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 چکيده
ايران ورزشی و ابرار ورزشی با تأکید  یتحلیلی دو روزنامه یسهيمقاهدف اين پژوهش 

دو  ورزشی معلولین و غیر معلولین بود. جامعه آماری پژوهش، شمارگان یهارشتهبر 
 گیری، در دو مرحلهبود. روش نمونه 1394ورزشی کشور در طول سال  یروزنامه

ابرار ايران ورزشی و  یو هدفمند دو نشريه یتصادف ریغ صورتبهصورت گرفت، ابتدا 
 ریغروز از هر نشريه به شکل  30دوم به تعداد  یهانتخاب شدند. درمرحل یورزش
 در طولبرگزاری رويدادهای ورزش معلولین  یبر روزهاو هدفمند و منطبق  یتصادف
دستورالعمل و برگه  یریگاندازهقرار گرفت. ابزار  یموردبررسو  انتخاب 1394سال 

. .شد دیتائنفر از متخصصان مديريت ورزش  پنجتوسط بود و روايی آن  یکدگذار
محاسبه شد. بر اين اساس محتوای  %89ضريب عینیت آن بر اساس فرمول اسکات 

کل اخبار را شامل  از درصد 35/1 درصد و ايران 07/0ابرار اخبار ورزش معلولین در 
دو روزنامه کمتر از آقايان است و اين  در هر. پوشش ورزش بانوان معلول .شده بود
و  نیمعلول ریغفوتبال در ورزش  یت. رشتهبیشتر اس معلوالن ریغ در ورزشاختالف 

 هارشتهساير  از شتریبمعلولین  در ورزش یبرداروزنهدوومیدانی، تیراندازی و  یهارشته
شود مطبوعات ورزشی رسالت خود را توصیه می. ؛بود قرارگرفتهدو روزنامه  موردتوجه
های ورزشی ای به موفقیتاقشار مختلف مردم انجام دهند و توجه ويژه در مقابل

 معلولین داشته باشند.

 

 ورزش ،یورزش ابرار ورزشی، رانيا تحلیل محتوا، :یهای کليدواژه

 معلولین.
 
 
 

 

 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to compare the 

analysis of two newspaper: abrar-e varzeshi and 

iran-e varzeshi with an emphasis on sports for    

the disabled and non-disabled people had. The 

study population, circulation sports newspapers 

during1394 was 2. Sampling, was conducted in 

two stages, initially for non-random and targeted 

two Iranian Journal of Sport and abrar-e varzeshi 

were selected. Measuring instructions coded tab 

and its validity was confirmed by five experts in 

sports management. Scott was calculated on the 

basis of their objectivity coefficient of 89%. 

Accordingly, news content disability sport in 

Abrar 0/07% and Iran1/35percent of total news 

was included. Newspaper coverage of women's 

sports less than men, both disabled and non-

disabled sport is the difference. Football in the 

sports field non-disabled caring for athletics, 

shooting and weightlifting sport for the       

disabled than other disciplines were considered 

two newspapers. It is recommended to press his 

mission against different groups of people doing 

sport and disability sport have paid special 

attention to success. 

 

Keywords: Content Analysis, Iran -e- varzeshi, 

Abrar -e- varzeshi, Sports for the Disabled. 
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 مقدمه

مشترکی دارند.  یهایژگيازلحاظ مختلف وورزش و رسانه 
جهانی  یهاو موضوع هادهيبه پد هاآناوالً، هر دو 

 و سودآوررشد صنايع رو به  هردو از. ثانیاً، اندشدهليتبد
        مربوط به یهادهيپد دو از. ثالثاً، هر شوندیمحسوب م

      اجتماعی،  و متنوع ابعاد گستردهدارای  و ریاخقرن 
  باشندیو ... م یورزش تکنولوژی، یاسی،فرهنگی، س

Rosande, Arbatani,2007:165-177).) پیام ورزش  رسانه
 یسوبهو باعث جذب جمعیت زيادی  رساندیرا به مخاطبان م

( از طرف ديگر، ورزش هم Ghasemi,2007) شودیورزش م
 یاز سوراهبرد جذب مخاطب  عنوانبه یزیآمتیموفقبه نحو 

