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 سازی گردشگریبر برجسته تأکیدهای سراسری پرشمارگان با محتوای روزنامه تحلیل

 ورزشی

 
یافت:  یخ در یخ پذیرش:       ۱۴/7/۱۴۰۰ تار   ۱7/8/۱۴۰۰ تار

 1جواد مصطفایی

 

 چکیده
. است یمنبع خبرنخستین از مردم کماکان  یاریبس یو برا دارد یعموم یهادر عرصه ینقش مهممطبوعات امروزه 

های سراسری پرشمارگان در بازۀ ورزشی توسط روزنامهسازی گردشگری هدف از این پژوهش، بررسی نحوۀ برجسته
محتوا از مسیر تحلیل  تحلیلی است که ـ در ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی 1398تا آبان  1385زمانی آبان 
آماری آماری پژوهش دربردارندۀ آرشیو دوازده روزنامۀ سراسری پرشمارگان است. نمونۀ است. جامعۀ انجام شده

شمار انتخاب شدند. برای صورت کلهای موردبررسی است که بهورزشی در روزنامهمطالب مرتبط با گردشگری 
تعدادی از خبرگان تأیید شد و پایایی ساخته استفاده شد که روایی آن از سوی لیست محققآوری اطالعات از چکجمع

مطلب مرتبط با گردشگری  240دهد که ها نشان میدست آمد. یافتهدرصد به 94آن با استفاده از آزمون اسکات 
است. بیشترین اقتصاد به چاپ رسیده های مورد بررسی منتشر شده که بیشترین آن در روزنامۀ دنیایورزشی در روزنامه

سازی از تصویر مورد، برای برجسته 115است و در  و در سطح ملی بوده 1394ها به موضوع در سال توجه روزنامه
های خبری و با رویکرد رویدادگرا ای از مطالب با حجم کم در قالب خبر و گزارششده است. بخش عمده بهره گرفته

ری کشور عملکرد مطلوبی در های سراساست. بنابراین روزنامهها چاپ شده در صفحات داخلی روزنامه
های جمعی مکتوب و تأثیرگذار، عنوان رسانهها، بهاند. شایسته است روزنامهورزشی نداشتهسازی گردشگری برجسته

ورزشی  توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند و با استفاده از مطالب خود، افکار عمومی را از اهمیت گردشگری
گاه سازند. و تأثیرات عمیق آن بر رو  ی ساختار اقتصادی و فرهنگی و سیاسی کشور آ

 سازیمحتوا، روزنامه، برجستهورزشی، تحلیل  گان کلیدی: گردشگریواژه
 

 مقدمه

است که از دیرباز در جوامع مختلف بشری  ایگردشگری پدیده
است  داشته و با ورود به عصر مدرن به صنعت تبدیل شده  وجود

                                                      
 javad1mostafaei@gmail.com. دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران؛ 1

( و در چند دهۀ گذشته، یکی 1395)کیانی سلمی و دستگردی، 
شمار ترین صنایع درحال رشد در جهان بهاز پویاترین و سریع
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( و سرعت رشد آن 1396یامچی و همکاران،  رود )لطفیمی
ای است که گردشگری فراتر از یک صنعت، به پدیده ایگونهبه

است  ل شدهالمللی تبدیاقتصادی در سطح بین ـ اجتماعی
(2010, Emery طبق جدیدترین گزارش سازمان .)

، بیش از 2018این صنعت، در سال  1گردشگری جهانی،
میلیارد دالر درآمد در 448/1میلیارد گردشگر و بالغ بر 4/1

درصد از تولید ناخالص جهان را  7است و حدود  جهان داشته
ن، تا است. بر اساس برآورد این سازما به خود اختصاص داده

میلیارد 8/1تعداد گردشگران در جهان به بیش از  2030سال 
 ,World Tourism Organizationنفر خواهد رسید )

(. به همین علت گردشگری نقش مهمی در تحوالت 2019
محیطی جوامع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست

 (.1396کند )رهبری و گودرزی، مختلف بشری ایفا می
های بعاد گوناگونی دارد و یکی از بخشگردشگری ا

است که در میان اقسام  2ورزشیبرجسته و مهم آن، گردشگری 
ترین رشد را طی چند گوناگون گردشگری، بیشترین و سریع

( 1998(. گیبسون )1394است )حیدری،  سال اخیر داشته
ورزشی را مسافرت از محل اقامت به مکان گردشگری 
کت در فعالیت رقابتی یا فعالیت ورزشی منظور شرموردنظر، به

های ورزشی یا فراغت، دیدن فعالیتبا هدف گذران اوقات 
به تعبیر دیگر،  .کندهای ورزشی تعریف میشرکت در جذابیت

ورزشی به مسافرت با دالیل تجاری و غیرتجاری  گردشگری
های ورزشی که دور از محل برای مشاهده یا شرکت در فعالیت

 ,Higham & Hinchشود )د اطالق میزندگی باش

2006 .) 
ازآنجاکه ورزش این قابلیت را دارد که گردشگران زیادی را 
جلب کند و یکی از صنایع بزرگ و بااهمیت در جهان کنونی 

رود، همچنین در سایۀ پیوند با صنعت گردشگری که شمار میبه
های اقتصادی جهان است، یکی از ترین بخشاز مهم
 زترین صنایع خدماتی نوین به نام صنعتانگیشگفت

(. 1387فرد، است )معین وجود آمدهورزشی به گردشگری
درحال حاضر بسیاری از کشورها در راستای توسعۀ گردشگری 

گیرند کار میهای خود را بهها و قابلیتورزشی، تمامی ظرفیت
                                                      

1. World Tourism Organization 

2. Sport Tourism 

المللی ورزشی و و برای کسب میزبانی رویدادهای مهم بین
ورزشی برای جذب بیشترین گردشگران پایگاه تفریحی  ایجاد

ها وجود دارد داخلی و خارجی رقابت شدیدی میان آن
(. به بیان دیگر، جوامع و 1395)چقاجردی و کریمی، 

گذاری فراوان، این صنعت را یافته، با سرمایهکشورهای توسعه
اند )اصفهانی و یکی از منابع درآمد اصلی خود قرار داده

 (.1388ران، همکا
ورزشی در هر مکانی،  های توسعۀ گردشگرییکی از راه

های گوناگون ها و جاذبهشناساندن و پرداختن به ظرفیت
خصوص جمعی و بههای گردشگری است. در این زمینه، رسانه

ای را برعهده دارند )میرآبادی و ها نقش عمدهها و روزنامهنشریه
های گردشگری ی جاذبه(. در واقع، معرف1398همکاران، 

های اقتصادی های امنیتی و ظرفیتکشور، انعکاس توانمندی
های سازی در خصوص جذب حداکثری سرمایهکشور، و زمینه

ویژه گردشگری داخلی و خارجی در عرصۀ گردشگری به
رود شمار میهای جمعی بهورزشی از کارکردهای مهم رسانه

 ( 1392)جاوید و اسدی، 
دوران کنونی نقش انکارناپذیر مطبوعات و  تردید دربی

بندی افکار عمومی و تأثیر های چاپی در هدایت و شکلرسانه
آن در تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جوامع تقریبًا 

(. 1392مورد پذیرش همگان است )بروجردی و دژبانی، 
دادن و تحلیل اخبار و رویدادها و مسائل ها در پوششروزنامه

عی ویژگی خاصی دارند؛ نه مثل رادیو و تلویزیون اجتما
اند؛ کنند و نه مانند کتاب با تأخیر مواجهزده عمل میشتاب

