پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
سال نهم – شمارۀ  – 18پاییز و زمستان 1318

19
شناسه دیجیتال (10.22084/SMMS.2020.20920.2515 :)DOI

تحلیل محتوای ورزشی پایگاههای خبری مجازی
هادی سلطانی ،*9نیما ماجدی ،2زهرا

چكـیده

نوبخت3

تاریخ دریافت18/11/70 :

تاریخ تصویب11/73/73 :

هدف از تحقیق حاضر تحلیل محتوای ورزشی پنج سایت خبری مجازی بود .روش تحقیق از نوع کمی بود که بهصورت تحلیل محتوا انجام شد .ﺟامﻌه
آماری پﮋوهﺶ ،سایتهای مجازی بودند .نمونه ،آرشیو پنج سایت خبری مجازی آفتاب ،ایسنا ،تابناک ،تسنیم و فارس بودند که اخبار صفحه ا ول آنها در
تمام طول سال  5931بهصورت روزانه و از طریق برگههای کدگزاری شده ﺟمعآوری شدند .در کل  96743خبر ورزشی از پنج خبرگزاری اخذ شدند .روایی
برگهها به تأیید متخصصین رسید .ابﻌاد محتوایی مورد استفاده در این پﮋوهﺶ شامل مؤلفه ،رشتههای ورزشی ،تیم ورزشی ،ﺟنسیت ،موضوع بحث،
شخصیت ،عکس و نوع ورزش بودند .دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و آزمون غیر پارامتریک کای اسکوئر و از طریق نرمافزار spss 02
تجزیه و تحلیل شدند .یافتهها نشان داد که اکثریت اخبار به رشته فوتبال ( 75/76درصد) و دو تیم استقالل و پرسپولیس اختصاص داشت ،پوشﺶ خبری
ورزش زنان ( 9/3درصد) ،در مقایسه با مردان ( 34/3درصد) بسیار ناچیز بود ،به ورزش حرفهای در مقابل سایر موضوعات ورزشی ،بیشتر توﺟه شده است،
به ورزشهای انفرادی که مدالهای بیشتری دارند ،اخبار بسیار کمتری نسبت به ورزشهای اﺟتماعی اختصاص یافته است ( 34/49درصد ورزش اﺟتماعی
در مقابل 59/94درصد ورزش انفرادی) .شخصیتپردازی و عکسهای زنان بسیار کمتر از مردان بود .همچنین نتایج آزمون خی دو که بین تمام متغیرهای
پایگاههای خبری مجازی مورد تحقیق انجام شد ،تفاوت مﻌنیداری وﺟود داشت.
کلید واژهها :پایگاههای خبری مجازی ،تحلیل محتوا ،رسانههای ارتباط ﺟمﻌی ،ورزش.

 .5دانشجوی دکترای ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد

Email: hadsol197@yahoo.com

اسالمی ،قزوین ،ایران
 .0استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین،

