که به بررسی  4سطح ورزش کشور پرداختند نشان دادند که ورزشهای حرفهای و
قهرمانی موردتوجه روزنامههای ورزشی میباشند؛ اما ورزشهای تربیتی و همگانی مورد
بیتوجهی قرار گرفتهاند .درصورتیکه ورزش قهرمانی و حرفهای موفق ،به ورزش همگانی و
ورزشهای تربیتی وابسته است .صادقیمقدم ( )1333نیز در پژوهشی که به تحلیل محتوای
مطالب ورزشی خبرگزاریهای فارس ،ایسنا و ایرنا پرداخت نشان داد که  %82/4خبرها مربوط
به رشتۀ فوتبال %10/2 ،خبرها مربوط به رشتۀ کشتی %34/1 ،خبرها مربوط به سایر رشتههای
ورزشی و  %3/3خبرها نیز بدون توجه به رشتۀ ورزشی خاصی بوده است.
قاسمی و همکاران ( )1332نیز در پژوهشی با عنوان "وضعیت پوشش تلویزیونی مسابقات
رشتههای ورزشی در شبکههای سیما از دیدگاه متخصصان" نشان دادند در شبکههای
تلویزیونی ،وضعیت مناسبى در انعکاس رشتههای مختلف ورزشى وجود ندارد .درصورتیکه همۀ
رشتههای ورزشی باید در شبکههای سیما سهم داشته باشند .بهطوریکه باید ذائقۀ مردم
سنجیده شود و برهمیناساس ،مردم ایران باید رشتههای مختلف ورزشی را ببینند.
با توجه به نتایج این پژوهشها که به تحلیل رسانههای جمعی در داخل کشور پرداختهاند
مشخص میشود که رسانههای گروهی وضعیت مناسبی در پوشش مطالب ورزشی ندارند .این
درحالی است که خانی ملکوه ( )1331در پژوهشی تحتعنوان " نیازسنجی از مردم تهران
دربارۀ برنامههای ورزشی صدا و سیما" نشان داد که  %13/3پاسخگویان معتقد هستند که
پخش برنامههای ورزشی در حد خیلی زیاد و زیاد ،باعث آشناکردن مردم با رشتههای ورزشی
مختلف میشود .قیامیراد ( )2001نیز در پژوهشی با عنوان بازاریابی برای رشتۀ ورزشی
کاراتۀ ،کارکردهایی همچون استفاده از تبلیغات و رسانههای گروهی در توسعه و
ترویج رشتۀ کاراتهرا مهم بیان کرد .هاریس و کالیتون )2002( 1نیز نشان دادند که
1. Harris & Clayton
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مهمترین نقش در همگانی شدن ورزش بیسبال ژاپن را مطبوعات ایفا میکنند .بهطوریکه
مطبوعات در گسترش صفحات ورزشی به رقابت پرداختند و پوشش ورزش توسط مطبوعات با
جنبش بزرگی شکل گرفت .این مسئله نهتنها بر روی بیسبال ،بلکه در رشتههایی چون شنا و
دو و میدانی نیز نقش داشت ( .)21قیامیراد و محرمزاده ( )1333عوامل توسعه و ترویج
ورزشهای همگانی و قهرمانی در کشور را افزایش آگاهی عمومی برای شرکت در برنامههای
ورزشی ،همهگیرساختن نگرش به حضور در برنامههای ورزشی ،ایجاد اعتماد عمومی ،ایجاد
عالقه و تمایل به سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی در احداث اماکن ورزشی و تولید
برنامههای ورزشی بیان کردهاند و ازآنجاکه مطبوعات محملی برای تغییر عقیده ،افزایش
آگاهی و گرایش افراد جامعه به سمت و سویی دلخواه میباشند ،میتوان از طریق آنها
رشتههای ورزشی را نیز در بین افراد جامعه ترویج و گسترش داد (دهشیری.)1333 ،
همچنین ،به همان میزان که توسعه و ترویج انواع رشتههای ورزشی در مطبوعات مهم و
ضروری میباشد ،توجه به ردههای سنی مختلف و تشویق آنها به انواع ورزش نیز در توسعۀ
ورزش کشور امری مهم و ضروری قلمداد میشود و مطبوعات سراسری در این خصوص نقش
مهمی به عهده دارند .این در حالی است که پژوهشها نشان میدهند عمدۀ توجه رسانهها به
ورزش بزرگساالن میباشد و سایر ردههای سنی مورد بیتوجهی رسانهها قرار گرفتهاند (صادقی،
1333؛ کرمی .)1333 ،همچنین ،واضح است که رشد و شکوفایی استعدادهای ورزشی افراد در
سنین پایه الزمه موفقیت آنان در سنین بزرگسالی است .بنابراین الزم است مطبوعات حاوی
