
   

 

 

 (مطالعه موردی: شبکه سوم سیما) حلیل محتوای اخبار ورزشیت
 

 2مینا مالئی ،1*مینا امامی

 (02/02/0329: ـ تاریخ تصویب 07/00/0329)تاریخ دریافت:

  چکیده

ناپـذیری دارنـد. از میـان  دهی باورها و نگرش جامعه و ساخت بستری مناسب در عرصه ورزش نقش انکـارهای گروهی در شکلرسانه
هـای مختلـف واسطه و مستقیم رویدادها و خبرهای مربوط بـه حـوزههای ورزشی صدا و سیما، بخش اخبار ورزشی به علت پخش بیمهبرنا

مندان ورزش و جوانان دارد. بنـابراین هـدف از پـژوهش حاضـر ویژه عالقه ضریب تأثیرگذاری بیشتری بر مخاطبان این رسانه و بهورزش، 
)شبکه جوان( است. این پژوهش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا بود که در آن کلیه خبرهـای  حتوای اخبار ورزشی شبکه سوم سیماتحلیل م

مورد نظر بوده است و با استفاده از جدول مورگـان  3173شبکه سوم سیما در شش ماهه پایانی سال  31:34عت خروجی اخبار ورزشی در سا
گیری با استفاده از اطالعات جدول گیری تصادفی برای این بررسی آماری تهیه شد. ابزار اندازهمورد با روش نمونه 361اخبار ورزشی از  339

ورزش، جنسیت، محـل  هایچنین، ابعاد محتوایی مورد استفاده در این پژوهش شامل مؤلفهی بود. همکدگذاری و تبدیل صفات کیفی به کمّ
های سنی و موضوع مطلب بودند. تجزیه و تحلیل آماری ورزشی، محتوای فوتبال و غیرفوتبال، ورزش معلولین، نوع ورزش، رده رویداد، رشته

های این مطالعه حاکی از توجّه بیشتر اخبار ورزشی شبکه سوم سـیما ام گرفت. برخی از یافتهانج SPSS 16ها با استفاده از نرم افزار یافته
با مـدیریت  رود، انتظار میهای ورزشیرسانه بود. با توجه به نقش چهارگانه شورهای تیمی آقایان در سطح قهرمانی کبه مسائل فنی ورزش

 تر بیشتر گردد.های ضعیفرزشی، زمینه گسترش و پیشرفت ورزش در حیطههای وتر اخبار و برنامهچینش متناسب، کامل و جدی

 های ورزشیورزش قهرمانی، اخبار ورزشی تلویزیون، تحلیل محتوا، رسانه  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه
است و ورزش به  کشور توسعه راستای در گامی ورزش توسعه

 و مردم توجه اجتماعی، مورد و فردی زندگی دلیل تأثیر در
       جهت دالیل متعددی(. 3116)قاسمی،  قرار دارد دولت
وجود  سالم تفریحات و ورزشدر  گذاریو سرمایه ریزیبرنامه
بوده  اجتماعی زندگی از مهمی بخش اینکه ورزش نخست .دارد
ها خالقیت بروز فرصت و رهبری هایمهارت توسعه سبب که
اینکه  دوم .دکنمی کمک جامعه نزدیکی و به دوستی و گرددمی

بهداشت های ورزشی باعث افزایش سطح فعالیتشرکت در 
شدن بیشتر  درگیر نیز و هابیماری بروز از جلوگیری و عمومی
ردوباری، )صبورا  شودمی دگی پرتحرکزن یک در جامعه آحاد
ت افراد نسبت به ورزش مثب نگرش و اندازه دیدگاه هر(. 3164

شود می بیشتر نیز ای ورزشیهباشد، انگیزه مشارکت در فعالیت
افراد،  هاینگرش و دیدگاه در (. برای تغییر3117)زورق، 
 (.3117نژاد، )نوابی گذارند بسیار اثر عمومی نهادهای

 سلطه و  به  نیل برای مورد استفاده ابزارهای تمامی در میان

  
 هایاز رسانه بیش یک اشاعه ورزش، هیچ در تأثیرگذار
های گروهی به رسانهاند. وارد نشده ورزش در عرصه گروهی

رسانند و های ورزش را به مخاطبین میعنوان یک ابزار، پیام
شوند و در تحقق ی ورزش میباعث جذب جمعیت زیاد به سو

قیم یا ای ورزش به طور مستاز اهداف توسعهبسیاری 
 (.3113، )جعفری مقدم غیرمستقیم نقش دارند
که  رسید نتیجه این به خود تحقیق در 1هانی بورن

مستقیم دارند، زیرا  اثر جامعه هنجارهای و هابر ارزش هارسانه
گیرد می بر در را جامعه افراد از بسیاری تعداددامنه آن 

