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 چكيده
اول  صفحه نيمآوري رشته كشتي و واليبال در مقايسه با رشته فوتبال در اي مدالهدف از اين تحقيق، بررسي عدالت در پوشش رسانه

پس از كسب مدال در مسابقات روزنامه ورزشي در روزهاي  8دسترس،  گيري غير تصادفي درهاي ورزشي است. با استفاده از نمونهروزنامه
 48 درمجموعنمونه آماري در نظر گرفته شدند ( عنوان بهدر رشته واليبال  2013در رشته كشتي و قهرماني آسيا  2013قهرماني جهان 

ت. روايي اين ابزار ابزار مورد استفاده در اين تحقيق برگه كدگذاري بود كه واحد آن تعداد تيترهاي خبري و تعداد تصاوير اسروزنامه ورزشي). 
ها از طريق آمار توصيفي و استنباطي (آزمون دادهييد قرار گرفت. أنفر از متخصصان مديريت ورزشي در زمينه تحليل محتوا مورد ت 4 لهيوس به

ن تعداد تيترهاي تفاوت معناداري بيها نشان داد كه شدند. يافته وتحليل تجزيه SPSS افزار نرموايتني) و  من ويكلوموگروف اسميرنوف و 
هاي ملي كشتي و واليبال در مقايسه به تيترهاي خبري و تصاوير مربوط به رشته فوتبال خبري و تصاوير مربوط به كسب مدال توسط تيم

هايي هاي ورزشي حداقل در زماني كه رشتهروزنامه مسئوالنشود كه پيشنهاد مي درنهايت. منتخب وجود دارد هاي روزنامهاول  صفحه نيمدر 
ها اول روزنامه را به اين رشته صفحه نيمشوند، المللي ميكشتي و واليبال موفق به كسب موفقيت در ميادين ورزشي جهاني و بين ازجمله

 ننمايند. ارزش كمرا در سايه خبرها و تصاوير مربوط به حواشي فوتبال  افتخارآفرينياختصاص دهند و اين 
 اول روزنامه. صفحه نيمهاي ورزشي، روزنامهاي، پوشش رسانه هاي كليدي:واژه

 
 

 مقدمه
عصر حاضر، عصر اطالعات و ارتباطات است و جهان در 

-نقش رسانه بين دراينحال تبديل به يك دهكده جهاني است. 
 پوشي چشم غيرقابلهاي گروهي در تسهيل انتقال اطالعات 

منابع  عنوان بههاي ارتباطي در سراسر جهان است. رسانه
(جيمز  گيرندعاتي، تحليلي و سرگرمي مورد استفاده قرار مياطال

 مهمي نقش ورزشي هايروزنامه و نشريات ).1998و همكاران، 
 روز وقايع و اخبار رساندن و عمومي افكار كردن روشن در

 عمومي افكار هدايت در نيز و بوده دارعهده مردم به جامعه
 در توانندمي حتي خود اخبار و هاتحليل با و هستند مفيد و ثرؤم

-گزارش و نقدها اين با و اثرگذارند مسئوالن هايگيريتصميم
 كل نهايت در و هاگروه ها،تيم افراد، شخصيت توانند،مي ها

. به همين جهت، بايد با )1386(رضايي، كنند  عوض را جامعه
 تهاي مختلف، رسالاي بخشرعايت اعتدال در پوشش رسانه

-هايي كه ميسن به اجرا گذارند. يكي از روشخود را به نحو اح
هاي اي نسبت به بخشتواند بحث عدالت در پوشش رسانه

 امتيازات ازجملهمختلف را آشكار سازد، تحليل محتوا است. 
 ها، امكان عملي انجامروش تحليل محتوا نسبت به ساير روش

  
هاي شخصي و ازنظرهاي پژوهش آن و دور نگه داشتن يافته

-ها تا حدي ديده ميها است كه احتماالً در ساير روشتعصب
 ها،روزنامه محتواي تحليل در .)1390(قهنويه و همكاران،شود 

