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هاي آنالين كشور  ترين خبرگزاري تحليل محتواي اخبار پرمخاطب

 اينچئون با نگاهي ويژه به ورزش بانوان 2014هاي آسيايي  از بازي

 **، زهرا عموزاده*، دكتر مهدي سليمي*دكتر محمد سلطان حسيني
 

 چكيده

ي هـا  يبازي آنالين كشور در ها يخبرگزار نيتر پرمخاطبهش حاضر به تحليل محتواي اخبار پژو
خبر  1609بر ورزش بانوان پرداخته است. جامعه آماري مشتمل بر  ديتأكاينچئون با  2014آسيايي 

هـاي آسـيايي    آنالين در دوره زماني بازي مخابره شده از سوي سه خبرگزاري ايسنا، تابناك و خبر
خبر به دست آمـده   156آنالين  و براي خبر 214، براي تابناك 266ده و تعداد نمونه براي ايسنا بو

اي استفاده شده كه واحدهاي تحليل  ساخته است. براي گردآوري اطالعات از برگه كدگذاري محقق
 76/53دهد كه خبرگـزاري ايسـنا بـا سـهم      ها نشان مي بندي كرده است. يافته مقوله دسته 7را در 

درصـد   61/13هاي آسيايي منتشر كرده و از ميان كل اخبار،  درصد، بيشترين خبر را در مورد بازي
  دو حاكي از آن است كه بين تعداد مـدال كسـب   آن مربوط به بانوان بوده است. نتايج آزمون خي

 شده از سوي بانوان و ميزان توجه به آنان به عنوان شخصيت اصلي خبر تفاوت معنـاداري وجـود  
هـاي   ها در بـازي  درصد از كل مدال 07/28درصد از كل ورزشكاران و  57/20كه   دارد؛ در حالي

درصد از خبرها، شخصيت اصلي را شـامل   32/11آسيايي متعلق به بانوان بوده است، آنان تنها در 
 شوند. مي
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 مقدمه

شود، بـه دليـل فضـاي     دوران كنوني كه به عصر اطالعات و جامعه ارتباطي تعبير مي در

ها در  است، قدرت رسانه  هاي ديجيتالي به وجود آورده جديدي كه ظهور گسترده رسانه

(سـاداتي،   ازپـيش مشـهود اسـت    هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ورزشي بـيش  زمينه

ـ هاي ديجيتال هنوز تعريف مشخصي در كشـور ندار  رچند رسانهه). 113، ص 1393 د، ن

هـاي نـوين    وريفنـا هـا بـا    به عقيده برخي از كارشناسان، امـروزه نزديكـي خبرگـزاري   

هاي آناليـن   ها، باعث شده است كه خبرگزاري اي رسانه ارتباطي؛ ازجمله اينترنت و چند

ل در حـوزه فنـاوري اطالعـات و    هـاي ديجيتـا   ترين اشكال رسـانه  عنوان يكي از مهم  به

هـاي اخيـر،    ). در سال104، ص 1392نژاد و افخمي،  (عبداللهي ارتباطات شناخته شوند

هاي اجتماعي در  جذابيت مسابقات ورزشي، محبوبيت ورزش را به عنوان يكي از پديده

ها نيز كه به طور معمول، به پوشـش   ) رسانه1387(قاسمي،  جوامع افزايش داده است و

براي جـذب بيشـتر مخاطـب بـه ورزش روي      پردازند، ضوعات مورد عالقه مردم ميمو

ها  چه بيشتر بين ورزش و رسانه همين مسئله، موجب ارتباط هر )2005، 1اند (هوم آورده

ناپذير از ورزش نقـش مـؤثري در    عنوان بخشي جدايي هاي گروهي به  شده است. رسانه

رين وظيفه آنها در اين زمينه، توسعه ورزش اسـت  ت كنند، و درواقع مهم رونق آن ايفا مي

هاي آنالين به عنـوان بخشـي از سـاختار     ). در اين ميان نقش خبرگزاري1389(قاسمي، 

و  الگوسـازي از ورزشـكاران موفـق   براي تـرويج ورزش،  و محتواي آنها  ها نوين رسانه

 د بسيار مهـم ننگيزه كنامروز ايجاد ا هاي نسلد در نبتوان اي كه گونه  بهرويدادها  انعكاس

هـا   و رسانه )1386(شكراني، اجتماعي ـ فرهنگي است  اي  ورزش، پديدهكه  از آنجا  است.

داراي جايگاهي هستند كه جريانات فرهنگـي ـ اجتمـاعي و اشـكال متفـاوت هنـري و       

) 139 ، ص1391، و همكـاران  يابند (كرمي دوانند و توسعه مي نمادين از طريق آنها ريشه مي

هاي گروهي نيز به عنوان تكنيكي براي شناخت اجتمـاع   تحليل محتواي رسانه طرفي، و از

گيـرد، از طريـق تحليـل محتـواي يكـي از پركـاربردترين        و فرهنگ مورد استفاده قرار مي
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 v151...  هاي آنالين كشور ترين خبرگزاري تحليل محتواي اخبار پرمخاطب

 

هـا تـا چـه انـدازه      توان پي برد كـه ايـن رسـانه    ها مي هاي ديجيتالي يعني خبرگزاري رسانه

 اند. ورزش كشور تحقق بخشيده رسالت خود را در قبال توسعه

هاي جمعي در توسعه چهار مؤلفه اصلي ورزش كشور؛ يعني تربيتـي، همگـاني،    رسانه

). ورزش تربيتي يا ورزش مـدارس  1387اي و قهرماني نقش بسزايي دارند (قاسمي،  حرفه

شـود (يوسـفي    ها پيگيري مي ها به توليت مدارس، مؤسسات آموزشي يا دانشگاه و دانشگاه

هـاي   )؛ و ورزش همگاني با هدف افزايش مشاركت تمام گروه46، ص 1393همكاران، و 

اجتماعي، سالمت عمومي و فراهم كردن تكثرگرايي ورزشـي، تفريحـات سـالم و ورزش    

اي  ). ورزش حرفـه 166، ص 1386گذاري شـده اسـت (روشـندل اربطـاني،      تفريحي پايه

هـا،   زايي و مشـاغل ورزشـي، ليـگ   ها، خريـدوفروش بازيكنـان باشـگاهي، درآمـد     باشگاه

) 1391شـود (قاسـمي و همكـاران،     ها را شـامل مـي   ها و مديران باشگاه زيرساخت باشگاه

هـا و   آور اسـت و فدراسـيون   مؤلفه آخر نيز ورزش قهرماني است كه همـان ورزش مـدال  

). بـا  33، ص 1394نرمـي و همكـاران،    كنند (عرب هاي ورزشي براي آن تالش مي هيئت

هـا در توسـعه متـوازن ايـن چهـار مؤلفـه ورزش، نتـايج اكثـر          هميت نقش رسـانه وجود ا

ها حاكي از اين است كه در گسترش چهار مؤلفه اصـلي ورزش كشـور اخـتالف     پژوهش

اي و  هـاي حرفـه   هاي جمعي در مورد ورزش داري وجود دارد و بيشتر محتواي رسانه معنا