Email: nimamajedi1@gmail.com

ایران
 .9استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین،
ایران

Email: nobakht11@yahoo.com
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مقدمه
نقﺶ رسانههای ﺟمﻌی 5برکسی پوشیده نیست چنانکه بهعنوان یکی از شاخصهای رشد یافتگی در هر ﺟامﻌهای تلقی
میشوند .تغییرات در انتشار اطالعات و نیز تکنولوژیهای ارتباطات ،همانند هر ﺟنبه تولید صنﻌتی بخشی از توسﻌه ﺟوامع
امروزی است .در زمان حاضر حمل و نقل سریع و ارتباط الکترونی ،انتشار ﺟهانی اطالعات را بسیار شدت بخشیده است
(نقیب السادات و همکاران.)5933 ،
ورزش در دنیای ﺟدید همچون نهاد اﺟتماعی پرقدرتی در ارتباط متقابل با دیگر نهادها ،گاه نقﺶ تﻌیینکنندگی نیز دارد،
باألخص از این ﺟهت که این نهادها در شکل دادن و تﻌیین هویت اﺟتماعی نقﺶ عمدهای ایفا میکنند .ورزش ،امروزه غیر از
کارکردهای مفرح و متنوعﺶ ،بهعنوان عنصری هویت بخﺶ شناخته میشود (نگین تاﺟی و همکاران.)5932 ،
بخﺶ بسیار مهمی از رسانهها به امر ورزش و توسﻌه آن میپردازند .این رسانهها بهعنوان بخشی ﺟداییناپذیر از ورزش،
نقﺶ مؤثری در رونق آن دارند .ارتباط امروزه ورزش و رسانهها به شکل همزیستی است یﻌنی هر یک برایبقای خود به
دیگری نیاز دارد .رسانهها ارتباطات خود را با مخاطبین ،بهوسیله استفاده از ورزش بهعنوان سرگرمی و ساخت برنامههای
ورزشی توسﻌه دادهاند (تپهرشی و همکاران.)5935 ،
رسانههای مجازی و روزنامهنگاری اینترنتی یکی از مفاهیم پیشرفته هزاره سوم و عصر اطالعات است .با بهرهگیری از
فناوریهای نوین اطالعات و بهویﮋه اینترنت ،انتشار اخبار در شکلی کامالً نوین با تنوع بیسابقه در روشهای ارائه اطالعات،
با سرعت بسیار باال و به شکلی بهینه امکانپذیر گشته است .اکنون روزنامههای الکترونیک 0بسیاری در ﺟهان ارائه میشوند
که در کوتاهترین زمان ممکن پس از وقوع یک حادثه ،ﺟزئیات آن را همراه با صدا ،تصویر ،فیلم و سایر ملحقات ،در کسری
از ثانیه در اقصاء نقاط کره خاکی منتشر میکنند این رسانهها بدون شک بر رسانههای متداول و سنتی تأثیر میگذارند
(پیشنمازی ،بهاره.)5935 ،
با عنایت به نظرات متﻌددی که در مقولههای مختلف تحقیق در رسانههای مجازی وﺟود دارد این پرسﺶ مطرح میشود
که آیا رسانههای مجازی با توﺟه به رسالتی که دارند نقﺶ خود را در هر یک از موضوعات رشتههای ورزشی ،تیم ورزشی،
ﺟنسیت ،موضوع بحث ،عکس و شخصیت و نوع ورزش بخوبی ایفا کردهاند؟ آیا رسانههای مجازی توانستهاند سهم تمام
مقولههای ورزشی را رعایت کنند؟ نقاط ضﻌف و قدرت رسانههای مجازی در این بخﺶ در کجاست؟ و این در حالی است که
متأسفانه هنوز تغییرات خاصی در نحوه اطالع رسانی در این گونه از رسانهها دیده نمیشود.
پﮋوهﺶهای انجام شده در کشورمان ،داللت به یک بﻌدی شدن پوشﺶ رسانهای در مورد ورزش خاص یا تیم خاص دارد
که میتواند به توسﻌه همه ﺟانبه ورزش صدمه وارد کند متأسفانه این مشکل همچنان در رسانههای ورزشی مجازی وﺟود
دارد که بهصورت یکﺟانبه بخشی از ورزش را عمده کرده و بخﺶ دیگری را به فراموشی میسپارند .چنانکه بارفروش
( )5934و کبیری مقدم ( )5936در تحقیقات خود دریافتند که اکثر موضوعات و تیترهای اول و دوم روزنامهها مربوط به رشته
فوتبال و دو تیم پایتخت نشین استقالل و پرسپولیس هستند.
قلیزاده ( )5932در بخشی از تحلیل محتوای ورزشی مطبوعات که با رویکرد ورزش مﻌلولین انجام گرفت به ﺟانبداری
یکسویه مطبوعات از تیمهای خاص اشاره کردهاند .کریمی فیروزﺟانی ( )5937نیز در مقاله «بررسی تیترهای خبری
شهرآوردهای استقالل و پرسپولیس از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی» نیز به ﺟانبداری رسانهای از تیمهای مذکور پرداخته
است .فسنقری ( )5931در تحقیق مشابهای که به بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیمهای لیگ برتر
فوتبال ایران پرداخته بود به طرفداری رسانهها از دو تیم استقالل و پرسپولیس اشاره کردهاند .بسیاری از تحقیقات ورزشی که
اغلب آنها از طریق تحلیل محتوا انجام شده است به همین رویکردهای خاص رسانهای اشاره کردهاند .عالوه بر آن تمایل و
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پوشﺶ خبری بﻌضی از رسانهها به سمت ورزش خاص نیز میباشد ،چنانکه ورزش فوتبال بهسوژه اصلی رسانهها تبدیل شده
است .توکلی ( )5930و شریفیان ( )5939در تحلیل محتوای رسانههای ورزشی که دادههای آنها ازطریق اینترنت اخذ میشد،
به اهمیت فوتبال در بین رسانههای ورزشی مذکور اشاره داشتهاند .چنانکه قاسمی ( )5930که در تحیلل محتوای ورزشی
خود که به وضﻌیت پوشﺶ تلویزیونی مسابقات از دیدگاه متخصصان پرداخته است ،در بخشی از تحقیق خود به توﺟه آن
رسانه به رشتههای ورزشی خاص و از ﺟمله محبوبیت فوتبال اشاره داشته است.
با اینکه رسانههای مجازی به علت دسترسی آسان به آنها میتوانند مورد توﺟه پﮋوهشگران قرار گیرند ولی عمالً این
رسانهها به نسبت سایر رسانهها ،کمتر مورد اقبال محققین قرار گرفتهاند ،شاید یکی از علتها ،ﺟدید بودن اینگونه رسانهها
باشد .سؤال مشخص آن است که چرا رسانههای مجازی نمیخواهند همه افراد و گروهها را که میتوانند مخاطبان آنها باشند
در نظر بگیرند؟ چرا آنها مخاطبان خود را به سمت ورزش خاص یا تیم خاص یا ﺟنسیت خاص هدایت میکنند؟ مقایسه
پوشﺶ خبری زنان و مردان در رسانههای مجازی نشان میدهد که آنها سﻌی دارند تا عمدتاً به ﺟنسیت خاصی بپردازند تا
ﺟاییکه رویکردهای ﺟنسیتی آن رسانهها باعث شده است که محققین و پﮋوهشگران کشورمان این موضوع را پر اهمیت
تلقی کرده و با حساسیت خاصی پیگیری نمایند .چنانکه افچنگی ( )5935که در مورد ساختار اخبار و مطالب ورزشی
مطبوعات ایران در طی سالهای  5976-73تحقیق میکرد به نتایج تبﻌیضآمیز تفاوت پوشﺶ رسانهای زنان و مردان در
