
     

 

 

بررسی تأثیرات مثبت و منفی مطبوعات و وب سایت های خبری در حوزه 

 فوتبال ملی جمهوری اسالمی ایران
 

 3، ابراهیم علی دوست قهفرخی2، سید نصراله سجادی1*سعید مخلصی
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 چکیده

های خبری در حوزه فوتبال ملی جمهوری اسالمی ایران ت مثبت و منفی مطبوعات و وب سایتهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیرا
که  آوری گردیدندساخته جمع فاده از پرسشنامه محققهای تحقیق با استپیمایشی بوده و داده ـاز نوع توصیفی تحقیق حاضر بوده است. 

 15/2نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و ضریب  31روایی آن توسط 
تاثیر منفی  30ت و تاثیر مثب 02متخصصین حوزه فوتبال و رسانه،  ای و مصاحبه باانجام مطالعات کتابخانهبرای آن بدست آمد. پس از 
 313ها از نمونه آماری تحقیق که تعداد آن سایی شدند و پس از جمع آوری دادههای خبری در حوزه فوتبال ملی شنامطبوعات و وب سایت

 های خبری توسط آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. نتایج آزمون فریدمن نشان دادت مثبت و منفی مطبوعات و وب سایتنفر بود، تاثیرا
های خبری، تاثیر ، و بیشترین تاثیر مثبت وب سایتر رسانه در تبلیغ و ترویج فوتبالبیشترین تاثیر مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی تاثی

ها، به  حاشیه به تاثیر رسانه در پرداختن بیش از حدباشد. همچنین خشی مناسب در حوزه فوتبال ملی میرسانه در اطالع رسانی و آگاهی ب
 ان بیشترین تاثیر منفی هر دو رسانه در حوزه فوتبال ملی شناسایی شد.عنو

 های خبری، فوتبال ملیمطبوعات، وب سایت رسانه، :های کلیدیواژه

 مقدمه
با روزنامه آغاز  ها از اواخر قرن نوزدهمرابطه ورزش و رسانه
به رادیو و تلویزیون گسترش یافت  شد و در قرن بیستم

(Home, 2005). کهاست  سال 322 از بیش ایحرفه تبالفو 

ای حرفه فوتبال .است جریان در بریتانیا در باالخص اروپا در
اسکاتلند  در و 3111 ـ 17 فصل انگلستان در در بار اولین برای
 ,Mohammadkazemiگردید ) شروع 3172ـ  73فصل  در

ال پایانی قرن سیزدهم هجری شمسی، در بیست س ( و1386
ها به ویژه ، توسط اروپایی3012-3122 حدود سال های

با (. Asadikavan, 1388انگلستان در ایران رواج یافت)
 وجودبه  فوتبال هایباشگاه در تغییرات چشمگیری گذشت زمان

 با قیاسقابل  اخیر هایسال ایحرفه فوتبال جایی که تا آمد
 زمین بودندارا  چارچوب از فوتبال امروزه .نیست گذشته دوران
 جانبه درهمه  یاتوسعهفراتر رفته  باشگاهمحدود  محوطه و

  یکصورت  به و است کرده تجربه را های مختلفزمینه
 استسایر صنایع سازمان یافته   کنارپیشرفته  در    صنعت

  

 (Mohammad kazemi, 1386.)  همچنین رسانه به منظور
انسان ماعی برقراری ارتباط، یعنی یکی از عناصر مهم زندگی اجت

گیرد. ارتباط در یادگیری دانش و مهارت و مورد استفاده قرار می
تغییر نگرش سهم زیادی دارد. در گذشته کسب اطالعات از 
طریق جنگ، تجارت و مهاجرت صورت می گرفت. لیکن بعدها 
به ترتیب با اختراع چاپ، تهیه کتاب، تلگراف، تلفن، رادیو، 

برقراری ارتباط تغییر کرد.  تلویزیون، کامپیوتر و اینترنت، شکل
می دهد که این سرعت سیر تحول در ابزارهای ارتباطی نشان 

امروزه  .(Quoted Ghasemi, 1386) ای داردشتاب فزاینده
جمعی ارتباطهای انبوه وسایل بریم که پیامدر دنیایی به سر می
ها، رادیوها و روزنامه گرفته است. برها را در سراسر زندگی انسان

کنند با گزارش رویدادهای محیط اطراف و ها سعی میلویزیونت
بررسی آرا و عقاید انسان ها سطح آگاهی و فرهنگ مخاطبان را 
ارتقاء دهند و موجب هوشیاری آنان نسبت به وقایع اجتماعی 

 باشند.
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شوند، ها چاپ میرسد مطالبی که در روزنامهچنین به نظر می
های یوها پخش می گردد، و نمایشیق رادهایی که از طرامهبرن

تلویزیونی و ... همه در جهت آگاهی، سرگرمی، متقاعد سازی و یا 
 گیردمیحت تاثیر قرار دادن مخاطبان صورت ت
(Mehrnaznaghibi, 1375.) ابزار  قویترینها امروزه رسانه

نفوذ  برایوسایل  کارآمدترین و هااندیشه رواج و طرح برای
 شوندمیمحسوب  جوامع قلب به اهو نگرش هافرهنگ
(Mahdavian mashhadi, 1387.) به  گروهیهای رسانه

افراد  دامنۀ وسیعی دارند و همۀ هاارزش انتقال عامل عنوان
 هارسانه تأثیرتحت  اجتماعی، طبقۀ گرفتن نظر در بدون جامعه
 .(Ballaard et al, 2009) گیرندقرار می

رسانی دارند و یکی اطالع ها نقش حساس و کلیدی دررسانه
شه در دسترس و با از منابع اطالع رسانی ورزش هستند که همی

توانند تمام جزئیات را با کیفیت مطلوبی عرضه صرفه بوده و می
ها رسانه (. Kordi, 1383کرده و در اختیار عموم قرار دهند )

رت مطلوب در رسانی، تمام جزئیات را به صوعالوه بر نقش اطالع
های مهم دیگری را دهند و در کنار آن نقشیار عموم قرار میاخت

نیز از قبیل بیان مشکالت ورزش، تحلیل علمی برای کمک به 
 Tolouei) کنندسازی و تبلیغات ایفا میش، فرهنگورز

ashlaghi et al, 1389.) تعامالت و  هااما مجموعه ظرفیت
مدیران و ن بی را متعددیهای چالش رسانه، و ورزش بین موجود

ها از مدیران و کارشناسان رسانه و سو، یک از ورزش کارشناسان
 (.Ghasemi, 1386) استسوی دیگر به وجود آورده 

موجود  شواهد گواه به فوتبال ها،در میان ورزش
است،  المللیبین عرصه در ورزش ترینبمحبو و پرطرفدارترین

ورزش  ردیف در را آن قاره پنج کشورهای از که بسیاری جایی تا
ایران از  (.Elahi et al, 1388) کنندمی محسوب خود ملی