مطالبی باشند ،که مخاطبان را با رشتههای مختلف ورزشی در ردههای سنی مختلف آشنا کنند
و آنها را با مجموعۀ متنوعى از رشتههای ورزشى در ردههای سنی مختلف جامعه ارائه و عرضه
کنند و افراد جامعه را به سمت شرکت فعال در ورزش سوق دهند .با توجه به مطالب ذکرشده
درمورد مطبوعات که در شکلدهی افکار عموعی دارای اهمیت میباشند ،باید برای هرچه
بهترشدن مطالب این رسانۀ جمعی تالش کرد تا بتوان افکار عمومی را به سمتوسوی خوبی
گرایش داد و درمورد ورزش باید کوشید مردم را به سمت فعالیت در رشتههای مختلف ورزشی
سوق داد و عموم مرد را با رشته های مختلف ورزشی آگاه کرد؛ چراکه ورزش ،تنها فوتبال
نیست و ورزشکاران و عموم مردم نیز انتظار دارند که اکثر رشتههای ورزشی موردتوجه
رسانههای جمعی قرار گیرد .همچنین ،با توجه به اینکه تابهحال روزنامههای سراسری کشور
توسط پژوهشگران مورد تحلیل محتوا قرار نگرفته بودند و نیز اینکه روزنامههای سراسری مانند
روزنامههای تخصصی (مثل روزنامههای ورزشی) توسط قشر خاصی خریداری نمیشوند ،بلکه
توسط عموم مردم جامعه استفاده میشوند ،باید در مطالب ورزشی آنها توجه و دقت زیادی
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داشت؛ زیرا با استفاده از این بخش از روزنامههای سراسری میتوان عموم مردم را به سمت
ورزش سوق داد و انواع مختلف رشتههای ورزشی را در بین تعداد زیادی از افراد جامعه
گسترش داد .با توجه به این مطالب ،پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای مطبوعات
پرشمارگان سراسری کشور دربارۀ وضعیت پوشش خبری رشتههای مختلف ورزشی ،ردههای
سنی مختلف ،تعداد صفحههای ورزشی و تصاویر برحسب موضوع رشتۀ ورزشی انجام شده
است.
روششناسی
روش پژوهش حاضر از نوع استراتژی توصیفی ـ تحلیلی بوده که بهصورت تحلیل محتوا انجام
شده است و دادهها به روش اسنادی و کتابخانهای جمعآوری شدهاند و از نظر رویکرد زمانی،
گذشتهنگر میباشد.
جامعۀ آماری این پژوهش ،آرشیو  10روزنامۀ سراسری پرشمارگان سال  1331کشور بودند که
عالوه بر پرشمارگانبودن روزنامههای انتخابشده ،با استفاده از سایت (الکسا) ،1رتبۀ روزنامهها
در بین کل سایتهای کشور نسبت به تعداد مراجعات توسط کاربران اینترنتی مشخص شد که
از بین کل روزنامههای منتشرشده در کشور 10 ،روزنامهای که بیشتر از دیگر روزنامههای
منتشرشده و بیشتر از کل روزنامهها در کشور توسط کاربران اینترنتی استفاده میشود ،بهعنوان
جامعۀ آماری انتخاب شدند .برای نمونهگیری از روش تصادفی منظم استفاده شد .به این صورت
که از هر  4فصل 2 ،ماه بهطور تصادفی انتخاب شد و از هر ماه 30 ،شماره بهصورت چرخشی
انتخاب گردید .درمجموع ،از جامعهای با  2300شماره ،تعداد  320نمونه انتخاب شد.
برای جمعآوری اطالعات ،از برگۀ کدگذاری با توجه به دستورالعمل کدگذاری و بهرهگیری از
برگۀ کدگذاری پژوهشهای مشابه قبلی (صادقیمقدم )1333 ،و افزودن واحدهای تحلیل
جدید ابزار جمعآوری استفاده گردید و برای تعیین ضریب عینیت ،از آزمون اسکات یا ضریب
توافق بین کدگذاران استفاده شد .ضریب قابلیت اعتماد برای متغیرهای رشتههای ورزشی و
تصاویر ورزشی و ردههای سنی محاسبه شده است که بهترتیب مقدارهای ( 33/1 ،33و )31/8
از فرمول اسکات استخراج شده است .برای تعیین روایی صوری و محتوایی مقولهها مورد
بررسی در مطبوعات سراسری کشور ،برگۀ کدگذاری در میان تعدادی از استادان مدیریت
ورزشی و ارتباطات توزیع و روایی صوری و محتوایی مقولههای نیز تأیید شد .دادههای