سالهای گذشته اشاره کرده است .رضایی ( )5937نیز در تحقیق خود به روزنامههای منتخب سالهای  5939تا 5934
پرداخته و رویکرد هر کدام از رسانههای مورد تحقیق را در مورد ورزش زنان مقایسه نموده است .ابوالقاسمی ( )5933نیز در
مقاله تحیل محتوای ورزشی خود به مقایسه مقدار پوشﺶ رسانهای زنان و مردان پرداختهاند .چون بحث ﺟنسیت در ورزش به
یکی از بحثهای داغ محافل علمی و دانشگاهی تبدیل شده است هر محققی از زاویهای آن را مورد پﮋوهﺶ قرار داده است،
چنانکه کرمی و همکاران ( )5935نظرویسی ( )5930و نیز مالیی ( )5930همین موضوع را در شبکههای سیمای ملی و
استانی تحقیق کردهاند و در بخﺶ مهمی از مقاالت خود به مقایسه پوشﺶ نابرابر زنان و مردان در شبکههای تحقیقی خود
اشاره کردهاند .تﻌدادی از محققین از دریچه دیگری به موضع تفاوتهای ﺟنسیتی اشاره داشتهاند چنانکه کشکر ( )5931فهد
وکاراندی ( )0222و مورای ( )0253در مقاالت تحلیل محتوای خود با عنوان تحلیل محتوای عکسهای ورزشی با تأکید بر
متغیرهای اﺟتماعی ،به مقایسه وضﻌیت عکسهای ورزشی زنان و مردان از زوایای مختلف پرداختهاند .شارعپور ()5933
تفاوتهای نابرابر ﺟسیتی را در قالب مقالهای بنام «بازتولید هﮋمونی مردانه در ورزش پوشﺶ رسانهای از المپیک 0226
یونان» مطرح کرد .ایضاً همین موضوع بهنحو دیگری در مقاله تحقیقی تحلیل محتوای ورزشی مهدیزاده ( )5936بهنام
«مقایسه بازتاب ورزشی زنان و مردان در روزنامههای ورزشی ایران» در خالل المپیک  0250لندن که اخبار و عکسها را
مورد تحلیل قرار دادند ،نیز به شکلی دیگر انجام شده است.
ﺟین کروسمن ( )5333مارگو ارمالیک ( )0254و همچنین تروالن ( )0259از مطالﻌه و تجزیه تحلیل رسانههای ارتباط
ﺟمﻌی چندین دهه اخیر ،به تفاوت آشکار آنها از لحاظ پوشﺶ خبری رسانهای بین زنان و مردان اشاره داشتهاند .اگر چه
تحقیقات تحلیل محتوای ورزشی زیادی در بخﺶ «ﺟنسیت» انجام شده ولی به علت حساسیت پﮋوهشگران و اصحاب رسانه،
تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.
رسانهها نباید بُﻌدی از ورزش را در نظر بگیرند و سایر ابﻌاد را فراموش کنند .آنها باید بپذیرند که هریک از موضوعات
ورزشی مخاطبان خود را دارد ضمن اینکه پرداختن به همه آن موضوعات میتواند باعث توسﻌه متوازن ورزش شود .موضوع
بحث از نظر حرفهای ،قهرمانی ،همگانی و تربیتی و تفاوتهای پوششی هر کدام ،عناوین مقاالت تحلیل محتوای ورزشی
تنی چند از محققان بوده است؛ چنانکه ابوالقاسمی ( ،)5933قاسمی ( ،)5933کرمی ( ،)5935مالیی ( )5930و وزرکی
( )5930در بخﺶ مهمی از مقاالت خود به سهم نابرابر مؤلفههای ورزشی کشور پرداخته و سهم پوشﺶ نامتوازن هر یک از
این مؤلفهها را مورد مقایسه قرار دادهاند .توکلی ( )5930نیز در تحلیل محتوای ورزشی خود که به مقایسه خبرگزاری فارس و
بیبیسی پرداخته است ،نابرابری همین مؤلفهها را مورد مقایسه قرار داده است.
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این موضوع از دید محققین خارﺟی نیز پنهان نمانده است چنانکه پیتز و پدرسون ( )0221در بررسیهای تحلیل محتوایی
خود به سهم نابرابر هریک از مؤلفههای ورزشی هم در مجالت پﮋوهشی و هم در پﮋوهﺶهای ورزشی اشاره کردهاند .در
نهایت چگونگی پوشﺶ هر یک از مؤلفههای حرفهای ،قهرمانی ،همگانی و تربیتی را به چالﺶ کشیدهاند.
استفاده از عکسهای خبری بر ﺟذابیت مطلب تأثیر مستقیم دارد چنانکه برای ﺟلب توﺟه مخاطبان فضای مجازی پر
اهمیت تلقی شده است؛ مخصوصاً زمانیکه آن عکس متﻌلق به شخصیت مورد عالقه خوانندگان باشد .استفاده از عکس و
شخصیتپردازی مخاطب محور ،میتواند باعث افزایﺶ شمار خوانندگان رسانهها باشد .شخصیت سازی و عکس ،بخشی از
عناوین تحقیقاتی تحلیل محتوای ورزشی بود ،چنانکه بارفروش ( ،)5939شریفیان ( ،)5939رضویزاده ( )5939و مهدیزاده
( )5931در تحلیل محتوای ورزشیشان ،از ابﻌاد مختلفی به متغیر عکس و شخصیت پرداخته و نشان دادند که چگونه
عکسها و شخصیتها میتوانند در تﻌداد مخاطبان مؤثر باشند.
پوشﺶ یکسویه ورزشهای ﺟمﻌی نسبت به انفرادی یکی دیگر از موضوعاتی است که تفاوت آشکار و چالﺶ برانگیز آنها
موضوع مقاالت تحلیل محتوا بوده است .این روند از اطالعرسانی میتواند به اعتالی ورزش در ﺟامﻌه لطمه وارد کند .در این
رابطه دستاندرکاران رسانههای مجازی میبایست به دنبال چارهای باشند تا ضمن بررسی بازخورد اخبار ورزشی رسانههای
مجازی در ﺟامﻌه ،در صورت لزوم به تغییر روش اطالعرسانی مبادرت نمایند .آنطور که بررسیها نشان میدهند بیشتر
پوشﺶ رسانههای داخلی صرف ورزشهای ﺟمﻌی مثل فوتبال ،والیبال و بسکتبال میشوند و ورزشهای قهرمانی و مدالآور
ما در سایه ورزشهای ﺟمﻌی قرار گرفتهاند .چنانکه مالیی ( )5930در تحقیق خود تحت عنوان تحلیل محتوای اخبار ورزشی
شبکه  9سیما به سهم نابرابراین دو مقوله پرداخته است .عسکری ( )5932نیز همین مقایسه را در مورد ورزش ﺟمﻌی و
انفرادی در شبکه ورزش و ﺟوانان انجام داده است و به سهم نابرابر هریک از مقولهها اشاره داشته است.
بهنظر میرسد که این روند اطالع رسانی نمیتواند اثربخشی خوبی در ارتباط با انتظارات مخاطبان و نیز بهینه کردن تمام
ابﻌاد ورزش در سطح ﺟامﻌه داشته باشد .استفاده از یافتههای اینگونه تحقیقات و برنامهریزی درست در این بخﺶ میتواند
هم مسیر ورزش و هم رویکرد رسانهها را بهخوبی ﺟهتدهی کند .با توﺟه به تحقیق حاضر و با عنایت به بیشتر تحقیقات
انجام شده در زمینه تحلیل محتوا ،نگرش یکسویه رسانهها به تﻌدادی از موضوعات خاص ،میتواند به توسﻌه ورزش در
کشور ما لطمه وارد نماید که نیاز به آن دارد تا مسئولین مربوطه با همکاری رسانههای ﺟمﻌی به بازنگری مجدد برنامههای
آتی بپردازند.