ها با در اختیار داشتن زمان کافی همۀ جوانب درمجموع روزنامه
وقایع و رویداد را بررسی و اطالعات آن را تحلیل و تفسیر 

ها بخشی نامههای جمعی و روز(. رسانه1392کنند )زرکی، می
کنند که این امر از طریق های فکری ما را تعیین میاز اولویت

گزینش اخبار در ر استای اهدافشان و همچنین از طریق 
ترین را مهم ای که مخاطبان نیز آنگونهاخبار، به 3سازیبرجسته

سازی، افتد و طی فرایند برجستهکنند، اتفاق میرویداد تلقی می
دم درخصوص رویدادها و مسائل مختلف اولویت عموم مر

گفتۀ سورین و (. به1390شود )عقیلی و همکاران، تعیین می

3. Agenda setting 
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هایی سازی یکی از تئوری( برجسته326: 1386) 1تنکارد
توانند بر عامۀ های ارتباط جمعی میاست که از طریق آن رسانه

دادن به برخی از موضوعات و مردم تأثیر بگذارند و با اولویت
بیان ادها، آن را برای مخاطبانشان مهم جلوه دهند. به روید

نمایی یک دادن بزرگسازی در واقع طبیعی جلوهدیگر، برجسته
 (.8: 1381ها است )شکرخواه، یا چند رویداد در رسانه

کند که در بحث گردشگری، مکانی گردشگر را جذب می
و فرد های منحصربهشده باشد و گردشگران از ویژگیشناخته

باشند. عملکرد همچنین تسهیالت و امکانات آن اطالع داشته 
دادن، های جمعی گوناگون در جهت تبلیغات و آگاهیرسانه

ها در این زمینه است. به بیان یکی از بهترین و کارآمدترین روش
های گردشگری را در معرض دید ها جذابیتدیگر، رسانه

 (.1389زاده، دهند )محرمهمگان قرار می
( در 1397در بررسی پیشینۀ تحقیق، میرآبادی و همکاران )

ورزشی ها در توسعۀ گردشگری پژوهشی نقش و عملکرد رسانه
شرقی را بررسی کردند و بر این نظرند که در استان آذربایجان

گاه سازی در تبیین مسائل مربوط به توسعۀ سازی و شفافآ
ان و ورزشی و همچنین به چالش کشیدن مدیر گردشگری

های تأثیرگذار در جهت ترین مؤلفهمسئوالن مربوطه از مهم
دهد ورزشی است. همچنین نتایج نشان می توسعۀ گردشگری

 که در زمینۀ انعکاس اخبار و مطالب درخصوص گردشگری
ورزشی استان، تلویزیون در مقایسه با رادیو، عملکرد مناسبی 

شده الۀ منتشر( شصت مق1398است. امینی و همکاران ) داشته
ورزشی در حوزۀ عملکرد  در زمینۀ گردشگری و گردشگری

وزارت ورزش و جوانان را بررسی کردند و در نتایج پژوهش خود 
ورزشی در ایران را در چهار بخش مدیریتی، موانع گردشگری 

بندی تبلیغاتی طبقه ـ سیاسی و ارتباطی ـ زیرساختی، فرهنگی
( در تحقیقی تأثیر 1395کردند. ضرغام بروجنی و حیدری )

های گردشگری در راستای های نوین بر توسعۀ استراتژیرسانه
( را بررسی کردند و 1404سالۀ کشور افق )اهداف سند بیست

کنندگی و همبستگی بیشترین تأثیر را عنوان کردند، کارکرد بسیج
( در تحلیل 1393کی و همکاران )بر گردشگری دارد. زر

کید بر سند طرح جامع محتوای روزنامه های پرشمارگان، با تأ

                                                      
1. Severin & Tankard 

توسعۀ ورزش کشور، به این نتیجه رسیدند که روزنامۀ همشهری 
بیشترین تعداد صفحات ورزشی و خبر ورزشی را دارد؛ 

ها مربوط به مردان درصد از اخبار ورزشی روزنامه 86همچنین 
به ورزش بانوان است. بیات و همکاران  درصد مربوط 3و 

وهوا، ( در نتایج مطالعۀ خود عواملی مانند بدی آب1392)
رسانی، مشکالت مشکالت فرهنگی، نبود تبلیغات و اطالع

بودن کیفیت اماکن را از موانع بازدارندۀ توسعۀ سازمانی و پایین
ورزشی ویژه گردشگری های مختلف بهگردشگری در حوزه

 ردند.عنوان ک
(، با عنوان 1392نتایج مقالۀ پژوهشی جاوید و اسدی )

ورزشی، نشان داد  جمعی در توسعۀ گردشگریهای نقش رسانه
های آموزش های جمعی بیشترین تأثیر را در زمینهکه رسانه

ورزشی دارد. قاسمی انسانی و بازاریابی گردشگری نیروی 
 1388ال ( در تحقیقی شمارگان شش ماه پایانی س1389)

کید بر پوشش مؤلفهروزنامه های ورزشی های ورزشی را با تأ
محتوا کرد و در نتایج تحقیق خود بیان کرد که حدود  تحلیل

های ورزشی به ورزش قهرمانی و درصد از محتوای روزنامه 25
است.  ای اختصاص داشتهدرصد به ورزش حرفه 70بیش از 
وهی در گردشگری را های گر( نقش رسانه1388زاده )رضاقلی

های ها و برنامهمطالعه کرد و به این نتیجه رسید که فیلم
های گوناگون گردشگری را در معرض تماشای تلویزیونی جاذبه

المللی دهند و باعث جذب گردشگران بینمخاطبان قرار می
 شوند.می

( در تحقیقی مطالب و اخبار منتشرشدۀ 2019کیم و لی )
های روزانه و تخصصی زشکی در روزنامهپمرتبط با گردشگری 

محتوا تحلیل  2017تا  2007جنوبی را در بازۀ زمانی کشور کرۀ 
 3802کردند و در نتایج پژوهش بیان کردند، در این بازۀ زمانی، 

پزشکی در ارتباط با  های تخصصیمطلب در روزنامه
های این مطلب در دیگر روزنامه 1705گردشگری پزشکی و 

است. همچنین، نتایج نشان داد که مضمون  پ شدهکشور چا
های تخصصی این کشور شده در روزنامهغالب مطالب چاپ

و  2نارانگایاواناپزشکی بوده است. دربارۀ بازاریابی گردشگری 
های ( در تحقیقی به بررسی تأثیر رسانه2017) همکاران

2. Narangajavana  
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اجتماعی در ایجاد انتظارات برای مقاصد گردشگری پرداختند 
اجتماعی  هایو در نتایج تحقیق خود اظهار داشتند که رسانه

که طوریاست، به سنتی گردشگری را دگرگون کرده الگوی
کنند و به مطالب گردشگران انتظارات خود را از مقصد ایجاد می

( اخبار و 2011) 1شده اعتماد دارند. کیان و کالویودریافت
مردان و زنان در  مطالب منتشرشدۀ مرتبط با مسابقات تنیس

 2007های سنتی امریکا را در سال های آنالین و روزنامهرسانه
محتوا کردند و در نتایج پژوهش خود نشان دادند که تحلیل 
های سنتی بیشتر اخبار مربوط به مسابقات مردان را روزنامه

های آنالین به اخبار هردو قشر زن و منعکس کرده، ولی رسانه
 است. مرد توجه داشته

طور عام و در وضعیت کنونی اقتصاد جهان، گردشگری به
طور خاص جایگاه مهمی از نظر منبع ورزشی بهگردشگری 