مشغولی بسیاری از آن فوتبال، دل هایی است که درجمله کشور
غرور فوتبال با  عدم پیشرفت در عرصۀ مردم است و پیشرفت یا
ارتباط یت، خشنودی و امیدواری آحاد مردم ملی، احساس رضا
ما افراد در جامعه  (.Naderinasab et al, 1390نزدیکی دارد )

بازیکن، مربی، با فوتبال درگیر هستند، به عنوان به انحاء گوناگون 
های فوتبال هیئتر، کادر فنی و اجرایی فدراسیون و کادر تیم، داو

بنابراین  ،خبرنگاران و ...مندان، هسراسر کشور، تماشاچیان، عالق
کشور تخمین بزنیم، در خواهیم جمعیت درگیر در فوتبال را اگر ب
به این  موضوع گرفت. اینکثریت جمعیت کشور را باید در نظر ا

 ,Sajjadi) ستا جامعه مامعنی است که فوتبال، ورزش اول در 

 به عنوان مطبوعات گروهی،های رسانه بین همچنین در (.1381
برخوردار  خاصی اهمیت از جامعه، فرهنگ بر اثرگذار عامل یک
امکان  طرفی، از آیند ومیبه شمار  ماندگارتری آثار زیرا هستند،

افراد  برای طوالنیهای نسبتاً مدت تا هاآن به مجدد دسترسی
و  آرشیو صورت به نشریاتآثار  از برخی نگهداری وجود دارد.
ها و هنرپیشه ورزشکارانتصاویر  از برخی نصب حتی و آلبوم
مطلب  این بر گواهی خود،های اتاق در جوانان و نوجوانان توسط

اصلی  رسانه چهار به معموالمطبوعات،  اصطالح هااست. مدت
اطالق   رادیو، و تلویزیونمجله،  روزنامه، یعنی جمعی، ارتباط
قرن،  آغاز در کرد. تغییرزمان،  طول در تعبیر این شد.می

وسیله  به که بودهایی رسانه مطبوعات محدود بهاصطالح 
تعدادی  و هاروزنامههمان  یعنی شد،می تولید چاپهای ماشین
(. از Kordi, 1383) گردیدمنتشر می زمان آن درکه  نامهگاه

روزانه،  مثل آن،ای دوره انتشار خصوصیات مطبوعاتدیگر 
خاصی  ویژگیپوشش اخبار،  در مطبوعات است. ... و هفتگی
رادیو مثل  نه و شوندمواجه می تاخیر با مانند کتاب نه آنها دارند.
 ها،روزنامهدلیل  همین به هستند.همراه  شتابزدگی با لویزیونت و

 تفسیر وتحلیل و  بررسی به شایستهنحو  به که یابندمی امکان

 (.Ghasemi, 1386) بپردازنداجتماعی  مسایل وقایع و

به  شاید تلویزیونی، یا رادیوئی خبری بخش یک اخبار تمام 
بیان  سرعت ی،کوتاه دلیل به و نرسد هم صفحه روزنامه یک

در ذهن  شاید و باید که طور آن تصاویر، تغییر و گویندگان
کنند. پیدا می فرّار جنبه و بندندنمی نقش بینندگان، و شنوندگان

صدها توانند می خود متعدد در صفحات هاروزنامه که صورتی در
و  رادیویی کوتاه اخبار برابر چند و نمایند درج مختلف خبر

کنند.  جلب خود به را افراد توجه و دهند ارائه مطلب تلویزیونی،
و  تهیه مرحله در زمان کافی از استفاده با هاروزنامه مجموع در

های نارسائی و بررسی را وقایع مختلف جوانب توانندمی انتشار،
کنند.  تفسیر و تحلیل آرشیوی اطالعات از با استفاده را خبری
مراجعه  و ، استفادهنگهداری قابل همیشه مطبوعاتی، خبرهای
برنامه  پخش از پس تلویزیون، و رادیو مورد در اما هستند، دائم
به  مطبوعات، ندارد. در وجود مخاطب امکان برای این خبری،
درج و  انتخاب و تهیه برای که تریوسیع امکانات و شرایط سبب
رادیویی خبری  هایبرنامه از بیش اخبار تنوع دارد، وجود مطالب
 (.Quoted Ghasemi, 1386) است ونیتلویزی و

انگیزی گفتامروزه مطبوعات ورزشی از چنان قدرت ش
به فاصله فقط چند ساعت از مراسم  توانندبرخوردارند که می
عکس هایی مملو از نامهی ورزشی، ویژهالمللاختتام یک رویداد بین
کنند و یل، در بهترین کیفیت ممکن، تولید و خبر و تفسیر و تحل

مدیون  نمائی، قدرتخواننده قرار دهند. این ها میلیوندسترس در 
خبرنگاران،  آن، طیف وسیع در که است کارآمدی و متعدد عوامل
به  رو و نوین صنعتارتباطات،  فناوری ها،خبرگزاری عکاسان،
 چشم به اندرکار دستعوامل  سایر و توزیع چاپ، شبکه گسترش
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ورزشی    بخشزه امرو (.Kordi et al, 1381) خوردمی
برخی  آنها دارد.فروش  بازار در موثری نقش عمومی، هایروزنامه

نشریه  ورزشیمطالب  حجم چه هر که دارند اعتقاد کارشناسان
گیرند میقرار  پسند عامه هایجمع نشریه در باشد باالتر
(Ghasemi, et al 1387.) توان میشده، یاد  موارد به توجه با

سایر  برهنوز ها، زمینه از بسیاری در هاامهروزن که گرفت نتیجه
تحلیل  لحاظاز  مخصوصا و دارند برتری خبری و ارتباطی وسایل
حفظ  و مطالبتنوع  عقاید و بررسی و تفسیر و وقایع تشریح و

این  بر عالوهروند. می شمار به مرجع و ماخذ تنها تاریخی، اسناد
مختلف طق منا و نواحی وسیله ارتباطی اختصاصی نشریات،
های سازمانو  هادسته و مسلکی و فکری هایگروه جغرافیائی،
 (.Davoudi, 1379)باشند می ایحرفه

انتقال  ابزارهای رشد و جدید تکنولوژی مدد به اما امروزه
برهم  سنتی هایرسانه عقاید، ساختار و افکار مبادله اطالعات و
شده  خود اتحی از جدیدی وارد مرحله ارتباطات جهان و خورده
های اخیر گسترش هایی که در سالهیکی از رسان .است

وب باشد. های خبری میه است وب سایتچشمگیری داشت
در قالب  که هستند هاداده از اییافته ساختار مجموعه هاسایت
می شوند. مهم  داده نمایش هافیلم و گرافیکی تصاویر ها،متن
وب برخی از  .است اطالعات ارایه سایت وب هدف هر ترین
حظه ها و اطالع رسانی لحظه به لها با نمایش زنده رویدادسایت

 ,Zahedi) اندار زیادی را به سوی خود جذب کردهمخاطبان بسی

1389.) 