روششناسی پژوهش
روش تحقیق این پﮋوهﺶ کمی و از نظر مسیر اﺟرا تحلیل محتوا ،از نظر ﺟمعآوری اطالعات ،اسنادی و از نظر رویکرد
زمانی ،حالنگر میباشد .آنچه را که محقق برای سنجﺶ میپذیرد واحد میگویند .محقق این واحد را در مقولههایی که
عناصر آن دارای وﺟوه مشترک هستند دستهبندی میکنند (رایف و همکاران.)0220 ،
ابزار گردآوری اطالعات در این پﮋوهﺶ برگههای کدگذاری محقق ساخته است که برای تأیید روایی به رویت چند استاد
خبره در این رشته رسیده است .این برگهها شامل  7مقوله اصلی و  63واحد تحلیل میباشد.
متغیرهای این تحقیق از نوع گسسته هستند و از طریق مقیاس اسمی و بهصورت کمی محاسبه شدهاند.
ﺟامﻌه آماری این تحقیق ،شمارگان یکسال پایگاههای خبری ورزشی از ابتدا تا انتهای سال  5931است .در این تحقیق
برای نمونهگیری از صفحه اول آرشیو رسانههای آفتاب  -ایسنا  -تابناک  -تسنیم -فارس استفاده شده است .هر پنج سایت
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خبری ﺟزء پر بینندهترین سایتهای مجازی غیر ورزشی بودند که خبرهایی در تمام زمینهها و از ﺟمله خبرهای ورزشی
داشتند.5
از شاخصههای آمار توصیفی برای خالصه کردن و از ﺟداول و نمودارها برای نماایﺶ دادههاا اساتفاده شاد و یافتاهها باا
استفاده از نرمافزار spss 02و آزمون کای اسکوئر تجزیه تحلیل شدند.