تبع آن، نقش بسزایی در بهبود درآمد در اقتصاد کشورها دارد و به
کند. ساختار اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع بشری ایفا می

و حساسیت  با پیشرفت صنعت گردشگری در جهان، توجه
مدیران و مسئوالن و همچنین تمایل مردم برای مدیریت و 

کارگیری راهبردهای مدرن در جهت توسعۀ ریزی و بهبرنامه
ازپیش دنبال آن جذب گردشگر بیشورزشی و بهگردشگری 
 است.  افزایش یافته

ها و متأسفانه باید اذعان داشت که در ایران، با وجود جاذبه
ویژه اوان در زمینۀ توسعۀ گردشگری بههای فرتوانمندی

علت فقدان شناخت کافی، نبود مدیریت ورزشی، بهگردشگری 
و راهبردهای مدون و مشخص حتی در بین پنجاه کشور اول 
جهان جایگاهی ندارد و نتوانسته در این بازار پررونق، موقعیت 

(. 1398مطلوبی برای خود فراهم آورد )نجفی و همکاران، 
های در ایران تقریبًا نفت، مستقل از سایر بخش ازآنجاکه

ای از درآمدهای دولت را تأمین مالحظهاقتصاد، درصد قابل
کند، به بیان دیگر، اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به می

است )عباسیان و  درآمدهای منابع نفتی و گازی پیدا کرده
(، برای خروج از این فضای وابستگی به 1396همکاران، 

ویژه مدهای نفتی، گردشگری و اقسام گوناگون آن بهدرآ
ای مناسب خواهد بود. از طرفی، یکی ورزشی گزینه گردشگری

                                                      
1. Kian & Clavio 
2. Berelson 

ورزشی، عملکرد  از متغیرهای تأثیرگذار بر توسعۀ گردشگری
 ها است. ویژه نشریات و روزنامههای جمعی بهرسانه

ابل سازی نقش غیرقاستفاده از فرآیند برجسته باها روزنامه
انکاری در زمینه هدایت و روشن کردن افکار عمومی و همچنین 

گاه سازی و رساندن اخبار روز جامعه به مردم دارند و حتی آ
گیری مسئوالن ها و مطالب خود در تصمیمتوانند با تحلیلمی

باشند. بنابراین با درنظر گرفتن اهمیت تأثیر مطلوبی داشته
نشریات در خصوص ها و شده در روزنامهمطالب چاپ

ورزشی و با توجه به اینکه تاکنون در ایران پژوهشی گردشگری
ورزشی ها در حوزه گردشگریمحتوای روزنامهبه تحلیل

است؛ بنابراین نیاز به انجام چنین پژوهشی ضروری  نپرداخته
رسد و هدف اصلی این پژوهش، بررسی نحوه بنظر می

یرامون شده پسازی اخبار و مطالب چاپبرجسته
های سراسری پرشمارگان در ایران ورزشی در روزنامهگردشگری

 خواهد بود.

 قشناسی تحقیروش

سازی روش تحقیق در این پژوهش، برای بررسی نحوۀ برجسته
ها، از ورزشی در روزنامهاخبار و مطالب مرتبط با گردشگری 

 تحلیلی و از نظر مسیر اجرا تحلیل ـ لحاظ راهبردی توصیفی
آوری ای جمعمحتوا است و اطالعات الزم با شیوۀ کتابخانه

محتوا روش تحلیل  ، تحلیل2است. از دیدگاه برلسون شده
های ارتباطی است مند محتوای آشکار پیامعینی، کّمی و نظام

گیری های عددی بر اساس قوانین معتبر اندازهکه طی آن، ارزش
(. در 16: 1381ران، و همکا 3شود )رایفبه متن نسبت داده می

های افراد را از طریق ها و دیدگاهمحتوا، محقق نگرشتحلیل 
هایی را که در ارتباط با کند بلکه پیامنامه بررسی نمیپرسش

کند و فرض اند تجزیه و تحلیل میموضوعی خاص تولید کرده
 ها برروی مخاطبان تأثیر دارد. بر این است که این پیام

پژوهش دریردارندۀ آرشیو تمامی جامعۀ آماری این 
های سراسری پرشمارگان در بازۀ های منتشرشدۀ روزنامهشماره

است. برای تعیین نمونۀ آماری،  1398تا آبان  1385زمانی آبان 
های پرشمارگان سراسری از پایگاه اینترنتی ابتدا فهرست روزنامه

3. Riffe  
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استخراج شد. به علت تعداد 
گاه به موضوع تحقیق خواسته یاد روزنامهز ها، از پنجاه نفر افراد آ

هایی که های سراسری پرشمارگان، روزنامهشد که از بین روزنامه
بیشتر مورد مطالعه و توجه مخاطبان قرار دارند و همچنین دارای 

 اند را انتخاب کنند. دوازده روزنامهروز و منظمآرشیو اینترنتی به
شده انتخاب شدند: ایران، اطالعات، کیهان، ای گفتههبا ویژگی

جم، اقتصاد، شرق، اعتماد، رسالت، جامهمشهری، دنیای
تحلیل مرتبط با سرمایه، ابتکار، جوان. کلیۀ مطالب قابل

ورزشی، مانند خبر، گزارش، مقاله و  موضوع گردشگری
ورزشی، مصاحبه، با استفاده از کلیدواژگان گردشگری 

ورزشی، در پایگاه اینترنتی ورزشی و گردشگر توریست 
( که Magiranها و همچنین پایگاه اطالعاتی مگیران )روزنامه

وجو شد. است جست ها در آن بارگذاری شدهمطالب روزنامه
بودن نسخۀ الکترونیکی و معیار گزینش مطالب دردسترس

وان ها در عنورزشی و وجود کلیدواژهها با گردشگری ارتباط آن
شدۀ ها بود. تمامی مطالب چاپشده در روزنامهمطالب چاپ

ورزشی برای نمونۀ آماری انتخاب و بررسی مرتبط با گردشگری 
شمار انجام صورت کلو تحلیل شدند. در واقع این پژوهش به

 گرفته است.
ساخته بود لیست محققکاررفته در این تحقیق چکابزار به

نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن  که روایی آن با استفاده از
دست آمد. در تجزیه تحلیل، ضریب پایایی با آزمون اسکات به

درصد باشد تا بتوان به عینیت تحقیق  70تر از باید بزرگ
صورت که تمامی  (؛ به این1388اطمینان کرد )خواستار، 

گرفت،  وسیلۀ متخصص دیگر انجاممحتوا بههای تحلیل بخش
شده و موردانتظار محاسبه شد و توافقات مشاهدهسپس درصد 

 دست آمد.با استفاده از فرمول ضریب اسکات، درصد پایایی به

𝑃 =
توافقات مشاهده شده  −  توافقات شانسی 

1 − توافقات شانسی 

=
0/945 − 0/011

1 − 0/011
= 0/94 

محاسبه شد و  درصد 94ضریب پایایی در این تحقیق 
 و عینیت تحقیق تأیید شد. بود، پایایی درصد 70چون بیشتر از 

 های تحقیقیافته

شده ورزشی چاپدر این تحقیق مطالب مربوط به گردشگری 
ترین نتایج های سراسری پرشمارگان بررسی و مهمدر روزنامه