های به ها، شاید هیچ رسانههای متنوع رسانهدر میان گونه
رتباطی به ویژه های جدید ااری در پرتو فناوریاندازه خبرگز
ای و تعاملی ها و ابزارهای کم نظیر چند رسانهو قابلیتاینترنت 

آن، دچار تحول ساختاری و کارکردی نشده باشد. در دوران کنونی 
که به عصر اطالعات و جامعه اطالعاتی تعبیر می شود، نزدیکی 

ها( خبری )خبرگزاری هایی میان رادیو و تلویزیون و آژانسفناور
ها، ایجمله اینترنت و چند رسانه اطی ازهای نوین ارتببا فناوری
حوه استفاده، جذب هایی را در زمینه کارکرد سنتی، نچالش

ها به وجود آورده است ز محتوای آنمخاطب، شکل رسانه و نی
(Qouted Abdollahi nejad & Afkhami, 1392). 

خود را بر های ورزشی هم اکثر خدمات امروزه خبرگزاری
دهند. مشخص در آن ارائه می هایروی اینترنت و با آدرس

مطبوعاتی است که وظیفه آن  ـخبرگزاری یک سازمان خبری 
هایی است پیامجستجو، تحقیق، جمع آوری و تنظیم اطالعات و 

س این اخبار ها را در مرکزی انباشت کند و سپکه ضرورتا باید آن
ها، مراکز ها، رادیوها، تلویزیونروزنامهرا به مشتریان خود )

ها کند. بیشتر خبرگزاری...( ارسال  ها ودی، سفارتخانهاقتصا
 بخش ورزشی هم دارند.

های خبری زیادی وجود دارند در ایران نشریات و وب سایت
های خاص ورزشی ها اختصاص به ورزش و یا رشتهآن که برخی از

های خبری عمومی یات و وب سایتدارند و برخی دیگر نشر
اما  دهند.می تحت پوشش قرار هستند که مسائل ورزشی را هم

های خبری    وب سایت اخبار انتشار یافته در مطبوعات واینکه 
کمک  طرفانه بوده یا دارای سوگیری است و به ایجاد شایعاتبی
های خبری تا چه حد به سایتکند، اینکه مطبوعات و وبمی
بال     پردازی و تا چه حد به مسائل فنی مربوط به فوتحاشیه
ها در جهت ارتقای سطح فنی، پردازند، اینکه این رسانهمی

دارند یا به تبلیغ و ترویج فوتبال گام بر می اخالقی، درآمدزایی و
روز انتقادات و تعریف و اختالفات موجود دامن می زنند، به ب

کی از این ، حا کنند و ...تبال ملی کمک میدر فوجا تمجید نابه
توانند تاثیرات مثبت و خبری می هایاست که مطبوعات و سایت

  های ملی و نی در حوزه فوتبال خصوصا در عرصهمنفی گوناگو
ف از این پژوهش شناسایی و المللی داشته باشند که هدبین
 باشد.بندی این تاثیرات میاولویت

در  الزم هماهنگی حاضر ( اظهار داشت درحال3116قاسمی )
در  ورزشی و نهادهای هاسازمان و ملی گروهی هایرسانه میان

شود. نمیه مشاهد رسانه هاینقش برخی از کامل راستای استفاده
مشخص اندرکاران کامال دست برای هانقش این خود مواردی در

دند، انجام دا( 3115و علیزاده ) نیادر پژوهشی که فتحی .نیست
و  تلویزیون، و شصتو  رادیو درصد از پاسخ دهندگان نوزده
به  زدن دامندر  رسانه موثرترین را نشریات درصد هشت
ترین   مهم( 3111) دیکر .کردند اعالم فوتبال در خشونت
رسانی همگانی، اطالع را گروهی هایرسانه مثبت هاینقش
بیان   ورزشی،اخالق  اصالح و دوپینگ با مبارزه برای ازیبسترس

ورزش  پیشرفتو  رشد کمک به و علمی تحلیل مشکالت و
ای مثبتی که برای هنقشها در کنار رسانهوی اشاره کرد  برشمرد.

 مخرب و منفی داشته باشند.نقش هایی  توانندورزش دارند، می
 پراکنی شایعه ورزش عبارتند ازها بر مهمترین اثرات منفی رسانه

 بیش نمائی روحیه و بزرگ تضعیفنظمی، بی و اختالف ایجاد و

 )اغراق(. حد از

های ( در تحقیق خود برای رسانه3173) امیری و همکاران
گروهی کارکردهای مختلفی را از جمله کارکرد فرهنگ سازی، 

)کمک به ایجاد  کارکرد بیان، کارکرد ایجاد مشارکت اجتماعی
القای کارکرد ، کارکرد بسیج مردم، های اجتماعی(ها و نقشارزش

 کنترلظارت بر محیط )با کارکرد نفکر، کارکرد اطالع رسانی، 
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( 3173) همکارانبرشمردند. نتایج پژوهش افروزه و  و ...اخبار(، 
تلویزیون و اوطلبان برای ارتباط با ورزش از نشان داد بیشتر د
ها به رسانهکنند و به نظر آنان بیشترین توجه اینترنت استفاده می
ورزش همگانی، رسانی، نی و سپس به ترتیب، اطالعورزش قهرما
 بارفروش است.تشنج و در نهایت اخالق شی، ایجاد فرهنگ ورز

سه  تا 97 سالورزشی از  نشریات محتوای ( در تحلیل3113)
از  یا هاروزنامهتمامی  نتیجه گرفت تقریبا ،13سال  اول ماهه
مسئولین  ازیا  و کرده استفاده مشهور ورزشکاران نام و چهره
دند و بوکرده  انتقاد فوتبال مربیان و بازیکنان ها،تیم فوتبال،
درمیان ورزش  وکالن مهم امور قبال در روشن و شفاف سیاستی
در  ورزشی،های روزنامه اکثر رویکرد. نداشت وجود هاروزنامه
حصر  و حدبی انتقاد  یا و پرسپولیس و استقالل از هواداری قبال
 .بود خاصی مربی یا اهستفوتبالی از

در  ها( در رابطه با نقش رسانه3113کردی و همکاران )
در تحلیل « صفر و یک»فوتبال به مواردی از جمله وجود سیاست 

عدم وجود توانایی کافی در تعداد  خبرها در مطبوعات و رسانه ها،
ران و تحلیلگران ورزشی، عدم وجود قابل توجهی از خبرنگا

ماهنگ با منافع ملی، و محور بودن های مشخص و هسیاست
 ت ورزشی اشاره کردند.افراد غیر متخصص در نشریات و مطبوعا

شی با عنوان بررسی نقش مطبوعات و در پژوه (3116) کردی
ش ایران، دریافت بین وضعیت موجود رسانه های گروهی در ورز

های گروهورزش کشور در  های گروهی در توسعهو مطلوب رسانه
معلوالن و دانش آموزی، دانشجویی، کارگران،  ورزش همگانی،
 بارفروشهای تحقیق یافتهری وجود دارد. دابانوان تفاوت معنی