 Alexa .1یک وبسایت معتبر بینالمللی و ارزیابی وبسایتهای اینترنتی است که جایگاه آنها را در اینترنت ،طبق اطالعات موجود ارزیابی
میکند.
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جمعآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون غیرپارامتریک کای اسکوئر و به
وسیله نرم افزار اس.پی.اس نسخه  120در سطح معناداری ( ،)�=0/08تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
جدول 1ـ رتبۀ روزنامهها نسبت به تعداد مراجعات (بهصورت آنالین)
نام روزنامهها

رتبۀ روزنامه

همشهری
جام جم
جوان
ایران
جمهوری اسالمی
اطالعات
ابرار
رسالت
اعتماد
آفرینش

31
133
343
384
1333
2233
2321
3441
3413
3838

طبق اطالعات استخراجشده از جدول  ،1رتبۀ روزنامۀ همشری در میان کل سایتهای کشور
ایران نسبت به مراجعات اینترنتی ،رتبۀ  31و در میان روزنامههای سراسری رتبۀ  1میباشد.
روزنامۀ آفرینش نیز داری رتبۀ  3838در بین کل سایتهای کشور و رتبۀ آخر در بین 10
روزنامۀ پرشمارگان میباشد.
جدول 2ـ توزیع فراوانی و درصد تعداد صفحههای ورزشی در روزنامهها
تعداد صفحه

فراوانی

درصد فراوانی

تعداد صفحه

نیم صفحه
یک صفحه
یک و نیم صفحه
دو صفحه
جمع کل

232
314
20
104
320

32/2
80/8
2/3
14/8
100

111
314
30
203
313

اطالعات استخراجشده از جدول  2نشان میدهد که درمجموع 313 ،صفحه از  320روزنامه در
بازۀ زمانی موردنظر دربارۀ موضوعات مرتبط با ورزش منتشر شده است که  314روزنامه دارای
1. SSSSv 20
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یک صفحۀ ورزشی معادل  232 ،%80/8روزنامه دارای نیم صفحۀ ورزشی معادل 104 ،%32/2
روزنامه دارای  2صفحۀ ورزشی معادل  %14/8و  20روزنامه دارای یک و نیم صفحۀ ورزشی
معادل  %2/3بوده است.
جدول 3ـ توزیع فراوانی و درصد فراوانی خبرها در روزنامهها
نام روزنامه
آفرینش
ابرار
اطالعات
اعتماد
ایران
جام جم
جمهوری اسالمی
جوان
رسالت
همشهری
جمع کل

فراوانی (روزنامه)
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
320

فراوانی (خبر)

درصد (خبر)

311
813
821
313
333
330
883
1233
301
1433
3333

3/3
1/8
8/3
10/3
11/4
3/3
1/4
14/1
3/1
11/3
100

از مجموع 320روزنامۀ موردتحلیل 3333 ،خبر در بازۀ زمانی موردنظر پیمایش و بررسی شد که
سهم هریک از روزنامهها از کل خبرها بهترتیب زیر میباشد :روزنامۀ همشهری بهعنوان پرخبرترین
روزنامه با  1433خبر معادل  ،%11/3روزنامۀ جوان با  1233خبر معادل  ،%14/1روزنامۀ ایران با
 333خبر معادل  ،%11/4روزنامۀ اعتماد با  331خبر معادل  ،%10/3روزنامۀ آفرینش با  311خبر
معادل  ،%3/3روزنامۀ رسالت با  301خبر معادل  ،%3/1روزنامۀ جام جم با  330خبر معادل ،%3/3
روزنامۀ ابرار با  813خبر معادل  ،%1/8روزنامۀ جمهوری اسالمی با  883خبر معادل  %1/4و روزنامۀ
اطالعات با  821خبر معادل  ،%8/3بهعنوان کمخبرترین روزنامه بوده است (جدول .)3
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جدول  4ـ توزیع فراوانی و درصد فراوانی خبرها برحسب موضوع ورزشی خبر
موضوع ورزشی خبر