 : صورت خالصه در دو بخش ارائه شدبه
 ها الف( توصیف یافته

 هاشده در روزنامه: تعداد مطالب چاپ1جدول 
 درصد فراوانی روزنامه ردیف

 6/9 23 ابتکار 1
 5/2 6 اطالعات 2
 3/8 20 اعتماد 3
 9/17 43 ایران 4
 7/8 21 جمجام 5
 7/6 16 جوان 6
 25 60 اقتصاددنیای 7
 4/5 13 رسالت 8
 9/2 7 سرمایه 9

 2/4 10 شرق 10
 7/6 16 کیهان 11
 1/2 5 همشهری 12

 100 240 جمع

پژوهش، دوازده روزنامۀ سراسری پرشمارگان در در بازۀ زمانی 
مطلب اعم از خبر، گزارش، مقاله و مصاحبه  240مجموع 

 1طور که در جدول اند. هماندربارۀ موضوع تحقیق منتشر کرده
مطلب  60اقتصاد با انتشار است، روزنامۀ دنیای  نشان داده شده

درصد( بیشترین پوشش خبری را دربارۀ موضوع  25)
مطلب  43است. روزنامۀ ایران  ورزشی داشتهگردشگری 

همشهری  هایدرصد( در رتبۀ بعدی قرار دارد و روزنامه9/17)
درصد(  5/2مطلب ) 6درصد( و اطالعات با  2مطلب ) 5با 

اند. به عبارت کمترین مطالب را در این خصوص منتشر کرده
به های همشهری و اطالعات توجه چندانی دیگر، روزنامه

 اند.  ورزشی نداشتهموضوع گردشگری 
، بیشترین مطالب و اخبار 1بر اساس اطالعات نمودار 

در  1395و  1394های ورزشی در سالمرتبط با گردشگری 
گر این است که است و نشان های مدنظر چاپ شدهروزنامه
گیر این شدت پیشده در این دوسال بههای بررسیروزنامه

 اند.موضوع بوده
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 ها به تفکیک سال انتشارشده در روزنامه: مطالب چاپ1نمودار 
 

های روزنامهشده در اخبار و مطالب چاپ 240از مجموع 
درصد( مراکز  7/48مورد ) 117موردنظر، محل رویداد 

درصد( و خارج از  30مورد ) 72است و تهران با  ها بودهاستان
های بعدی قرار دارند. درصد( در رده3/21مورد ) 51کشور با 

شده، بیشترین توجه را به اخبار مطلب چاپ 28روزنامۀ ایران، با 
است؛  ها داشتهداد مراکز استانگردشگری ورزشی با محل روی

اقتصاد بیشترین اخبار و مطالب را با محل رویداد روزنامه دنیای 
 مورد. 18مورد و خارج از کشور  22است: تهران  منتشر کرده

 
 هاشده در روزنامه: فراوانی محل رویداد مطالب چاپ2جدول 

 محل رویداد
 روزنامه

 کل خارجی هامراکز استان تهران

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 9/11 6 9/11 14 2/4 3 ابتکار
 5/2 6 0 0 5/2 3 2/4 3 اطالعات

 3/8 20 8/5 3 8/6 8 5/12 9 اعتماد
 9/17 43 9/11 6 9/23 28 5/12 9 ایران

 7/8 21 9/11 6 7/7 9 4/8 6 جمجام
 7/6 16 9/3 2 6/8 10 5/5 4 جوان

 25 60 2/35 18 3/17 20 5/30 22 اقتصاددنیای
 4/5 13 9/3 2 9/5 7 5/5 4 رسالت
 9/2 7 8/5 3 8/1 2 7/2 2 سرمایه
 2/4 10 8/5 3 4/3 4 2/4 3 شرق
 7/6 16 9/3 2 4/9 11 2/4 3 کیهان

 1/2 5 0 0 8/0 1 6/5 4 همشهری
 100 240 3/21 51 7/48 117 30 72 کل
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، بیشترین حوزۀ پوشش اخبار و 3با توجه با اطالعات جدول 
است و این رویکرد پوشش  درصد( بوده4/48مطالب ملی )

های سراسری پرشمارگان منطبق است. اخبار با کارکرد روزنامه

 34 اقتصاد باشده، روزنامه دنیایهای بررسیدر بین روزنامه
ورزشی در سطح ملی مورد، بیشتر به موضوع گردشگری 

 است. پرداخته
 

 هاشده در روزنامه: فراوانی حوزۀ پوشش مطالب چاپ3 جدول

 حوزۀ پوشش
 روزنامه

 کل المللیبین ملی محلی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 6/7 4 6/8 10 5/12 9 ابتکار

 5/2 6 0 0 2/5 6 0 0 اطالعات

 3/8 20 6/9 5 2/6 7 1/11 8 اعتماد

 9/17 43 4/15 8 2/17 20 8/20 15 ایران

 7/8 21 5/11 6 7/7 9 3/8 6 جمجام

 7/6 16 6/9 5 9/6 8 2/4 3 جوان

 25 60 9/26 14 4/29 34 7/16 12 اقتصاددنیای

 4/5 13 9/3 2 3/4 5 3/8 6 رسالت

 9/2 7 8/5 3 4/3 4 0 0 سرمایه

 2/4 10 9/3 2 4/3 4 6/5 4 شرق

 7/6 16 9/3 2 2/5 6 1/11 8 کیهان

 1/2 5 9/1 1 5/2 3 4/1 1 همشهری

 100 240 6/21 52 4/48 116 30 72 کل

 
   سازیب( برجسته

سازی مطالب بود های پژوهش، نحوۀ برجستهبخش دوم یافته
که از طریق متغیرهایی مانند سبک ارائه و نحوۀ چینش و اندازۀ 

گیری از عکس و همچنین رویکرد اخبار بررسی مطالب و بهره
 شد: 

است، روزنامۀ  نشان داده شده 4طور که در جدول همان
ۀ خود را به مطالب تیتر اول از نخستین صفح اقتصاد یکدنیای

که است، درحالی ورزشی اختصاص دادهمربوط به گردشگری 
های دیگر هیچ تیتر اولی را به این حوزه اختصاص روزنامه

مورد از اخبار و مطالب دربارۀ موضوع  239اند. همچنین، نداده
عبارت دیگر، نحوۀ است. به  در صفحات داخلی چاپ شده

ه که تأثیر چندانی برروی مخاطبان ای بودگونهچینش مطالب به
 است. نداشته
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 هاشده در روزنامه: فراوانی نحوۀ چینش مطالب چاپ4جدول 

 نحوۀ چینش
 روزنامه

 کل سایر تیترها صفحات داخلی تیتر اول صفحات داخلی تیترهای دیگر صفحۀ اول تیتر اول صفحۀ اول

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 4/10 19 2/7 4 0 0 0 0 ابتکار
 5/2 6 8/2 5 7/1 1 0 0 0 0 اطالعات

 3/8 20 2/8 15 9/8 5 0 0 0 0 اعتماد
 9/17 43 5/17 32 8/19 11 0 0 0 0 ایران

 7/8 21 2/8 15 7/10 6 0 0 0 0 جمجام
 7/6 16 6/7 14 5/3 2 0 0 0 0 جوان

 25 60 6/24 45 25 14 0 0 100 1 اقتصاددنیای
 4/5 13 5 9 2/7 4 0 0 0 0 رسالت
 9/2 7 1/2 4 3/5 3 0 0 0 0 سرمایه
 2/4 10 2/4 8 5/3 2 0 0 0 0 شرق
 7/6 16 6/6 12 2/7 4 0 0 0 0 کیهان