ماهه دوم ی سه ( با عنوان تحلیل محتوای نشریات ورزش3114)
های روزنامهدرصد تیترهای اول و دوم  79ن داد نشا 3114سال 

تیم ملی رسی به فوتبال اختصاص یافته بود، ورزشی مورد بر
 ملین فدراسیون فوتبال، و سرمربی تیم فوتبال ایران، مسئوال
ی مطالب را به خود اختصاص دادند. فوتبال بیشترین تیترها

امه های ورزشی بیشتر دارای     های اول روزنهمچنین تیتر
گیری لی تیترهای دوم از لحاظ جهتگیری منفی بوده وجهت
عنوان ورزش  با پژوهشی در (،0224هوم ) تر مثبت بوده اند.بیش
تهیه محتوا  منظور هاظهار داشت ب ژاپن، در گروهی هایرسانه و

روی  ورزش به گروهی هایرسانه مخاطب، بیشترجذب  برای
 .اندآورده

ها در تبلیغ و ترویج فوتبال در ه( به نقش رسان0224لی )
تیم ملی های رئال مادرید و لیورپول با دیدارهای دوستانه تیم

ها ها رسانهبازی کنگ اشاره کرد و اظهار داشت برایفوتبال هنگ
زمان و  دیدارروز  درباره هاکنگیهنگ که کردند ایجاد را فضائی
 .کردندمی صحبت هم با بازی

( در تحقیقی با عنوان نقش    0230دندی و همکاران )
هایی رفت تربیت بدنی و ورزش، نقشهای گروهی در پیشرسانه

ض گذاری و جذب مخاطب، جذب حامیان از جمله قابلیت در معر
های فعالیتبرابر جهت شرکت بانوان در  هایمالی، ایجاد فرصت
ای و حرفهورزش، ایجاد شهرت برای ورزشکاران تربیت بدنی و 
 ها برشمردند.... را برای رسانه

های سایته نقش مهم مطبوعات و وبدر مجموع با توجه ب
تعامالت ها و ها، ایجاد نگرشانتقال ارزشرسانی، ری در اطالعخب

ها به رسانهها و همچنین افزایش توجه و رسانهروزافزون ورزش 
ترین هزینهترین و پرفوتبال در ایران پرطرفدارفوتبال و اینکه 
و با  آیدمیای ترین ورزش به حساب چنین رسانهورزش و هم

حوزه ها در فی مختلفی که رسانهمثبت و من توجه به تاثیرات
ت و شناختوانند داشته باشند، تبال ملی میفوتبال از جمله فو

های سایتوبثیرات مثبت و منفی مطبوعات و ابندی تاولویت
ایران، امری ضروری اسالمیی جمهوریخبری در حوزه فوتبال مل

 رسد.به نظر می
                   

 روش تحقیق
دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع  این تحقیق برحسب

   همچنین بر حسب روش تحقیق، از نوع  .کاربردی است
ها، میدانی   نظر روش گرداوری دادهپیمایشی و از  یفی ـتوص
 باشد.می

 گروه تشکیل شده است: 1جامعه آماری این پژوهش از 

مسئولین فدراسیون فوتبال: شامل اعضای هیئت  .3
 6عضو اصلی و  4)، اعضای کمیته رسانه ( نفر 7)رئیسه 

 .(نفر30) روسای سایر کمیته ها( عضو مشورتی
ل: شامل مدیریت ورزشی و فوتبا صاحب نظران حوزه .0

ر تهران در های دولتی شهاعضای هیئت علمی دانشگاه
 ریزی در ورزش که سابقه کار اجراییرشته مدیریت و برنامه

 . اندیا پژوهشی در حوزه فوتبال داشته

ل: شامل ای فوتباب نظران و کارشناسان رسانهصاح .1
های گروهی که حوزه کارشناسان و اصحاب رسانه

 .باشدصصی آنها فوتبال میتخ
مورد اول به صورت کل شمار و در مورد  0گیری در نمونه
 390و از مجموع نمونه گیری در دسترس انجام شد  هسوم به شیو

های آماری از نمونه پرسشنامه پخش شده در میان هر سه گروه
 3اده شد. در شکل پرسشنامه قابل استفاده بازگشت د 313تحقیق 

ر سه گروه های پخش شده و دریافت شده از هامهتعداد پرسشن
 شود.نمونه آماری مشاهده می
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 تعداد پرسشنامه های پخش شده و دریافت شده از نمونه های آماری تحقیق  .1جدول 
 های دریافتیپرسشنامه های پخش شدهپرسشنامه های تحقیقعنوان نمونه

 31 10 مسئولین فدراسیون فوتبال

 09 52 ریت ورزشی و فوتبالصاحب نظران مدی

 73 322 ای فوتبالکارشناسان رسانه

 313 390 جمع

 
ها در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ابزار گردآوری داده
نفر از اساتید حوزه مدیریت ورزشی تایید  31بود که روایی آن را 

نمودند و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و 
  برای آن بدست آمد. 15/2آلفای  ضریب

بخش اول پرسشنامه مربوط به اطالعات جمعیت شناختی 
، جنسیت، تحصیالت، عنوان و رشته تحصیلی همچون سن
سوال مربوط به تاثیرات مثبت  02ها، و بخش دوم شاملآزمودنی
های سایتوط به تاثیرات منفی مطبوعات و وبسوال مرب 30و 

یرات مثبت و منفی مطبوعات ی بود. تاثخبری در حوزه فوتبال مل
ای و مصاحبه با استفاده از مطالعات کتابخانه های خبریو سایت

گذاری فوتبال و رسانه تعیین شدند. ارزشبا صاحبنظران حوزه 
 ارزشی لیکرت انجام گرفت.  4ها بر اساس مقیاس پاسخ

های آماری تحقیق از نرم افزار برای تجزیه و تحلیل داده
SPSS 18  و برای رسم نمودارها از نرم افزارExcel 2010 
 اسمیرنف  ـ با توجه به اینکه نتایج آزمون کلوموگروف استفاده شد.
 