یافتههای پژوهش
جدول  :1تعداد خبرهای تیمهای ورزشی

ردیف

5

0

9

6

1

4

7

3

3

52

رتبه
فراوانی

استقالل
0120

پرسپولیس
5353

تراکتور
130

سپاهان
637

ذوب
636

نفت
020

فوالد
536

سایپا
530

ملوان
540

راه اهن
30

درصد

94/37

04/03

3/17

7/57

7/59

0/37

0/75

0/43

0/93

5/02

ﺟدول  5ده رتبه اول سایتها که بیشترین فراوانی خبری را دارند را نشان میدهد .هیچ تیم غیر فوتبالی در لیست  52تیم
اول قرار نگرفته است ،چنانکه اولین تیم بﻌد از فوتبال متﻌلق به بسکتبال (پتروشیمی ماهشهر) و در رتبه  73قرار دارد.
استقالل دارای بیشترین پوشﺶ خبری بود ( )%94/37و بﻌد از آن پرسپولیس با ( )%03/04پشت سر او قرار دارد .استقالل و
پرسپولیس حدود  %41/56درصد از اخبار فوتبالی خبرگزاریهارا به خود اختصاص دادهاند.
ﺟدول ( )0نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین رتبههای تیمهای دهگانه ورزشی در خبرگزاریهای مجاازی مﻌنایدار
میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.0
جدول  :2نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

3

3046/146

2/225

جدول  :3تعداد خبرهای رشتههای ورزشی (غیر از فوتبال)

رتبه

5

0

9

6

1

4

7

3

3

52

رشته
فراوانی
درصد

کشتی
303
53/39

والیبال
339
53/54

بسکتبال
322
57/54

وزنه برداری
623
3/71

تنیس
933
3/96

میدانی
905
4/33

تیراندازی
037
4/97

تکواندو
004
6/33

هندبال
021
6/93

بوکس
530
6/56

ﺟدول  9ده اولویت خبری بﻌد از فوتبال را نشان میدهد 73/76 ،درصد از کل پوشﺶ خبری در فضای مجازی به رشته
فوتبال اختصاص یافته است و تنها  05/04درصد باقیمانده به بقیه ورزشها اختصاص داشته است .کشتی ،والیبال و بسکتبال
در ردههای اول تا سوم بﻌد از فوتبال قرار دارند.

 -5از طریق سایت الکسا (سایتهای دیگری مثل دیوار و ورزش  9و غیره که بسیار ﺟلوتر از  1سایت تحقیق بودند که برای تحقیق حاضر کاربردی نداشتند).
 .0فرضیات این پﮋوهﺶ با اطمینان  %31و خطای کمتر از  1درصد مورد آزمون قرار گرفت.
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1000
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600

400
200
0

…

نمودار  :1رشتههای ورزشی (غیر فوتبال)

ﺟدول ( )6نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین رتباه تیمهاای دهگاناه غیار فوتباالی در خبرگزاریهاای مجاازی
مﻌنیدار میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول  :4نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

3

5467/353

2/225

جدول  :5تعداد و درصد خبرهای فوتبالی

متغیر

تﻌداد کل خبر

خبر فوتبالی

درصد خبر فوتبالی

آفتاب
ایسنا
تابناک
تسنیم
فارس
ﺟمع

1537
3545
4129
7903
4173
96743

6063
4209
1734
4012
6703
07261

35/79
41/76
33/50
31/07
75/34
75/76

طبق ﺟدول  1از  96743اخبار گرفته شده از رسانههای مجازی مورد تحقیق 07261 ،خبر به ورزش فوتبال اختصاص
داشت .ایسنا کمترین حجم خبری در مورد فوتبال را داشت ( )%79/41در حالیکه تابناک  %33/50از خبرهایﺶ فوتبالی بود.

10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000
3000
نمودار  :2تعداد خبرهای فوتبالی به کل خبر
2000
1000
0
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جدول  :6تعداد خبرهای مربوط به جنسیت

متغیر

زن

مرد

درصد زنان

درصد مردان

ﺟمع

آفتاب
ایسنا
تابناک
تسنیم
فارس
ﺟمع

595
105
505
003
593
5562

6330
3113
4039
7279
4916
99072

0/63
1/79
5/36
9/59
0/09
9/23

37/15
36/04
33/51
34/34
37/74
34/32

1509
3273
4656
7920
4630
96652

چنانکه ﺟدول  4نشان میدهد بهطور میانگین ،فقط  9/23درصد خبرها به ورزش زنان اختصاص یافته است (%34/32
مردان) یﻌنی از مجموع  96652خبر فقط  5562خبر مربوط به زنان بوده است .کمترین پوشﺶ خبری زنان مربوط به پایگاه
مجازی تابناک بود (فقط  )%5/36یﻌنی از کل مطالب سایت تابناک که  4656مورد بود تنها  505مورد آن مربوط به ورزش
زنان بوده است.

9000

8000
7000
6000

5000
4000
نمودار  :3نمودار تعداد خبرهای زنان و مردان 3000

2000

ومردان در خبرگزاریهای مجازی
ﺟدول ( )7نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین پوشﺶهای خبری زنان
1000
مﻌنیدار میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
0
جدول  :7نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

5

92225/270

2/225

جدول  :8تعداد شخصیتهای فوتبالی و غیر فوتبالی

متغیر

افتاب

ایسنا

تابناک

تسنیم

فارس

ﺟمع

فوتبالی
درصد
غیرفوتبالی
درصد

9077
32
946
3/33

9331
77/41
5553
00/96

6992
35/94
623
3/49

9564
32/31
762
53/26

9971
35/00
732
53/77

53259
36/26
9655
51/30
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طبق ﺟدول  3از کل شخصیتها  36/27درصد فوتبالی بودهاند در حالیکه شخصیت غیر فوتبالی فقط 51/30درصد بوده
است یﻌنی از ( )05606خبر که شخصیتپردازی شده ،فقط  9655مورد آنها غیر فوتبالی بود.
ﺟدول ( )3نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین تﻌداد شخصیتهای فوتبالی و غیر فوتبالی در خبرگزاریهای
مجازی مﻌنیدار میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول  :9نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

5

3310/951

2/225

جدول  :11تعداد عکسهای فوتبالی و غیر فوتبالی به کل خبر

متغیر

عکس فوتبال /کل خبر

غیر فوتبال

تﻌداد عکس /درصد کل

ﺟمع
درصد درکل

96743 -57665
74/61

1970
09/16

45/41 -00359
522 -00359

چنانکه ﺟدول  52نشان میدهد  74/61درصد از عکسهای خبرگزاریهای مجازی مرباوط باه ورزش فوتباال باود .در
حالیکه سهم بقیه ورزشها تنها  %09/16بوده است 34/20 .درصد از خبرهای خبرگزاری تسنیم دارای عکس بود در حالیکه
فقط  91/39درصد خبرسایت مجازی تابناک دارای عکس بود.
ﺟدول ( )55نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین فراوانی عکسهاای فوتباالی و غیار فوتباالی در خبرگزاریهاای
مجازی مﻌنیدار میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول  :11نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