فراوانی

درصد فراوانی

فوتبال
فوتسال
کشتی
بسکتبال
والیبال

8313
243
101
233
313

10/8
2/3
1/3
3/1
3/1

هندبال

13

0/2

وزنهبرداری
تکواندو
جودو
کاراته
دو و میدانی

183
121
11
33
118

1/3
1/4
0/3
1/1
1/3

ورزشهای آبی
ورزشهای راکتی
سایر ورزشها
بدون ذکر رشتۀ ورزشی
چند رشتۀ ورزشی
جمع کل

102
103
438
381
201
3333

1/4
1/2
8/00
1/1
2/3
100

از میان کل اخبار بررسیشده %33/3 ،از اخبار معادل  8023خبر با محوریت یک رشتۀ ورزشی
تحریر و منتشر شده است .همچنین ،در  %1/1از اخبار معادل  381خبر نامی از رشتههای ورزشی
برده نشده است .از میان خبرهایی که به رشتههای ورزشی پرداختهاند ،بیشترین اخبار مربوط به
ورزش فوتبال با بیش از نیمی از فراوانی کل؛ یعنی  %10/8معادل  8313خبر و کمترین اخبار
منتشرشده مربوط به ورزش هندبال با  %0/2معادل  13خبر میباشد .ورزش کشتی نیز بهعنوان
مدالآورترین ورزش کشور با  101خبر معادل  %1/3کل خبرها رصد شده است که در بین
رشتههای ورزشی بعد از رشتۀ فوتبال در رتبۀ دوم قرار دارد .همچنین ،الزم به ذکر است فراوانی
اخبار سایر رشتههای ورزشی برابر با  438خبر معادل  %8/00کل اخبار بوده است (جدول .)4
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جدول 8ـ توزیع فراوانی و درصد فراوانی اخبار برحسب ردۀ سنی موضوع خبر
درصد فراوانی
فراوانی
گروه سنی
0/1
1
نونهاالن
2/2
133
نوجوانان
2/3
201
جوانان
1/0
34
امید
34/3
1814
بزرگساالن
0/01
3
پیشکسوتان
1/3
180
بیش از یک ردۀ سنی
13/0
1831
ندارد
100
3333
جمع کل

طبق اطالعات استخراجشده از جدول  ،1از میان کل خبرهای منتشرشده در بازۀ زمانی
موردبررسی ،در  %32/00اخبار معادل  3133خبر ،ردۀ سنی در موضوع خبر قید شده است .در
این میان ،بیشترین اشاره به گروه سنی بزرگساالن با  %34/3اخبار اختصاص یافته است.
کمترین ردۀ سنی در موضوع اخبار مربوط به پیشکسوتان تنها با  3خبر و در حدود %0/01
میباشد .درمجموع ،در  1831خبر معادل  %13/00کل خبرها ،به هیچ ردۀ سنی اشاره نشده و
در  180خبر معادل  %1/3کل خبرها ،به بیش از یک ردۀ سنی اشاره شده است.
جدول 1ـ توزیع فراوانی و درصد فراوانی تصاویر برحسب موضوع رشتۀ ورزشی خبرها
درصد فراوانی
فراوانی
رشتۀ ورزشی
18/33
2430
فوتبال
2/21
34
فوتسال
3/21
233
کشتی
3/01
114
بسکتبال
3/3
144
والیبال
وزنهبرداری
تکواندو
جودو
کاراته
دو و میدانی
ورزشهای آبی
ورزشهای راکتی
سایر ورزشها
بدون تأکید

33
11
3
21
32
44
48
118
234

2/01
1/11
0/23
0/88
1/3
1/18
1/13
3/03
1/13

جمع کل

3338

100
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از میان  3338خبری که با تصویر منتشر شده است 2430 ،تصویر معادل  %18/33از کل
تصاویر بهعنوان بیشترین تصاویر چاپشده برای رشتۀ ورزشی فوتبال بوده است و رشتۀ ورزشی
کشتی بهعنوان دومین رشتۀ ورزشی 233 ،تصویر معادل  %3/21از کل تصاویر را بهخود
اختصاص داده است و رشتههای ورزشی جودو و کاراته ،بهعنوان کمتصویرترین رشتههای
ورزشی بهترتیب با  3و  21تصویر چاپشده میباشند .همچنین 118 ،تصویر معادل  %3/30از
کل تصاویر از سایر رشتههای ورزشی و  234تصویر معادل  %1/13از تصاویر بدون تأکید بر
رشتۀ ورزشی منتشر شده است (جدول .)1
جدول 3ـ بررسی تفاوت بین مقولههای پژوهش در بخش ورزشی روزنامههای سراسری
شاخصها

کای اسکوئر ()X2

درجۀ آزادی ()df

رشتههای ورزشی
ردههای سنی
تصاویر ورزشی

31283
32333
33133

23
3
22

سطح معناداری ()Sig
*

0/001
*0/001
*0/001

* در سطح  Pã 0/008تفاوت معنادار است.

براساس اطالعات حاصل از جدول  ،3نتایج آزمون کای اسکوئر نشان میدهد بین انواع
رشتههای ورزشی ،ردههای سنی و تصاویر ورزشی به تفکیک رشتههای ورزشی در بخش
ورزشی روزنامههای سراسری پرشمارگان در سطح معناداری ( )P=0/008تفاوت معناداری وجود
دارد.
نتیجهگیري