باشند، از های تحقیق دارای توزیع نرمال نمی. دادهنشان داد
 های ناپارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده شد.آزمون
 

 یافته های تحقیق
 313عیت شناختی نشان داد، مجموع بررسی ویژگی های جم

 02درصد( مرد و 9/15نفر ) 333نفر نمونه آماری این پژوهش را 
اند. همچنین رشته تحصیلی درصد( زن تشکیل داده 1/34نفر )
 31ی، های تحقیق مدیریت ورزشدرصد( از نمونه 9/06نفر ) 14
 5/61نفر ) 11و  های تربیت بدنیدرصد( سایر گرایش 7/7نفر )
    مشاهده  0طور که در شکل ها بود. هماند( سایر رشتهدرص
 52تا  12های آماری تحقیق را افراد بین شود، بیشتر نمونهمی
 1/10نفر ) 51اند. همچنین، درصد( تشکیل داده 4/56سال )

 درصد( دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند.
یرات مثبت و منفی مطبوعات و در بخش آمار استنباطی تاث

 های خبری با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند.تسای

 های تحقیقهای سنی و تحصیالت نمونهتوصیف ویژگی .2جدول 
 درصد فراوانی های سنیگروه درصد فراوانی تحصیالت

 3926 01 سال 12کمتر از  720 30 دیپلم

 5624 63 سال 52تا  12 3621 00 فوق دیپلم

 3621 00 سال 42تا  52 1021 51 لیسانس

 0325 01 فوق لیسانس
 3723 04 سال 42باالی 

 3721 06 دکتری

 322 313 جمع 322 313 جمع

 

 تاثیرات مثبت و منفی مطبوعات
نتایج آزمون فریدمن نشان داد بیشترین تاثیرات مثبت  

مطبوعات در فوتبال ملی ایران به ترتیب عبارتند از: تاثیر رسانه در 
ت نگرش مثبت مردم تاثیر رسانه در تقوییج فوتبال، تبلیغ و ترو

ی، تاثیر رسانه در جذب هواداران،        ملنسبت به فوتبال 
فوتبال ملی.  هواداران برای تعلق حس ایجادرسانی، و اطالع
 ملی   فوتبال در حوزه   کمترین تاثیرات مثبت مطبوعاتهمچنین 

 
های ورزشگاه ساخت و درکمک به طراحی تاثیررسانهعبارتند از: 
و  ورزشکاران فنی سطح ارتقای در کمک به تاثیر رسانه، استاندارد
تحلیل        و تاثیر رسانه در نقد، و های ملی فوتبالتیم مربیان
 مشکالت فوتبال ملی. طرفانهبی

به بندی عات توصیفی و نتایج آزمون فریدمن برای رتاطال
 آمده است. 1لی درشکلتاثیرات مثبت مطبوعات درحوزه فوتبال م
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 اطالعات توصیفی و رتبه بندی تاثیرات مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی  ایران بر اساس آزمون فریدمن .3جدول 

به
رت

 

 میانگین تاثیرات مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی
انحراف 

 معیار

 میانگین رتبه

 )آزمون فریدمن(

 13.50 0.82 4.08 ترویج فوتبالتاثیر رسانه در تبلیغ و  3
 12.56 0.85 3.94 ملی فوتبال به نسبت مردم مثبت نگرش در تقویت تاثیر رسانه 0
 12.50 0.95 3.91 تاثیر رسانه در جذب هواداران برای حضور در ورزشگاه ها در بازی های ملی 1
 12.27 0.78 3.88 یتاثیر رسانه در اطالع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در حوزه فوتبال مل 5
 11.84 1.00 3.82 فوتبال ملی هواداران برای تعلق حس تاثیر رسانه در ایجاد 4
 11.47 1.17 3.67 داوران فوتبال و قهرمانان پیشکسوتان، برای مردم احترام درافزایش تاثیر رسانه 6
 11.21 1.01 3.74 ها آن حل در تسریع فوتبال و کمک به مشکالت تاثیر رسانه در انعکاس 9
 11.11 0.99 3.64 تحلیل کارشناسانه اخبار مربوط به فوتبال تاثیر رسانه در 1
 11.43 0.95 3.59 در حوزه فوتبال موجود معضالت حل برای اساسی کارهای تاثیر رسانه در یافتن راه 7
 10.42 1.17 3.57 اخالق در ورزش فوتبال تاثیر رسانه در گسترش 32
 10.10 0.91 3.56 برای تیم های ملی فوتبال جذب حامیان مالی )خصوصی و دولتی( تاثیر رسانه در 33
 10.08 1.15 3.49 ملی درفوتبال ساالری شایسته گسترش در تاثیر رسانه 30
 10.07 1.28 3.47 طرفداران،  بازیکنان و مربیان فوتبال رفتار در اصالح تاثیر رسانه 31
 9.93 1.12 3.44 انه اخبار مربوط به فوتبال ملیتاثیر رسانه در انتقال بی طرف 35
 9.52 1.03 3.42 آن برای مناسب بودجه تخصیص و ملی فوتبال اهمیت از مسئولین در آگاهی رسانه تاثیر 34
 9.42 1.17 3.45 حمایت از قوانین موجود در حوزه فوتبال ملیتاثیر رسانه در  36
 9.36 1.11 3.36 دوپینگ در فوتبال با مبارزه برای سازی تاثیر رسانه در بستر 39
 8.88 1.11 3.30 مشکالت فوتبال ملی طرفانه بی تحلیل و تاثیر رسانه در نقد 31
 8.18 1.23 3.22 تیم های ملی فوتبال و مربیان ورزشکاران فنی سطح ارتقای در کمک به تاثیر رسانه 37
 6.76 1.21 3.01 ستانداردا های ورزشگاه ساخت و در کمک به طراحی تاثیر رسانه 02

 

 

 

 

 

 

 

تاثیرات منفی مطبوعات در حوزه فوتبال ملی نیز با استفاده از 
اطالعات توصیفی و  5در شکل آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. 

فی مطبوعات در نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی تاثیرات من
 حوزه فوتبال ملی نشان داده شده است. 

 

 اطالعات توصیفی و رتبه بندی تاثیرات منفی مطبوعات در حوزه فوتبال ملی  ایران بر اساس آزمون فریدمن .4 جدول
به

رت
 

 میانگین تاثیرات منفی مطبوعات در حوزه فوتبال ملی ایران
انحراف 

 معیار

 میانگین رتبه

)آزمون 

 فریدمن(

 7.35 0.99 4.36 ها در حوزه فوتبال ملی حاشیه به تاثیر رسانه در پرداختن بیش از حد 3

 7.25 1.03 4.25 در حوزه فوتبال ملی تاثیر رسانه در دامن زدن به اختالفات موجود 0

 7.15 1.07 4.21 واقعی در حوزه فوتبال ملی غیر و کذب اخبار تاثیر رسانه در انتشار 1

 7.14 1.90 4.27 در حوزه فوتبال ملی پراکنی ر شایعهتاثیر رسانه د 5

 6.86 0.99 4.16 غیرعادالنه در حوزه فوتبال ملی و نابجا تاثیر رسانه در بروز انتقادات 4

 6.59 0.94 4.14 آمیز در حوزه فوتبال ملی اغراق و نابجا تمجید و تاثیر رسانه در تعریف 6

 6.53 1.00 4.14 تیم های ملی فوتبال بازیکنان و مربیان در بین اختالف تاثیر رسانه در ایجاد 9

 6.16 1.04 4.02 فوتبال ملی معضالت و مشکالت در حد)اغراق( از بیش نمائی تاثیر رسانه در بزرگ 1

 6.14 1.08 4.02 ی فوتبال ملیها موفقیت در حد)اغراق( از بیش نمائی تاثیر رسانه در بزرگ 7