است قرارگرفته  مورداستفادهمختلف  یهاهرسان کنندگانهیته
(Ghafuri et al,2003:57-78) .یجمع یهارسانه نیدر ب، 

 تیجامعه اهم بر فرهنگاثرگذار  یعامل عنوانبهمطبوعات 
مجدد به  یدسترس امکان و ماندگارتر هستند رايدارند، ز یخاص

 Keshgar etدارد )وجود  افراد یبرا یطوالنآنهاتامدت نسبتاً 

al,2012:2-5.) یهاتیاز معلول یفیحاضر با ط حال در 
آمار سازمان بهداشت  بر اساسکه  میمختلف روبرو هست

دهند یم لیجامعه را تشک افراد %15 یجهان
(sokhangoyi,2014) .یذهن اي و یکيزیف طيشرا تیمعلول 

محدود  یحس اي و یجسمان یهاتیاز فعالاست که فرد را 
استفاده  یافراد یبرا امعهمعموالً در ج تی. واژه معلولکندیم
انجام  یعاد طوربهروزمره خود را  یکه نتوانند کارها شودیم

ما کمتر  در جامعهکه  يیهاازجمله عرصه ديدهند. بدون ترد
که  است نیاست، ورزش جانبازان و معلول قرارگرفته موردتوجه

حائز مدال و  یورزش یهارشته ريسااز  شتریب کهآن رغمیعل
موردتوجه  در جامعه ديدوشايباکه  طورآن اند،دهينشان گرد
مقوله  نياست که ا نيآن، ا لیاز هزاران دل یکي، اندقرارگرفته

از  یکينبوده است.  در جامعه رگذاریتأث یمورد اهتمام نهادها
 Ismailهستند ) یجمع یهارسانه رگذاریتأث ینهادها نيا

Zadeh,2011دودبهداشت ح یاساس آمار سازمان جهان ( بر 
درصد  4/2 ؛ کههستند تیمعلول یجهان دارا تیدرصد جمع 10
بر اساس اعالم سازمان  ؛ ودارد ديمتوسط و شد تیمعلول هاآن
درصد(  15معادل نفر ) ونیلیم هازدي کي برکشور بالغ یستيبهز

 Iran's Eveningکنند )یم یزندگ رانيدر ا معلول

Site,2014وعاتمطب و رسالتآمار  نيابه  با توجه ني( بنابرا 
تمام اقشار جامعه  یورزش یدادهايبر پرداختن به رو یمبن
اقشار  و انتظار المالتیب از شانيهانهيهز نیتأم واسطهبه

 انعکاسنسبت به توجه  نیازجمله جامعه معلول مختلف
تا  جامعه پژوهشگررابرآن نمود در سطح شانيهاتیموفق

 یورزش رانيا دو روزنامهپرداختن  زانیم یدرزمینه یپژوهش
 عنوانبه) یورزش و ابرار( یدولت یهاروزنامه ندهينما عنوانبه)

مختلف ورزش  یهارشته( به یدولتریغ یهاروزنامه ندهينما
 ايآ کهنيانسبت به  یلیتحل یسهيمقا ؛ وانجام دهد نیمعلول

 یدرزمینه یردولتیو غ یدولت یهاروزنامهپوشش  نیب
وجود  یفاوتت...نیمعلول ریو غ نیمختلف ورزش معلول یهارشته
که  يیازدوروزنامه ذکرشده در روزها هرکدام ؛ وریخ اي دارد؟

است چقدر به رسالت  انيجردر  نیمعلول یورزش یدادهايرو
 ؟کنندیمقشر عمل  نيا در قبالخود 

وزارت فرهنگ  یبرا تأملقابل قیتحق نياز احاصل  جينتا
و  اتينشر تینظارت بر فعال یعنوان متولبه یاسالم و ارشاد

 با عدالتپوشش همگام  در جهت ؛ کهخواهد بود مطبوعات
ورزشکاران  مختلفاقشار  و تیجنس زیون یورزش یهارشته نیب