(Honeybourne, 2002.) های محققین، بررسی طبق
 موثر بودند ورزش به گرایش مردم در درصد 91 درحدود
در ها رسانه که متعددی هایان نقشمی از(. 3110غفوری، )

و سازی رسانی، فرهنگاطالع به توانمی دارند ورزش توسعه
 (.3173آقاپور، ) کرد اشاره وسیع تبلیغات و ورزش آموزش
 ها روزنامه  با  نوزدهم  قرن  اواخر  ورزش  بر  هارسانه  تأثیر
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 گسترش یافت تلویزیون رادیو و به بیستم قرن در وشروع 
(Honeybourne, 2002 .) میزاندهند میتحقیقات نشان   
های تلویزیون، رادیو و اینترنت، رسانهگیری افراد از بهره

مطبوعات ورزشی در جهت دنبال نمودن اخبار و گزارشات ورزشی 
درصد( 02) درصد( و 32درصد(، )تقریبا  92)بیش از  به ترتیب
های رسانهمقام امروزه تلویزیون در  (.3173آقاپور، )است 

کند، میهای منحصر به خود را بنا ویژگیتصویری، ساختار و 
 به و کند خاصی پیدا جذابیت و توجه شودباعث میساختاری که 
همچنین،  .شود مطرح فناوری عصر یرسانه فراگیرترینعنوان 

افراد است  شخصیت دهیشکل عامل تلویزیون کنونی، جوامعدر 
ی موجود، تأثیرات رسانه نفوذترین پر و ترینعنوان قوی بهو 

امروزی  بشر و اجتماعی شعور فردی در ایجانبه همه وعظیم 
ه وسیل یک عنوان( و به 3170)قاسمی و همکاران،  داشته است
آموزشی  و تفریحی، فرهنگی خبری، گوناگون هایجنبهارتباطی 

های ورزشی صدا و سیما (. از میان برنامه3173دارد )قاسمی، 
مستقیم  و واسطهبی نمایش به علت" تلویزیونی اخبار"بخش 

با  و و خبرنگاران گویندگان گرم بیان با توأم رویدادهای خبری،
جاری  وقایع به و گرافیکی، صوتی، تصویری استفاده از تمهیدات

قدرت  از ضمن برخورداری و داده است تریواقعی و ترعینی جنبه
و  هاروزنامهاخبار  از بیش تر،بیش ضریب تأثیرگذاری و فزاینده

(. 3172طالبی، ) گیردمی قرار مردم عامه استقبال رادیوها مورد
نجا آ تا ورزشی، راخبا انتشار در هارسانه حضور افزون روز اهمیت
مانند  ایرسانه ختناعدم پرد شرایط کنونی، در که رفتپیش

آن  تدریجی مرگ مثابه به ورزشی، عمالً  رشته یک به تلویزیون
 (.3173)آقاپور، رشته است 
دهه گذشته  دو طول در رسانه و ورزش در خصوص مطالعه

طول  در که ورزش، وقتی از است. شده تبدیل جذابى موضوع به
بین  ارتباط به یافتن عالقه شد، هارسانه گرفتار بیستم قرن
مربوط  مطالعات با این همه، .یافت افزایش نیز هارسانه و ورزش

( 3773) 3جکسونکرد.  پیدا دیرتر توسعه کمى رسانهورزش ـ  به
های جمعی بر افزایش آگاهی مردم در ای اثر رسانهدر مطالعه

و روی تغییر رفتار و گرایش به فعالیت  %19مورد فعالیت بدنی را 
( نیز در پژوهش خود 3776) 0است. گرین وود دانسته %12بدنی 

ای و تغییر نگرش نسبت به ت رسانهداری بین تبلیغابه رابطه معنی
( و 3117علیزاده ) ( ،3117رشی ) تپهیافت. فعالیت بدنی دست

نابرابر  پوشش به های خود( در بررسی0224) 1پدرسن و پیتز
های پژوهش و پژوهشیدر مجالت علمی ـ  ورزش هایمؤلفه
( با نمونه 3173هنری و همکاران ) یافتند. مطالعه دست ورزشی

                                                                              
1. Jakson 

2. Greenwood 

3. Pitts & Pedersen 

ای نشان داد که بین عوامل ان ورزشی و رسانهآماری کارشناس
ورزش  های ورزشی در توسعهع رسانی رسانهمؤثر نقش اطال

( در 3115داری وجود دارد. آفرینش خاکی )قهرمانی تفاوت معنی
های اعضای هیأت علمی، مربیان، ای با مقایسه دیدگاهمطالعه

ا در های گروهی رورزشکاران و مسئولین تربیت بدنی، رسانه
( در 3197ناظمی )الویت دوم توسعه ورزش همگانی گزارش کرد. 