 هايمشخصه سازي برجسته به موردي مطالعه ضمن محقق
 جايگاه داراي محتوا تحليل پردازد.مي ها آن فراواني و موردنظر

 حتي محتوا تحليل نتايج گزارش اثر در كه چرا است وااليي
 بيشتر توجه نيز و داد تغيير توانمي را رويدادها از بسياري

 يانب تهيه، به محقق محتوا تحليل اثر كرد. در جلب را مسئوالن
 آن نتايج از مستقل طور به تحقيق طرح از انتقادي ارزيابي و

. يكي از مباحث مطرح در مورد رسانه )1386(رضايي، پردازد مي
-شي، عدم رعايت عدالت در پوشش رسانهمطبوعات ورز ازجمله

(عسگري و هاي ورزشي است اي مربوط به رشته
. در زمينه پوشش )1392؛ قاسمي و همكاران،1390همكاران،

هاي مختلف توسط رسانه مطالعات مختلفي در اي ورزشرسانه
توان به تحقيق نمونه مي عنوان بهايران انجام گرفته است كه 

 ) اشاره كرد.1392قاسمي و همكاران (

                                                           
                                                                استاديار دانشگاه پيام نور.  1
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392زمستان ، 2ل اول، شماره سا

 
منتهي به  ماهه سهدر اين تحقيق مطبوعات ورزشي در 

پكن مورد بررسي قرار گرفت و نتايج  2008المپيك  هاي بازي
ها مربوط به درصد مطالب و عكس 5نشان داد كه كمتر از 

درصد به فوتبال اختصاص يافته  90كشتي است و بيشتر از 
آوري در المپيك مدالاميد  عنوان بهاست. همچنين، رشته كشتي 

هاي مورد مطالعه نداشت و اين هيچ تيتر اول و دومي در روزنامه
درصد تيترها به رشته فوتبال  90در حالي است كه حدود 

اختصاص داشت كه حتي در المپيك حضور نيافته است. 
) در تحليل محتواي كمي 1390همچنين، عسگري و همكاران (

از  85/0كه زارش كرد سيما گ 3هاي ورزشي شبكه برنامه
 15/0هاي تيمي و رشته مربوط به شده پخشمسابقات ورزشي 

انفرادي است. همچنين، شبكه سه سيما  هاي رشتهمربوط به 
 8رشته ورزشي را پخش كرده است كه  22مسابقات  درمجموع

ها ورزش انفرادي بوده است. عالوه بر جذابيت 14ورزش تيمي و 
نقش مهمي داشته  مسئلهدر اين  تواندو توجه مخاطب كه مي

هاي ورزشي كه فراوان گرايش تلويزيون به رشته احتمال بهباشد، 
بر شوند، مثل فوتبال بيشتر است. عالوه در زمان محدود اجرا مي

-) متوجه گرايش مردم به پوشش رسانه1386ملكوه (، خانياين
 هاي مثل شنا و ورزش بانوان در كنار فوتبال شد.اي ورزش

) در بررسي مطبوعات ورزشي در توسعه 1386سمي (قا
ورزش كشور متوجه شد كه بين وضع موجود و مطلوب تفاوت 

) با 1381زاده و نجفي (معناداري وجود دارد. همچنين، رضوي
به اين نتيجه رسيدند  1381هاي سراسري بهار بررسي روزنامه

ته ها به ورزش فوتبال اختصاص يافكه تيتر اول تمام روزنامه
) و 1388)، بارفروش (1389( ، قاسميبر ايناست. عالوه 

) در تحقيقات خود دريافتند كه اكثر 1384مقدم (كبيري
ها مربوط به رشته فوتبال موضوعات تيترهاي اول و دوم روزنامه
تازگي  -برخورد و شهرت -و بيشتر تيترها با ارزش خبري شهرت

تيترهاي اول و  هاي مطالبگيريدرصد جهت 50بودند. بيش از 
ها، داخلي و با موضوع فوتبال دوم مثبت، بيشتر مليت عكس