 5.91 1.15 3.91 وحیه بازیکنان و کادر فنی تیم های ملیر تاثیر رسانه در تضعیف 32

 5.88 1.04 3.93 در ورزشگاه ها خشونت به زدن تاثیر رسانه در دامن 33

 5.04 1.05 3.72 ها در حوزه فوتبال ملی موفقیت ارزش نمودن تاثیر رسانه در کمرنگ 30

 
 

 
 

 131 تعداد نمونه
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تن بیش پرداخنتایج آزمون فریدمن نشان داد تاثیر رسانه در 
اخبار  انتشار، ها، دامن زدن به اختالفات موجودحاشیه به از حد
و  نابجا بروز انتقاداتو  پراکنی،واقعی، شایعهغیر و کذب

ملی، به ترتیب به عنوان بیشترین  غیرعادالنه در حوزه فوتبال
ر حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند. تاثیرات منفی مطبوعات د
ها، دامن رنگ نمودن ارزش موفقیتمهمچنین تاثیر رسانه در ک
ا، و تاثیر رسانه در تضعیف روحیه هزدن به خشونت در ورزشگاه
های ملی فوتبال، به عنوان کمترین تیمبازیکنان و کادر فنی 

 تاثیرات منفی مطبوعات در حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند.
 

 های خبریسایتتاثیرات مثبت و منفی وب
 مثبت   تاثیرات  بیشترین  داد  انـنش  فریدمن  آزمون  نتایج
 

 
 
 

 
وب سایت های خبری در فوتبال ملی ایران به ترتیب عبارتند از: 

آگاهی بخشی مناسب در حوزه رسانی و ر اطالعدرسانه تاثیر 
تقوی طرفانه اخبار، قال بیتبلیغ و ترویج فوتبال، انتملی، فوتبال 
تحلیل  تاثیر رسانه درو  ملی، فوتبال به نسبت مردم مثبتنگرش 

ال. همچنین کمترین تاثیرات کارشناسانه اخبار مربوط به فوتب
 درتاثیر رسانه مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی عبارتند از: 

کمک به  استاندارد، هایورزشگاه ساخت و کمک به طراحی
و  های ملی فوتبالتیم و مربیان ورزشکاران فنی سطح ارتقای

ران،  بازیکنان و مربیان فوتبال. طرفدا رفتار اصالح در تاثیر رسانه
تاثیرات بندی ایج آزمون فریدمن برای رتبهاطاالعات توصیفی و نت

نشان  4شکل های خبری در حوزه فوتبال ملی در سایتبمثبت و
 است.داده شده 

 

 ت توصیفی و رتبه بندی تاثیرات مثبت وب سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی  ایران بر اساس آزمون فریدمناطالعا .5جدول

به
رت

 

 میانگین تاثیرات مثبت سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی
انحراف 

 معیار

 میانگین رتبه

 )آزمون فریدمن(

 13.37 0.85 3.84 وتبال ملیتاثیر رسانه در اطالع رسانی و آگاهی بخشی مناسب در حوزه ف 1

 11.98 0.97 3.57 تاثیر رسانه در تبلیغ و ترویج فوتبال 2

 11.91 1.00 3.51 تاثیر رسانه در انتقال بی طرفانه اخبار مربوط به فوتبال ملی 3

 11.69 1.00 3.46 ملی فوتبال به نسبت مردم مثبت نگرش در تقویت تاثیر رسانه 4

 11.42 1.19 3.41 کارشناسانه اخبار مربوط به فوتبالتحلیل  تاثیر رسانه در 5

 11.24 1.07 3.44 فوتبال ملی هواداران برای تعلق حس تاثیر رسانه در ایجاد 6

 11.16 0.95 3.42 تاثیر رسانه در جذب هواداران برای حضور در ورزشگاه ها در بازی های ملی 7

 11.14 1.12 3.42 ها آن حل در تسریع فوتبال و کمک به مشکالت تاثیر رسانه در انعکاس 8

 11.90 1.24 3.40 داوران فوتبال و قهرمانان پیشکسوتان، برای مردم احترام در افزایش تاثیر رسانه 3

 10.34 1.05 3.30 برای تیم های ملی فوتبال تاثیر رسانه در جذب حامیان مالی )خصوصی و دولتی( 11

 10.24 1.08 3.26 مشکالت فوتبال ملی فانهطر بی تحلیل و تاثیر رسانه در نقد 11

 10.13 1.00 3.25 در حوزه فوتبال موجود معضالت حل برای اساسی کارهای تاثیر رسانه در یافتن راه 12

 10.04 1.18 3.26 آن برای مناسب بودجه تخصیص و ملی فوتبال اهمیت از مسئولین در آگاهی رسانه تاثیر 13

 9.92 1.10 3.22 ز قوانین موجود در حوزه فوتبال ملیحمایت اتاثیر رسانه در  14

 9.77 1.24 3.21 اخالق در ورزش فوتبال تاثیر رسانه در گسترش 15

 9.61 1.16 3.16 ملی درفوتبال ساالری شایسته گسترش در تاثیر رسانه 16

 9.42 1.22 3.11 دوپینگ در فوتبال با مبارزه برای سازی تاثیر رسانه در بستر 17

 9.31 1.25 3.12 طرفداران،  بازیکنان و مربیان فوتبال رفتار در اصالح تاثیر رسانه 18

 8.91 1.30 3.09 تیم های ملی فوتبال و مربیان ورزشکاران فنی سطح ارتقای در کمک به تاثیر رسانه 13

 7.51 1.30 2.80 استاندارد های ورزشگاه و ساخت در کمک به طراحی تاثیر رسانه 21
 

 

 131 تعداد نمونه

 82.244 مربع کای

 11 درجه آزادی

 P 0.001میزان 
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های خبری در حوزه فوتبال ملی نیز با سایتتاثیرات منفی وب
اطالعات  6در شکل استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. 