زنـان نيـز از ايـن مسـئله مسـتثنا       ). ورزش27ـ  28، صص 1389قهرماني است (قاسمي، 

اي و  هاي حرفـه  هاي ورزشي با رويكرد زنان، سهم مؤلفه كه در بين مؤلفه طوري  نيست، به

ــي،    ــامي و مالئ ــت (ام ــوده اس ــتر ب ــاني بيش ــدگاه  22، ص 1392قهرم ــين از دي ). همچن

هاي جمعي در ترغيب بانوان بـه   صاحبنظران حوزه رسانه و ورزش، در حال حاضر، رسانه

اي نقش بسيار ضـعيفي دارنـد    تر در ورزش همگاني، تربيتي، قهرماني و حرفه حضور فعال

). اين در حـالي اسـت كـه ورزش زنـان از     46، ص 1391(مهدويان مشهدي و همكاران، 

تواند نظام فرهنگـي جامعـه    بارزترين نمودهاي فرهنگي هر جامعه است و غفلت از آن مي

هاي اصـلي   ). متأسفانه عالوه بر پوشش نابرابر مؤلفه1381را با مشكل مواجه كند (گائيني، 

تـوجهي بـه    ها حاكي از پوشش بسيار اندك ورزش بانوان و كـم  ورزش زنان؛ نتايج پژهش

سـابقه   ورزشـكاران زن آمـار بـي    كه هـر چنـد امـروزه    چنان هاست اين موضوع در رسانه
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انـد،   جاي گذاشـته مشاركت در مسابقات ورزشي و ثبت ركوردهاي خوب را از خود به 

، 1ها را مـنعكس نكـرده اسـت (فينـك    اندازه الزم اين پيشرفت  بهاي هنوز پوشش رسانه

ــوكي331، ص 2015 ــاران،  2؛ ك ــين 203، ص 2013و همك ). 38، ص 2009، 3و المپك

اند كه ورزشـكاران زن در كشـورهاي مختلـف، پوشـش     پژوهشگران همواره نشان داده

، 2008و همكـاران،   4هاي نوشتاري (پـرات ود در رسانهكمتري نسبت به همتايان مرد خ

، 2011و همكـاران،   5هـاي تصـويري (كيپـل    )، رسانه38، ص 2009و المپكين،  34ص 

و  6هـاي جديـد (بـرچ    ) و حتـي رسـانه  203، ص 2013و كوكي و همكـاران،   137ص 

) 477، ص 2009و همكــاران،  9و كــين 2011، 8و ايگلمــن 7؛ كالويــو2012همكــاران، 

ي بـراي ورزش بـانوان امـري ضـروري     ا رسـانه پوشش  كه  يصورت دراند.  يافت كردهدر

ي زنـان بـه ورزش و   منـد  عالقـه ي گروهي، نقـش بسـيار مهمـي در    ها رسانهاست زيرا 

نسبت به ورزش زنان و ميزان پيشرفت آنـان   ها دگاهيدي و گسترش رسان اطالعهمچنين 

 ).46، ص 1393(يوسفي و همكاران،  كنند يم فايادر آينده 

 اي كمتر ورزش بانوان را ميـزان حضـور كمتـر    برخي از پژوهشگران دليل پوشش رسانه

، 1391داننـد (كرمـي و همكـاران،     مي مردان به نسبت مسابقات ورزشي ها و فعاليت در زنان

)، به همين دليل در پژوهش حاضر، خبرهاي ورزشـي سـه خبرگـزاري پرمخاطـب     139 ص

اينچئـون كـه بـا     2014هـاي آسـيايي    در دوره برگـزاري بـازي  اليـن  آن ايسنا، تابناك و خبـر 

كـاروان  تحليل قرار گرفت. شايان ذكر است كـه  مورد  درخشش بانوان كشورمان همراه بود،

و  دسـت يافـت   عنـوان پنجمـي   بهجمهوري اسالمي ايران در اين دوره از مسابقات  يورزش

هـاي   اين موفقيت داشتند. پژوهش مدال نقش بسزايي در كسب 16بانوان كشورمان با كسب 

هـاي   انـد، امـا در مـورد خبرگـزاري     كـرده  هـا  رسانهمختلفي اقدام به بررسي تحليل محتواي 

هاي محدودي انجام شده است. از طرفـي،   آنالين، بخصوص در بخش ورزشي آنها پژوهش

مچنـان بـا   تغيير و اصالحي داشـته و يـا ه   ها يخبرگزاربراي آگاهي از اينكه آيا محتواي اين 

ـ ا، نيـاز بـه تكـرار    پردازند يممحتوايي مشابه با گذشته به انعكاس خبرهاي ورزشي   گونـه  ني
                                                      

1. Fink       2. Cooky       3. Lumpkin 

4. Pratt       5. Caple        6. Burch 

7. Clavio      8. Eagleman     9. Kian 
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ي زماني متفاوت وجود دارد. همچنين با توجه بـه افـزايش روزافـزون    ها دورهها در  پژوهش

هـاي آسـيايي و بـا     المللي، بخصـوص در بـازي   حضور بانوان ورزشكار در سطح ملي و بين

ها، پژوهش حاضر بـه دنبـال پاسـخگويي     ج درخشان بانوان در اين دوره از بازيتوجه به نتاي

ها بوده اسـت؟ و آيـا    به اين سؤاالت است كه آيا پوشش اخبار بانوان متناسب با اين موفقيت

هاي آسيايي، ميـزان   ميزان حضور بانوان (به عنوان ورزشكار) در مقايسه با آقايان در بازيبين 

ميزان توجه به هر كدام به عنوان شخصيت اصلي، تفـاوت معنـاداري    كسب مدال و همچنين

هـاي ورزش بـانوان    ها از لحاظ پوشش مؤلفـه  وضعيت محتواي اين خبرگزاريوجود دارد؟ 

اي، قهرماني، تربيتي و همگاني) بخصوص ورزش همگاني و تربيتـي بـه عنـوان زيـر      (حرفه

 ؟استه ) چگون1387اي (قاسمي،  بناي ورزش قهرماني و حرفه

 پيشينه پژوهش

در تحليل محتواي بخش ورزشـي مطبوعـات سراسـري بـه     )، 1393يوسفي و همكاران (

درصد از اخبار، جنسيت موضوع خبر مربـوط بـه    9/2اين نتيجه دست يافتند كه تنها در 

مستقيم مـرتبط بـا    صورت بهدرصد از اخبار جنسيت موضوع خبر  86بانوان بوده و در 

) نيـز بـه   1392) و عليشـاهي و همكـاران (  1392اسمي و همكاران (آقايان بوده است؛ ق