 دارند المالتیاز بکه  یگزاف یهانهياز هز یسهم یکه همگ
 در کشورکه  یفراوان یمطبوعات ورزش ریو تکث دیصرف تول که
 ،نیو معلولجانبازان  ونیفدراس ک،یپارالمپ یمل تهی. کمشودیم

 تيحما یکه متول يیهاسازمان گريد کشور و یستيسازمان بهز
 جياز نتا با استفادهرادارند.  نیبه معلول مربوطامور  یریگیو پ

در مطبوعات  نیحقوق معلول یریگیبه پ توانندیم قیتحق نيا
در  نیانعکاس الزم نسبت به ورزش معلول در جهت پرداخته و

و . مطبوعات ندياقدام نما یقانون از مراجعمکتوب  یهارسانه
 یهالیتحل اخبار وانعکاس  خود در یبه کوتاه یارسانه فعاالن

 یهاتيمحدود لیجامعه که به دل از افراد یمربوط به قشر
و  شانيهاتیبه موفق هبه توج یشتریب ازین یذهن اي یجسم

 شعار ؛ وببرند یدارند، پ شانيهاقائل شدن به تالش ارزش
 و بهکارشان قرار دهند  را سرلوحه ستین تيمحدود تیمعلول

 يیهايیتوانا هاتيمحدود رغمیعل یکه هرکس شندياند یب نيا
 .ردیموردتوجه قرار گ ديدارد که با

به  نهیزم نيدر اکه  یمحققان گريد و انيدانشجو د،یاسات
 ،یاسالم و ارشادپژوهش خواهند پرداخت. وزارت فرهنگ 

 ونیفدراس ک،یپارالمپ یمل تهی، کمو جوانانوزارت ورزش 
، روزنامه ابرار یورزش رانيروزنامه ا ،نیو معلولجانبازان 

 گريد کشور و يیاستثنا وپرورشآموزشسازمان  ،یورزش
از  توانندیم مراتببه نیاز معلول تيحما یمتول یهاسازمان

 .ندياهدافشان استفاده نما شبردیدر پپژوهش  نيا جينتا

 یهسيپس از مقا (Ghasemi et al,2016)راستا  نيا در
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بر  هااستان یمحل یهارسانه یورزش یهابرنامه یمحتوا
را  یداریمعنتفاوت  یمختلف ورزش یهارشتهپوشش  اساس
 انیاساس در م ني. بر اافتندي هارشتهپوشش  زانیدر م
پوشش را  نيشتریدرصد ب 3/8فوتبال با  یورزش یهارشته

به خود اختصاص داده است.  یورزش یهارشته ريسانسبت به 
بوده  یسن یهارده رياز سا شتریب ساالنبزرگپوشش ورزش 

 با موضوع(. Imaniyan et al,2015:20-28) قاتیتحقاست. 
ورزش  کرديکشور با رو یمطبوعات ورزش یمحتوا لیتحل

 و بهداشت  نیکم ورزش معلول ارینشان از پوشش بس نیمعلول
و به ورزش افراد سالم مطبوعات  یمحتوا ددرص 99 عيتوز

قطع  تیپوشش معلول زیون نیورزش معلول درصد به يک فقط
     معلول مرد  ورزشکاران ،هاتیمعلول ريسا از شتریعضو ب

دست  یاز خارج شتریب یداخل یورزش یدادهايروزنان،  از شتریب
 (Imami & Imamiقاتیتحق بر اساس نی. همچنافتندي

(Mola'I,2013:20-28ۀمربـوط بـه رشـت یا. خبرهـ 
( و اخبار درصد 45درصد ) نيترشیب یفوتبـال دارا یورزشـ
 ،یآبـ یهاورزش ،یبرداروزنهجـودو،  یورزشـ یهارشته

( به درصد 1در حدود مقدار ) نيکمتـر یدانیدوومهنـدبال و 
 لیدر تحل(. Gholizadeh et al,2011) خود اختصاص دادند

 ،یبر ورزش همگان یکرديبا رو یورزش مطبوعات یمحتوا
که  دندیرس جهینت ني، به ا1389بهار در  نیو معلولجانبازان 