فی توصیفی و نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی تاثیرات من
 حوزه فوتبال ملی نشان داده شده است.  های خبری درسایتوب

 

 رتبه بندی تاثیرات منفی سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی ایران بر اساس آزمون فریدمناطالعات توصیفی و . 6ل وجد

به
رت

 

 میانگین تاثیرات منفی سایت های خبری در حوزه فوتبال ملی ایران
انحراف 

 معیار

 میانگین رتبه

 )آزمون فریدمن(

 7.75 1.05 3.98 ها در حوزه فوتبال ملی حاشیه به اثیر رسانه در پرداختن بیش از حدت 1

 7.17 1.08 3.80 در حوزه فوتبال ملی پراکنی تاثیر رسانه در شایعه 2

 7.15 1.10 3.75 واقعی در حوزه فوتبال ملی غیر و کذب اخبار تاثیر رسانه در انتشار 3

 6.86 1.12 3.70 غیرعادالنه در حوزه فوتبال ملی و نابجا تاثیر رسانه در بروز انتقادات 4

 6.58 1.07 3.70 فوتبال ملی معضالت و مشکالت در حد)اغراق( از بیش نمائی تاثیر رسانه در بزرگ 5

 6.56 1.07 3.67 تیم های ملی فوتبال در بین بازیکنان و مربیان اختالف تاثیر رسانه در ایجاد 6

 6.42 1.21 3.61 در حوزه فوتبال ملی زدن به اختالفات موجود تاثیر رسانه در دامن 7

 6.14 1.11 3.55 آمیز در حوزه فوتبال ملی اغراق و نابجا تمجید و تاثیر رسانه در تعریف 8

 6.09 1.08 3.50 ی فوتبال ملیدرموفقیت ها حد)اغراق( از بیش نمائی تاثیر رسانه در بزرگ 3

 6.06 1.22 3.48 ه بازیکنان و کادر فنی تیم های ملیروحی تاثیر رسانه در تضعیف 11

 5.83 1.19 3.37 در ورزشگاه ها خشونت به زدن تاثیر رسانه در دامن 11

 5.83 1.19 3.35 ها در حوزه فوتبال ملی موفقیت ارزش نمودن تاثیر رسانه در کمرنگ 12

 

 

 

 

 
 

تاثیر رسانه در پرداختن بیش نتایج آزمون فریدمن نشان داد 
 واقعی، غیر و کذب اخبار انتشار پراکنی، شایعه ها، حاشیه به حداز

نمایی  نابجا، و تاثیر رسانه در بزرگ تاثیر رسانه در بروز انتقادات
به فوتبال ملی،  معضالت و مشکالت در )اغراق( حد از بیش
های خبری در سایتوان بیشترین تاثیرات منفی وبه عنترتیب ب

سانه در کمرنگ حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند. همچنین تاثیر ر
ها، و ا، دامن زدن به خشونت در ورزشگاههنمودن ارزش موفقیت
های ملی ف روحیه بازیکنان و کادر فنی تیمتاثیر رسانه در تضعی
های خبری در سایتوبکمترین تاثیرات منفی  فوتبال، به عنوان

 حوزه فوتبال ملی شناسایی شدند.

 بحث و نتیجه گیری
ات مثبت و منفی گوناگونی در حوزه توانند تاثیرها میرسانه
در  .باشند داشته یالمللنیب و یمل یهاعرصه در خصوصا فوتبال
           هایسایتو وبمطبوعات   منفی بت و مث تاثیرات   تحقیق این 

هوری اسالمی ایران، تعیین و  ر حوزه فوتبال ملی جمخبری د

 بندی شدند.رتبه 

اثیرات مثبت و منفی مطبوعات و توان گفت تطور کلی میبه 
های خبری در حوزه فوتبال ملی در بسیاری از موارد سایتوب

از  باشند.فقط در برخی از موارد متفاوت می شبیه به هم بوده و
های سایترات مثبت مطبوعات ووبتاثی جمله موارد تفاوت بین

طرفانه اخبار مربوط به وان به تاثیر رسانه در انتقال بیتخبری می
 مشکالتطرفانه بی تحلیل و تاثیر رسانه در نقدفوتبال ملی، و 
 های خبریاشاره کرد که در هر دو مورد سایتفوتبال ملی 

 بیشترینوضعیت بهتری نسبت به مطبوعات داشتند. همچنین 
 های خبری درسایتمیان تاثیرات منفی مطبوعات و وب اوتتف

دامن زدن به  تاثیر رسانهشود به حوزه فوتبال ملی مربوط می
در حوزه فوتبال ملی که در میان تاثیرات منفی  اختالفات موجود
های سایته دوم و در میان تاثیرات منفی وبمطبوعات در رتب

 خبری در رتبه هفتم قرار گرفت.
 

 131 اد نمونهتعد
 136.390 مربع کای
 19 درجه آزادی
 P 0.001میزان 
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میان تاثیرات مثبت مطبوعات و  اس نتایج تحقیق دربر اس
و ترویج فوتبال به های خبری تاثیر رسانه در تبلیغ سایتوب

این دهد اول و دوم قرار گرفت که نشان می هایترتیب در رتبه
 لی تبلیغ و ترویج فوتبال دارند.دو رسانه تاثیر به سزایی در 

ب هواداران برای و جذها در ترویج فوتبال ( به نقش رسانه0224)
( اظهار داشت 3191) ها اشاره کرد و سجادیحضور در ورزشگاه

های نقش مهمی در تبلیغ و ترویج بازی های گروهیرسانه
 تحقیقات المپیک داشته اند. بنابراین این بخش از نتایج تحقیق با

 باشد.همسو می (3191( و سجادی )0224) لی
گاهی بخشی مناسب در حوزه تاثیر رسانه در اطالع رسانی و آ

بی شد. )در میان در هر دو رسانه نسبتا باال ارزیا فوتبال ملی
های خبری رتبه اول و در بین تاثیرات سایتتاثیرات مثبت وب

( و 3111) کردی .(فتمثبت مطبوعات در رتبه چهارم قرار گر
( هم به نتایج مشابهی در زمینه تاثیر 3173) امیری و همکاران

 اطالع رسانی دست یافتند. رسانه در

تاثیر رسانه در نقد و تحلیل بی طرفانه مشکالت فوتبال ملی، 
در میان تاثیرات مثبت مطبوعات در حوزه فوتبال ملی در رتبه 

های خبری در رتبه سایتهجدهم و در میان تاثیرات مثبت وب
     توان گفت نقش مطبوعات ویازدهم قرار گرفت. بنابراین می

طرفانه به ویژه مطبوعات در نقد و تحلیل بی های خبریسایتوب
نسبتا کمرنگ بوده است که از این نظر نتایج تحقیق با نتایج 

مطبوعات طرفانه در ( که به نبود نقد بی3113) تحقیق بارفروش
شود اساس پیشنهاد میباشد. برایناشاره کرده بود، همسو می

و انتقادات خود  هاهای خبری در تحلیلسایتو وب مطبوعات
نسبت به مسائل مختلف فوتبال ملی جانب اعتدال را رعایت کنند 

    انتشار اخبار، و با نقد و تحلیل  و بدون هرگونه سوگیری در
طرفانه مشکالت فوتبال ملی، در راستای پیشرفت فوتبال ملی بی

 گام بردارند.

تاثیر رسانه در جذب حامیان مالی در میان تاثیرات مثبت 
              مطبوعات در رتبه یازدهم و در میان تاثیرات مثبت 

دهد قرار گرفت که نشان می های خبری در رتبه دهمسایتوب
های خبری تاثیر چندان زیادی در جذب سایتمطبوعات و وب
دندی و اند. های ملی فوتبال نداشتهتیم حامیان مالی برای

در ورزش را  امیان مالی( تاثیر رسانه در جذب ح0230) همکاران
های گروهی برشمردند که های مهم رسانهبه عنوان یکی از نقش

 از این نظر نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق دندی و همکاران
تواند مربوط به میباشد. البته دلیل این تفاوت ( متفاوت می0230)

های مورد مطالعه در دو تحقیق باشد چرا که در ماهیت رسانه

( رسانه اصلی مورد مطالعه 0230) یق دندی و همکارانتحق
بودن و امکان پخش بینندهتلویزیون به دلیل پر تلویزیون بود.