) بـا هـدف   1391در پژوهش ديگري، كرمي و همكـاران ( اند.  نتايج مشابهي دست يافته

نشان دادند كـه در  هاي ورزشي تلويزيون با رويكرد ورزش بانوان  تحليل محتواي برنامه

 ماني بيشتر بوده است.هاي ورزشي با رويكرد زنان سهم مؤلفه قهر ميان مؤلفه

) نيـز حـاكي از ايـن اسـت كـه      2012و همكـاران (  پوريلع فرضهاي  نتايج پژوهش

ي عمومي در شرايط كنوني، نقش بسيار انـدكي در توسـعه ورزش بـانوان ايفـا     ها رسانه

ي جمعي بايد نقش قابـل تـوجهي   ها رسانهدر شرايط مطلوب، اين  كه  يحال در، كنند يم

) در پژوهشـي بـا   2011( 1همچنـين كـين و كالويـو   ه داشته باشـند.  در اين زمينه برعهد

 2تايمز، يواس اي تودي آنجلس تايمز، نيويورك  لس هاي خبرگزاريهدف نحوه گزارش 

، در مورد تنيس مـردان و زنـان نشـان    3و فاكس اسپورت ESPNهاي اينترنتي  و سايت
                                                      

1. Clavio       2. USA Today       3. Fox sports 



154 v 1395 زمستان) / 88(پياپي  4سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

شمرند و قـدرت   وچك ميگرايي ورزشكاران زن را ك ها، ورزش دادند كه اين خبرگزاري

) نيــز بــا تحليــل محتــواي خبرهــاي 2013( 1جيوگيــوليداننــد.  مردانگــي را برتــر مــي

بـه ايـن نتيجـه     ،لندن 2012ي در هنگام برگزاري مسابقات المپيك الملل نيبي ها روزنامه

ي وجود دار امعنبر اساس جنسيت تفاوت  ها روزنامهدست يافت كه بين تعداد اخبار در 

اد اخبار مربوط به مردان بيشتر از تعداد اخبار مربوط به زنان اسـت. صـادقي   دارد و تعد

) نيز در پژوهشي با هدف بررسي تطبيقي ساختار و محتواي اخبار ورزشـي  1389مقدم (

درصـد از اخبـار    8/3ي ايرنا، ايسنا، فارس و مهـر؛ نشـان داد كـه تنهـا در     ها يخبرگزار

هاي ديگر اين پـژوهش   همچنين تحليل .استجنسيت موضوع خبر مربوط به زنان بوده 

خبـر اسـت و    هـا  يخبرگـزار درصـد از سـبك مطالـب ايـن      58حاكي از اين است كه 

ي خبـري تـازگي، شـهرت و    ها ارزشهاي بعدي قرار دارند.  مصاحبه و گزارش در رتبه

 اند. برخورد نيز به ترتيب بيشترين فراواني را داشته

 شناسي پژوهش روش

از لحاظ استراتژي، توصيفي، از لحـاظ نـوع هـدف، كـاربردي و از     روش تحقيق حاضر 

بـا دهدكه ميامكانمحتوا به پژوهشگرتحليلروش تنظر مسير اجرا، تحليل محتواست

وبپـردازد طول زمـان درآنمحتواي تغييراتمطالعهبهمعيناي دورهرسانه درمطالعه

در ).1376ينگـر، ترجمـه رسـتمي،    يابـد (ب دستاطالعاتازجالبيگاه نيز به مجموعه

با نوعي عينيـت  تحقيقتمام واحدهايدريكسانطور به ارتباطيهاي پياممحتوا تحليل

شود، تكرارپژوهشاگركهاستآنبيانگرروشايندر وجود عينيت دشوند ميمطالعه

شـود. در ايـن پـژوهش بـراي تعيـين       آماري تأييـد مـي  هاي اساس دادهصحت نتايج بر

جامعه آماري ايـن پـژوهش را كـل    ريب عينيت از آزمون اسكات استفاده شده است. ض

هـا از تـاريخ    هاي آسيايي كه در بازه زماني برگزاري ايـن بـازي   خبرهاي مربوط به بازي

در بخـش ورزشـي سـه خبرگـزاري پرمخاطـب ايسـنا،        12/7/1393لغايت  28/6/1393

 10دهند. ايـن سـه خبرگـزاري در ميـان      ياند، تشكيل م تابناك و خبر آنالين منتشر شده
                                                      

1. Giuggioli 
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اند، قرار دارنـد. در مجمـوع    معرفي شده 1خبرگزاري برتر ايران كه از سوي سايت الكسا

هاي آسيايي بود كـه   خبر مربوط به بازي 1609خبر ورزشي در اين بازه زماني،  3047از 

اي آسـيايي،  هـ  دهد. از اين تعداد خبـر از بـازي   جامعه آماري اين پژوهش را تشكيل مي

خبـر آسـيايي در    263خبـر در سـايت تابنـاك و     481خبر در سايت خبري ايسنا،  865

كه با استفاده از فرمول كوكران، تعـداد نمونـه بـراي خبرگـزاري      آنالين موجود بود خبر

خبـر بـه    156آناليـن   و براي خبرگـزاري خبـر   214، براي خبرگزاري تابناك 266ايسنا 

و  250، 300كاهش خطا و افزايش اطمينان در كار، بـه ترتيـب   اما به منظور  دست آمد؛

آنالين به عنوان نمونه انتخاب شدند، به اين معني كه  خبر براي ايسنا، تابناك و خبر 200

خبـر بـه    750هـا   هاي آسيايي در ايـن خبرگـزاري   خبر مربوط به بازي 1609از مجموع 

بـراي  وش تصـادفي سيسـتماتيك و   گيـري، از ر  عنوان نمونه انتخاب شدند. براي نمونـه 

كه با توجه به دستورالعمل كدگذاري و پيشـينه   آوري اطالعات، از برگه كدگذاري جمع

پژوهش از سوي پژوهشگر ساخته شده بـود، اسـتفاده گرديـد. واحـدهاي تحليـل ايـن       

هـاي ورزشـي    هـاي مؤلفـه   بررسي براي كدگـذاري كـه معـادل متغيرهاسـت، در مقولـه     

گيـري تيترهـا    اي و قهرماني)، جنسيت (بـانوان، آقايـان)، جهـت    حرفه (همگاني، تربيتي،

انگيـز، تـاريخي،    جهت)، سـبك خبـري (هـرم وارونـه، پايـان شـگفت       (مثبت، منفي، بي

و  تشريحي)، نوع مطلب (خبر، فـيلم، گـزارش، عكـس، تفسـير)، ارزش خبـري (زمـان       

شخصيت اصـلي خبـر   انگيز، آمار و فراواني)،  برخورد، شگفت -تازگي، شهرت، شهرت

 (بازيكنان، تيم ورزشي، مربيان، مديران، كارشناسـان، مسـئوالن برگـزاري، تماشـاگران و    

بندي شـدند. درواقـع    رشته ورزشي (فوتبال، كشتي، واليبال و...) دسته 23خبرنگاران) و 

 شـوند، همـان زيـر    در اين پژوهش واحدهاي تحليل كه معادل متغيرها در نظر گرفته مي

گيـري مثبـت و منفـي تيتـر      جهـت ). منظـور از  23، ص 1389هستند (قاسمي، ها  مقوله