 22/0اندک  زانیبه م نیو معلولتوجه به ورزش جانبازان  زانیم
                 مختلف  یهابوده است. ازنظر پرداختن به رشته درصد
           پرداختهتنها به فوتبال  از مطالب درصد 72 یورزش
 Kabiri) و (Bar frosh,2002-2004-2007)است  شده

Moghaddam,2005) خود اعالم  قاتیتحق اساس بر
روزنامه هامربوط  و دوماول  یترهایت اکثر موضوعاتکردندکه 

حجم ابتدا  نيشتریب یفراوان ازلحاظبه رشته فوتبال هستند و 
وکمترازده درصد  یفوتبال خارج و سپس یبه اخبار فوتبال داخل

 .اندپرداخته یورزش یهارشته ريبه سا

(Taiendal et al,2013در ) مقاالت  یمحتوا لیتحل
( 2012-1955) یهاسال یط ،مزيتاورکيوین هينشر شدهچاپ

 3/2که  داشتند انیو ورزشکارانش ب کیپارالمپ تيبا محور
 و حدود دادندیم را پوشش کیمقاالت، مسابقات پارالمپ درصد

 Pet) گرفت. یرا دربرم کیالمپ یهادرصد مقاالت، رقابت 97

Ching,2006 & Sin Claire,2006یورزش ۀبه رشت ( توجه 
 یورزش یهارشتهاول فهرست  تيدر اولو قرار گرفتن فوتبال و

 Finaly et)نمودند  انیرا ب هادر رسانهتحت پوشش 

al,2004)  وIcelandic Prevention and Treatment 

Center,1998.) مردم  تيدر هدا یورزش اتيکه نشر افتنديدر
         اندداشته ینقش کمو ورزش  یبدن یهاتیبه انجام فعال

(Loos,1997.) یورزش یهاکمتر رشته یخبر پوشش از 
در  یتجارو  یاحرفه یورزش یهانسبت به رشته یرتجاریغ

 خود خبرداد. قاتیتحق

با موضوع  یو خارج یداخل یهابر پژوهش یبا مرور
صورت به یمطبوعات همگ ژهيوبهها رسانه یمحتوا لیتحل

ها نسبت رسانه زیآمضیو تبعپوشش نابرابر  دهندهنشانهمسو 
 یورزش یهارشته ت،ی، جنسیمختلف ورزش یهابه مؤلفه

و  هايیتوانا رغمیعل نیورزش معلول نیبنيدرا ؛ وو...بوده است
از  در جوامع توجهقابل یبا جامعه آمار قشر نيا یهاتیموفق
 ها خارج بوده است.رسانه ديد هيزاو

با  یورزش یهاو رسانهمطبوعات  یمحتوا لیتحل
پژوهشگران  موردتوجه ریاخ یمختلف در دو دهه یکردهايرو

بودن  یاسهيبه مقا با توجهاست،  قرارگرفته زینکشورمان 
افراد  یورزش یهارشتهپوشش دو روزنامه نسبت به  ینحوه

 شیپژوهش پ است. شدهارائه یعيمعلول پروژه بد ریو غمعلول 
پر  یپوشش دو روزنامه ورزش زانیم یسهيدر مقا یسعرو 

ورزش  زیون نیورزش معلول یهارشتهکشور نسبت به  تراژیت
 یگريو د یصورت دولتبه یکي که در جامعه دارد نیمعلول ریغ
و  ارانهياز  یسهم و هردو شودیاداره م یخصوص صورتبه

از  میرمستقیغ اي میصورت مستقبه هامربوط به رسانه خدمات
و تمام اقشار  در برابر بالطبع. کنندیم افتيدر المالتیبخزانه 

شرکت،  و پوشش کنندیم یزندگ در کشورکه  يیهاتیجنس
و  یمل یورزش یدادهايآنان در رو یهاتیکسب موفق

 یهاتیآنان به ورزش و فعال قيو تشو جيترو زیون یالمللنیب
 مسئول هستند. یحيتفر

 

 پژوهش یشناسروش

اجرا،  وهیازنظر ش ،یفیتوص یاستراتژ ازنظرحاضر  در پروژه
و موضوع  یبرم بنااست.  یهدف کاربرد و ازنظرمحتوا  لیتحل