تحقیقی که از اخبار ورزشی واحد مرکزی خبر انجام داد به این 
خبر انتخابی  393درصد از اخبار، طی  5/6نتیجه رسید که تنها 

درصد اخبار  7/72تصادفی، مربوط به زنان است که از این میان 
است.  درصد خارج از ایران بوده 3/7و مربوط به زنان داخل ایران 

هر چند این میزان حاکی از اهمیت بیشتری به زنان در ایران 
است اما باز هم رقم کوچکی برای واحد خبر ورزشی است. 

، (3791) 6(، تاچمن3716) 4(، ثبرگ و کرانک0224) 5پالیمر
اخبار  بررسی( در 3111( و زندی )3113رهنما )(، 3712) 9فیشمن
کم توجهی به اخبار ورزش بانوان شدند  تلویزیون، متوجه ورزشی

رونقی ورزش در بین بانوان دانستند. و این مسئله را موجب بی
( نیز با نظرسنجی از صاحب نظران 3119مهدویان مشهدی )

بدنی و ورزشکاران ملی نقش   رسانه، صاحب نظران تربیت
دانسته و بیان های گروهی را در توسعه ورزش بانوان بالقوه رسانه

کنند. ها به دالیلی این نقش را به درستی ایفا نمیکرد رسانه
های ( طی تحلیل محتوای روزنامه3113، 3116بارفروش )

ورزشی به نتایجی همچون توجه باال به مسایل فنی با سهم حدود 
درصد، انعکاس چشمگیر مطالب مربوط به ورزش آقایان بیش  99
رصد به ورزش بانوان و همچنین انتشار د 3درصد و کمتر از  79از 
 %12درصد مطالب مربوط به رویدادهای داخلی و حدود  92%

یافته است. نعمتی در مربوط به رویدادهای ورزشی خارجی دست
      هایریزیهای گروهی و برنامهمطالعه خود نقش رسانه

آذرمی رنگ دانست. اندرکاران ورزش معلولین را بسیار کمدست
در  را که ایرسانه منفی عملکردهای ضعف و ( نیز نقاط3173)

با را  ها مورد مطالعه قرار دادپژوهش و هانامهپایان مقاالت، برخی
های رشته انعکاس اخبار در هاضعیف رسانه عملکرد ،عناوین

به  مربوط ورزشی ارخبانعکاس ا ،)فوتبال بجز( مختلف  ورزشی
های برنامه تنخسا، یهای شهرستانتیم فراموشیپایتخت و 

مالی،  و تجاری موفقیت به یابیبرای دست هارسانه(سفارشی 

، سازند(می شانمالی کننندگان حمایت مناسب با ذائقه هاییبرنامه
 سازیفرهنگ به توجهی بی و ورزش فرهنگی فراموشی رویکرد

به  کم توجهی و ایحرفه ورزش به توجه ،جامعه اعضای در میان
                                                                              
4. playmer 

5. Theberge & cronk 
6. thuchman 
7. fichman 
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به  توجه و عدم سطحی هایبرنامه تنخساو  نیهمگا ورزش
 سازی بیان کرد.فرهنگ بحث

به  یکدیگر، توجه بر ورزش و رسانه تأثیرات متقابل از گذشته
باالیی  از اهمیت نیز ورزشی مطالب ها وبرنامه نوع و محتوا

بررسی  (. لزوم1388و همکاران،  است )مهدویانبرخوردار 

عقاید،  بررسی وقایع، از تشریح ناشی ورزشی هایمحتوای رسانه
اثرگذاری  و شدن مرجع قابلیت سند تاریخی، یک مطالب، تنوع
نقش  ورزش توسعه در باشد. تلویزیونمی فرهنگ جامعه بر
در  زیادی اثرگذاری هاورزش پوشش خبری با و ای داردعمده
 (.Home, 2005دارد ) ورزش شدن همگانی
نقش  و کارکردها درباره متفاوت و متعددبه نظرات  توجه با

که  شودمی مطرح کلی پرسش ایناخبار ورزشی تلویزیون، 
های پوشش مؤلفهتلویزیونی از لحاظ این بخش  وضعیت محتوای

باشد؟ ورزش، موضوعات و ... چگونه می، جنسیت، نوع ورزش
 ورزشی صدا و سیما چیست؟نقاط ضعف و قوت اخبار 

این رسانه  از دهش منتقل هایپیام که دارد ضرورت لذا
مثل  ناظر هایدستگاه تا بگیرد قرار ارزیابی مورد تصویری