به مطالـب و موضـوع را    »منفي«يا » مثبت«عناويني است كه سعي دارند جهت و نگرش 

طور كه گفته شد، خبرها داراي چهار سبك خبري بودنـد؛ در   به خواننده القا كنند. همان

 گيـرد  سمت خبر در شروع آن قرار ميترين ق ترين و مهم وارونه جالب سبك خبري هرم

                                                      

1. Alexa 



156 v 1395 زمستان) / 88(پياپي  4سوم/ شماره  و هاي ارتباطي/ سال بيست پژوهش 

 

انگيز، معماي خبر  تا خواننده در همان نظر اول، جذب خبر شود. در سبك پايان شگفت

كند. در شيوه تاريخي،  زده مي شود و خواننده را متعجب و شگفت در پايان آن كشف مي

 كـه  طـور  همـان  ،در سبك تشريحيشود و  مطالب خبر به ترتيب زمان وقوع آن درج مي

براي هر بخـش از خبـر توضـيحات كـافي      كنيم، ميواقعه را قسمت به قسمت گزارش 

). در مـورد مقولـه ارزش   105ــ   107، صـص  1390دهيم (حميدي،  ارائه مي اي حاشيه

هايشان  فعاليت دليل بهاشخاص حقيقي يا حقوقي كه توان گفت شهرت؛ يعني  خبري مي

رويداد حاوي اختالف يـا   . برخورد؛ يعني، ارزش خبري دارنداند شده  در جامعه شناخته

زمـان  همچنـين   .باشـد  ، اقوام و ... با يكديگر يا بـا طبيعـت  ها گروهميان افراد،  در تضاد

انگيز  ارزش خبري شگفت دهد. وقوع يا تازگي رويداد، به مطلب خبري، ارزش ويژه مي

بـه آمـار و   راوانـي  . آمار و في يا نادر استيعجيب، استثنا غيرعاديشامل هر رويداد  نيز

 .شود مربوط ميو فراواني تعداد و مقدار ارقام 
ها، برگه كدگذاري در ميان تعدادي از  همچنين به منظور تعيين روايي صوري مقوله 

تأييـد شـد و در     استادان روش تحقيق و كارشناسان تحليل محتـوا، توزيـع و روايـي آن   

(فراوانـي و درصـد) و آمـار اسـتنباطي      ها، آمار توصيفي وتحليل داده نهايت، براي تجزيه

 كار رفت. دو) به (خي

 هاي پژوهش يافته

، سـهم اخبـار بـانوان از كـل     1آمده و با توجه به نتايج جـدول   دست  طبق اطالعات به 

خبـر،   226خبر)،  3047هاي آسيايي ( زمان برگزاري بازي  خبرهاي منتشر شده در مدت

درصد كـل اخبـار را    55/90ي است كه آقايان، درصد بوده است. اين در حال 41/7يعني 

عبـارت   خبر، يا به  219خبر آسيايي  1609اند. در ضمن، از ميان  به خود اختصاص داده

درصد اخبار مربوط به بانوان بوده است. همچنين خبرگزاري ايسنا با سـهم   61/13ديگر  

هـاي آسـيايي    يدرصد، بيشترين خبر ورزشي و بيشترين خبر را در مـورد بـاز   53نسبي 

 منتشر كرده است.
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ـ فراواني و درصد كل خبرهاي ورزشي مربوط به بانوان و خبرهاي آسيايي 1جدول 

 ها آنها در خبرگزاري

 سهم نسبي

 

 ها خبرگزاري

كل خبرهاي 

 ورزشي

 كل خبرهاي

 بانوان

كل خبرهاي 

 آسيايي

خبرهاي 

 آسيايي بانوان

 درصد راوانيف درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 91/14 129 76/53 865 17/8 132 53 1615 ايسنا

 64/11 56 89/29 481 10/6 57 68/30 935 تابناك

 92/12 34 35/16 263 44/7 37 32/16 497 آنالين خبر

 7درصد از خبرهاي بانوان، در مـورد ورزش قهرمـاني و    93در بازه زماني پژوهش 

هيچ خبري در زمينه ورزش همگاني و تربيتـي  اي بوده و  درصد مربوط به ورزش حرفه

مـورد بـانوان    درصد از تيترهاي خبري در 51گيري  وجود نداشته است. همچنين جهت

 است.  گيري بوده درصد بدون جهت 20درصد منفي و  29مثبت، 

دهد؛ بيشترين سبك مورد استفاده در انعكاس خبرهاي ورزشـي،   نشان مي 2نتايج جدول 

تـوان بيـان كـرد كـه      ي، سبك هرم وارونه بوده است. در مجموع نيز مـي در هر سه خبرگزار

 اند.  درصد از كل خبرهاي مورد بررسي، از سبك هرم وارونه استفاده كرده 7/66

 ـ فراواني و سهم نسبي خبرهاي ورزشي با توجه به سبك خبري 2جدول 

 خبرگزاري
 سبك خبر

هرم  كل
 وارونه

پايان 
 انگيز شگفت

 يتشريح تاريخي

 ايسنا
 300 48 17 37 198 فراواني

 100 16 67/5 33/12 66 درصد

 تابناك
 250 42 14 31 163 فراواني

 100 80/16 60/5 40/12 20/65 درصد

 آنالين خبر
 200 26 15 20 139 فراواني

 100 13 50/7 10 50/69 درصد

 جمع
 750 116 46 88 500 فراواني

 100 46/15 13/6 71/11 7/66 درصد
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در هر سه خبرگزاري مورد مطالعـه، از نـوع مطلـب خبـر      3با توجه به نتايج جدول 

توان بيان كرد كه پس از خبـر، سـهم نسـبي     بيشتر استفاده شده است. در مجموع نيز مي

 گزارش و فيلم نسبت به ساير مطالب در ميان خبرهاي مورد مطالعه بيشتر بوده است.

 هاي ورزشي با توجه به نوع مطلبـ فراواني و سهم نسبي خبر3جدول 

 خبرگزاري

 

 نوع مطلب

 آنالين خبر تابناك ايسنا

 كل
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 543 87 174 4/52 131 34/79 238 خبر

 82 0 0 2/25 63 34/6 19 فيلم

 88 5/9 19 6/15 39 10 30 گزارش

 21 1 2 4/4 11 66/2 8 عكس

 16 5/2 5 4/2 6 66/1 5 تفسير

 750 100 200 100 250 100 300 جمع

شود، ارزش خبـري كـه هـر سـه خبرگـزاري       مشاهده مي 4گونه كه در جدول   همان

توان بيان كرد كـه پـس    اند، تازگي بوده است. در مجموع نيز مي بيشتر به آن توجه داشته

هـاي مـورد   هاي خبري، در ميان خبر از تازگي، سهم نسبي شهرت نسبت به ساير ارزش

 انگيز نيز در جايگاه انتهايي قرار دارد. مطالعه بيشتر بوده است و ارزش خبري شگفت

 ـ فراواني و سهم نسبي خبرهاي ورزشي با توجه به ارزش خبري4جدول 

 خبرگزاري

 