فراواني بيشترين حجم ابتدا به اخبار فوتبال داخلي،  ازلحاظبودند. 
درصد به رشته كشتي  4سپس فوتبال خارجي و كمتر از 

اختصاص داشتند. گزارش و گفتگو و يادداشت بيشترين قالب 
 ازحد بيشزدگي، توجه فوتبالبين  دراينها بودند. نوشتاري روزنامه

به دو تيم استقالل و پرسپوليس، عدم اتخاذ سياست شفاف و 
روشن در قبال امور مهم و كالن ورزش، سه ايراد مشترك و 

هاي ورزشي بودند. رويكرد اكثر اساسي در بين تمامي روزنامه
ورزشي، هواداري از دو تيم استقالل و پرسپوليس و  هاي روزنامه

يا مربي خاصي بود. رويكرد  ها فوتباليستاز  حدوحصر بييا انتقاد 
اي، چگونگي هاي ورزشي در قبال ايجاد ليگ حرفهروزنامه

-استخدام مربيان درجه اول فوتبال جهان براي تيم ملي و تيم
هاي باشگاهي با امكانات داخلي، عملكرد فدراسيون فوتبال، 

انضباطي و غيره اطي و بيه برخورد با بازيكنان و مربيان خونح
گاهي مطالب متضاد يكديگر  كه طوري بهمبهم و نامشخص بود. 

، آقاجاني بر اينشود. عالوه هاي ورزشي ديده ميدر اين روزنامه
سالي كه كشتي موفق و فعال  عنوان بهرا  75) سال 1375چوبر (

طرفدار و بوده انتخاب كرد و اخبار مربوط به آن را در دو مجله پر
دنياي ورزش و كيهان ورزشي مورد بررسي قرار داد.  راژيپرت

درصد و در  2/3نتايج نشان داد كه سهم كشتي در دنياي ورزش 
 درصد بوده است. 4/3كيهان ورزشي 

اي در مطالعات خارج از ايران نيـز  عدم عدالت پوشش رسانه
) پوشـش  1999، تاگـل و اون ( مثـال  عنوان به. تاس مشاهده قابل

مورد تحليل قـرار داده   NBCورزش زنان را در شبكه  ايرسانه
است. نتايج تحقيق نشان داده اسـت كـه ورزش انفـرادي زنـان     

هـاي  شنا و شيرجه مورد توجه ويژه بوده است اما ورزشي ازجمله
انـد. همچنـين   تيمي مورد محروميت پوشش خبري قـرار گرفتـه  

بوده  هاي فيزيكي و برخوردي در زنان مورد توجه كمتريورزش
تري قـرار  هاي مردان تحت پوشش خبري گستردهاست و ورزش

-) اظهار كرد كـه رسـانه  1994الكساندر (گرفته است. همچنين، 
هاي مردان دارنـد و  هاي چاپي انگليس توجه بيشتري به ورزش

تفاوت جنسيتي را در پوشش خبري دو رويداد بزرگ جام جهـاني  
 كنند.لحاظ مي 1992و المپيك تابستاني  1991 دووميداني
هـاي  شود، رسانهكه در تحقيقات باال مشاهده مي گونه همان
هـاي  هاي ورزشي توجه كافي به رشـته روزنامه ازجملهورزشي و 

 هـا  آنكشتي و واليبال نداشته و بيشتر اخبـار   ازجملهغير فوتبالي 
، بيشتر اين تحقيقات در حال بااينبه رشته فوتبال اختصاص دارد. 