 ورزش،اهداف توسعه  جهت در را هاآن سازمان صدا و سیما بتوانند

 نمایند. هدایت و نظارت
 

 روش تحقیق
راهبردی         لحاظتحقیق در این پژوهش از  روش
ز نظر هدف و ا محتوا تحلیل اجرا مسیر نظر از و کیفیتوصیفی ـ 
است. تحلیل  شده جمع آوری اسنادی روش به هاداده وکاربردی 

خطوط  یا برجسته ساختن محورها و شناخت محتوا روشی برای
هایی از قبیل عینی بودن، و شامل ویژگی ارتباط است اصلی

که  را آنچه باشد. منظم بودن، اجتناب از ابهام و مقداری بودن می
واحدها  این محقق گویند.می واحد دپذیرمحقق برای سنجش می

هستند  مشترک وجوه دارای آن عناصر که هاییدر مقوله را
 (.3751رایف و همکاران، کند )بندی میدسته

خروجی گروه خبری کلیه خبرهای تحقیق، این  جامعه آماری
 3173سوم سیما در شش ماهه پایانی سال شبکه  31:34ساعت 
ساده و  روش تصادفی از گیریونهنم برایتحقیق  این دربودند. 

جهت برآورد  جدول تصادفی اعداد استفاده شد.برای این منظور از 
 361از  نمونه 339اساس جدول مورگان، حداقل تعداد نمونه بر
انتخاب  تعداد لذااست.  بررسی آماری تهیه شدهمورد، برای این 

 د.ش برخوردار نتایج پذیری تعمیم مطلوبی برای از شرایط شده

معادل  که کدگذاری برای بررسی این تحلیل واحدهای
ای، ورزشی )حرفه هایمؤلفه هایمقوله در است، متغیرها

موضوع )بانوان، آقایان(،  و تربیتی(، جنسیت قهرمانی، همگانی
محل رویداد )شهری، استانی، کشوری، بین المللی و خارجی(، 

بال، بسکتبال، های ورزشی )فوتبال، فوتسال، هندبال، والیرشته
های آبی و برداری، تکواندو، جودو، دوومیدانی، ورزشکشتی، وزنه

ورزشهای راکتی(، محتوی موضوعات فوتبال و غیر فوتبال، نوع 
های سنی )نونهاالن، ورزش )انفرادی، تیمی(، ورزش معلولین، رده

، بزرگساالن و پیشکسوتان( و موضوع نوجوانان، جوانان، امید
 بندی شدند.حاشیه( دسته مالی و داوری، یریتی،مد مطلب )فنی،
کدگذاری  مشاهده شده، برگه اطالعات گردآوری ابزار 
 بر محقق توسط که معکوس بود پرسشنامۀ العمل اساس دستوربر

 آن در تحقیق هایداده شد و آماده تحقیق های متغیرحسب 

هر  در موجود اطالعات تحلیل محتوا، پروتکل یک درشد.  ثبت
گذاری  کد برگه به مبهم غیر و شکل روشن به باید تحقیقد واح
گذاری  کد العمل باید دستور هاداده آوری برای جمع شود. منتقل
العمل  دستور شود. این تهیه ها مقوله زیر و هاتمام مقوله شامل

و  پرسشنامه جای است. به پیمایشی تحقیق در مشابه پرسشنامه
مربوط های کد با هامقوله زیر و هامقوله ها،پاسخ و هاسؤال طرح

تحلیل و  انجام محاسبات برای هاداده شوند. سپسمی مشخص
 شوند.می کامیپوتر وارد
تحلیل  برای پژوهشگرپیمایشی، تحقیقات  معمول در طور به

آن  در که کندمی استفادهپرسشنامه از  خود، نظر متغیرهای مورد
هایی    پاسخ پرسشنامههای پرسشبه  نظر مورد جامعۀ افراد
به همین  است، برعکسدرست محتوا  تحلیل در دهند. امامی
نامند. از نیز می معکوسفن پرسشنامه  گاهی را فن این دلیل
و  از جداول کردن وخالصه  برایتوصیفی  آمار هایشاخصه

ها با استفاده از استفاده شد و یافته هاداده نمودارها برای نمایش
 تحلیل شدند.تجزیه و  SPSS 16ار نرم افز
 

 یافته های تحقیق

عنوان  3403پژوهش نشان داد مجموعاً حدود  هاییافته
شده است که  اعالم 31:34اخبار ورزشی ساعت  339خبری طی 

آوری  جمع از شد. پسخبر گفته می 31به طور میانگین روزانه 
 3ل ورزش در جدو هایمؤلفه از میانگین سهم هر یک ها،داده

 .نشان داده شده است
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 درصد حسب فراوانی و ورزشی بر هایمؤلفه سهم .1جدول 

 

 
 43 بـا قهرمـانی ورزش مؤلفـه کـه هددنشان می( 3) جدول
 دارا را سهم  کمترین درصد 3با  تربیتی ورزش و ترینبیش درصد