5

4936/333

2/225

جدول  :12موضوع بحث

موضوع

حرفه ای

قهرمانی

همگانی

تربیتی

ترکیبی

فراوانی
درصدکل

03936
36/15

6624
57/47

306
0/41

7
2/20

7
2/20

چنانکه ﺟدول  50نشان میدهد از  96743مطلب ماخوذه از پنج سایت مجازی 03963 ،مورد مربوط به ورزشهای
حرفهای بوده است ( 36/15درصد) در حالیکه اخبار مربوط به ورزشهای قهرمانی 50/47درصد و همگانی فقط  0/41درصد،
تربیتی و ترکیبی  2/20درصد از مطالب را به خود اختصاص داده است.
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نمودار  :4موضوع بحث

2000

1000هاای مجاازی مﻌنایدار
ﺟدول ( )59نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین مؤلفههای موضاوع ورزش در خبرگزاری
0
میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول  :13نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

9

47211/705

2/225

جدول  :14نوع ورزش

سایت

آفتاب

ایسنا

تابناک

تسنیم

فارس

تﻌدادکل

درصدکل

تیمی
درصد
انفرادی
درصد

6162
33/13
103
52/65

7040
32/77
5703
53/00

1330
39/64
653
4/19

4034
34/66
334
59/11

1132
31/35
351
56/23

03442
--6174
---

34/49
--59/94
---

چنانکه ﺟدول  56نشان میدهد کل خبرهای مرتبط با ورزشهای تیمی  03442مورد بوده در حالیکه خبرهای مربوط به
ورزش انفرادی فقط  6174مورد میباشد .تﻌداد خبرهای ورزشی تیمی نسبت به انفرادی ،تقریباً  7به  5بوده است.

8000
6000
4000
2000
0

نمودار  :5نوع ورزش (انفرادی  -جمعی)
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ﺟدول ( )51نتایج آزمون خی دو برای بررسی تفاوت بین رشتههای انفرادی وﺟمﻌی در خبرگزاریهای مجازی مﻌنیدار
میباشد بنابراین فرض صفر رد میشود.
جدول  :15نتایج آزمون خی دو

درﺟه آزادی

آماره خی دو

سطح مﻌنیداری

5

53973/105

2/225

بحث و نتیجهگیری
رسانههای الکترنیکی یا مجازی ،بروزترین و در دسترسترین رسانهها برای دستیابی به اطالعات آرشیوی و آنالین هستند،
بنابراین تحقیقات در این زمینه میتواند حجم عظیمی از اطالعات را در اختیار پﮋوهشگران قرار دهد .از طرف دیگر ،دسترسی
به این حجم از اطالعات نیز میتواند یافتههای مهمی را در اختیار آنها قرار دهد تا بتوانند کمبود و کاستیها را ﺟبران کنند .با
توﺟه به نیازهای ﺟوامع امروزی به ورزش و برنامهریزی کارآمد در این بخﺶ ،یکی از راههای مهم برای پیبردن به اطالعات
وضﻌیت موﺟود یا گذشته از طریق تحلیل محتوای ورزشی رسانههای مجازی میباشد .تابتوان از طریق تجزیه و تحلیل
اینگونه رسانهها به اطالعات با ارزشی در مورد نقاط قوت و ضﻌف آنها دست یافت .چون این رسانهها میتوانند در کسری از
ثانیه ،ﺟزئیات هر حادثه ورزشی را همراه با صدا ،تصویر و فیلم و سایر ملحقات منتشر نمایند .بنابراین برتری اینگونه رسانهها
بر رسانههای متداول و سنتی تا اندازه زیادی مشخص میشود لذا یکی از دالیل انتخاب رسانههای مجازی به همین خاطر
بوده است.
نمونههای این تحقیق ،با توﺟه به اهمیت ورزش در توسﻌه کشور و نیز عالقهمندی بیﺶ از حد ﺟوانان به رسانههای
مجازی ،از پنج سایت خبری اخذ شدند .تجزیه و تحلیل محتوای ورزش این رسانهها در سال  5931نشان داد که یکی از
مواردی که بسیار یکسونگری شده است در مورد تﻌدادی از تیمهای ورزشی خاص است که باعث نگاه یک بﻌدی به امر
ورزش شده است .چنانکه بیشتر پوشﺶهای خبری تحقیق به تیمهای استقالل و پرسپولیس پرداخته است .هر پنج سایت
مجازی مورد تحقیق بیشترین خبر فوتبالی خود را به این دو تیم اختصاص دادهاند .علت این حجم از تبلیغات میتواند عناوین
تحقیقاتی پﮋوهشگران باشد .آنچه که بدیهی بهنظر میرسد این نحوه از اخبار و پوشﺶ رسانهای میتواند تیمها و رشتههای
دیگر را به حاشیه رانده و باعث آسیب به توسﻌه متوازن ورزش در سطح کشور شود چرا که تمامی امکانات و نیروها مصروف
تیمهای خاص میشوند و در نتیجه با توﺟه به دولتی بودن این گونه تیمها ،سایر استانها در برخورداری از حداقل امکانات
محروم میشوند .البته حضور بیشتر استقالل در ﺟام باشگاههای آسیا در سال  5931در تﻌداد فراوانی خبر آن تیم بیتأثیر
نبوده است .در تایید نتایج این تحقیق ،بارفروش ،احمد ( )5937در تمام تحلیل محتوای ورزشی خود که از سالهای  5935تا
 5937و از طریق تیترهای اول و دوم رسانههای نوشتاری انجام داده ،به این نتیجه رسیده است که با حداکثر اختالف
تیمهای استقالل و پرسپولیس بیشترین شخصیتهای مطرح شده را در بین تیترهای اول و دوم رسانهها دارند .هرچند
عالقهمندی به این دو تیم پرطرفدار پایتختنشین زیاد است ولی بهنظر میرسد اختصاص این حجم از مطالب به آنها از
شمول بیطرفی رسانهای خارج باشد .تحقیقات گذشته نیز مؤید این نظر است چنانکه کبیری مقدم ( )5936و رضویزاده
( )5939نیز در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که اکثر موضوعات به تیمهای استقالل و پرسپولیس ختم میشود.
ال از شرایط روز تابﻌیت
فوتبالزدگی و توﺟه بیﺶ از حد به دو تیم استقالل و پرسپولیس باعث شده است که رسانهها کام ً
نمایند که در آن صورت نقﺶ فرهنگسازی رسانهها کم رنگ خواهد شد (قاسمی .)5933 ،نتایج این تحقیق ،همچنان با
نتایج تحقیق فسنقری ( )5934قلیزاده و همکاران ( )5932و بابایی ( )5935قابل مقایسه است .اهتمام مسئولین و نیز
پشتیبانی رسانههای مجازی به تیمهای خاص و یا رشته ورزشی خاص باعث آن شده است که رشتههای دیگر که ممکن