 1/2 5 8/2 5 0 0 0 0 0 0 همشهری
 100 240 3/76 183 3/23 56 0 0 4/0 1 کل

های بیانگر این است که در تمامی روزنامه 5اطالعات جدول 
های خبری شده، خبر و گزارشسراسری پرشمارگان بررسی

ورزشی شده دربارۀ گردشگری درصد از کل مطالب چاپ 3/71
های اند؛ همچنین، در روزنامهرا به خود اختصاص داده

های خبری مرتبط با و ایران بیشترین خبر و گزارشاقتصاد دنیای
ها بیشتر به است. گفتنی است، روزنامه موضوع چاپ شده

اند و تحلیل و بررسی انعکاس خبر و گزارش رویدادها پرداخته
 اند.اندکی در این زمینه انجام داده

 هاوزنامهارائۀ مطالب در ر : فراوانی سبک 5جدول 

 سبک ارائه
 روزنامه

 کل مصاحبه مقاله گزارش خبر

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 3/14 5 9/5 2 7/10 9 1/8 7 ابتکار
 5/2 6 0 0 0 0 3/2 2 5/4 4 اطالعات

 3/8 20 0 0 6/17 6 5/9 8 9/6 6 اعتماد
 9/17 43 20 7 7/14 5 7/16 14 6/19 17 ایران

 7/8 21 7/5 2 6/17 6 4/8 7 9/6 6 جمجام
 7/6 16 5/8 3 0 0 4/8 7 9/6 6 جوان

 25 60 4/34 12 6/20 7 9/23 20 2/24 21 اقتصاددنیای
 4/5 13 0 0 9/2 1 6/3 3 4/10 9 رسالت
 9/2 7 5/8 3 9/8 3 1/1 1 0 0 سرمایه
 2/4 10 0 0 8/11 4 7/4 4 2/2 2 شرق
 7/6 16 9/2 1 0 0 7/10 9 9/6 6 کیهان

 1/2 5 7/5 2 0 0 0 0 4/3 3 همشهری
 100 240 5/14 35 2/14 34 35 84 3/36 87 کل
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های درصد از مطالب روزنامه 2/71، 6مطابق اطالعات جدول 
ورزشی رویدادگرا بود و فقط شده دربارۀ گردشگری بررسی

محور شده رویکرد موضوعدرصد از مطالب چاپ8/28
ها نشان داد که بیشترین مطالب اند. همچنین، یافتهداشته

اقتصاد و بیشترین مطالب رویدادگرا در روزنامۀ دنیای
عبارت دیگر،  است. به تشر شدهگرا در روزنامۀ ایران منموضوع
ها بیشتر اخبار و رویدادهای مرتبط با گردشگری روزنامه

 اند.اند و کمتر به تولید مطالب پرداختهورزشی را انعکاس داده
 ها: فراوانی رویکرد مطالب در روزنامه6جدول 

 رویکرد مطالب
 روزنامه

 کل گراموضوع رویدادگرا

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 8/5 4 2/11 19 ابتکار
 5/2 6 4/4 3 7/1 3 اطالعات

 3/8 20 6/8 6 2/8 14 اعتماد
 9/17 43 3/20 14 8/16 29 ایران

 7/8 21 2/13 9 1/7 12 جمجام
 7/6 16 8/2 2 2/8 14 جوان

 25 60 3/17 12 1/28 48 اقتصاددنیای
 4/5 13 8/5 4 2/5 9 رسالت
 9/2 7 3/7 5 2/1 2 سرمایه
 2/4 10 3/7 5 9/2 5 شرق
 7/6 16 8/2 2 2/8 14 کیهان

 1/2 5 4/4 3 2/1 2 همشهری
 100 240 8/28 69 2/71 171 کل

 

شده فراوانی وجود عکس در مطالب چاپ 7اطالعات جدول 
ورزشی را نشان های مدنظر درخصوص گردشگری در روزنامه

شده مورد از مطالب چاپ 115دهد و بیانگر آن است که در می

 ورزشی بهره گرفته شدهسازی گردشگری از تصویر برای برجسته
ها زنامهاست. گفتنی است، استفاده از تصویر مناسب در رو

 تأثیر زیادی برروی مخاطب دارد.
 ها: فراوانی وجود تصویر در مطالب روزنامه7جدول 

 وجود تصویر
 روزنامه

 کل ندارد دارد

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 3/7 9 2/12 14 ابتکار
 5/2 6 2/3 4 7/1 2 اطالعات

 3/8 20 6/9 12 9/6 8 اعتماد
 9/17 43 6/17 22 4/18 21 ایران

 7/8 21 4/6 8 4/11 13 جمجام
 7/6 16 6/5 7 8/7 9 جوان

 25 60 5/22 28 8/27 32 اقتصاددنیای
 4/5 13 7/8 11 7/1 2 رسالت
 9/2 7 4/2 3 4/3 4 سرمایه
 2/4 10 4/6 8 7/1 2 شرق
 7/6 16 7/8 11 4/4 5 کیهان

 1/2 5 6/1 2 6/2 3 همشهری
 100 240 1/52 125 9/47 115 کل
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 8ورزشی در جدول فراوانی حجم مطالب مرتبط با گردشگری 

است. مطابق با اطالعات این جدول،  نشان داده شده
متر ستونی نوشته سانتی 10درصد از مطالب در حجم تا  4/65

درصد و حجم بیشتر  30متر، سانتی 20تا  11است. حجم  شده

شده را به خود درصد از مطالب چاپ 6/4متر، سانتی 21از 
دهد که ها نشان میاست. همچنین یافته اختصاص داده

های مدنظر بیشتر مطالب خود را در حجم کم و کوتاه روزنامه
 اند.منتشر کرده

 
 هاشده در روزنامهمطالب چاپ: فراوانی حجم 8جدول 

 حجم مطالب
 روزنامه

 کل متر باالترسانتی 21 مترسانتی 11 – 21 مترسانتی 0 – 10

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 6/9 23 0 0 5/12 9 9/8 14 ابتکار
 5/2 6 0 0 0 0 8/3 6 اطالعات

 3/8 20 2/18 2 7/9 7 7 11 اعتماد
 9/17 43 1/9 1 1/18 13 5/18 29 ایران

 7/8 21 1/9 1 6/16 12 1/5 8 جمجام
 7/6 16 0 0 8/2 2 9/8 14 جوان

 25 60 0 0 1/29 21 8/24 39 اقتصاددنیای
 4/5 13 1/9 1 4/1 1 7 11 رسالت
 9/2 7 2/18 2 4/1 1 6/2 4 سرمایه
 2/4 10 2/18 2 2/4 3 1/3 5 شرق
 7/6 16 1/9 1 8/2 2 2/8 13 کیهان

 1/2 5 1/9 1 4/1 1 9/1 3 همشهری
 100 240 6/4 11 30 72 4/65 157 کل

 

 گیریبحث و نتیجه

های محتوای آرشیو تمامی شمارههدف از این پژوهش، تحلیل 
منتشرشدۀ دوازده روزنامۀ سراسری پرشمارگان به لحاظ 

تا  1385ورزشی در بازۀ زمانی آبان  سازی گردشگریبرجسته
شده دربارۀ گردشگری بوده است. مطالب چاپ 1398آبان 

 های موردنظر در دو سطح سنجیده شدهورزشی در روزنامه
است. در سطح اولیه، میزان )فراوانی( انعکاس اخبار و مطالب 
به تفکیک سال انتشار و محل و حوزۀ پوشش رویدادهای مرتبط 

تر، نحوۀ ورزشی بررسی شد و در سطح عمیقبا گردشگری 
ورزشی از نظر رویکرد مطالب، سبک سازی گردشگری برجسته

گیری از بهرهارائۀ اخبار، همچنین نحوۀ چینش، حجم مطالب و 
 تصویر تحلیل شد. 