 نوع مطلب

 آنالين خبر تابناك ايسنا

 كل
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 370 45 90 6/61 154 42 126 تازگي

 191 5/27 55 8/12 32 67/34 104 شهرت

 131 5/17 35 6/17 44 33/17 52 برخورد شهرت ـ

 28 3 6 2/3 8 66/4 14 انگيز شگفت

 30 7 14 8/4 12 34/1 4 فراواني و آمار
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هـاي آسـيايي در    ، در پوشـش خبـري بـازي   5طبق تحليل صورت گرفته در جدول 

وع اخبار مورد مطالعـه و همچنـين هـر يـك از     خصوص شخصيت اصلي خبر؛ در مجم

هـاي ورزشـي    از آن، تـيم  و پـس   اند ها، ابتدا بازيكنان بيشتر مورد توجه بوده خبرگزاري

اند. ضمن اينكه كارشناسان در مجموع، كمتر از ديگـران   شخصيت اصلي خبر قرار گرفته

 اند. شخصيت اصلي خبرها بوده

 ورزشي با توجه به شخصيت اصلي خبرـ فراواني و سهم نسبي خبرهاي 5جدول 

 خبرگزاري

 

 شخصيت

 آنالين خبر تابناك ايسنا

 كل
 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني

 371 52 104 6/51 129 46 138 بازيكنان (ورزشكاران)

 193 19 38 8/36 92 21 63 تيم ورزشي

 45 5/6 13 4/2 6 67/8 26 مربيان

 99 15 30 8/6 17 34/17 52 مديران

 8 5/1 3 0 0 66/1 5 كارشناسان

 23 4 8 2/1 3 4 12 مسئوالن برگزاري

 11 2 4 2/1 3 33/1 4 تماشاگران و خبرنگاران

دهـد كـه هـر سـه خبرگـزاري بـا        نتايج به دست آمده از تحليل نشـان مـي   همچنين

مجمـوع   انـد. در  اختالف به نسبت زيادي، رشته ورزشي كشتي را بيشتر مدنظر قرار داده

درصد از كل خبرها را به خود اختصاص داده اسـت،   61/13اخبار نيز پس از كشتي كه 

هاي ورزشي واليبال و تكوانـدو   و رشته درصد 96/6به ترتيب، رشته ورزشي قايقراني با 

 شدند. درصد از سهم نسبي كل اخبار را شامل مي 71/6هركدام با 

ان ورزشـكار) در مقايسـه بـا آقايـان در     بيانگر ميزان حضور بانوان (به عنو 6جدول 

هاي آسيايي، ميزان كسب مـدال و همچنـين ميـزان توجـه بـه هركـدام بـه عنـوان          بازي

كه به منظور بررسـي تفـاوت بـين پارامترهـا نيـز از آزمـون        شخصيت اصلي خبر است

 دو استفاده شده است. خي
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ل و ميزان توجه ـ مقايسه حضور بانوان در برابر آقايان، ميزان كسب مدا6جدول 

 عنوان شخصيت اصلي خبر به هر يك به 

حضور به عنوان  

 ورزشكار

 تعداد مدال

 شده  كسب 
 شخصيت اصلي خبر

 آقايان بانوان آقايان بانوان آقايان بانوان 

 329 42 41 16 224 58 فراواني

 68/88 32/11 93/71 07/28 43/79 57/20 درصد

 دو نتايج آزمون خي

 حضور و مقايسه ميزان 

 شخصيت اصلي خبر

 شده و  مقايسه مدال كسب

 شخصيت اصلي خبر 

 Sig دو خي Sig دو خي

029/2 087/0 000/12 001/0 

درصد از كـل   57/20كه  شود، در حالي  مالحظه مي 6گونه كه در نتايج جدول   همان

اي ه درصد از كل مدال 07/28هاي آسيايي و همچنين  كننده در بازي ورزشكاران شركت

درصـد از كـل    32/11شده متعلق به بانوان ورزشكار بـوده اسـت، آنهـا تنهـا در      كسب 

دو نشـان داد   شدند. بر اين اساس، نتايج آزمون خي خبرها، شخصيت اصلي را شامل مي

شده از سوي بانوان ورزشكار و ميزان توجه به آنها بـه عنـوان     كه بين تعداد مدال كسب

 داري وجود دارد.شخصيت اصلي خبر اختالف معنا

 گيري بحث و نتيجه

 و به خود ديـده اسـت   اي سابقه بيو  درپي پي ،سريع هاي پيشرفتنعت رسانه، امروزه ص

(علـي وهبـه،    عرصه رسـانه در دنيـاي امـروز اينترنـت اسـت      بديل بيقهرمان  ترديد، بي

توجـه بـه    شـود،  مـورد غفلـت واقـع مـي    آنچه در هياهوي اين پديده همـواره   ).1392

در بخش ورزشـي   هاست. در خبرگزاري ،آن اي حرفهبه مفهوم  خبررسانيانداردهاي است

صورت عكـس،    ها با فعاليت مداوم اقدام به ارائه اخبار ورزشي به نيز كه اين خبرگزاري

شـده    كنند، نياز است كه محتواي مطالب ارائه فيلم، خبر، گزارش، يادداشت و تفسير مي

 رسي قرار گيرد.ها مورد بر در اين خبرگزاري
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نتايج به دست آمده از تحليل محتواي اخبار سه خبرگزاري پرمخاطب ايسنا، تابنـاك  

ورزشي رصد شده در بـازه زمـاني مـورد نظـر،      خبر 3047آنالين نشان داد كه از  و خبر

 13خبـر (  219هاي آسـيايي،   خبر مربوط به بازي 1609درصد) و از  7خبر ( 226تعداد 

كه سهم ورزش مـردان از خبرهـاي    اند. در صورتي  وان اشاره داشتهدرصد) به ورزش بان

درصد بوده است. همچنين نتايج پژوهش نشـان   80آسيايي و كل اخبار ورزشي بيش از 

شده از سوي بانوان ورزشكار و ميزان توجه به آنان بـه   دهد كه بين تعداد مدال كسب مي

دهنـده سـهم انـدك     كه نشان رد؛عنوان شخصيت اصلي خبر، اختالف معناداري وجود دا

هـاي   ها به نسبت ميـزان حضـور آنـان در بـازي     بانوان در اخبار ورزشي اين خبرگزاري

هـاي   شده است. اين نتايج، بـا نتـايج پـژوهش    هاي كسب  آسيايي و همچنين تعداد مدال

ــدم (  ــادقي مق ــمي (1389ص ــاران ( 1389)، قاس ــي و همك ــاهي و 1391)، كرم )، عليش

و  1)، مســنر2009)، كــين و همكــاران (1393، يوســفي و همكــاران ()1392همكـاران ( 

)، برچ و همكـاران  2011)، كالويو و ايگلمن (2010)، كيپل و همكاران (2010( 2كوكي

) همخـواني  2015) و فينـك ( 2013)، كـوكي و همكـاران (  2013)، جيوگيولي (2012(

ـ        در تمامي اين پـژوهش  دارد؛ انوان، هـم در  هـا نشـان داده شـده كـه پوشـش خبـري ب

هاي تصويري، درصد قابل تـوجهي از ورزش آقايـان    هاي مكتوب و هم در رسانه رسانه

 كمتر است.