و آن اخبار  لهیشد، وبوس هیته یدستورالعمل کدگذار هدف
با است. سپس  شدهانجام یموردنظر استخراج و کدگذار مطالب

هر  در شدهانجامپوشش  رانیم شدهانجام یریبه آمارگ توجه
 نیمعلول ریو غ نیمعلول یورزش یهارشتهروزنامه نسبت به 

 قرار گرفتند. سهيمورد مقا

 یدر پژوهش حاضر را تمام موردمطالعه یآمار جامعه
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 دهندیم لیکشور تشک یو خصوص یدولت یمطبوعات ورزش
 .شدندیصورت روزانه چاپ مبه 1394که در سال 

ابتدا دردومرحله انجام شد،  یطرح پژوهش نيا یریگنمونه
 یورزش رانيا هينشردو  و هدفمند یتصادف ریغ صورتبه
 یتخصص یدولت یهينشر نيراژتریو پرت نيعنوان معتبرتربه)

 یهينشر نیعنوان نخست)به یابرار ورزش هينشر ( وورزش
 شدند.انتخاب  یبررسقابل ویآرش با امکانات( یورزش یخصوص

 هيازهر نشرروز  30تعداد به  یریگنمونهدوم روش  یمرحله در
 و با و هدفمند یتصادف ریغشماره به شکل  60 و درمجموع
 ی)روزها نیورزش معلول یدادهايرو یبرگزار یمنطق روزها

 ی(، روزهاکیپارالمپ یانتخاب یوجهان یامسابقات قاره یبرگزار
 ونخاص همچ یو روزها انيناشنوا ان،ينایناب ن،یمعلول یجهان
 ک،یروز المپ ،یبدنتیترب یهفته

و ، روزها انتخاب 1394سال  طولدر  ک،یپارالمپ روز
 ترومطلبیت 3177 درمجموع ؛ وقرار گرفت یموردبررس هانمونه

 یورزش رانياز ا و مطلب تریت 4167و  یابرار ورزش روزنامه از
برگه  قیتحق نيدر ا مورداستفادهشد. ابزار  یو کدگذار لیتحل

و  یصور يیاست. روا یدستورالعمل کدگذار یبرمبنا یکدگذار
 و متخصصان دینفر از اسات پنجتوسط  یبرگه کدگذار يیمحتوا
 دیتائ ردمو تيو درنهااصالح  ،یموردبررس یورزش یهارسانه

 یپ بيضر توسط یکدگذار یهابرگه يیايقرار گرفت. پا
 %85توافق و  %95 نانیسطح اطم با ؛ وشد یاسکات بررس

 که محاسبه شد %89 یکل تینیع بيحجم نمونه ضر زانیم
معلول  ریافراد غ یورزش یهارشته تینیع بياساس ضر نيبرا
 دیتائمحاسبه و مورد  %82 نیمعلول یورزش یهاو رشته 96%

 یهاهمراه با دستورالعمل یکدگذار یهاقرار گرفت. برگه
 شدههیته و مشاورمحترم راهنما  دیکه با نظارت اسات یکدگذار

و در پژوهش استفاده شد و مطالب  یکدگذار یبود، برا
و ابرار  یورزش رانيا یهاروزنامه شماره 30 هرکدام از یترهایت

شد. با استفاده از  یکدگذار لیتحل یواحدها بر اساس یورزش
 بر اساسدو روزنامه  یفیتوص یسهيبه مقا Excel افزارنرم

 نیمعلول ریو غ نیبخش ورزش معلول و دو لیتحل یواحدها
مربوط به  یو نمودارها یرسم جداول فراوان با ؛ وپرداخته شد

 افزارنرمالزم انجام شد. سپس با استفاده از  حاتیتوض هاآن
spss16 داریمعنو  یاستنباط ۀسيدو، به مقا یو آزمون خ 

 ۀسياز مقا شدهمشاهده یهاتفاوت بودن داریمعن ریغ اي بودن
بر  نیرمعلولیوغ نیبخش ورزش معلول در هردو هاروزنامه
 انجام شد. لیتحل یواحدها اساس

 