در پژوهش حاضر 10 ،روزنامۀ سراسری پرشمارگان کشور به مدت یک سال مورد تحلیل محتوا
قرار گرفت که یافتههای بهدستآمده نشان میدهد %14/8 ،از روزنامههای حاوی  2صفحه
ورزشی %80/8 ،از روزنامههای حاوی  1صفحه ورزشی و  %32/2از روزنامهها حاوی نیم صفحه
ورزشی بودند (جدول  )2که این نتایج نشان میدهد  831روزنامه از  320روزنامه ،دارای یک
صفحه و کمتر از یک صفحه را به مطالب ورزشی اختصاص دادهاند .همچنین ،یافتهها نشان
میدهد که بیشترین اخبار ورزشی مربوط به روزنامۀ همشهری با  %11/3کل خبرها معادل
 1433خبر میباشد .نکتۀ قابلتوجه این میباشد که طبق نتایج سایت الکسا ،روزنامۀ همشهری
دارای رتبۀ  31و بیشترین مراجعات اینترنتی در بین کل سایتهای کشور میباشد .یکی از این
عوامل تأثیرگذار که شاید باعث شده است روزنامۀ همشهری بیشترین مراجعات اینترنتی را
داشته باشد ،اختصاص صفحات بیشتری به ورزش نسبت به روزنانههای دیگر است؛ چراکه یکی
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از روشهایی که باعث افزایش فروش روزنامههای سراسری در کشورهای توسعهیافته شده است،
تعداد بیشتر صفحات ورزشی روزنامهها میباشد (اندروس .)1333 ،1همچنین ،کمترین اخبار
ورزشی مربوط به روزنامۀ اطالعات با  %8/3کل خبرهای بررسیشده معادل  821خبر است که
طبق نتایج سایت الکسا ،دارای رتبۀ  2233در بین کل سایتهای کشور میباشد که نسبت به
رتبۀ روزنامۀ همشهری در رتبۀ خیلی پایینی قرار دارد (جدول .)3
یافتهها درخصوص فراوانی خبرها برحسب موضوع ورزشی خبر نشان میدهند که بیشترین
اخبار ورزشی مربوط به ورزش فوتبال با  %10/8از اخبار بررسیشده میباشد و در ردۀ بعدی،
ورزش کشتی قرار دارد که  %1/3از اخبار بررسیشده را بهخود اختصاص داده است که این آمار
با توجه به اینکه کشتی ورزش اول و مدالآور کشورمان است ،درصدی بسیار پایین محسوب
میشود.در ردۀ سوم و چهارم نیز والیبال و بسکتبال قرار دارند که بهترتیب 3/1 ،و  %3/1از
اخبار را بهخود اختصاص دادهاند و رشتههای وزنهبرداری و تکواندو بهعنوان رشتههای مدالآور
کشورمان در المپیک و جهان ،بعد از کشتی بهترتیب سهمی برابر با 1/3و  %1/4از اخبار را
دارند و در ردۀ هفتم و هشتم قرار گرفتهاند که باز هم با توجه به مدالآوری این رشتهها ،سهم
اندکی در بخش ورزشی روزنامههای سراسری بهآنها اختصاص یافته است .کمترین اخبار
ورزشی مربوط به ورزش هندبال با  %0/2از اخبار بررسیشده میباشد و سایر رشتههای قیدشده
در جدول  4هرکدام سهمی کمتر از  %2دارند بهجز فوتسال که دارای سهمی معادل %2/3
میباشد .همچنین %8/00 ،اخبار ورزشی موردبررسی مربوط به سایر رشتههای قیدنشده در
جدول  4میباشد و در  %1/1از اخبار نامی از رشتههای ورزشی برده نشده است (جدول  )4که
این نتایج با یافتههای پژوهشهای (افچنگی1331،؛ کردی1333،؛ قاسمی )1332،همسو
میباشد .همچنین ،از نتایج پژوهشهای همسو که بر روی رسانههای گروهی غیر از مطبوعات
انجام شده است میتوان به پژوهشهای (رهنما1332 ،؛ کرمی )1333 ،اشاره کرد .یافتهها
حاکی از آن است که توجه به ورزشهای مدالآور نسبت به ورزش فوتبال بسیار اندك است و
درواقع ،میتوان گفت که مورد بیتوجهی رسانههای گروهی ،از جمله روزنامههای سراسری قرار
گرفتهاند .بهویژه اینکه رشتههایی چون کشتی ،تکواندو ،دو و میدانی و وزنهبرداری از رشتههای
افتخارآفرین برای کشورمان در المپیک  2012بودهاند و با توجه به اینکه اخبار مربوط به
المپیک و پاراالمپیک  2012از اخبار بررسیشده در این پژوهش میباشند ،انتظار میرفت که
حجم بیشتری از اخبار روزنامهها به این رشتهها اختصاص داده میشد .این درحالی است که
وقتی مخاطبان مطالب چاپشده در روزنامهها را بیشتر متعلق به رشتۀ ورزشی فوتبال