 
 .باشندمی

 
 جنسیت موضوع بر حسب درصد .1نمودار 

 
ورزشـی  خبرهـای در مطـرح جنسـیت در 3نمودار  اساس بر
  13 حدود در و مردانبه  اختصاص اخبار درصد 61 تحلیل، مورد
 

 .است داشته بانوان به اختصاص درصد

 
 محل رویداد بر حسب درصد .2نمودار 

 

 درصد 41  های کشوری با دهد که رویدادنشان می 0نمودار 
 اخبار  در  درصد سهم 3 از با کمتر های شهری بیشترین و رویداد

 اند.ورزشی داشته
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مردان زنان
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0/6

4/1
52/9

24/7

17/4

 میانگین فراوانی در هر روز درصد فراوانی مؤلفه ورزشی
 15/4 7/55 615 ایحرفه

 69/6 1/43 913 قهرمانی

 12/2 1/0 16 همگانی

 39/2 1/3 02 تربیتی

 31 322 3403 جمع کل



 تحلیل محتوای اخبار ورزشی مطالعه موردی: شبکه سوم سیما  05

 

 درصد حسب فراوانی و ورزشی بر رشته .2جدول 

 میانگین فراوانی در هر روز ددرص فراوانی ورزشی رشته
 7/4 5/54 673 فوتبال

 59/2 6/1 46 فوتسال

 36/2 0/3 37 هندبال

 61/2 0/4 12 والیبال

 51/2 1/1 43 بسکتبال

 40/2 5 60 کشتی

 33/2 7/2 35 برداریوزنه

 1/2 1/0 16 تکواندو

 27/2 9/2 33 جودو

 31/2 5/3 00 دو و ومیدانی

 34/2 3/3 31 ورزشهای آبی

 26/3 0/1 304 ورزشهای راکتی

 49/0 9/37 123 هاسایر رشته

 07/2 1/0 14 بدون توجه به رشته خاصی

 31 322 3403 جمع کل

 
و همچنین طبـق متغیرهـای موجـود در ( 0)بر اساس جدول 

     ی ورزشــی فوتبــال دارایپــژوهش، خبرهــای مربــوط بــه رشــته
 جـودو،ورزشـی  هـای تهو اخبار رش درصد( 54)ترین درصد  بیش

های آبـی، هنـدبال و دو و میـدانی کمتـرین ورزش برداری، وزنه
 درصد( به خود اختصاص دادند. 3مقدار را )در حدود 

 درصد حسب فراوانی و اخبار مربوط به فوتبال و غیرفوتبال بر .3جدول 

 روز میانگین فراوانی در هر درصد فراوانی اخبار مربوط به فوتبال و غیرفوتبال

 7/4 5/54 673 فوتبال

 27/9 4/45 112 غیرفوتبال

 31 322 3403 جمع کل

 
بندی کلی اخبار مربوط بـه فوتبـال و در یک جمع (1)جدول 

 6است. به طور میـانگین در هـر روز غیر فوتبال را تفکیک کرده 
 های غیر  فوتبالرشته به   مربوطخبر  9و   مربوط به فوتبال خبر
 

 
هـای ورزشـی نیـز سـهم رشـته  1نمـودار  در اسـت. مطرح شده
 است.تیمی نشان داده شده  انفرادی و

 
 

 
 نوع ورزش بر حسب درصد .3نمودار 

 
های ورزشی سهم رشته 1و  0نیز در راستای جداول  1نمودار 

 انفرادی های ورزشی تر از رشته درصد، بیش 60تیمی را با میزان 

 
 کند.( گزارش می11%) 

38%

62%

انفرادی

تیمی
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 درصد حسب فراوانی و ورزش معلولین بر .4جدول 

 میانگین فراوانی در هر روز درصد فراوانی ورزش معلولین

 06/2 0/2 13 بلی

 91/30 7/79 3572 خیر

 31 322 3403 جمع کل

دهد که اخبار مربوط به معلولین سهم نـاچیزی نشان می 5جدول 
 0/2تنها در کل اخبار ورزشی تلویزیون داشته است که این مقدار 

 باشد.درصد می

 

 درصد حسب فراوانی و رده سنی بر .5جدول 

 میانگین فراوانی در هر روز درصد فراوانی رده سنی

 204/2 3/2 1 نونهاالن

 14/2 9/0 50 نوجوانان

 17/2 1 56 جوانان

 247/2 5/2 9 امید

 77/33 0/70 3521 بزرگساالن

 239/2 3/2 0 پیشکسوتان

 34/2 3/3 31 سنیبیش از یک رده 

 31 322 3403 جمع کل

، اخبـار مربـوط بـه ورزش نونهـاالن، امیـد و  4طبق جدول 
درصد، سـهم بسـیار کمـی در خبرهـای  3پیشکسوتان با کمتر از 