هـاي  در رشـته  توجـه  قابلو عدم وجود خبر مهم و شرايط عادي 
اند. با در نظر گرفتن ديدگاه مخاطب محـور در  ديگر انجام گرفته
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 …آوري رشته كشتي و واليبال در مقايسه با رشته فوتبالاي مدالپوشش رسانه
 و همكارقاسمي  

-ورزش كه مطبوعات ورزشـي،  داشتتوان انتظار مطبوعات، مي 
كـه داراي  دهنـد  قرار مـي اي هايي را بيشتر تحت پوشش رسانه

شود. مخاطب بيشتري است و منجر به فروش بيشتر روزنامه مي
اول  صـفحه  نـيم به همين جهت، در تحقيق حاضـر بـه بررسـي    

دو رشته كشـتي و   افتخارآفرينيهاي ورزشي در روزهاي روزنامه
 تـرين  مهماول يا تيتر اول  صفحه نيمواليبال پرداخته خواهد شد. 

اي است و با توجه به اينكه در ديد عموم قـرار  بخش هر روزنامه
روش بيشــتر روزنامــه گــردد توانــد منجــر بــه فــگيــرد، مــيمــي

). دليل انتخاب رشته كشتي ايـن اسـت كـه ايـن     1392قاسمي،(
رشته ورزش اول كشور است و بيشترين افتخارات ورزش ايـران  
مربوط به اين رشته است. انتخاب رشته واليبال نيز به اين دليـل  

 ،هاي تيمي افتخارات بيشتري دارد. ضـمناً است كه در بين رشته
اي بـاالتر رشـته   روزنامه براي پوشـش رسـانه   ممكن است دليل

فوتبال تيمي بودن آن باشد كه مقايسه آن با رشته تيمـي ديگـر   
توانــد بــه آشكارســازي آن هــم در دوران افتخــارآفريني آن مــي

 موضوع كمك كند.
 تحقيق روش

مسير اجرا  ازنظراستراتژي توصيفي،  ازنظرروش تحقيق 
-با استفاده از نمونهست. هدف كاربردي ا ازنظرتحليل محتوا و 

روزنامه ورزشي در روزهاي  8، در دسترسگيري غير تصادفي 
در رشته  2013پس از كسب مدال در مسابقات قهرماني جهان 

نمونه  عنوان بهدر رشته واليبال  2013كشتي و قهرماني آسيا 
آماري در نظر گرفته شدند. با توجه به اينكه ايران در روزهاي 

و  30رشته كشتي آزاد و در روزهاي  در 1392ر شهريو 27تا  25
رشته كشتي فرنگي صاحب مدال در  در 1392شهريور  31

 1392مهر  14مسابقات قهرماني جهان شد و همچنين در روز 
روزنامه  8در رشته واليبال به مقام قهرماني آسيا دست يافت، 

ورزشي (خبر ورزشي، گل، استقالل، پيروزي، ابرار ورزشي، ايران 
، افتخارآفرينيورزشي، البرز ورزشي و نود) در روزهاي پس از 

 1392مهر  15مهر و  1شهريور و  31شهريور،  28تا  26شامل 
نمونه  عنوان بهباشد، روزنامه ورزشي مي 48 برابر درمجموعكه 

اول  صفحه نيمهمچنين، آماري مورد بررسي قرار گرفت. 
 "3ورزش "نتي اينتر سايت وبهاي ورزشي از طريق روزنامه

آوري شدند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق برگه جمع

كدگذاري بود كه واحد آن تعداد تيترهاي خبري و تعداد تصاوير 
خواهي از چند تن از متخصصان از نظراست. روايي اين ابزار پس 

رشته مديريت ورزشي مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اينكه 
الب اعداد كمي مثل تعداد تيترهاي خبري واحدهاي تحليل در ق

و تعداد تصاوير بود و كدگذار تنها به امر ورود اعداد كمي و 
)، از برآورد ضريب توافق ليست چكمشخص اقدام نمود (مشابه 

ها از طريق آمار توصيفي و استنباطي (آزمون دادهشد.  نظر صرف
 رافزا نرممن وايتني) با كمك  كلوموگروف اسميرنوف و يو

