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 چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق نگرش سنجي از مخاطبان رسانه هاي گروهي ورزش شامل: مردم به طور عام و اساتيد 

ون هاي ورزشي، كارشناسان، مربيان، داوران و دانشگاه ها، مديران و مسئوالن ادارت تربيت بدني و فدراسي

ورزشكاران به طور خاص و همچنين از دست اندركاران توليد محتواي رسانه ها شامل: مديران مسوول، 

سردبيران، خبرنگاران و گزارشگران است. در كنار نگرش سنجي، موضوع تحليل محتواي نشريات ورزشي و برنامه 

 د توجه بوده است.هاي ورزشي صدا و سيما نيز مور

بدين منظور، در بخش نگرش سنجي، افراد به طور داوطلبانه شامل خوانندگان نشريات ورزشي و شنوندگان و 

(، اساتيد و اعضاي هيئت علمي رشته هاي تربيت n=0111تماشاگران برنامه هاي ورزشي راديو و تلويزيون ))

ن، مسووالن فدراسيون ها و انجمن هاي ورزشي و (، مديراn=011بدني، علوم ارتباطات و روزنامه نگاري )

 ( انتخاب شدند.n=31( و سردبيران و دبيران )n=53(، مديران مسئول رسانه ها )n=011كارشناسان )

در بخش دوم پژوهش، يعني تحليل محتوا، تمام روزنامه هاي ورزشي و غير ورزشي و برنامه هاي ورزشي صدا و 

 قرار گرفت. سيما براي دو هفته مورد مطالعه

براي دستيابي به ديدگاه افراد مورد مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته و بعد از اعتباريابي صوري و تعيين پايايي 

و براي مقايسه وضعيت موجود و مطلوب عملكرد  408/1آن از طريق تعيين ضريب آلفاي كرونباخ به ميزان 

تعيين گرديد. براي تحليل  a=13/1ها برابر با  ار يافتهرسانه ها از آزمون فريدمن استفاده شد و سطح معني د

محتواي رسانه ها، نسبت به تعيين ميزان اختصاص يافته مطالب چاپي به سانتي متر و برنامه هاي راديو و 

 تلويزيوني به دقيقه به موضوعات مختلف ورزشي و تعيين درصدهاي مربوطه اقدام شد.

د مطالعه، يعني گروه مخاطبان و همچنين گروه متولي توليد محتواي رسانه نتايج نشان داد از ديدگاه افراد مور

هاي گروهي ورزشي وجود دارد  هاي ورزشي، تفاوت معني داري بين وضعيت موجود و مطلوب عملكرد رسانه

(1110/1=P.) 

وتبال( به تحليل محتواي نشريات ورزشي نشان داد اين گروه از رسانه ها به طور ويژه به يك رشتة ورزشي) ف

درصد توجه داشته و نسبت به موضوعات مهم مثل ورزش همگاني، به ميزان صفر درصد پرداخته  51/40ميزان 



درصد بوده است. ورزش هاي پايه شامل دو و  03/0و ميانگين سطح نوشتاري در باره ورزش اقشار مختلف 

 جه نشريات ورزشي بوده اند.و صفر درصد مورد تو 00/1، 02/1ميداني، شنا و ژيمناستيك به ترتيب 

، 66/50تحليل برنامه هاي ورزشي راديو، نشان داد ميزان اختصاص يافته برنامه هاي اين شبكه، به ورزش فوتبال 

، ورزش دانش 66/0، جودو 78/0، ورزش بانوان 00/0، كاراته 2/0، واليبال 66/8، كشتي 77/00وزنه برداري 

درصد و ساير  07/1، ژيمناستيك 60/1، شنا 22/1دو و ميداني ، 65/1، ورزش دانشجويان 10/0آموزان 

 و در حد صفر بوده است. 3/1هاي ورزشي و ورزش برخي از اقشار زير  رشته

، 87/6، ورزش هاي رزمي 04، كشتي 86/85ميانگين ميزان توجه برنامه هاي تلويزيوني به فوتبال  

، بسكتبال، دو و ميداني و 21/1يراندازي يك، ژيمناستيك ، ت10/3، ورزش معلولين 03/3، واليبال 03/6تكواندو 

 درصد بوده است. 41/00و ساير رشته هاي ورزشي و ورزش اقشار مختلف  47/1وزنه برداري هر كدام 

آزمودني ها معتقدند رسانه هاي گروهي ورزش به وظايف خود دربارة توسعة ورزش، ورزش اقشار مختلف، 

طبان، پرهيز از سطح نگري و حل مشكالت ورزش كشور به خوبي عمل نكره افزايش سطح دانش و آگاهي مخا

 اند.
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