) دليـل ايـن امـر را ميـزان     1385همكـاران (  و برخي از پژوهشگران همانند تجـاري 

مردان (به نقل از كرمي و  به نسبت مسابقات ورزشي در بانوان حضور و درخشش كمتر

يا كم بودن مسـابقات و رويـدادهاي ورزشـي بـانوان (عليشـاهي و       و )1391همكاران، 

نظر با آنهـا همسـو    كه نتايج پژوهش حاضر از اين  ) دانستند، درصورتي1392همكاران، 

هاي اينچئـون توانسـتند بـا حضـور      نيست، زيرا با وجود اينكه بانوان ورزشكار در بازي

 57مـدال از   16وان ايـران ( هـاي كـار   درصد از كل مـدال  07/28درصدي خود،  57/20

هـا   هاي آسيايي در ايـن خبرگـزاري   درصد اخبار بازي 13مدال) را به دست آورند، تنها 

                                                      

1. Messner        2. Cooky 
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هاي  مربوط به بانوان بود و اين موضوع، پوشش به نسبت ضعيف اخبار مربوط به رقابت

 1وودهد. نتايج پژوهش حاضر با نتايج پژوهش  مي ها نشان بانوان را در اين دوره از بازي

ــواكلي )2008( ــين (2007( 2و ك ــاران ( 2009)، المپك ــوكي و همك ــك 2013)، ك )، فين

هاي خـود   زيرا آنان نيز در پژوهش ) همسو است؛1393) و يوسفي و همكاران (2015(

كه حتي زماني هم كه بانوان ورزشكار، عملكرد مناسب و خـوبي   اند به اين نتيجه رسيده

نس (غير يكسـان) و كمتـري در مقايسـه بـا مـردان      اي غيرمتجا دارند، باز پوشش رسانه

هاي پژوهش حاضر و تحقيقات ديگر، همـه حـاكي از ايـن نكتـه      كنند. يافته دريافت مي

هاي بانوان ايراني، سهم آنـان از كـل خبرهـاي     است كه با وجود تالش بسيار و موفقيت

داليلي ماننـد   تواند به هاي گروهي بسيار ناچيز است و اين مي ورزشي موجود در رسانه

ها، كمبود قـوانين حمـايتي    هاي تصويري در انعكاس ورزش بانوان در رسانه محدوديت

هـا،   در زمينه ورزش بانوان، كمبود جاذبه و سود اقتصـادي ورزش بـانوان بـراي رسـانه    

اي بـانوان و ضـعف مـديران و مسـئوالن      كمبود منابع انساني متخصص در بخش رسانه

). توصـيه  1388(مهدويان و همكاران،  ها باشد و تعامل با رسانهورزش بانوان در ارتباط 

اي ورزش بانوان، به تربيت و پرورش خبرنگاران  منظور توسعه پوشش رسانه  شود به مي

هاي ورزشي بانوان و درنتيجـه تهيـه    زن، اقدام شود تا با حضور بيشتر در عرصه فعاليت

هـاي   تبـع آن، در خبرگـزاري   ها و به سانهتر بانوان در ر اخبار بيشتر، باعث حضور پررنگ

 آنالين شوند.

 93هاي ورزش بانوان حاكي از اين بود كه  نتيجه ديگر پژوهش در مورد مقوله مؤلفه

درصـد مـرتبط بـا ورزش     7درصد پوشش خبري بانوان مربوط بـه ورزش قهرمـاني و   

ـ        حرفه انوان اي بود و متأسفانه حتي يـك خبـر بـه پوشـش ورزش تربيتـي و همگـاني ب

درصـد بـود.    نپرداخته بود و در نتيجه، سهم ايـن دو مؤلفـه ورزشـي زيرسـاختي صـفر     

شوند، سـعي   ها بايد به هر حوزه كه وارد مي ها مانند ديگر رسانه خبرگزاريكه  درصورتي

ورزش  كـه  رو نتيجه از ايـن  اينهاي آن را براي مخاطبان پوشش دهند.  كنند تمام جنبه

                                                      

1. Wu       2. Coakley 
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ان به نسبت قابل توجهي پوشـش بيشـتري داده شـده، بـا نتـايج      اي بانو قهرماني و حرفه

اما  ) همخواني دارد؛1392( ) همچنين امامي و مالئي1393( پژوهش يوسفي و همكاران

هاي مختلف، نتيجه پژوهش حاضر مبني  مورد رسانه هاي انجام شده در در ميان پژوهش

و نتايج ديگـر   قه است؛ساب بر پوشش صفر درصدي ورزش همگاني و تربيتي بانوان، بي

اند. بـراي   ها، پوششي هرچند اندك براي ورزش همگاني و تربيتي گزارش كرده پژوهش

 درصد و در پـژوهش امـامي و مالئـي    7)، 1393( مثال در پژوهش يوسفي و همكاران

درصد اخبار مربوط به ورزش تربيتي و همگاني بانوان بـوده اسـت. ايـن در     4) 1392(

اي و قهرماني، بايـد بـه دو مؤلفـه زيربنـايي      شكوفايي ورزش حرفهحالي است كه براي 

اي موفـق   آنها يعني ورزش تربيتي و همگاني توجه داشت زيرا ورزش قهرماني و حرفـه 

(زركــي و  هــا وابســته اســت بــه ورزش همگــاني، ورزش مــدارس و ورزش دانشــگاه

هـاي توسـعه    صـه ترين عر اين، ورزش همگاني يكي از مهم ). عالوه بر1391 همكاران،

 در سطح عمومي جامعه و افـزايش سـالمت روانـي و جسـماني جامعـه اسـت       ورزش

اند كـه ماننـد سـاير     ها فراموش كرده ). آيا خبرگزاري50، ص1393(يوسفي و همكاران،

ها نقش مهمي در توسعه ورزش همگاني و تربيتي دارند؟ بـا ايـن مقـدار پوشـش      رسانه

اشت كه بانوان جامعه بـه ورزش گـرايش پيـدا كننـد؟     توان انتظار د اي چگونه مي رسانه

اي راهبـردي   هاي ورزش الزم است كه در ايـن زمينـه، برنامـه    براي توسعه متوازن مؤلفه

ها توسط از سوي وزارت ورزش و جوانـان،   هاي ورزشي ازجمله خبرگزاري براي رسانه

هـا،   سـؤوالن رسـانه  ربط، تهيه و جلساتي با م هاي ذي وزارت ارشاد اسالمي و ساير نهاد