1. Androos
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میبینند ،این امر در انتخاب نوع رشتۀ ورزشی آنها مؤثر میباشد و دیدگاه محدوددانستن
دنیای رشتههای ورزشی را به فوتبال در آنها تقویت میکند (قاسمی .)1332 ،بهطوریکه
شبکالئى و همکاران ( )1331در پژوهشی بیان میکنند رسانه از قدرت خود درخصوص فوتبال
استفاده کرده و موجب فراگیرشدن آن در سطح جامعۀ ما شده است (صادقیمقدم.)1333 ،
همچنین ،توجه بیش از اندازه به فوتبال و بیتوجهی به سایر رشتهها ،فقط در رسانههای کشور
ما موج نمیزند ،بلکه پژوهشها نشان میدهد که در رسانههای خارجی نیز این چنین است.
کندك و اوزبک )2010( 1پژوهشی با عنوان "پوششهای ورزشی در روزنامههای ملی ترکیه"
انجام دادند .هدف این مطالعه ،بررسی نحوۀ انعکاس خبرهای ورزشی در روزنامههای ملی بود.
نمونۀ پژوهش شامل  8مقالۀ برتر در روزنامههای میلیت ،سبا و تایمز 2بود که بیشترین اخبار
ورزشی را پوشش میدادند .با بررسی اخبار منتشرشده در این پژوهشها معلوم شد که فوتبال،
بیشترین بخش پوششی را بهخود اختصاص داده است و بهدنبال آن بسکتبال و والیبال قرار
دارند .همچنین ،تافت )2011( 3در پژوهشی با عنوان "تمرکز بر اخبار ورزشی روزنامهها" اظهار
داشت ستارههای فوتبال و عملکرد آنها ،بیشتر صفحات و ستونها را بهخود اختصاص دادهاند.
از دالیل توجه بسیار زیاد رسانهها به ورزش فوتبال ،تجاریبودن و جذابیت زیاد آن در بین
مخاطبان است .قطعاً ،رسانهها بهدنبال اخباری هستند که مردم خواهان آن هستند؛ اما مدیران
رسانهها باید توجه داشته باشند که رسانهها نقش فوقالعادهای در برجستهسازی و ترویج بعضی
وقایع نسبت به سایر آنها دارند.
یافتههای دیگری از این پژوهش نشان میدهد که ورزش دو و میدانی بهعنوان ورزش پایه،
سهمی معادل  %1/4از بخش ورزشی روزنامههای سراسری موردبررسی را بهخود اختصاص داده
است که درصدی بسیار پایین محسوب میشود .بهخصوص اینکه این رشته بهدلیل وجود 24
مادۀ مختلف در بین مردان و  23ماده در بین زنان ،دارای جایگاهی تعیینکننده در المپیک
میباشد و با برخورداری از انواع دوی سرعت ،نیمهاستقامت ،استقامت ،ماراتن ،امدادی ،پرتابها،
پرشها ،پیادهروی و چندگانه ،مدالهای فراوانی از رویدادهای المپیک را در خود جای داده
است و در المپیک  2012برای نخستین بار برای کشورمان افتخارآفرین بوده است .همچنین،
دو و میدانی را مادر ورزشها مینامند؛ چراکه فعالیتهای این رشته (راهرفتن ،دویدن ،پرش و
پرتاب) بخشی از فعالیتهای ابتدایی هر انسان بوده و توسعۀ آن میتواند مقدمۀ توسعۀ سایر
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رشتههای ورزشی باشد (رمضانینژاد)1333 ،؛ بنابراین ،الزم است تا رسانهها توجه بیشتری را
در خصوص ترویج و توسعۀ این رشته داشته باشند.
کیهانی ( )1338نشان داد که عدم انعکاس مسابقات دو و میدانی از سوی صدا و سیما و
رسانهها یکی از عواملی است که سبب شده بسیاری از باشگاهها به حضور در لیگ دو و میدانی
عالقهای نشان ندهند ،همچنین ،بررسی اخبار خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی ایران در
سال  1333نشان میدهد که سهم ورزش دو و میدانی تنها  %8/28از اخبار میباشد
(صادقیمقدم .)1333 ،این درحالی است که شعبانی ( )1333در پژوهشی ،رسانههای جمعی را
بهعنوان عاملی مهم در توسعۀ دو و میدانی کشور برشمرد و نقش آن را در هموارسازی و
برطرفکردن چالشهای پیش روی این رشته مهم تلقی کرد ،همچنین ،در پژوهشها نشان
داده شده است مشکل و مانع اصلی توسعۀ رشتههای دو و میدانی ،شنا ،قایقرانی و سهگانه،
عدم حمایت و کمتوجهی رسانهها به این رشتههای مطرح میباشد و اظهار داشتند که نیاز به