SPSS  05/0در سطح معناداريP≤ شدند. وتحليل تجزيه 
 هاي تحقيقيافته

 558 درمجموعشود مشاهده مي 1كه در جدول  گونه همان
خبر  501خبر واليبال و  17خبر مربوط به كشتي،  40خبر (

تصوير  166تصوير مربوط به كشتي،  19تصوير ( 199فوتبال) و 
روزنامه منتخب  8توسط  روز 6تصوير فوتبال) در  14واليبال و 

-بررسي شده روزنامه صفحه نيم 48ارائه شده است. از مجموع 
روزنامه هيچ  29هيچ خبر و در  صفحه نيم 18هاي ورزشي، در 
بر آوري كشتي و واليبال وجود نداشت. عالوه تصويري از مدال

خبر) و  104( 1392شهريور  28، بيشترين تعداد خبر در روز اين
تصوير)  44( 1392شهريور  26تصوير در روز  بيشترين تعداد

انتشار يافته است. همچنين، بيشترين تعداد خبر و تصوير مرتبط 
شنبه تصوير) و پنج 13خبر و  14شنبه (با كشتي در روزهاي سه

تصوير) به تصوير كشيده شده است. بيشترين تعداد  3خبر و  14(
امه خبر خبر و تصوير مربوط به كشتي به ترتيب توسط روزن

تصوير) و در  5خبر) و ايران ورزشي ( 8ورزشي و البرز ورزشي (
خبر) و ايران  5رشته واليبال به ترتيب توسط البرز ورزشي (

 تصوير) به چاپ رسيده است. 5ورزشي (
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392زمستان ، 2ل اول، شماره سا
 واليبال در مقايسه با فوتبال.هاي ورزشي در دوران افتخارآفريني رشته كشتي و : فراواني تيترهاي خبري و تصاوير در روزنامه1جدول 

 شاخص روزنامه
26/6/92 27/6/92 28/6/92 31/6/92 1/7/92 15/7/92 

تي
كش

ال 
وتب

ف
تي 

كش
ال 

وتب
ف

تي 
كش

ال 
وتب

ف
تي 

كش
ال 

وتب
ف

تي 
كش

ال 
وتب

ف
ال 

اليب
و

ال 
وتب

ف
 

خبر 
 ورزشي

 11 3 12 2 14 1 17 3 14 0 10 2 خبر
 1 2 2 1 3 0 5 1 6 0 6 2 تصوير

ابرار 
 ورزشي

 10 2 10 0 11 0 12 1 11 0 9 1 خبر
 1 1 3 0 2 0 3 0 3 0 3 2 تصوير

ايران 
 ورزشي

 10 1 15 0 12 0 18 3 14 1 10 3 خبر
 1 5 4 0 3 0 12 0 6 1 7 4 تصوير

البرز 
 ورزشي

 6 5 7 1 11 0 5 2 11 3 10 2 خبر
 2 4 3 0 6 0 5 1 1 1 3 2 تصوير

 11 0 13 1 9 0 10 1 13 0 9 1 خبر پيروزي
 2 0 1 0 3 0 1 0 3 0 3 0 تصوير

 6 2 6 0 5 0 7 3 6 0 6 0 خبر استقالل
 9 0 7 0 5 0 3 1 1 0 1 0 تصوير

 9 1 8 1 10 2 10 1 11 0 13 2 خبر نود
 5 1 2 0 3 0 3 0 5 0 3 2 تصوير

 9 3 12 0 13 0 11 0 15 0 9 3 خبر گل
 0 1 4 0 2 0 3 0 1 0 5 1 تصوير

دهد كه تفاوت معناداري بين تعداد نشان مي 2 نتايج جدول
و كسب مدال  افتخارآفرينيتيترهاي خبري و تصاوير مربوط به 

هاي ملي كشتي و واليبال در مقايسه به تيترهاي توسط تيم

اول  صفحه نيمخبري و تصاوير مربوط به رشته فوتبال در 
 هاي منتخب وجود دارد.روزنامه

 
 هاي ورزشي.اول روزنامه صفحه نيمهاي كشتي و واليبال در مقايسه با فوتبال در اي رشتهه: تفاوت پوشش رسان2جدول 