ها و مسئوالن بخش ورزشي آنها به منظور توجيه اين برنامه راهبردي  مديران خبرگزاري

هـايي بـراي    و جلب حمايت الزم، برگزار شـود. همچنـين اقـدامات نظـارتي و تشـويق     

 هايي كه نقش مؤثري در اين زمينه دارند، در نظر گرفته شود. رسانه

 51گيري تيتر اخبار بانوان نشـان داد كـه    جهت ديگر ديگر نتايج تحليل در خصوص

درصـد آنهـا    20گيـري منفـي و    درصد داراي جهت 29گيري مثبت،  درصد داراي جهت

) كه اظهار 1392اند و اين با نتايج پژوهش عليشاهي و همكاران ( گيري بوده بدون جهت
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ت بـوده،  مثب درصد) در ورزش بانوان 42گيري بيشتر مطالب چاپ شده ( اند جهت كرده

به عبارت ديگر، با وجود كـم بـودن حجـم اخبـار و مطالـب در مـورد        همخواني دارد؛

هـاي بـانوان    ها و موفقيت ورزش بانوان، محتواي آنها حاكي از رضايت در مورد فعاليت

هـا   است. در پژوهش حاضر، نتايج رضايتبخش بانوان كشـورمان در ايـن دوره از بـازي   

 گيري مثبت باشد. تتواند دليل بيشتر بودن جه مي

آمده از اين پژوهش نشان داد كه خبرگـزاري   دست  بدون تفكيك جنسيتي، نتايج به  

درصـد) را در   53هاي آسيايي ( ايسنا، بيشترين اخبار ورزشي و خبرهاي مربوط به بازي

دهنده توجه بيشتر اين خبرگزاري بـه   بازه زماني مورد نظر منتشر كرده است و اين نشان

 زش است.مقوله ور

شـده در ايـن    همچنين برخي ديگـر از نتـايج حـاكي از ايـن بـود كـه مطالـب درج        

و  انـد  صورت خبر و به سبك هرم وارونه مـنعكس شـده   ها به طور عمده به  خبرگزاري

شـود   حال پيشنهاد مـي  اين ) همخواني دارد. با1389صادقي مقدم (  اين با نتايج پژوهش

هاي خبري نيز استفاده شود. همچنـين   ساير سبك براي تنوع خبري و جذب مخاطب، از

توانند با استفاده از امكاناتي كـه سـايت بـراي ارتبـاط بـا مخاطبـان در        ها مي خبرگزاري

هـاي خبـري مـورد عالقـه آنهـا       دهـد، از مخاطبـان در مـورد سـبك     اختيار آنها قرار مي

بـه صـورت    درصـد مطالـب،   3نظرسنجي كنند. همچنين در هر سه خبرگزاري كمتر از 

ها براي غنا بخشيدن بـه بخـش    رود خبرگزاري كه انتظار مي صورتي تفسير ارائه شده، در

ورزشي خود از تفسير بيشتر استفاده كنند، زيرا صرف ارائه نتـايج مسـابقات ورزشـي و    

 اخبار سطحي در مورد ورزشكاران باعث اعتال و پيشرفت ورزش كشـور نخواهـد شـد؛   

كه نظر افراد خبره در مورد مسائل مختلف هـر رشـته ورزشـي    شود  بنابراين پيشنهاد مي

ها منعكس شود و در اين خصوص از افراد متخصـص و داراي   بيشتر در اين خبرگزاري

هويت شناخته شده مانند استادان دانشگاه، كارشناسـان خبـره و مربيـان حـاذق اسـتفاده      

از فيلم ارائه داده كـه بـا   درصد مطالب خود را با استفاده  2/25گردد. خبرگزاري تابناك 

توجه به مستند بودن فـيلم و انعكـاس جـذابيت و هيجـان مسـابقات و اينكـه يكـي از        
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ها و مطبوعات در انعكاس اخبار،  هاي آنالين نسبت به ساير رسانه هاي خبرگزاري مزيت

 آيـد. ايـن در   امكان استفاده از فيلم است، نقطه مثبتي براي اين خبرگزاري به شـمار مـي  

آناليـن اصـالً از    درصد موارد از فيلم استفاده كـرده و خبـر   3/6ي است كه ايسنا در حال

چه بيشـتر مخاطبـان و انتقـال بهتـر      هر چند كه براي جذب هر فيلم استفاده نكرده است

شود. در هر سه خبرگزاري ارزش خبري تازگي، بيشـتر مـورد    مفاهيم اين امر توصيه مي

) همخواني دارد. ايـن همخـواني   1389صادقي مقدم (  شتوجه بوده و اين با نتايج پژوه

هـاي   هـاي آسـيايي ورزشـكاران در رشـته     بخصـوص بـازي   به دليل اينكه در ورزش و 

پردازند و نتايج، برخوردار از اهميت و تازه و جديد است،  مختلف هر روز به رقابت مي

و شـهرت ـ    هاي خبـري شـهرت   رسد. پس از تازگي، به ترتيب ارزش منطقي به نظر مي

هـاي مشـهور ورزشـي بـراي      برخورد، داراي بيشترين فراواني هستند؛ استفاده از چهـره 

ها در اين دوره از  ها، بازيكنان و بخصوص داوري جذب مخاطب و انتقاد از عملكرد تيم

ها از داليل اين امر است. نتايج ديگر پژوهش مبني بر اين بود كه پس از بازيكنـان   بازي

شان شخصيت اصلي خبرهـا بودنـد،    شي كه به دليل اعالم نتايج مسابقاتهاي ورز و تيم

مديران ورزشي كشور شخصيت اصلي اخبار قرار گرفتنـد كـه بـا توجـه بـه حساسـيت       

دقت رصـد    ها را به هاي آسيايي و اينكه مديران و مسئوالن ورزش كشور اين بازي بازي

پرداختند، اين توزيع مربـوط بـه    ظر ميكردند و در مورد وقايع و نتايج آنها به اظهار ن مي

اي كـه در ايـن زمينـه بايـد مـورد       رسد. تنها نكته شخصيت اصلي خبر منطقي به نظر مي

توجه قرار گيرد اين است كـه بـر اسـاس نتـايج پـژوهش حاضـر، كارشناسـان در ايـن         

ه اند و با توجه به اينك درصد، شخصيت اصلي خبرها قرار گرفته 2ها كمتر از  خبرگزاري

شـود   كشـند، توصـيه مـي    ها عنوان تحليلي را قبل از نام خـود يـدك مـي    اين خبرگزاري

 نظرهاي كارشناسي، بيشتر مورد توجه آنها قرار گيرد.