اند و حجم باالی خبرها مربوط بـه بزرگسـاالن بـا  ورزشی داشته
 باشد.می درصد 70میزان 
 

 ورزشـی اخبـار در مطـرح موضـوعات در 5نمـودار  اساس بر
سـایر  از درصد، بـیش 62 سهم با فنی مسایل به تلویزیون توجه
 درصـد 3حـدود  سـهم بـا داوری مسایل و است بودهموضوعات 
 .است داشته را فراوانیکمتریی 

 
 موضوع مطلب برحسب درصد .4نمودار 
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 گیرینتیجه و بحث
سی نشان داد که توجه بـاالی اخبـار به طور خالصه این برر

مسـائل فنـی ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران بـه 
  باشد.های تیمی آقایان در سطح قهرمانی کشور میورزش
ورزش  همـان کـه تربیتی ها نشان دادند که به ورزشیافته
در حدود یک درصد توجه شده اسـت.  است هادانشگاه و مدارس
نشـان  (0224و همکـاران ) پیتز (،3117رشی ) تپه بررسی نتایج
تربیتـی  ورزش حـوزه در های پژوهشـیمقاله بیشتر که دهدمی
رؤسـای  کـه داد ( نشـان3117نتـایج امیـری ) و انـدشده انجام
های مؤلفه از کمتر تربیتی درباره ورزش بدنی نیز تربیت سازمان
وجـود  با که است آن از حاکی نتایج این اند.صحبت کرده دیگر

ورزش  حـوزه در دانشگاهی وانمطالعات فرا و ها انجام پژوهش
در  یک ورزشـی درجه و مسئولین ورزشی هایرسانه اما تربیتی،
حـالی  در را ندارند. این الزم توجه به آنها خود هایپیام محتوای
ورزش  فرهنـگ ایجاد قهرمانان آینده و شناسایی برای که است
آموزش  از باید بدنی تربیت طریق سالمت از به توجه و همگانی
 شروع کرد.  ورشپر و

و  امکانـات بـه مـردم دسترسـی سـهولت و بـودن ارزان
در  مـدیریتی هـایالعمـل دسـتور از یکـی ورزشـی تجهیـزات
فعالیت بدنی  و بودن مفرح یجنبه .باشدمی پیشرفته هایکشور
اسـت.  همگـان آشـکار بـر ورزش بودن مفید و دار جهت سالم،
صدا و سیما حدود  اخبار ورزشی در نیز مؤلفه این سهم متأسفانه
   در  بـه ورزش پـرداختن جامعـه بـا افـراد باشـد.مـی درصـد 0

هـدف از قبیـل سـالمت جسـمی و  چنـدین عمومی هایمحیط
دنبـال    را روانـی و روحـی دیگـر، سـالمت افراد با بدنی، تعامل

(،  3117علیـزاده ) (،3117امیـری ) هـایبررسـی نتایج کنند.می
 رضـایی (،3111بـارفروش ) (،3111(، صـدیقی )3117رشی )تپه
کنـد می تأیید را مسأله ( این0225) همکاران و ( و فینالی3114)

و      هـارسـانه در تفریحـی و همگـانی ورزش بـه کـه توجـه
از  که یکی است حالی در است. این ناچیز مسئولین هایصحبت
سالمت  با هدف ورزش اشاعه ورزشی، هایرسانه اصلی وظایف
  کـافی  فقـدان شـناخت احتمـاالً رابطـه نایـ اسـت. در عمومی
آن،  اهمیـت و ورزش همگـانی تعریـف از ورزشـی هـایرسـانه
رویدادهای  نبودن تجاری ها ومصاحبه در مسئولین تأکید فقدان
 است.  شده های یادتوجهی کم عوامل از آن،

سـاختی کشـور،  زیـر مؤلفـه ورزشـی دو سهم که حالی در
درصـد بـوده  چهـار از کمتـر اًمجموع تربیتی، و همگانی ورزش
در  سـهم ورزش کـه داشـت توقـع تـوانچگونـه مـی لذا است
 ضـرورت آگـاهی دادن، یابـد؟ افزایش افراد روزمره هایفعالیت
هـا مهـم رسـانه فاکتورهـای و مطرح تمام موضوعات در فوتبال

عنـوان  بـه مخصوصاً مطبوعات ورزشی سایه افکنـده و همیشـه
شـدن  بـه علـت مطـرح ود.شـمـی هویـدا تبعـی  عامـل یک

نسـبت ورزشی  این رشته سهم ایحرفه فوتبال لیگ موضوعات
هـوم هـای بررسـی در است. ایـن نتـایج ها بیشتررشته سایر به
ــایی ) (،0224) ــری )(3114رض ــزاده )3117، امی (، 3117(، علی