 پژوهش یهاافتهی

 یهسيدر مرحله اول به مقا سؤال نيپاسخ به ا یبرا
 یهارشتهمجزا نسبت به  صورتبهپوشش هر دو روزنامه 

پوشش  یهسيمقامرحله دوم به  و در نیمعلول ریغ یورزش
 ن،یمعلول یورزش یهارشتهنسبت به  هاروزنامهاز دو  کيهر
 .شودیمپرداخته  یو استنباط یفیتوص صورتبه

 اول: مرحله

 یبعد دوچند یاز آزمون خ سؤال نيپاسخ به ا یبرا
دو که از  یخ یبعد چند ،کياست. در جدول  شدهاستفاده

در سمت  یو ابرار ورزش یورزش رانيا یروزنامهدو  سيماتر
 شدهلیتشک دیتأکعدم  اي یورزش یهارشتهراست و در باال 

پوشش  یهسيمقابه دو و يک نمودار  دو ويک  جدول در است.
 نیمعلول ریمختص غ یورزش یهارشتهنسبت به  دو روزنامه

فوتبال  یورزش یهاست، در روزنامه ابرار رشت شدهپرداخته
را به خود اختصاص داده  ترهایت تي( اکثریو خارج ی)داخل
 بالیو والبسکتبال، فوتسال  یورزش یهارشته ازآن؛ و پساست
در  یدارند. ول یبهتر تیوضع هارشته ییهبه بق سبتن یاندک

 بالیوال ،یفوتسال، کشت یهارشتهفوتبال  بعد از یورزش رانيا
 یورزش یهارشته ريسا ؛ ودارند یبهتر تیوضع و بسکتبال

 .انددادهرا به خود اختصاص  ترهایتاز کل  یزیمقدار ناچ

 

  

 

 یورزش یهارشتهدو روزنامه *  یخ یچندبعد -1 جدول

 کل ایران ابرار روزنامه

 5665 2956 2709 فوتبال

 269 196 73 فوتسال

 171 68 103 بسکتبال

 188 104 84 والیبال
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 یورزش یهارشتهدو روزنامه *  یخ یچندبعد -1 جدولادامه 

 کل ایران ابرار روزنامه

 34 30 4 هندبال

 240 184 56 کشتی

 68 49 19 یبرداروزنه

 69 60 9 تکواندو

 23 20 3 جودو

 62 50 12 دوومیدانی

 43 34 9 آبی یهاورزش

 44 39 5 راکتی یهاورزش

 75 64 11 هایرزمساير 

 94 68 26 بدون اشاره

 173 149 24 هارشته ريسا

 126 96 30 ترکیبی

 7344 4167 3177 کل
 

 

ورزشی در ابرار ورزشی هایرشتهميزان پوشش  -1نمودار 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰
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 ورزشی در ایران ورزش هایرشتهميزان پوشش  -2 نمودار                                            

 
دو کمتر از  یآزمون خ یداریسطح معن سه توجه جدول با 

در مورد  یصورت کلبه کياست. پس سؤال شماره  05/0
. شودیم دیتائ یورزش یهاپوشش انواع رشته زانیم

 ریغ یورزش یهاپوشش رشته تیوضع نیب گريدعبارتبه

تفاوت  یابرار ورزش و یورزش رانيدر دو روزنامه ا نیمعلول
 یمتفاوت یها صورتدو روزنامه به نيدارد و ا دوجو یداریمعن

 اند.را تحت پوشش قرار داده یورزش یهارشته

 
 ورزشی هایرشته پوشش تفاوت آزمون خی دو، -3 جدول

 یداریمعنسطح  آزادیدرجات  مقدار 

 001/0 15 345/986 خی دو
    

 دو روزنامهپوشش  زانیم یهسياز مقا پس دوم: مرحله
 زانیم یهسيمقامرحله به  نيدر ا یورزش یهارشتهنسبت به 

 ن،یمعلول یورزش یهارشتهنسبت به  دو روزنامههر  پوشش
 است. شدهپرداخته یاستنباط و یفیتوص صورتبه

 یهسيمقاو چهار به  و دو نمودار سهچهار جدول  در
 نیمعلول یورزش یهاپوشش دو روزنامه نسبت به رشته