رویکردی اساسی در تغییر جهت رسانههای جمعی در جهت حمایت از این رشتهها وجود دارد
(فیروزی و فرزان1333 ،؛ فیروزی ،رضوی و فرزان)1331 ،؛ چراکه ،بین حمایتهای رسانهای
و توسعه و ترویج رشتههای ورزشی ،رابطۀ معناداری وجود دارد (قیامیراد و محرمزاده.)1333 ،
توسعه و ترویج انواع رشتههای ورزشی در سراسر کشور نیازمند همکاری همهجانبۀ رسانههای
جمعی شامل رادیو ،تلویزیون ،مطبوعات و آگهیهای تبلیغاتی است .بهطوری که اگر بازیهای
والیبال ،کشتی ،دو و میدانی ،بوکس ،وزنهبرداری و غیره نیز لحظهبهلحظه توسط رسانهها
منعکس میشدند ،این رشتهها هم میتوانستند ورزشگاهها را پر از تماشاگر کنند .اما بهنظر
میرسد ورزشکاران در رشتههای غیرفوتبالی ،ماهها و سالها در رسانهها جایگاهی ندارند مگر
زمانی که به قهرمانی برسند؛ بنابراین ،باید رسانههای کشور را به توجه بیشتر به رشتههای
مختلف ورزشی ترغیب کرد و آنها را از توجه بیش از حد به فوتبال ،به توجه به رشتههای پایه
و همچنین ،رشتههای مدالآور سوق داد.
همچنین ،نتایج دیگر این پژوهش نشان میدهد بین ردههای سنی مطرح در بخش ورزشی
روزنامههای سراسری پرشمارگان تفاوت وجود دارد .بدینصورت که از میان کل خبرهای
منتشرشده در بازۀ زمانی موردبررسی ،بیشترین اشاره مربوط به گروه سنی بزرگساالن با %34/3
اخبار میباشد و کمترین اخبار نیز به ردۀ سنی پیشکسوتان تنها با  3خبر معادل %0/01
اختصاص یافته است .این درحالی است که پیشکسوتان ورزشی سرمایههای پنهانی محسوب
میشوند که بهرغم قابلیتهای بسیار برای نقشآفرینی در پیشرفت و ارتقای جایگاه ورزش،
مورد بیتوجهی روزنامههای سراسری قرار گرفتهاند .ردههای سنی نونهاالن ،نوجوانان ،جوانان و
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امید نیز بهترتیب  2/3 ،2/2 ،0/1و  %1/0از اخبار را بهخود اختصاص دادهاند .درواقع ،یافتهها
نشان میدهند که اخبار و رزش بزرگساالن بیشترین سهم از اخبار ورزشی را دارد و دیگر
ردههای سنی مورد بیتوجهی این روزنامهها قرار گرفتهاند که با نتایج پژوهشهای
(صادقیمقدم1333 ،؛ کرمی )1333 ،همسو میباشد .همچنین ،با توجه به اینکه رشد و
شکوفایی استعدادهای ورزشکاران در سنین پایه ،الزمۀ موفقیت آنان در سنین بزرگسالی و
ردههای قهرمانی است و همچنین ،استفادۀ ورزشکاران ،مسئوالن و دستاندرکاران ورزشی از
تجارب پیشکسوتان ورزش ،عامل موفقیت و پیشرفت در فعالیتهای آنان است ،الزم است تا
مطبوعات توجه بیشتری به این گروهها داشته باشند.
یافتهها درخصوص توزیع تصاویر برحسب موضوع رشتۀ ورزشی خبرها نشان میدهند که
بیشترین تصاویر بخش ورزشی روزنامههای سراسری پرشمارگان موردبررسی ،به ورزش فوتبال
اختصاص دارد که حدود  %18/33از تصاویر معادل با  2430تصویر میباشد .در ردۀ بعدی،
ورزش کشتی با  %3/21از تصاویر معادل 233تصویر قرار دارد که اختالف آن با ورزش فوتبال
بسیار زیاد است .در ردۀ سوم و چهارم ،والیبال و بسکتبال قرار دارند که بهترتیب  3/3و %3/01
از تصاویر معادل  144و  114تصویر را بهخود اختصاص دادهاند و وزرنهبرداری و تکواندو
بهعنوان رشتههای افتخارآفرین کشورمان در ردههای هفتم و هشتم قرار دارند و بهترتیب 2/01
و  %1/11از تصاویر را بهخود اختصاص دادهاند و سایر رشتههای قیدشده در جدول  ،4هرکدام
سهمی کمتر از  %2دارند؛ بهجز ورزش فوتسال که سهمی معادل  %2/21دارد .همچنین ،سایر
رشتههای ورزشی قیدنشده در جدول %3/03 ،1از تصاویر را بهخود اختصاص دادهاند و %1/13
از تصاویر بر هیچکدام از رشتههای ورزشی تأکید نداشته است (جدول  .)1یافتههای گزارش
(افچنگی1331 ،؛ کردی1333 ،؛ بارفروش1333 ،؛ صادقیمقدم1333 ،؛ قاسمی و همکاران،
1332؛) نتایج مشابهی را نشان میدهد .یافتههای این پژوهشها نیز حاکی از آن است که بیش