تاییـد  ( نیـز3113) ( و افچنگی3116(، بارفروش )3111صدیقی)
کـه بـار  دهنـدمی تشکیل را عظیمی قشر ایجامعه هر در زنان
بـه    زنـدگی خـانوادگی تـداوم و خـانواده تشکیل و تربیت اصلی
نظـر  از ای زنـان جامعـه اگر دارد. بنابراین، زیادی ها بستگیآن

در  را آن اثر نباشند شرایط مناسبی در روحی نتیجه در و جسمی
اخبـار  تحقیق، هاییافته اساس دید. بر توانمی جامعه و خانواده
بـانوان بـا  سـهم در حدود دو برابر نسبت به درصد 61 با مردان
 است. داده خود اختصاص به را درصد 13میزان 
بـارفروش  (،0224پالیمـر ) تحقیقـات بـا بخـش این نتایج

( 3113رهنمـا ) ( و3114همکـاران ) و تجـاری (3116، 3111)
 بـه تحقیـق در نتایج همخوانی این دالیل شاید همخوانی دارد.

تـوجهی  بـی و هـای ورزشـیصـحنه در بـانوان کمرنگ حضور
ایـن  تکـرار و بـانوان رویـدادهای ورزش در انعکـاس هـارسانه
شـود کـه بـه می متفاوت بازگردد. پیشنهاد هایسال در موضوع

و  تربیـت به ورزشی، هایروزنامه در منظور توسعه حضور بانوان
حضـور  با تا گردد اقدام زن نگاران روزنامه و پرورش خبرنگاران

آنهـا نقـش  رویـدادهای انعکاس و بانوان های ورزشیعرصه در
ورزشـی افـزایش یابـد و  خبرهای و ورزش در آنها سهم و زنان
 شـود کـه بـا قـدردانی و حمایـتچنین تصور میهم است. شده

نها توسـط مسـئولین، مسـیر پیشـرفت و بیشتر از دستاوردهای آ
کـه تـالش  گـردد. هنگـامی ترتوسعه ورزش در این قشر هموار

داشت  انتظار توانمی نرسد چگونه مردم گوش به ما ورزشکاران
سـطح بـاالیی  در و کار کرده با انگیزه ایرانی ورزشکار زنان که
بـانوان  ورزش و نباشد درست تبلیغات هنگامی که شوند؟ ظاهر
انتظار داشـت  دولت از توانمی چگونه نشود، جامعه شناسانده به

هـای رسـانه اگـر بگـذارد؟ بـانوان ورزش اختیار در اتیکه امکان
تـوان انتظـار مـی چگونه نگیرند جدی را بانوان ورزش گروهی،
ورزش  و کیفیـت یافتـه افـزایش ما ورزشکاران تعداد که داشت
  باال رود؟ نیز بانوان
هـای رسـانه بـرای راهبردی برنامه تهیه با تا است الزم لذا
دو سازمان  کمک به کالن ورزش اهداف تعیین و کشور ورزشی

 ارشـاد چنین وزارتصدا و سیما و سازمان ورزش و جوانان و هم
هـا سـازمان این تشویقی هایحمایت و نظارتی اقدامات اسالمی
توسـعه  در مـؤثرتری نقـش های ورزشی باشـد کـهبرای رسانه
 دارند. کشور ورزش
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 سیما. و صدا مرکز تحقیقات اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارتتهران:  ،ایران های هروزنام در ورزشی تصویر(. 3112محمود ) افچنگی،

مقایسه دیدگاه های اعضای هیات علمی، مربیان، "(. 3115آفرینش خاکی2 اکبر؛ تندنویس، فریدون و مظفری، سید امیر احمد )
 .4، جلد اول، شمارهرزشنشریه علوم حرکتی و و، "ورزشکاران و مدیران درمورد چگونگی توسعه ورزش همگانی

نسخه فارسی، -، مجله جهانی رسانه"ارزیابی ده مقاله و پایان نامه فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه ای:"(. 3173مهدی ) آقاپور،
 (.31، )3، شماره 9المجلدات دوره 

قیقات    تح و مطالعات مرکز، "(13اول سال  ماهه سه تا 97 سال ورزشی )از نشریات محتوای تحلیل"(. 3113بارفروش، احمد )
 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت هایرسانه

 فرهنگ عمومی، شماره سی. ، فصلنامه"ورزشی و جوانان نشریات محتوای تحلیل"(. 3116بارفروش، احمد )

 کارشناسینامه پایان  ،"پژوهشی تربیت بدنی با تأکید بر موضوع مدیریتتحلیل محتوای نشریات علمی ـ "(. 3117گیتی ) ،تپه رشی