درصد  07/0حدود  یشده است، در روزنامه ابرار ورزشپرداخته
-هاست؛ و در روزنام افتهياختصاص نیبه ورزش معلول ترهایاز ت
درصد از  35/1بهتر است و  یکم تیوضع یورزش رانيا ی

 یهارشته نیاست؛ که از ب نیلولمختص ورزش مع ترهایت
 ۀواسطهم بهآن نیمعلول یراندازیتنها ت نیمعلول یورزش

معلول کشورمان که هم  راندازیت یدرخشش خانم زهرا نعمت
را  ليبرز یراندازیت یهرشت کیو پارالمپ کیالمپ ییهسهم

 نيدر ا لیمورد تحل تریت 4167از  تریت 11اند نموده کسب
 ییهمتأسفانه بق روزنامه را به خود اختصاص داده است؛ و

 اي تریت زین کدستيانگشتان  یهاندازبه یحت نیمعلول یورزش
 نيدر ا نیمعلول یورزش یهارقابت یبرگزار یمطلب در روزها
 اند.روزنامه نداشته

 

 

 

 

 

۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰
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 نيمعلول یورزش یهارشتهدو، روزنامه *  یخ یچندبعد -4جدول 

 کل ایران ابرار روزنامه

 6 3 3 فوتبال

 0 0 0 بوچیا

 12 8 2 لچريو بابسکتبال 

 7 4 3 والیبال نشسته

 3 3 0 بالگل

 0 0 0 گوی رانی

 5 2 3 معلولین یبرداروزنه

 2 2 0 تکواندوی معلولین

 0 0 0 جودوی معلولین

 9 4 5 دوومیدانی

 0 0 0 آبی یهاورزش

 2 1 1 راکتی یهاورزش

 11 11 0 تیراندازی معلولین

 7266 4111 3155 بدون اشاره

 2 2 0 هارشته ريسا

 21 16 5 ترکیبی

 7344 4167 3177 کل

 
 

 ورزشی معلولين در ابرار ورزشی هایرشتهميزان پوشش  -3نمودار 

۳ ۰ ۲ ۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱ ۰

۳۱۵۵

۰ ۵
۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰
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 ورزشی ورزشی معلولين در ایران هایرشتهميزان پوشش  -4 نمودار

 
 یآزمون خ یداریمعنسطح  شماره پنجتوجه به جدول  با

 زانیم چهاردر موردشماره  سؤال. پس است 05/0از  شتریدو ب
. شودینم دیتائ نیمعلول یورزش یهارشتهپوشش انواع 

 ریغ یورزش یهارشتهپوشش  تیوضع نیب گريدعبارتبه

دو  نيوجود ندارد و ا یداریمعندر دو روزنامه تفاوت  نیمعلول
را تحت  یورزش یهارشته یمتفاوت یها صورتبه نامهروز

 .اندکردههم عمل  اند و مثلندادهپوشش قرار 

 

 ورزشی معلولين هایرشتهپوشش  تفاوت زمون خی دو،آ -5 جدول

 
پژوهش، دو روزنامه درپوشش  یهاافتهي بر اساس

عمل نمودند.  یمتفاوت صورتبه نیمعلول ریغ یورزش یهارشته
( یو خارج یفوتبال )داخل یورزش یهدر روزنامه ابرار رشت

 ازآنو پسرا به خود اختصاص داده است  ترهایت تياکثر
 یاندک ،یو کشتفوتسال  بال،یبسکتبال، وال یورزش یهارشته

 ريدارند و سا یبهتر تیوضع هارشته ییهنسبت به بق
را به خود  ترهایتاز کل  یزیمقدار ناچ یورزش یهارشته

فوتبال،  بعد از یورزش رانيدر ا ی. ولانددادهاختصاص 
 یبهتر تیوضع و بسکتبال بالیوال ،یفوتسال، کشت یهارشته
 .دارند

 یريگجهينتو  بحث

فوتبال  یهمتعلق به رشت ترهایتروزنامه غالب  در هردو
 شتریب یهاتیموفقکسب  رغمی، علهارشته ريبوده است و سا