مسابقات فوتبال قابلیت بسیار باالتری برای جذب حامیان مالی 
 .فراهم می آورد

ی و نتایج تحقیق نشان داد تاثیر رسانه در کمک به طراح
میان تاثیرات مثبت مطبوعات و  درهای استاندارد ساخت ورزشگاه

های خبری در حوزه فوتبال ملی در رتبه آخر قرار دارد. سایتوب
و  ورزشکاران فنی سطح ارتقای همچنین تاثیر رسانه در کمک به

های ملی فوتبال در میان تاثیرات مثبت هر دو رسانه تیم مربیان
عات و توان گفت مطبوگرفت. بنابراین میدر رتبه نوزدهم قرار 

در کمک به طراحی و ساخت  های خبری تاثیر زیادیسایتوب
سطح فنی  های استاندارد و همچنین کمک به ارتقایورزشگاه

ارند که در این راستا های ملی فوتبال ندورزشکاران و مربیان تیم
های هایی در مورد ساخت ورزشگاهگزارششود پیشنهاد می
ارد های استاندا ورزشگاهاخل کشور و مقایسه آن بفوتبال در د

منتشر شود.  های خبریسایتخارج از کشور در نشریات و وب
های بخشتوانند های خبری میسایتهمچنین مطبوعات و وب

ها فقط به که در آن ویژه کارشناسی را به محتوای خود اضافه کنند
 مسائل فنی فوتبال پرداخته شود.

نگ را جزو کاهش دوپی ( نقش مطبوعات در3116) قاسمی
عات در توسعه ورزش کشور در    های مطبومهمترین نقش

ر تحقیق حاضر تاثیر اما د، های فرهنگی اجتماعی برشمردمولفه
سازی برای مبارزه با های خبری در بسترسایتمطبوعات و وب

دوپینگ نسبتا پایین ارزیابی شد و در میان تاثیرات مثبت 
قرار گرفت.  ه هفدهمهای خبری در رتبسایتوعات و وبمطب

شود در رابطه با دوپینگ و اثرات و عوارض بنابراین پیشنهاد می
  قانونی و جسمانی ناشی از آن مطالب بیشتری در مطبوعات و 

 های خبری منتشر شود.سایتوب

های خبری در سایتمیان تاثیرات منفی مطبوعات و وب در
به      از حدتاثیر رسانه در پرداختن بیش حوزه فوتبال ملی، 

 ،ها، در هر دو رسانه باالترین رتبه را به خود اختصاص دادحاشیه
همچنین تاثیر رسانه در شایعه پراکنی  و انتشار اخبار کذب و غیر 

ها بودند ملی از دیگر تاثیرات منفی رسانه واقعی در حوزه فوتبال
های خبری سایتهم در وب که میزان آن ها هم در مطبوعات و

( به نتایج مشابهی دست یافت و 3111) کردیرزیابی شد. باال ا
های منفی ها را جزو نقششایعه پراکنی و پرداختن به حاشیه

شود خبرنگاران، رزش برشمرد. بنابراین پیشنهاد میها در ورسانه
های خبری تمرکز خود ناسان، و مسئوالن مطبوعات و سایتکارش

ملی معطوف نمایند، از  را بیشتر بر مسائل فنی و کلیدی فوتبال
پرداختن بیش از حد به حاشیه دوری نموده و با جلوگیری از 
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 اند مانعق که از منابع نا معتبر تهیه شدهانتشار اخبار غیر موث
 .شایعه پراکنی در فوتبال ملی شوند

های خبری در سایتمطبوعات و وبکمترین تاثیرات منفی  
ها نمودن ارزش موفقیت سانه در کمرنگتاثیر رفوتبال ملی نیز، 
تاثیر ها، و در ورزشگاه دامن زدن به خشونت، در حوزه فوتبال ملی
 های ملیروحیه  بازیکنان و کادر فنی تیمرسانه در تضعیف 
-سایتمیان تاثیرات منفی مطبوعات و وب شناسایی شدند که در

های دهم تا دوازدهم قرار گرفتند. های خبری به ترتیب در رتبه
اوتی دست یافت و گزارش کرد ( به نتایج متف3111) کردی
روحیه و کمرنگ نمودن ارزش ها تاثیر زیادی در تضعیف رسانه
 بر اساس تحقیق فتحی نیا و علیزادهها دارند. همچنین موفقیت
دهندگان مطبوعات را ( شصت و هشت درصد از پاسخ3115)

کرده  اعالم فوتبال در خشونت به زدن دامندر  رسانه موثرترین
در دامن ست که در تحقیق حاضر تاثیر رسانه ا بودند، این در حالی

ر بین تاثیرات منفی مطبوعات و ها دزدن به خشونت در ورزشگاه
 های خبری در رتبه یازدهم قرار گرفت. سایتوب

های خبری سایتتوان نتیجه گرفت مطبوعات و وبمی نهایتا

و ترویج فوتبال، انتقال  تبلیغرسانی، اطالعهایی چون در زمینه
 ملی،فوتبال به  نسبت مردم مثبت نگرش تقویتطرفانه اخبار، بی

ب ، جذهوادارانبرای  تعلق حس ایجادتحلیل کارشناسانه اخبار، 
و  فوتبال،مشکالت انعکاس ها، هواداران برای حضور در ورزشگاه

، داوران فوتبالو  قهرمانانپیشکسوتان،  برای مردم احترام افزایش
هایی اند، اما در زمینهداشتهاثیرات مثبتی در حوزه فوتبال ملی ت

اخبار  انتشار، پراکنیشایعهها،  حاشیهبه  حدپرداختن بیش از  چون
نابجا، دامن  بروز انتقادات و تعریف و تمجید واقعی،غیر و کذب

و  مشکالت، حد در از بیشنمایی بزرگ، زدن به اختالفات موجود
 های ملی فوتبالتیم ر بین بازیکنان و مربیاند اختالف ایجاد
شود اند که پیشنهاد میت منفی در حوزه فوتبال ملی داشتهتاثیرا

های خبری در جهت حفظ و افزایش سایتوب ومطبوعات 
دسته از تاثیرات  تاثیرات مثبت در حوزه فوتبال ملی به ویژه آن

زیابی شدند ارتر ها نسبتا پایینها در این رسانهنآمثبتی که میزان 
اندرکاران رسانه ها و فوتبال ملی در گام بردارند و همچنین دست

رسانه در حوزه فوتبال  جهت کاهش میزان تاثیرات منفی این دو
 های ویژه اتخاذ کنند.ملی سیاست
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