های مدنظر شده در روزنامهبا بررسی مطالب چاپ
مطلب اعم از خبر، گزارش،  240مشخص شد که در مجموع 

است.  ورزشی منتشر شدهمقاله و مصاحبۀ مرتبط با گردشگری 
ترین و مؤثرترین ابزار تولید ها یکی از بزرگکه امروزه رسانهبا آن

های اند، روزنامهمناسبات اجتماعی در جوامعمفاهیم و 
ورزشی ندارند.  شده توجه زیادی به موضوع گردشگریبررسی
های های سراسری پرشمارگان که از رسانهتوجهی روزنامهاین بی

ماندن روند، سبب ناشناختهشمار میجمعی و تأثیرگذار به
ورزشی و منافع شگرف اقتصادی، اجتماعی و  گردشگری

نگی آن را در میان افراد جامعه شده است. این نتایج با فره
( ناهمسو است. تحقیق آنان 2019های تحقیق کیم و لی )یافته

جنوبی، از لحاظ تعداد های کرۀ دهد که روزنامهنشان می
ای به موضوع گردشگری مالحظهشده، توجه قابلمطالب چاپ
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وضعیت موجود اند، اما در بررسی های گوناگون داشتهدر حوزه
های سراسری پرشمارگان ایران در این پژوهش، این روزنامه
توان به تفاوت جامعۀ دست نیامد. این ناهمسویی را مینتیجه به

شده در دو پژوهش و تفاوت در نگرش آماری بررسی
نگاران به موضوع گردشگری و اقسام آن نسبت داد. روزنامه

طالعۀ بیات و همکاران های مهمچنین، نتایج تحقیق با یافته
( و میرآبادی و همکاران 1398(، امینی و همکاران )1392)
دهد که ها نشان میهای تحقیق( همسو است، زیرا یافته1397)

تبلیغات و ورزشی در ایران نبود یکی از موانع توسعۀ گردشگری 
های گردشگری است. با وجود موقع از جاذبهرسانی بهاطالع

ها و مطالعات مختلف در حوزۀ گردشگری به شکه در پژوهاین
ها و رسانی و تبلیغات دربارۀ جاذبهبودن اطالعرنگکم

های سراسری در ها اشاره شده است، اما روزنامهظرفیت
محتوای مطالب خود توجه الزم به این مقولۀ مهم ندارند. این 

ها ترین کارکردهای روزنامهدرحالی است که یکی از مهم
رسانی و تبلیغات دربارۀ جمعی مکتوب، اطالعن رسانۀ عنوابه

 موضوعات گوناگون است.  
شده، های بررسیبنابه نتایج تحقیق، از میان روزنامه

اقتصاد بیشترین مطلب را دربارۀ گردشگری روزنامۀ دنیای
توجه  است. با توجه به این موضوع، کانون ورزشی منتشر کرده

ین روزنامه برروی مباحث شده در اعمدۀ مطالب چاپ
ای عنوان یک گروه رسانهاقتصادی و مالی است و به

های تحلیلی، بر بسط و ترویج دانش اقتصاد در زمینه ــ خبری
رو، با درنظرگرفتن اهمیت صنعت گوناگون تمرکز دارد. ازاین

ورزشی در شکوفایی اقتصادی کشور و تأثیر عظیمی  گردشگری
 ی کشور دارد، موضوع گردشگریکه برروی ساختار اقتصاد

اقتصاد در راستای مأموریت و ورزشی موردتوجه روزنامۀ دنیای
های اطالعات است، اما روزنامه اهداف این روزنامه قرار گرفته

 و همشهری توجه چندانی به این موضوع نداشتند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درخصوص صنعت گردشگری 

تعداد گردشگران داخلی به  1395و  1394های کشور، در سال
 6میلیون نفر رسیده و گردشگران خارجی بالغ بر  76بیش از 

(. با بررسی این 1395است )مرکز آمار ایران،  میلیون نفر بوده
ها گزارش، شاهد جهشی در تعداد گردشگران در این سال

ای و احقاق شاهد توافق هسته 1394ایم؛ از طرفی در سال بوده

های بزرگ بودیم که ای ملت ایران در برابر قدرتهسته حقوق
عاملی مهم برای ایجاد تحول و تحرک در حوزه گردشگری 

آید. نتایج این پژوهش در تأیید این شمار میداخلی و خارجی به
شده، در این دو های بررسیدهد که روزنامهموضوع نشان می

ویژه بهسال، بیشترین تعداد مطالب را دربارۀ گردشگری 
 اند. ورزشی منتشر کردهگردشگری 

منزلۀ رسانۀ های سراسری در ایران، بههدف انتشار روزنامه
جمعی مکتوب، انعکاس اخبار و مطالب در حوزۀ کارکردی و 

داری و اغماض است. تخصصی خود و پرهیز از هرگونه جانب
های مدنظر بیشتر های تحقیق حاکی از آن است که روزنامهیافته

اند، ورزشی در سطح ملی پرداختهه موضوع گردشگری ب
ها از لحاظ محل توجه این روزنامههمچنین عمدۀ کانون 

ها، رویداد، مراکز استان بوده است. این نتایج با کارکرد روزنامه
 عنوان روزنامۀ سراسری پرشمارگان در کشور، منطبق است.به

 سازی گردشگریدر سطح دوم تحلیل، نحوۀ برجسته
های خبری، با های مدنظر تحلیل شد. رسانهورزشی در روزنامه

کردن رویدادهای گوناگون، کوشش در القای بزرگ و برجسته
های خاص خود به مخاطبان دارند و این کار باعث دیدگاه

ها، آن مطالب را برجسته و شود مخاطبان هم، همانند رسانهمی
(. ازطرفی، 114 :1392مهم بپندارند )معتمدنژاد و منصفی، 

سازی و ها عامل مؤثری برای برجستهتیتر در بسیاری از روزنامه
که بسیاری از طوریتوجه خوانندگان به مطالب است، بهجلب

ها را برای خواندن تیترهای صفحۀ اول آن خریداری افراد روزنامه
شده های بررسی(. روزنامه26: 1384کنند )بدیعی و قندی، می

از صفحۀ اول و تیتر اول خود را به موضوع  فقط یک مورد
اند و ازآنجاکه تیتر اول در ورزشی اختصاص داده گردشگری

توجه خوانندگان به ها عامل مؤثری در جلببسیاری از روزنامه
های این تحقیق حاکی از آن است شده است، یافتهمطالب چاپ

 ورزشی اهمیت چندانی برای نویسندگانکه موضوع گردشگری 
 شده ندارد.های بررسیو مسئوالن روزنامه
سازی یک مطلب مستلزم پرداختن که برجستهبا توجه به این

به موضوع از نظر سبک ارائۀ مطالب به اشکال گوناگون خبر، 
حال، نتایج تحقیق نشان گزارش، مقاله و مصاحبه است، بااین

 ارائۀهای خبری در ها بیشتر از خبر و گزارشدهد که روزنامهمی
های پژوهش اند. این نتایج با یافتهاستفاده کرده مطالب خود
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( همسو 2011( و کیان و کالویو )1393زرکی و همکاران )
ترین روش است، زیرا سبک خبر و گزارش خبری یکی از ساده