 سطح معناداري Z رشته ورزشي شاخص

 تعداد خبر
 كشتي

598/10- 001/0 
 فوتبال

 تعداد تصوير
 كشتي

198/5- 001/0 
 فوتبال

 تعداد خبر
 واليبال

025/7- 001/0 
 فوتبال

 تعداد تصوير
 ليبالوا

998/1- 047/0 
 فوتبال

 
 گيريبحث و نتيجه

 

قهرماني  دهنده پوششتحقيق حاضر تعداد خبرها و تصاوير 
اول  صفحه نيمگيران در جهان و رشته واليبال در آسيا در كشتي

ها مورد هاي ورزشي را در روزهاي بعد قهرماني اين رشتهروزنامه
تصاوير مربوط به اين دو تحليل قرار داده است و تعداد خبرها و 

-يافته كند.زوجي با رشته فوتبال مقايسه مي صورت بهرشته را 

تفاوت معناداري بين تعداد وجود  دهنده نشانهاي تحقيق 
و كسب مدال  افتخارآفرينيتيترهاي خبري و تصاوير مربوط به 

هاي ملي كشتي و واليبال در مقايسه به تيترهاي توسط تيم
اول  صفحه نيموط به رشته فوتبال در خبري و تصاوير مرب

 درمجموعنتايج تحقيق نشان داد كه هاي منتخب بود. روزنامه
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 …آوري رشته كشتي و واليبال در مقايسه با رشته فوتبالاي مدالپوشش رسانه
 و همكارقاسمي  

خبر  501خبر واليبال و  17خبر مربوط به كشتي،  40خبر ( 558 
تصوير  166تصوير مربوط به كشتي،  19تصوير ( 199فوتبال) و 
روز قهرماني رشته كشتي و  6تصوير فوتبال) در  14واليبال و 

روزنامه منتخب ارائه شده است. اين ارقام نشان  8واليبال توسط 
 صورت بهاول هر روزنامه ورزشي  صفحه نيمدهد كه در مي

رسد. اين ارقام تصوير به چاپ مي 14/4خبر و  62/11متوسط 
اول  صفحه نيم ازهاي ورزشي دهد كه روزنامهميانگين نشان مي

برها و تصاوير بيشتري را كنند تا خخود بيشترين استفاده را مي
را مجاب به خريد كنند.  ها آنبه معرض ديد عموم قرار داده و 

اول اين  صفحه نيمرفت در چنين روزهايي انتظار مي حال بااين
اي از كامل تصوير يا خبر تمام صفحه طور بهها روزنامه

شد ها اختصاص داده ميگيران و واليباليستافتخارآفريني كشتي
شد. به يك نزديك مي ذكرشدههاي ن جهت ميانگينو به همي

بررسي شده  صفحه نيم 48گذشته از اين موضوع، از مجموع 
 29هيچ خبر و در  صفحه نيم 18هاي ورزشي، در روزنامه

آوري كشتي و واليبال وجود هيچ تصويري از مدال صفحه نيم
 قابل توجيه نيست كه اين تعداد عنوان هيچ بهنداشت. اين ارقام 

توجه هاي آسيايي و جهاني بيروزنامه ورزشي به كسب مدال
-مي المللي ترجيحبوده و حواشي فوتبال را بر افتخارآفريني بين

دهند. البته ابن موضوع در مورد دو روزنامه ورزشي استقالل و 
بود،  هيتوجهاي خود هستند قابل كننده تيمپيروزي كه حمايت

اند كه داشته صفحه نيم 12روز،  6 اما اين دو روزنامه تنها در اين
هيچ تصويري از  صفحه نيم 11هيچ خبر و در  صفحه نيم 7در 

-مي آوري كشتي و واليبال وجود نداشت. اين موضوع نشانمدال
هاي ورزشي نيز كه وظيفه پوشش دهد كه در ساير روزنامه