دهـد؛ بيشـتر    هاي مختلف ورزشي نشان مي همچنين توزيع خبرهاي مربوط به رشته

كـه كشـتي، رشـته    كه با توجه به اين باشد اخبار در هر سه خبرگزاري مرتبط با كشتي مي

ها نيـز كشـتي گيـران بيشـترين مـدال را بـراي        ورزشي اول كشور است و در اين بازي
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ها  اند، پوشش اين رشته ورزشي در اين خبرگزاري كاروان ورزشي كشورمان كسب كرده

هاي تيمـي نيـز اخبـار مربـوط بـه واليبـال از فراوانـي         مطلوب بوده است. در ميان رشته

هاي جهـاني   هاي اين رشته در عرصه رسد موفقيت كه به نظر مي بيشتري برخوردار بوده

 ها به اخبار مربوط به اين رشته شده است. المللي باعث جلب توجه مردم و رسانه و بين

سازي براي ورزش بانوان، آشـنا كـردن    ها بايد در فرهنگ توان گفت كه رسانه در نهايت مي

هـاي ورزشـي،    لب جالـب دربـاره فوايـد فعاليـت    هاي مختلف ورزشي، ارائه مطا بانوان با رشته

هاي ورزشـي بـه عنـوان الگوهـاي مطـرح در جامعـه و پوشـش         معرفي بانوان موفق در صحنه

هـاي   خوبي ايفا كنند و به همين دليـل، رسـانه    هاي ورزشي نقش خود را به خبري متوازن مؤلفه

ي داشته باشند تا بتوانند بـه  هاي خود بازنگري اساس ورزشي نيز بايد در محتواي خبري و برنامه

 بانوان استفاده كنند. اي خود در راه اعتالي ورزش بهترين نحو از قدرت رسانه

 منابع

 سـوم  موردي: شبكه مطالعه ورزشي اخبار محتواي ). تحليل1392(. امامي، مينا و مالئي، مينا

 .15ـ  24، صص 3، ورزشي هاي رسانه در ارتباطات مديريتفصلنامه سيما. 

 اصداوسيماتحقيقاتمركز(ترجمه علي رستمي). تهران:اقناعي  ارتباطات).1376اتولر. (نگر،بي

 . تهران: بامداد كتاب.مديريت و طرز اجراي مسابقات). 1390حميدي، مهرزاد. (

ي همگـاني در نهادينـه كـردن    هـا  رسـانه ). تبيين جايگاه 1386اربطاني، طاهر. ( روشندل

 .165 ـ 177، صص 33، يه حركتنشرورزش همگاني در كشور. 

هـاي   بررسـي نقـش روزنامـه   ). 1391زركي، پرستو؛ يوسفي، سعيد و شريفيان، اسماعيل. (

 المللي شمال. . همايش ورزشي علوم بينهاي اصلي ورزش كشور پرتيراژ در مؤلفه

، نهفصـلنامه رسـا  الملل.  اي و نقش آن در روابط بين ). ديپلماسي رسانه1393ساداتي، نصراهللا. (

 .113ـ  129)، صص 96( 3

نامـه كارشناسـي    . پايـان ارزيابي وضـعيت ورزش در سـيما  ). 1386شكراني، ابراهيم. (

 ارشد، دانشگاه پيام نور، تهران.
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بررسي تطبيقـي سـاختار و محتـواي اخبـار ورزشـي       ).1389صادقي مقدم، سـعيد. ( 

نامـه   . پايـان 1388در زمسـتان   ي ايرنـا، ايسـنا، فـارس و مهـر    هـا  يخبرگزار

 كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمي، تهران.

هاي جديـد   ها و فناوري ). خبرگزاري1392( .حسينعلي ،نژاد، عليرضا و افخمي عبداللهي

 .103 ـ 127 ، صص21، مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات فصلنامهاي.  رسانه

 ). نقش1394خبيري، محمد. ( و نصراهللا بتول؛ گودرزي، محمود؛ سجادي، نرمي، عرب

)، 84( 4، ارتبـاطي  هـاي  پژوهش فصلنامهقهرماني.  ورزش توسعه در تلويزيون

 .33ـ  53صص 

 محتواي تحليل). 1392بوشهري، ناهيد. ( شتاب نژاد، صديقه و عليشاهي، مريم؛ حيدري

فصـلنامه  بـانوان.   ورزش رويكـرد  خوزستان بـا  استان مطبوعات ورزشي بخش

 .7 ـ 16 ، صص1، ورزشي هاي رسانه در اتارتباط مديريت

بيسـت و  . هـا در گسـترش فرهنـگ وحـدت     نقش رسانه). 1392علي وهبه، توفيق. (

 .وحدت اسالمي يالملل نيششمين كنفرانس ب

 . تهران: بامداد كتاب.اي در ورزش هاي رسانه فعاليت). 1387قاسمي، حميد. (

ي هـا  مؤلفـه يد بر پوشش تأكورزشي با  يها روزنامه). تحليل محتواي 1389قاسمي، حميد. (

 .21 ـ 30، صص 8، فصلنامه جهش. 1388يمسال پاياني سال نورزش در 

). 1391پـور و صـديقي، فاطمـه. (    قاسمي، حميد؛ مهوش نـوربخش، اسـماعيل سـعدي   

هاي كاربردي مديريت و  پژوهشتحليل محتواي برنامه تلويزيوني ورزشي نـود.  

 .57ـ  75 ، صص1، بيولوژي ورزشي
 تحليـل ). 1392حسـيني، سـعيد. (   شاكرمي، زهرا و فراهاني، ابوالفضل؛ حميد؛ قاسمي،

بـانوان.   ورزش پوشـش  بـر  تأكيـد  ها با استان سيماي ورزشي هاي برنامه محتواي
 .23ـ  30 ، صص2، ورزشي هاي رسانه در ارتباطات مديريتفصلنامه 

هاي  ). تحليل محتواي برنامه1391كرمي، عبداهللا؛ قاسمي، حميد و نعمتي اناركي، داود. (
فصــلنامه هــاي تلويزيــوني كشــور بــا رويكــرد ورزش بــانوان.  ورزشــي شــبكه

 .135ـ  155)، صص 1( 19، هاي ارتباطي پژوهش
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ــعلي. ( ــائيني، عباس ــگ). 1381گ ــره زن و  زن، ورزش و فرهن ــاالت كنگ . خالصــه مق
 ها، تهران. گفتگوي تمدن

). 1391( رعلي؛ احمدي، عبدالحميد و احسـاني، محمـد.  مه نژاد، همتي مريم؛ مشهدي، مهدويان
 ورزش در مطبوعـات  و تلويزيـون  راديـو،  نقـش  و مطلـوب  موجود وضعيت مقايسه

 .39ـ  53 )، صص69( 1 ،هاي ارتباطي پژوهش فصلنامهصاحبنظران.  از ديدگاه بانوان
نـرگس.   راد، و جهـاني  نژاد، مهرعلي؛ احمدي، عبدالحميد همتي مريم؛ مهدويان مشهدي،

 چكيـده  .بـانوان  ورزش اي در رسـانه  پوشـش  كمبـود  علل بررسي). 1388(

 .ورزشي علوم و بدني المللي تربيت بين همايش هفتمين مقاالت
). 1393يوسفي، سعيد؛ زركي، پرستو؛ شريفيان، اسماعيل و قهرمان تبريـزي، كـوروش. (  

 شـمارگان و پرمخاطـب   تحليل محتواي بخش ورزشـي مطبوعـات سراسـري پـر    
هــاي ورزشــي بــانوان.  هــا و رشــته آناليــن كشــور بــا تأكيــد بــر پوشــش مؤلفــه

 .45ـ  54)، صص 7( 4، هاي معاصر در مديريت ورزشي پژوهش
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