پﮋوهﺶهای مﻌاصر در مدیریت ورزشی

سال نهم -شماره  -53پاییز و زمستان 5933

010

است استﻌدادهای فراوانی در آنها وﺟود داشته باشد در حاشیه قرار بگیرد هر چند هر ورزشی عالقهمندان و ورزشکاران خاص
خود را دارد ولی ورزش فوتبال بنابه هر دلیلی بهعنوان ورزش اول دنیا شناخته میشود .آمار و نتایج این تحقیق نشان
میدهد که ورزش فوتبال با  76/73درصد یکی از ورزشهایی است که بیشترین عالقهمندان ﺟهانی را دارد .در حالیکه سهم
بقیه رشتههای ورزشی تنها ( )%05/04بوده است لذا همین عالقه باعث نگرش تجاری رسانهها به ورزش پر ﺟاذبه فوتبال
شده است .چنانکه فوتبال ،طوالنیترین حکمفرمایی و نفوذ در ورزش تلویزیونی را در اروپا بر حسب نرخ تصاویر تلویزیونی و
حق پخﺶ به خود اختصاص داده است (مورای .)0257 ،متأسفانه بیشتر تیترهای اول و دوم رسانههای مجازی به امر فوتبال
اختصاص دارد .این ارقام با نتایج تحقیق شریفیان ( ،)5939قلیزاده و همکاران ( ،)5932توکلی ( ،)5930بارفروش (،)5937
مالیی ( ،)5930که بیشترین اخبار تحقیقاتشان مربوط به ورزش فوتبال بوده قابل مقایسه است .ارقام این تحقیق درمورد
فوتبال ،همچنین با مقادیر تحقیقات انجام شده که در سنوات متﻌدد و با عناوین متﻌدد انجام شده است همخوانی دارد.
چنانکه نگینتاﺟی ( )5932که به مقوله «پرخاشگری» در ورزش پرداخته است نیز همین نتایج را بهدست آورده است (فوتبال
 .)%39این یکسونگری به سمت فوتبال حتی در تحقیقات خارﺟی هم دیده میشود چنانکه سوام ،مورگان ( )0257در تحقیق
خود پیرامون تبﻌیض ﺟنسیتی در پوشﺶ خبری ،اعالم کرد که از  673خبر 953 ،مورد آن مربوط به فوتبال بوده است .با
توﺟه به اینکه تحقیق ایشان در قلب اروپا و از سه کشور اوکراین ،هلند و بلﮋیک صورت گرفت معالوصف مقادیر فوتبالی
بهعنوان بیشترین پوشﺶ خبری ،بترتیب ( %43 - %46و  ) %67در سه کشور فوق را نشان داد .با توﺟه به اینکه هم در
تحقیقات داخلی هم خارﺟی نتایج مشابهی دال بر یکسونگری اصحاب رسانه به سمت ورزش فوتبال بهچشم میخورد این امر
میتواند ضمن مخدوش کردن رسالت رسانهای به رشد و اعتالی سایر ورزشها لطمه بزند ،و این در حالی است که فوتبال ما
نتوانسته است حتی در عرصه آسیایی هم بﻌد از  62سال مقامی کسب نماید .نتیجه همه یکسونگریها ،باعث فراموشی
بسیاری از رشتههای ورزشی شده است .نتایج بهدست آمده در این تحقیق نشان میدهد که ورزشهای دیگر کامالً در سایه
فوتبال قرار گرفتهاند .اگر چه برآوردن نیازهای مخاطبین ،یکی از رسالتهای اصلی رسانهها است اما این نکته را نیز باید مد
نظر داشت که مهمترین رسالت رسانهها فرهنگسازی و ﺟهتدهی به نیازها و نیز توسﻌه همه ﺟانبه ورزش است که تمرکز
بیﺶ از حد به خواستهها و نیازهای مخاطبین میتواند رسانهها را از نقﺶ اصلیشان دور کند .در واقع اثر مخاطب بر رسانه و
بالﻌکس رسانه بر مخاطب امری دو سویه میباشد.
تبﻌیض در نشر اخبار زنان در فضای مجازی به حدی روشن و واضح است که بﻌضی از سایتهای تحقیق حاضر در مدت
یکماه حتی یک خبر ورزشی مربوط به زنان نداشته است .علیرغم تأکیدات رسانهها مبنی تساوی حقوق زنان در تمام امور،
ولی تبﻌیض در نشر اخبار زن و مرد از مواردی است که همچنان ادامه داشته و نمیتوان به راحتی از آن چشمپوشی کرد.
یکی از عواملی که تﻌداد خبرهای ورزشی مربوط به بانوان را تا اندازهای باال برد همزمانی تحقیق حاضر با المپیک  0254ریو
در برزیل بود که سایتهای خبری پنجگانه تحقیق را ناچار کرد که به سمت پوشﺶ خبری آن رویداد بزرگ ﺟهانی بروند
وگرنه ممکن بود سطح خبری زنان در سطح بسیار نازلتر قرار گیرد.
در تحقیق حاضر ،خبرهای مربوط به بانوان فقط  5562مورد بوده در حالیکه این رقم برای مردان  99072مورد بوده است
یﻌنی با میانگین  9/23درصد زنان در مقابل  34/32درصد مردان .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات بارفروش (،)5937
مالیی ( ،)5930قاسمی ( ،)5933مهدیزاده ( ،)5936افچنگی ( ،)5935شریفیان ( )5939و کرمی ( )5935قابل قیاس است.
شاید بتوان یکی از علتهای اصلی عدم پوشﺶ خبری زنان را در کشورمان ،نحوه پوشﺶ ورزشکاران زن بدانیم که آن را
تبدیل به یکی از چالﺶهای پیﺶروی ورزش زنان کرده است ،لذا نحوه پوشﺶ اسالمی در ورزشها همیشه یکی از
نگرانیها بوده است .اگرچه لازوم برخاورداری از پوشاﺶ اساالمی و نداشاتن مغایرت با ارزشهای دینی ،کافی نبودن
پوشﺶ برنامههای ورزشی بانوان را در رسانهها توﺟیه نمیکند (کرمی .)5935 ،چون آنچه رسانه منﻌکس میسازد ،چیزی
است که در ﺟامﻌه مهم تلقی شده و دارای منزلت است لذا حضور اندک ورزش زنان در رسانههای ﺟمﻌی میتواند حاوی این
پیام برای ﺟامﻌه باشد که ورزش زنان از اهمیت زیادی برخوردار نیست (مورای.)0257 ،
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نتایج پارهای از تحقیقات خارﺟی نیز حاکی از پوشﺶ غیر یکسان ورزش بانوان نسبت به مردان میباشد .میسنر و کوکی
( )0252در بررسی پوشﺶ ﺟنسیتی در تلویزیون از سالهای ( )0252-5333به این نتیجه رسیدند که بهطور کلی ،پوشﺶ
رسانهای زنان ورزشکار کمتر است چنانکه ورزشهای مربوط به مردان  34/9درصد کل زمان پخﺶ را به خود اختصاص
میدهد در صورتیکه ورزشهای مربوط به زنان  5/4درصد پوشﺶ را دریافت میکرد .نتایج تحقیق حاضر ،با نتایج تحقیق
آدام مارتین ( )0250که از تﻌدادی از روزنامههای ورزشی در بین سالهای  5337تا  0223انجام شد قابل انطباق میباشد.
همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات مارگو ار مالیک ( ،)0254مورگان و سوئیم ( ،)0257بریتنی و مورای ( )0257که
متغیرهای متﻌددی از ورزش زنان را مورد مطالﻌه قرار دادند ،مطابقت دارد.
پرداختن به هریک از موضوعات ،حرفهای ،قهرمانی ،همگانی ،تربیتی میتواند ضمن مشخص کردن ﺟهتگیری یک
رسانه ،راهبرد برنامههای نظام در توسﻌه ورزش را نیز ترسیم کند .سهم هر کدام از ورزشهای فوق میبایست در پوشﺶ
خبری لحاظ گردد .گرچه عمالً چنین چیزی در رسانهها و بهویﮋه رسانههای مجازی در نظر گرفته نمیشود .اگر چه ورزش
حرفهای به درآمدزایی و ایجاد شغل از طریق ورزش مربوط میشود ولی باز هم حجم بزرگی از خبرها به سمت این نوع از
ورزش است .نتایج تحقیق حاضر در فضای مجازی نشان داد اولین و بیشترین حجم خبرها مربوط به خبرهای ورزش حرفهای
است .با توﺟه به تفاوت زیاد نتیجه این تحقیق در مورد ورزش حرفهای (با میانگین خبری  )%36/15با نتایج بسیاری از
محققین ،ﺟا دارد که علل توﺟه بیﺶ از حد این نوع از ورزش در فضای مجازی مورد تحقیق قرار گیرد .اگر چه باید گفت که
رسانهها سبب میشوند تا ورزش حرفهای بهعنوان منبع درآمد ،ﺟذاب و تماشاگر پسند شناسایی شوند (قاسمی .)5932 ،با این
وﺟود میزان توﺟه بخﺶ ورزشی مطبوعات سراسری به ورزش حرفهای در بین  6سطح ورزش کشور حدود  63درصد میباشد
و این نیز به دلیل توﺟه بیﺶ از حد به فوتبال میباشد (زرکی و همکاران )5931 ،با توﺟه به اینکه سهم ورزش حرفهای در
توسﻌه صنﻌت ورزشی در کشورمان ناچیز است ،پوشﺶ رسانهای اغراقآمیز در فضای مجازی در این بخﺶ میتواند به سایر
مؤلفههای ورزشی لطمه وارد کند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات توکلی و همکاران ( ،)5930قاسمی ( ،)5933مالیی
( ،)5930ابوالقاسمی ( )5933و ﺟین کروسمن ( )5333میتواند قابل مقایسه باشد .این تحقیق و مجموعه تحقیقات انجام شده
نشان میدهد که با توﺟه به ﺟایگاهی که ورزش حرفهای در کشورمان دارد ،توﺟه بیﺶ از حدی به این نوع ورزش شده است.