دهد که برخورد با رویدادها است. همچنین، نتایج نشان می
در حجم کم چاپ  های موردنظر بیشتر مطالب خود راروزنامه

ها بیشتر به انعکاس اخبار و اند. به عبارت دیگر، روزنامهکرده
اند و کمتر به تولید ورزشی پرداختهرویدادها دربارۀ گردشگری 

مطلب یا ارائۀ راهکاری در قالب مقاله یا مصاحبه درجهت 
اند. از طرفی، حجم ورزشی مبادرت داشتهتوسعۀ گردشگری 

دهد که ورزشی نشان میبط با گردشگری بسیار کم مطالب مرت
 اند.نگاران به موضوع مدنظر توجه الزم نداشتهروزنامه

های جمعی )نشریات، تلویزیون، رادیو( این که رسانهبا این
ها و مطالب خود باعث تغییر نگرش قابلیت را دارند که با تحلیل

ورزشی ها دربارۀ گردشگری عموم مردم و افزایش آگاهی آن
وند و تأثیر مثبتی برروی تصمیمات مدیران و مسئوالن در ش

های این باشند، اما یافتهورزشی داشته  جهت توسعۀ گردشگری
ای از رویکرد مطالب پژوهش حاکی از آن است که درصد عمده

شده رویدادگرا است؛ های بررسیشده در روزنامهچاپ
بدون اهمیت و سرعت بیازآنجاکه این دسته از مطالب به

ورزشی شوند، تأثیر چندانی در توسعۀ گردشگری استفاده می
 کشور ندارند.

ای ( بر این نظر است که تصویر تنها رسانه1389) 1بارت
است که پیامش پیوسته است، یعنی بدون واسطه پیام خود را 

کند و همچنین عکس خبری )نشریات( در مقایسه با منتقل می
حی و نقاشی در نخستین لحظه پیام سایر موارد مانند سینما، طرا

کند. با عینی خود را بدون واسطه به مخاطب منتقل می
 125دهد که های تحقیق نشان میدرنظرگرفتن این مطلب، یافته

شده بدون تصویر های بررسیشده در روزنامهمطلب چاپ
است و این امر باعث کاهش تأثیر مطالب نشریات بر مخاطبان 

 شود.ورزشی و ابعاد آن میگردشگری  در زمینۀ شناساندن
گونه بیان کرد: توان نتایج این تحقیق را ایندرمجموع می

های سراسری پرشمارگان در ایران درخصوص روزنامه
اند. ورزشی عملکرد مطلوبی نداشتهسازی گردشگری برجسته

دهی ها نقش مؤثر و پررنگی در شکلکه روزنامهبا توجه به این

                                                      
1. Barthes 

سازی ومی و مخاطبانشان و همچنین برجستهبه افکار عم
توجه کافی و عملکرد نامطلوب موضوعی خاص دارند، فقدان 

 شود.ماندن موضوع منجر میدر این زمینه به ناشناخته
ویژه نشریات های جمعی بهبا توجه به نقش و اهمیت رسانه

سازی گردشگری ها، پیشنهادهایی در راستای برجستهو روزنامه
 شود:برخاسته از تحقیق ارائه میورزشی 

ـ ارائۀ اطالعات و آمار دقیق دربارۀ تأثیرات گردشگری 
محیطی در ورزشی اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست

 شهر میزبان.

ها در قالب مقاله و مصاحبه برای ـ انعکاس مطالب روزنامه
 سازی ابعاد آن.ورزشی و شفافشناساندن بهتر گردشگری 

ها به نگارش نظران و استادان دانشگاهمام صاحبـ اهت
ورزشی و ابعاد مقاله و انجام مصاحبه درخصوص گردشگری 

 آن.

ای با حوزۀ عملکردی گردشگری و با ـ تأسیس روزنامه
 هدف پرداختن تخصصی به موضوع گردشگری و انواع آن.

روز و فعال برای های اینترنتی بهاندازی سایتـ طراحی و راه
 ها، با توجه به افزایش کاربران اینترنت و فضای مجازی.نامهروز

های سراسری نگاران روزنامهـ تجدیدنظر مدیران و روزنامه
ها در سبک ارائه و چینش مطالب و با توجه به حوزۀ کارکردی آن

 مضمون مفاهیم.

 منابع

 ،یسجاد ،حسن ،یاسد ،محمود ،یگودرز ،نینوش ،یاصفهان
عوامل  لیتحل»(. 1388) فنیاست ت،ینصرالله و اسم

 ۀینشر .«رانیا یداخل ورزشی یمؤثر بر توسعه جهانگرد
 . 175-159، ص 1، شمارۀ 1دورۀ  ،یورزش تیریمد

(. 1398) زیبا ،یوسفزهرا و ی سپهر،خوش ،رضایعل ،ینیام
 یگردشگر ۀتوسع ۀبرنده و بازدارندشیعوامل پ ییشناسا»

دولت )مورد مطالعه: وزارت  یکارکرد ۀدر حوز یورزش
 یدولت تیریمطالعات مد ۀفصلنام «.ورزش و جوانان(

 .90-۶9 ، ص2، شمارۀ 2دورۀ  ،رانیا

 .فرراز گلستانی ۀترجم .پیام عکس(. 1396بارت، روالن )
 چاپ هفتم. ،انتشارات مرکزتهران: 



 

 

 

امه
وزن

ی ر
توا

مح
یل 

حل
ت

سته
رج

بر ب
ید 

أک
با ت

ان 
ارگ

شم
ی پر

سر
سرا

ی 
ها

شی
ورز

ی 
گر

دش
 گر

زی
سا

 

113 

 یبازتاب اجرا»(. 1392) آرزو ،یدژبان مهدوخت و ،یبروجرد
انتظام  ۀفصلنام .«در مطبوعات یاجتماع تیطرح امن

 . 30-5، ص 3، شمارۀ 5دورۀ  ،یاجتماع

. نگاری نوینروزنامه(. 1384بدیعی، نعیم و قندی، حسین )
 ئی.انتشارات دانشگاه عالمه طباطبا تهران:

 اسکندر و پور،نیحس ،رحسنیم ،یدعامریس ،حسین ات،یب
بر ثر ؤعوامل م یبررس»(. 1392فاروق ) کجل،یفتح

 یورزش یدادهایرو یاز برگزار یناش یتوسعه گردشگر
 ۀفصلنام .«یاندرکاران ورزشدست دگاهیاز د یمل

 ، ص2، شمارۀ 5دورۀ  ،رانیا یاجتماع مطالعات توسعه
۷3-82. 