 واحد کرج. -ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی

برای  کاربرد مورد منتخب، ورزشی هایروزنامه محتوای تحلیل" (.3114مونا ) رضایی، آزیتا؛ صادقیانی، علی؛ زارعی، فرشاد؛ تجاری،
 ورزشی. علوم و بدنی مجله تربیت ، تهران،"زنان ورزش

 .12المجلد شماره ، فصلنامه فرهنگ عمومی،"ه ترجمه(ورزش رسانه ای )مقال"(. 3113جعفری مقدم، سعید )

تحلیل  کاربرد ای،رسانه هایپیام تحلیل(. 3113علوی ) بروجردی مهدخت (، ترجمۀ3751) لیسی، استیفن؛ فیکو، فردریک دنیل؛ رایف،
سیمای  و صدا تهران، انتشارات ایران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا ایبرنامه سنجش و مطالعات مرکز .تحقیق در کمی محتوای
 ایران. اسالمی جمهوری

 کارشناسی نامۀ، پایانزنان ورزش برای کاربرد مورد منتخب، ورزشی هایروزنامه محتوای تحلیل(. 3114رضائی، مونا )

 مرکز. تهران اسالمی آزاد دانشگاه بدنی، ارشد تربیت

 ، پایان نامه کارشناسی، دانشکده صدا و سیما."37:54وای اخبار ورزشی شبکه سوم سیما ساعت تحلیل محت"(. 3113بهروز ) ،رهنما

اسالمی  سیمای جمهوری و صدا دانشکده ،سروش تهران، ،روشها( و آگاهی )مفاهیم، مبانی و ارتباطات(. 3117)  حسین محمد زورق،
 ایران.

 دفتر تحقیقات و آموزش تربیت بدنی. تهران: ،ورزش و تندرستی(. 3164احمد ) ،صبور اردوباری

 بدنی دانشکده تربیت ارشد. کارشناسی نامه پایان ،3119 سال در نود ورزشی تلویزیونی برنامه محتوای تحلیل (.3111فاطمه ) صدیقی،

 کرج. واحد آزاد دانشگاه

 سال ششم، شماره دوازدهم، ،پژوهشی-نشریه علمی ، "مقایسه متون اخبار تلویزیونی با رسانه های مکتوب" (.3172محمد ) ،طالبی

394. 

نامه کارشناسی ، پایان3111تا  3167های انجام شده در سازمان تربیت بدنی از سال تحلیل محتوای پژوهش(. 3117) علی ،علیزاده
 واحد کرج. -ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسالمی

رساله دکتری،  ،رمانی برای تعیین راهبردهای ورزشبه ورزش همگانی و قهتعیین عوامل موثر بر گرایش  (.3110) فرزاد ،غفوری
 دانشگاه تربیت مدرس.

 تحقیقات. و علوم رساله دکتری، دانشگاه اسالمی واحد ،نقش رسانه های گروهی در توسعه ورزش کشور (.3116) حمید ،قاسمی

المجلدات  پژوهش های کاربردی مدیریت و بیولوژی ورزشی، ،"تحلیل محتوای برنامه تلویزیونی ورزشی نود"(. 3173قاسمی، حمید )
 .3شماره 
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سیما  هایشبکه در ورزشى هایرشته مسابقات تلویزیونی پوشش وضعیت "(. 3170حمید؛ کرمی، عبداهلل؛ صادقی، فرشاد ) قاسمی،
 .1شماره  پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، ،"کشور هایرسانه متخصصان ازدیدگاه

 ، گزارش پژوهشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. بررسی وضعیت نشریات ورزشی کشور (.3111محمدرضا ) ،کردی

نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، ، پایانبانوان ورزش در گروهی هایرسانه نقش بررسی(. 3119) مشهدی، مریم مهدویان
 گیالن. دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت دانشکده

ای در پوشش رسانه کمبود علل بررسی (.3111) نرگس راد،و جهانی عبدالحمید احمدی، مهرعلی؛ نژاد،مشهدی، مریم؛ همتی یانمهدو
 ورزشی. علوم و بدنی المللی تربیتبین همایش ، هفتمینبانوان ورزش

آزاد  دانشگاه ارتباطات، علوم ارشد کارشناسی نامه پایان ،خبر مرکزی واحد ورزشی اخبار محتوای تحلیل (.3197) مازیار ناظمی،
 اسالمی

 فناوری. و علوم، تحقیقات وزارت ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشکده ،ورزش بانوان در علمی های دیدگاه(. 3113شکوه ) نژاد،نوابی

؛ یریت ورزشیمطالعات مد، "بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش قهرمانی"(. 3173هنری، حبیب )
 .34شماره 
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