ضمناً تحقیق حاضر نشان داد که ورزش قهرمانی سهم اندکی در پوشﺶ رسانهای فضای مجازی دارد با عنایت به اینکه
بخﺶ مدالآور کشورمان در این حیطه قرار دارد ،لذا ﺟا دارد که اصحاب رسانه به این بخﺶ توﺟه ویﮋهای داشته باشند ولی
عمالً نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که سهم این بخﺶ مهم ورزشی ،فقط  50/47درصد است .با توﺟه به مدالآوری
ورزشهایی مثل کشتی ،وزنه برداری ،کاراته و تکواندو در عرصه ﺟهانی ،انتظار این است که سهم پوشﺶ خبری ورزشهای
قهرمانی متناسب با مرغوبیت مدالها باشد .سهم اندک ورزش قهرمانی در تحقیق حاضر با توﺟه به همزمانی المپیک ریو که
تمام رسانهها سﻌی در انﻌکاس آن داشتند ﺟای تحقیقات بیشتری را طلب میکند ،چنانکه نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق
توکلی ( ،)5930مالیی ( ،)5930زرکی ( )5931نیز همسو نمیباشد .همچنین نتایج تحقیقات بارفروش ( ،)5939رضایی
( ،)5937افچنگی ( )5935و هوم ( )0221نیز مؤید آن است که رسانههای گروهی به ورزش قهرمانی اهتمام بیشتری
داشتهاند.
ورزش همگانی یکی از مهمترین عرصههای توسﻌه ورزش در سطح عمومی ﺟامﻌه و افزایﺶ سالمت روانی و ﺟسمی
ﺟامﻌه است (کرمی .)5935 ،و این در حالی است که یک وﺟه بسیار مهم در وظایف رسانههای ورزشی کشور ،تشویق ﺟامﻌه
به ورزش و سرمایهگذاری ﺟهت بهوﺟود آوردن امکانات و تجهیزات الزم در سطح گسترده برای تمام مردم میباشد ،چنانکه
ارزان بودن و سهولت دسترسی مردم به امکانات و تجهیزات ورزشی یکی از دستورالﻌملهای مدیریتی در کشورهای پیشرفته
است (قاسمی .)5933 ،با توﺟه به نتایج این تحقیق ،متأسفانه سهم ورزش همگانی نیز در بین رسانههای مجازی تنها 0/41
درصد بود .اگر قبول کنیم که ورزش همگانی به تمام آحاد ﺟامﻌه مرتبط میشود این حجم کم رسانهای نمیتواند نشانگر
رسالت اصلی رسانهها در تنویر افکار عمومی باشد ،با این حال نتایج بررسیهای تپهرشی ( ،)5935فینالی ( )0226و داولینگ
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( )0222نیز نشاندهنده کم توﺟهی به ورزش همگانی و تفریحی در رسانههای ﺟمﻌی است .همچنین نتایج این تحقیق با
نتایج تحقیق توکلی ( )5930و مالیی ( )5930که بهترتیب ارقام ( %5/9و  )%/26را در مورد ورزش همگانی بهدست آوردهاند
قابل قیاس است ،ولی با نتایج تحقیق قاسمی ( )5933که مقدار پوشﺶ ورزش همگانی را  01درصد بهدست آورده است
مطابقت ندارد.
سهم ورزش تربیتی که ورزش مدارس و دانشگاههاست در رسانههای مجازی حاضر فقط  2/20درصد بوده است .چرا که
از طریق ورزش تربیتی بهراحتی میتوان ورزش را در ﺟامﻌه نهادینه کرد .با توﺟه به مقاالت زیادی که در حوزه تربیتی نوشته
شده است اما عمالً ورزش تربیتی هم در عرصه رسانهای و هم در نزد مسئولین دارای اولویت نبوده است .این مسئله به
سادگی بیان میکند که در کشور ما از زیر ساختهای اصلی ورزش یﻌنی ورزش مدارس و دانشگاهها دور ماندهایم .لذا این
قضیه عالوه بر لطمه زدن به توسﻌه سالمت ﺟامﻌه ،رسالت اصلی رسانهها را نیز زیر سؤال خواهد برد .شاید بتوان گفت که
یکی از علتهای عدم توﺟه رسانهای به ورزش تربیتی ،ناآگاهی رسانهها به فواید آن و نیز غیرتجاری بودن این موضوع باشد.
با توﺟه به سهم اندک نتایج تحقیق حاضر در مورد ورزش تربیتی ( 2/20درصد) نمیتوان به آینده ورزش خوشبین بود .نتایج
این تحقیق با نتایج تحقیق زرکی ( ،)5931ابوالقاسمی ( ،)5933توکلی ( )5930و مالیی ( ،)5930بارفروش ( ،)5939کردی
( ،)5939قاسمی ( )5933و هوم ( )0221که سهم ورزش تربیتی در آنها بسیار ناچیز بود قابل مقایسه است .میتوان یکی از
مهمترین دالیل فقدان توﺟه در مورد مؤلفههایی مانند ورزشهای همگانی ،تفریحی و تربیتی را بیتوﺟهی رسانهها دانست
(ظریفی و داوودی.)5935 ،
چنانکه تحقیق حاضر نشان داد هر پنج سایت مورد تحقیق ،بیشترین توﺟه خود را صرف ورزشهای تیمی مثل فوتبال،
والیبال و بسکتبال کردهاند؛ در حالیکه ورزشهای مدالآور ما در بین ورزشهای انفرادی قرار دارند .با توﺟه به اینکه
ورزشهای انفرادی در مقایسه با ورزشهای تیمی هم هزینه کمتری دارند و هم مدالهای فراوانی در عرصه بینالملل به
آنها اختصاص دارد ،ﺟا دارد که سهم پوشﺶ خبری نیز متناسب با ارزش مدالآوری این بخﺶ از ورزشها باشد .میانگین
اخبار پنج خبرگزاری در بخﺶ ورزش تیمی %34/49 ،بوده در حالیکه سهم ورزشهای انفرادی در پوشﺶ خبرگزاریهای
مورد تحقیق فقط  %59/94بوده است .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق مالیی ( )5930که سهم ورزشهای تیمی را  %40و
ورزشهای انفرادی را  %93بهدست آورده است تا اندازهای هم خوانی دارد .آنچه که نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد نشر
اخبار مربوط به ورزشهای انفرادی یا بهتر است بگوییم قهرمانی ،باتوﺟه به ارزشهای مدالآوری این رشتهها در عرصه ملی
و ﺟهانی ،بسیار ناچیز است که نتایج چنین رویهای میتواند به اعتالی ورزشهای انفرادی لطمه وارد نماید .سؤال اینجاست
چرا ورزشی مثل وزنهبرداری که یک ورزش پایه المپیک است و همیشه باعث مدالآوری کشورمان شده است باید بﻌد از
بسکتبال که عناوین در خورﺟهانی نداشته است قرار بگیرد؟ چرا ورزش مدالآور کشتی ،فقط با  303تکرار ( )%53/39در رده
دوم قرار دارد؟ نتایج این تحقیق با یافتههای تحقیق بارفروش ( ،)5939شریفیان ( ،)5939قلیزاده ( )5932و توکلی ()5930
که کشتی را بﻌد از فوتبال در رده دوم بهدست آوردهاند ،مطابقت دارد.
یکی از محدودیتهای عمده تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه صرف وقت زیاد برای ﺟمعآوری مطالب است چنانکه در
تحقیق حاضر حدود  91222مطلب ﺟمعآوری شدند .ولی بیشک در ﺟهانی که با محدودیت منابع روبهرو است ،ایجاد دنیایی
واقﻌی بنام فضای مجازی میتواند در صرفهﺟویی منابع طبیﻌی یاریدهنده باشد عالوه بر آن ،باتوﺟه به اینکه اقشار مختلف
اﺟتماعی و بهویﮋه ﺟوانان ،هرلحظه به اطالعات فضای مجازی دسترسی دارند ،پﮋوهﺶ در زمینه فضای مجازی را پر اهمیت
میکند ،به همین خاطر رسانههای مجازی برای تحلیل محتوای ورزشی انتخاب شدهاند .علیرغم تفاوت یافتههای این
تحقیق با تﻌدادی از مقولههای تحقیقات دیگر ،باز هم نگرانی ناشی از عدم رعایت عدالت رسانهای در مقولههای ،ورزش
فوتبال ،ورزش مردان و زنان ،ورزش حرفهای ،ورزش اﺟتماعی ،همچنان وﺟود دارد که میتواند به توسﻌه پایدار و همه ﺟانبه
ورزش آسیب بزند .بنابراین به اصحاب رسانه ،بهویﮋه رسانههای مجازی توصیه میشود که برای پیشرفت و توسﻌه همه ﺟانبه
ورزش ،تمام ابﻌاد مقولههای ورزشی را مدنظر داشته باشند .همچنین با توﺟه به اینکه رسانههای مجازی واقﻌیتهای موﺟود
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ﺟامﻌه را انﻌکاس میدهند توصیه به مسئولین ورزش کشور آن است که ضمن پرداختن به امور زیربنایی ورزش ،تمام ﺟنبهها
و موضوعات ورزشی را در برنامهریزی خود لحاظ نمایند .اگرچه ضﻌیف بودن اینترنت در اینگونه تحقیقات بهعنوان یک
محدودیت همچنان وﺟود دارد که میتواند وقت بسیاری از پﮋوهشگران را بگیرد بنابراین توصیه میشود که به متغیرهای
محدودیتری بپردازند تا با حجم بیشماری از مطالب روبرو نشوند .با توﺟه به مقدار کم مطالﻌات در بخﺶ فضای مجازی به
محققینی که قصد تحقیق در اینگونه از رسانهها را دارند توصیه میشود که ابﻌاد دیگری از تحلیل محتوای ورزشی را مورد
تحقیق خود قرار دهند.
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