 یهانقش رسانه»(. 1392حسن ) ،یاسد و دی، مجدیجاو
 ۀفصلنام .«یورزش یدر توسعه گردشگر یجمع

، 9دورۀ  ،در ورزش تیریو مد یولوژیزیف یهاپژوهش
 .42-29 ، ص4شمارۀ 

 یگردشگر یبررس»(. 1395)آرام  ،یمیکر ایمان و ،یچقاجرد
 یبیفاده از مدل ترکاست ان اصفهان بااست یورزش

SWOT-AN.» 1دورۀ  ،یو گردشگر راثیم ۀینشر ،
 .72-53 ، ص3شمارۀ 

طراحی و تبیین الگوی وفاداری به (. 1394حیدری، اکبر )
دکتری،  ۀرسال .ورزشی در تهرانگردشگرانمقصد 
 مدرس.  علوم انسانی، دانشگاه تربیت ۀدانشکد

ه روشی برای محاسبه پایایی ئارا»(. 1388ار، حمزه )استخو
 ۀفصلنام «.های پژوهشیمرحله کدگذاری در مصاحبه

، 15دورۀ  ،انسانی شناسی علومروشپژوهشی  علمی
 .174-161 ، ص58شمارۀ 

تحلیل (. 1381یفن )است فیکو، فریدریک و لیسی، ،رایف، دانیل
ی در ای: کاربرد تحلیل محتوای کم  های رسانهپیام

تهران: مهدوخت بروجردی علوی،  ۀترجم .تحقیق
انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

 .چاپ اول)سروش(، 

ها بر بر اثرات رسانه یمرور»(. 1389) بهنام زاده،یرضاقل
، 17دورۀ  ،یارتباط یهاپژوهش ۀفصلنام .«یگردشگر

 .185-159 ، ص64شمارۀ 

و  یبررس»(. 139۶) ابوالفضل ،یگودرز سمیه و ،یرهبر
ان است یورزش یگردشگر یهاجاذبه یبندتیاولو

، 22، شمارۀ 4دورۀ  ،یشهر یگردشگر ۀینشر «.اصفهان
 .98-81 ص

های سراسری محتوای روزنامه تحلیل(. 1392زرکی، پرستو )
کید بر موضوعات ورزشی  .پرشمارگان کشور با تأ

بدنی، دانشکده تربیتنامۀ کارشناسی ارشد، پایان
 دانشگاه شهید باهنر کرمان.

 کوروش قهرمان تبریزی، اسماعیل و ان،یفیشر ،پرستو زرکی،
 یسراسر یهاروزنامه یمحتوا لیتحل» (.1393)

کید بر پوشش  پرشمارگان و پرمخاطب برخط با تأ
 ۀمجل «.ورزش کشور ۀسند طرح جامع توسع یهالفهؤم

، 3دورۀ  ،یورزش تیریدر مد یکاربرد یهاپژوهش
 . 30-11 ، ص1شمارۀ 

. های ارتباطاتنظریه(. 1386جیمز ) ،تانکارد و ورنر ،سورین
 ه تهران.انتشارات دانشگا :علیرضا دهقان، تهران ۀترجم

انتشارات  :. تهراننامه ارتباطاتواژه(. 1381شکرخواه، یونس )
 .سروش، چاپ اول

(. 139۶) یونس ،یمدنا علی و ،یمفتخر ،اللهعزت ،انیعباس
در  یبر رفاه اجتماع ینفت یدرآمدها یرخطیاثرات غ»
، ص 64، شمارۀ 17دورۀ  ،یرفاه اجتماع ۀفصلنام «.رانیا

39-۷2. 

ثیر أت(. 1395بروجنی، حمید و حیدری، رضا ) ضرغام
هاي گردشگري در راتژياست هاي نوین بر توسعهرسانه

ساله کشور افق انداز بیستاي اهداف سند چشماستر
، 2، شمارۀ 1دورۀ  ،گردشگری و میراث ۀنشری «.(1404)

 .25-13ص 

 مریم ،یرزاخانیممحمد و  فر،یسلطان ،سیدوحید ،یلیعق
اخبار در  یسازبرجسته یهاروش یبررس»(. 1390)

 .«کارشناسان ارتباطات دگاهیاز د ینترنتیا یهاتیسا
 . 158-127، ص 2، شمارۀ 21دورۀ  ،رسانه ۀفصلنام

های ورزشی محتوای روزنامه تحلیل»(. 1389قاسمی، حمید )
کید بر پوشش م سال پایانی های ورزش در نیملفهؤبا تأ

، 8دورۀ  ،جهشعلمی پژوهشی  ۀفصلنام. «1388سال 
 . 30-21 ، ص2شمارۀ 
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(. 1395) پریسا ،یدستگرد گانهصدیقه و ی ،یسلمی انیک
 یهاتیفعال یبندتیثر و اولوؤعوامل م ییشناسا»

 یریگمیفاده از فنون تصماست با یورزش یگردشگر
ان چهارمحال و است :یمورد ۀ)مطالع ارهیچندمع

، شمارۀ 5دورۀ  و توسعه، یگردشگر یۀنشر «.(یاریبخت
 .114-104 ، ص2

 محمدرسول ،یخدادادفرزام و فرزان،  ،جهیخد ،یامچی یلطف
 یعوامل محرک و بازدارنده گردشگر لیتحل»(. 1396)

 امیو پ زیسهند تبر یاسک ستیپ :موردمطالعه ؛یورزش
، ص 4، شمارۀ 6دورۀ ، و توسعه یگردشگر ۀینشر «.مرند

1-18 . 

 .ورزشیاصول و مبانی گردشگری (. 1389د )زاده، مهردامحرم
 جهاد دانشگاهی.  :ارومیه

 .31، ص از گردشگران آمارگیرینتایج  .(1395مرکز آمار ایران )

(. 1392معتمدنژاد، کاظم و منصفی، ابوالقاسم )
 ینگارروزنامه یدر بازنگر دیجد یبا فصل ینگارروزنامه
 انتشارات سپهر.  . تهران:معاصر

 وضعیت صنعت گردشگری(. 1387فرد، محمدرضا )معین
دکتری،  ۀرسال .و ارائه الگوی توسعه آن ایرانورزشی در 

 ورزشی، دانشگاه تربیت بدنی و علومتریت ۀدانشکد
 معلم.

(. 1398) احمد ،یمیکر ملیحه و زاده،گل ،مصطفی ،یرآبادیم
 یها بر توسعه گردشگرنقش و عملکرد رسانه یابیارز»

 ۀفصلنام «.یشرق جانیان آذربااست در یورزش
 .80-۶5 ، ص34، شمارۀ 9دورۀ  ،یامنطقه یزیربرنامه

ی قاسمعلی و  ،اویلییقوم ،یونس گراوند، ،اکبر ،ینجف
انتخاب منطقه نمونه »(. 1398) ابوطالب ،جانیوسمه

 کیفاده از تکناست با یجنوب ان خراساناست در یگردشگر
ANP.» 56، شمارۀ 17دورۀ  ،و توسعه ایجغراف ۀمجل ،

 .158-139 ص
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Content Analysis of Numerous National Newspapers with Emphasis on Agenda Setting 

Sport Tourism 

Javad Mostafaei1 

 

Abstract 
Nowadays the press has played an important role in the public sphere and for many people, it is 

still the first source of news. The aim of this research was to investigate the way of agenda  setting 

sport tourism by numerous newspapers during the period of November 2006 to November 2019 

in Iran. The research method was descriptive-analytical that has been done through content 

analysis. The statistical population of the study includes the archives of 12 numerous journals and 

statistical sample is content related to Sport tourism in the surveyed newspapers and they were 

selected as a census. For data collection a researcher-made checklist was used that validity was 

confirmed by experts and its reliability was obtained 94% using the Scott test. Results show that 

240 contents related to sport tourism have been published in the surveyed newspapers that most 

of it has been published in World of Economic newspaper. Most of the newspapers’ attention to 

the subject was in 2015 and also at the national level and in 115 of cases the image has been used 

for agenda setting. A large part of the content was published in low volume in the form of news 

and news reports, and with an event-oriented approach in the internal pages of newspapers. 

Therefore, national newspapers in the country have not performed well in agenda setting sport 

tourism. It is worthy that newspapers, as written and influential mass media, pay more attention 

to this issue and with their contents inform the public about the importance of sport tourism and 

its profound impacts on economic, cultural and political structure of country. 
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