از  %10کل عکسهای چاپشده در مطبوعات مربوط به رشتۀ فوتبال بوده است و سایر رشتهها
با درصد بسیار پایینی در رتبههای بعدی قرار دارند .این درحالی است که مطبوعات میتوانند
با محتوای رشتههای پایه و نیز مجالت تخصصی و باکیفیت و طراحی زیبا در گسترش
رشتههای مدالآور تأثیر داشته باشند (بارفروش .)1333 ،همچنین ،ارزش عکس و نمایش آن
در روزنامههای ورزشی و نقش آن در توجه بیشتر افکار عمومی و ورزشکاران به رشتههای
ورزشی بر کسی پوشیده نیست (قاسمی و همکاران.)1332 ،
بهطورکلی ،میتوان گفت رسانهها در توسعه و ترویج انواع رشتههای ورزشی و همچنین ،ترویج
ورزش در بین ردههای سنی مختلف جامعه ضعیف عمل کرده و با توجه بیش از اندازه به
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فوتبال ،از سایر رشتهها غافل شدهاند .درحالی که مظفری ،الهی ،شهامت ،احدپور و رضایی
( )1331در پژوهشی ،یکی از راهکارهای توسعۀ ورزش قهرمانی در کشور را پخش رشتههای
غیرفوتبالی در رسانهها بیان کردهاند که بیتوجهی به این امر میتواند افراد جامعه را از شرکت
فعال در ورزش به سمت شرکت غیرفعال و تماشاگری فوتبال سوق دهد .این درحالی است که
حتی شبکههای سیما در بخش انعکاس و توجه به مؤلفههای ورزشی ،از یک برنامهریزی مدون
و مبتنی بر اصول تعریفشده ،بیبهره بوده و تنها تعدادی از رشتهها (نسبت به رشتههای دیگر)
سهم بهسزایی از کنداکتور پخش تلویزیونی را بهخود اختصاص دادهاند (مظفری و همکاران،
1331؛ قاسمی و همکاران .)1332 ،درنتیجه ،ورزش بهعنوان یک مقولۀ قابلاعتنای اجتماعی،
بخش عمدهای از اعتبار خود را مدیون رسانههای جمعی ،از جمله مطبوعات ورزشی است.
بهطوریکه در کشورهای توسعهیافته ،مطبوعات بهطور مرتب به صفحات ورزشی خود
میافزایند که این بهدلیل عالقۀ روزافزون مردم به ورزش است (اندروس)1333 ،1؛ لذا ،با توجه
به نقش قاطع مطبوعات ،بهویژه مطبوعات سراسری که توسط عموم مردم جامعه خریداری
میشوند و با توجه به اینکه میتوانند در شکلدهی به افکار و اندیشههای مردم تأثیرگذار
باشند ،مدیران مطبوعات سراسری در تهیه و نشر بخش وررزشی مطبوعات ،باید از متخصصان
تربیتبدنی استفاده کنند و در پوشش مطلوبی از رویدادها و مسابقات همراه با عکسهای متنوع
و جالب در رشتههای مختلف ورزشی و ردههای سنی مختلف و نیز معرفی رشتههای مختلف
ورزشی و قهرمانان آن رشته تالش نمایند .همچنین ،نباید هدف آنها از بخش ورزشی
مطبوعات سراسری ،تنها اطالعرسانی اخبار ورزشی فوتبال باشد؛ زیرا با توجه به نقش مطبوعات
میتوان با پرداختن به انواع رشتههای ورزشی در ردههای سنی مختلف ،دیدگاه بسیاری از افراد
را به سمت عالقه و گرایش به ورزش سوق داد .همچنین ،پیشنهاد میشود رسانههای ورزشی
بدون درنظرگرفتن ترجیحات ،به نیازهای واقعی مردم و ارائۀ طیف کاملی از برنامهها در
رشتههای ورزشی گوناگون بپردازند.
پژوهشهای انجامشده در رابطه با مطبوعات سراسری کشور که تاکنون انجام شده است بیشتر
به تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی پرداختهاند و به این نتایج کلی دست یافتهاند که مطبوعات
ورزشی کشور ،بیشتر رشتۀ ورزشی فوتبال را مورد پوشش قرار دادهاند.
در این پژوهش ،تحلیل محتوای بخش ورزشی روزنامههای سراسری عمومی پرشمارگان و
پرمخاطب آنالین کشور نیز همانند پژوهشهای دیگر در مورد رسانهها نشان داد مطبوعات
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سراسری کشور نیز رشتۀ ورزشی فوتبال ردۀ سنی بزرگساالن را پوشش داده است و به
.رشتههای و رزشی دیگر و ردههای سنی غیر از بزرگساالن کم توجهی شده است
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