در  خصوص بههاي ورزشي دارند، اي متعادل تمام رشتهرسانه
، عدالت در مقايسه با فوتبال رعايت نشده خارآفرينيافتروزهاي 

است. البته در ساير مطالعات  ها آنو حواشي فوتبال ارجح بر 
)، عسگري و همكاران 1392قاسمي و همكاران ( ازجمله

مقدم )، كبيري1388)، بارفروش (1389قاسمي ()، 1390(
) نيز عدم عدالت پوشش 1381زاده و نجفي (رضوي) و 1384(

هاي ورزشي در مقايسه با فوتبال گزارش شده اي رشتههرسان
اي در مورد كشتي است. اين عدم رعايت تعادل پوشش رسانه

مشهودتر است، كشتي آزاد بعد از چندين سال موفق به كسب 
هاي ورزشي اين رفت، روزنامهجايگاه اول جهاني شد و انتظار مي

بته، عدم توجه به افتخار ملي را بيشتر مورد پوشش قرار دهند. ال
راي اهاي ورزشي دهاي كشتي در روزنامهآورياخبار و مدال

را  75) سال 1375آقاجاني چوبر ( كه طوري بهپيشينه است، 
سالي كه كشتي موفق و فعال بوده انتخاب كرد و اخبار  عنوان به

دنياي ورزش و  پرتيراژو  پرطرفدارمربوط به آن را در دو مجله 
بررسي قرار داد كه سهم كشتي در دنياي  كيهان ورزشي مورد

درصد اخبار بوده  4/3درصد و در كيهان ورزشي  2/3ورزش 
 است.

هاي اول روزنامه صفحه نيمهمچنين، بيشترين تعداد خبر در 
خبر) و بيشترين تعداد  104( 1392شهريور  28ورزشي در روز 
. تصوير) انتشار يافته است 44( 1392شهريور  26تصوير در روز 

عالوه بر كسب يك مدال  1392شهريور  27كشتي ايران در 
 سرنقره جهاني، موفق به كسب جايگاه اول جهان و پشت 

قطب اول كشتي جهان شد. با اين  عنوان بهگذاشتن روسيه 
خبرهاي  افتخارآفرينيرفت كه روز بعد اين شرايط، انتظار مي

كشتي يك  بيشتري از كشتي ارائه شود. البته با توجه به اينكه
ورزش تيمي نيست انتظار براي چاپ تصاوير بيشتر در اين روز 

كه روز بعد  1392شهريور  26در روز  حال بااينكمتر است. 
هاي هر دو كشتي گيران كسب دو طالي جهاني بود و عكس

اول قرار گيرد، بيشترين تصاوير در  صفحه مينتوانست در مي
شده است. اين موارد با هاي ورزشي چاپ اول روزنامه صفحه نيم

توجه به اينكه بيشترين تعداد خبر و تصوير مرتبط با كشتي در 
 3خبر و  14شنبه (تصوير) و پنج 13خبر و  14شنبه (روزهاي سه

است. نكته  تأييد قابلتصوير) به تصوير كشيده شده است، نيز 
كه  1392شهريور  28و  26اين است كه در روزهاي  توجه قابل

رها و تصاوير بيشتري از كشتي بود، از مجموع ساير انتظار خب
فوتبال) كاسته نشده است و بجاي آن  ازجملهخبرها و تصاوير (

افزايش يافته و شاهد  صفحه نيممجموع اخبار و تصاوير 
ايم. اين نسبت به ساير روزها بوده تري شلوغهاي صفحه نيم

دهد كه هيچ امري منجر به كاهش پوشش موضوع نشان مي
هاي اي حواشي فوتبال نخواهد شد (حتي كسب مدالرسانه

ها افزوده خواهد شد. جهاني) و تنها بر تعداد تصاوير و روزنامه
عالوه بر اين، بيشترين تعداد خبر و تصوير مربوط به كشتي به 