. اندنشدهمواجه  یبا استقبال چندان یو خارج یداخل نيدایدرم
     نیب یورزش رانيا یترهایت عيتوز زیبخش ن نيدر ا
فوتبال  یهرشت بیرقیبپوشش  رغمیعل ،یورزش یهارشته

 Imami) قاتیتحق ینتايج در بررس اين است. تر بودهمتعادل

& Mola'I,2013:20-28ی همربـوط بـه رشـت یخبرهـا ( که
( و اخبار درصد 54)درصد  نيترشیب یفوتبـال دارا یورزشـ
 ،یآبـ یهاورزش ،یبرداروزنهجـودو،  یورزشـ یهارشته

۳ ۰ ۸ ۴ ۳ ۰ ۲ ۲ ۰ ۴ ۰ ۱ ۱۱

۴۱۱۱

۲ ۱۶
۰

۵۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰۰

۲۰۰۰

۲۵۰۰

۳۰۰۰

۳۵۰۰

۴۰۰۰

۴۵۰۰

 یداریمعنسطح  درجات آزادی مقدار 

 098/0 10 413/0 خی دو
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 ه( بدرصد 3مقدار را )در حدود  نيکمتـر یدانیدوومهنـدبال و 
 شده است. دیتائ زیدادند نخود اختصاص 

 صورتبهدو روزنامه  نیورزش معلول درپوشش یول
 07/0حدود  یابرار ورزشعمل نمودند. در روزنامه  یمشابه
 در ؛ واست افتهياختصاص نیبه ورزش معلول ترهایاز ت درصد
درصد  35/1و بهتر است  یکم تیوضع یورزش رانيا یهروزنام

 یهارشته نیاز ب ؛ کهاست نیمختص ورزش معلول ترهایاز ت
 یهواسطبه همآن نیمعلول یراندازیت تنها نیمعلول یورزش

معلول کشورمان که هم  راندازیت یدرخشش خانم زهرا نعمت
را  ليبرز یراندازیت یهرشت کیو پارالمپ کیالمپ ییهسهم

        در  لیمورد تحل تریت 4167از  تریت 11 اندنمودهکسب 
           متأسفانه ؛ ورا به خود اختصاص داده است روزنامه نيا

 انگشتانۀ اندازبه یحت نیمعلول یورزش یهارشته ییهبق
         یبرگزار یدر روزهامطلب  اي تریت زین کدستي

   جينتا .اندنداشتهروزنامه  نيدر ا نیمعلول یورزش یهارقابت
 قاتی( با تحقImaniyan et all,2015بخش ) نيا

(Row,2000), (Taiendal,2013)&Gholizadeh,2010  

تمام  درفوتبال  یه، رشتهمسو بوده است. درهردوروزنامه
 عنوانبهموضوعات مطرح و فاکتورهای مهم سايه افکنده و 

ی يهنظر وبر اساس. شودیميک عامل تبعیض هويدا 
 یسرگرم و جنبهجذاب بودن  لیبه دل دو روزنامه ،یبرجستگ

در جوانان  جاناتیکنترل ه یبرا یعامل عنوانبهرشته که  نيا
 یورزش ۀرشت نيا یو حواشاست، به اخبار  شدهليتبد جامعه

، هرچند که اندپرداخته یورزش یهارشته ريتراز سا شیب اریبس
از  یالمللنیب در سطح یورزش یهرشت نيا یهاتیموفق
کمتر  اریبس یبرداروزنهو  تکواندو ،یهمچون کشت يیهارشته

 بوده است.

 یهاگیلمطرح نبودن  لیبه دل نیمعلول ورزشی هنیدرزم
 در سطحکه  یارشته زین کشور وخاص در سطح  یاحرفه

 يیهارشتهداشته باشد.  یشماریبهواداران  یجامعه دارا
به  یبرداروزنه نیو همچن یدانیدوومو  یراندازیهمچون ت

کشورمان  نیتوسط معلول ریاخ انیکه در سال يیهاتیموفق لیدل
 .اندداشتهدردوروزنامه  یشتریب یبرجستگ ستا شدهکسب
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