خبر) و ايران  8ترتيب توسط روزنامه خبر ورزشي و البرز ورزشي (
بال به ترتيب توسط البرز تصوير) و در رشته والي 5ورزشي (
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392زمستان ، 2ل اول، شماره سا
تصوير) به چاپ رسيده است.  5خبر) و ايران ورزشي ( 5ورزشي (

به  يها روزنامهاين  مسئوالنتوجه  دهنده نشاناين موضوع نيز 
دو  كه طوري بهباشد؛ كشتي و واليبال مي ازجملهها تهشساير ر

روزنامه البرز ورزشي و ايران ورزشي در مورد هر دو رشته 
ها بيشتر مورد سالت خود را نسبت به ساير روزنامهورزشي، ر

 اند.توجه قرار داده
 صفحه نيمنتايج مشاهده گرديد،  درمجموعكه  گونه همان

اي بخش هر روزنامه ترين مهمهاي ورزشي كه اول روزنامه
هاي جهاني و آسيايي است، در روزهايي كه شاهد كسب مدال
بيشتر به رشته فوتبال و توسط دو رشته كشتي و واليبال بوديم، 

حواشي مربوط به آن اختصاص يافته است. دليل اين موضوع 
به دليل توجه خاص مخاطبين به رشته فوتبال و ديدگاه  اگرچه

هاي مخاطب محور است، اما نبايد فراموش كرد كه ساير رشته
 كه طوري بهورزشي نيز داراي مخاطبين خاص خود هستند؛ 

قيق خود متوجه گرايش مردم به ) در تح1386ملكوه (خاني

هاي مثل شنا و ورزش بانوان در كنار اي ورزشپوشش رسانه
هاي ورزشي بايد ديدگاه فوتبال شده است. همچنين، روزنامه

ها رسانه محور را نيز مدنظر قرار دهند و فراموش نكنند كه رسانه
توانند ديدگاه مردم را نسبت به يك رشته ورزشي تغيير داده و مي

اين، شرايط  بربرمخاطبين خاص آن را به وجود آورند. عالوه 
كارشناسان نيز وضعيت مطلوبي  ازنظراي كنوني پوشش رسانه

 مطلوب تفاوت معناداري وجود دارد. ندارد و بين شرايط موجود و
هاي ورزشي روزنامه مسئوالنشود كه پيشنهاد مي درنهايت

كشتي و  ازجمله هاي غير فوتباليحداقل در زماني كه رشته
واليبال موفق به كسب موفقيت در ميادين ورزشي جهاني و 

هاي خود را به اين اول روزنامه صفحه نيمشوند، مي المللي بين
را در سايه خبرها و  افتخارآفرينيها اختصاص دهند و اين رشته

 ننمايند. ارزش كمتصاوير مربوط به حواشي فوتبال 
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Abstract  
Purpose of this study was media coverage of achievement medals in wrestling and 
volleyball compared with football in half front page of sports newspapers. With using 
non-random sampling available, 8 sports newspapers as the samples were considered in 
the days after achievement medals in the 2013 World wrestling Championship and 2013 
Asian volleyball Championship (in total, 48 sports newspapers). The instrument used in 
this study was a coding sheet that its unit was number of headlines and images. Validity of 
this instrument has been approved by 4 people of sports management expert in the field of 
content analysis. Data analysis bydescriptive andinferential (Kolmogorov Smirnov and 
Mann-Whitney U tests) statisticalin software SPSS. The results showed that there were 
significant differences between the number of headlines and images related to 
achievement medals by national teams of wrestling and volleyballcompared to the 
headlines and images related to football in half front page of selected newspapers. Finally, 
it is recommended that Authorities of sports newspapers at least once disciplines such as 
wrestling and volleyball to success in global and international sporting events, half front 
page of newspapers devoted to these disciplines and this proud do not undervalued in light 
of the football marginal news and images. 

Keywords: Media coverage, Sport newspapers, Halffrontpage of newspapers. 
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