
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 1991بهار ، 1شمارة ، 9دورة 

 45 -55ص ص : 
 
 

 شناخت نگرش دانشجویان مدیریت رسانه نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی

 
 2زینب آنت -1محمدعلی قره

. کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، 2دانشیارمدیریت ورزشی ، دانشگاه پیام نورتهران ، تهران ، ایران . .1

 تهران ، ایران.
 (1992/  12/  71: ، تاریخ تصویب1992/  70/  21)تاریخ دریافت : 

 
 

 

 

 چکیده

نور البرز نسبت به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی و  پیامهدف از این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان مدیریت رسانه دانشگاه 

 همچنین پاسخ به این سؤال است که آیا تفاوتی در نگرش به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی بین دو گروه دختر و پسر وجود دارد؟

 این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از جنبه روش گردآوری 

آماری که شامل دانشجویان کارشناسی ارشد  جامعة بودن کوچك به توجه باحاضر  درتحقیق راستا، همین درداده ها، میدانی می باشد.

 ابزار پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. 95شد و در نهایت  انتخاب (127) نمونه عنوان به آماری جامعة باشند ،کل مدیریت رسانه می

 آمار و آمارتوصیفی از نیز ها هداد تحلیل و تجزیه برای بوده است.151/7( با پایایی 1997) پرسشنامه فرهادیان تحقیق گیریاندازه

 شد. استفاده 75/7و با سطح معناداری  spssمستقل و آزمون فریدمن در نرم افزار   tتك متغیره ، آزمون tآزمون  شامل استنباطی

و مطابقت آن با راهبردهای ورزش بانوان ناموفق بوده است و تنها در  رسانه ملی در انعکاس ورزش بانوان های تحقیق نشان داد که یافته

 حدودی بهتر و مثبت تر از سایر موارد بدست آمده است. همچنین از نظر جنسیت بین  مورد ورزش دانشجویی و قهرمانی نظرها تا

مؤلفه های ورزش آقایان و ورزش قهرمانی تفاوت وجود داشته است. به این صورت که پسران وضعیت انعکاس ورزش قهرمانی بانوان را 

کاس ورزش آقایان در رسانه نظرات افراطی تری را ارائه داده اند. مطلوب تر از دختران دانسته اند و در مقابل دختران در مورد برتری انع

در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که اصحاب رسانه و مسئولین امر ورزش و تربیت بدنی، ضعف ها و کاستی های 

 موجود را شناسایی کنند و  هر چه بیشتر از قبل سعی در رفع آن ها برآیند.

 

  ی کلیدیها واژه

 ملی، مدیریت رسانه، ورزش دانشجویی. ورزش بانوان، رسانهنگرش، 
 

 

 

                                                           

-   :79120222954نویسنده مسئول : تلفنEmail : Ghareh.sport@yahoo.com                                                                      
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 مقدمه

 مختلف عوامل از متأثر مردم بر حاکم فرهنگ

 و نگرشها باورها، توانندمی عوامل است. این اجتماعی

 و دهند. زندگی قرار خود تأثیر تحت را عملکردها

 و فراز دستخوش تاریخ درطول و همواره زنان شخصیت

 جامعه از مهمی قشر است. زنان بوده فراوانی هاینشیب

 و سیاسی مختلف دالیل به که دهندمی تشکیل را ایرانی

 گرفته صورت آنان مورد در غفلتهایی فرهنگی، و اجتماعی

 و جسمانی سالمت به توجه غفلتها این از ایاست. نمونه

 و بدنی است. تربیت تحرک و ورزش طریق از آنان روانی

 گستردگی، دارای اجتماعی پدیده یک همانند ورزش

 هایارزش با و بوده خود خاص همبستگی و پیچیدگی

 مثل که طوری به است، آمیخته کامال اخالقی و اجتماعی

 برای و کند می عمل جامعه در اجتماعی پدیده یک

 ویژگی این باید کامال آن پنهانی و عینی مودهای نشناخت

 .(4نمود) طریق ارائه و نظرگرفت در را ها

 در جامعه پیکره از نیمی عنوان به بانوان حضور

 ضرورتی همچون تربیتبدنی، و ورزشی فعالیتهای

 بهداشت و سالمت تأمین در حیاتی نقش انکارناپذیر،

 انواع از پیشگیری ضمن و کندمی ایفا روان و جسم

 درمانی های هزینه کاهش به منجر اجتماعی، های انحراف

 مسائل از (. یکی44شود)می وریبهره و تولید افزایش و

 چشمگیر رشد اخیر هایسال در که فرهنگی و اجتماعی

 تربیت است داده قرار تأثیر تحت را مردم آحاد و داشته

 جامعه، افراد ورزشی رفتار و عادات است؛ ورزش و بدنی

 شدن همگانی ورزشی، مسائل در  آنان باورهای و هانگرش

 هایگرایش متقابل تأثیر تحت همگی ورزش، توسعه و

 حمایت هایراه از یکی است، قرارگرفته هارسانه و جامعه

 مطالب و رویکرد نگرشها، و باورها این و ورزش توسعه از

 صورت به امروز جامعه .(41) باشدمی جمعی هایرسانه

 توجه با متفاوتی طور به بیننده و کند می عمل گزینشی

 .نمایند می عمل رسانه از استفاده به اش تجربه و نگرش به

 رادیو، مانند متفاوتی شکلهای به ها رسانه نتیجه در

 وجود متحرک تصاویر و اینترنت روزنامه، مجله، تلویزیون،

 در انکار غیرقابل و محوری نقش ها رسانه .(44دارند)

 تغییرافکار و شنوندگان به اطالعات انتقال و آگاهی توسعه

 رهبری نقش ها رسانه اصلی مسئولیت ویژه  به دارند. آنها

 تواند می همچنین جمعی های رسانه باشد. می راهنمایی و

 ایده سترشگ و عمومی آگاهی بردن باال در موثر نقش

  .(44و42) باشند داشته جدید های

 آمریکای و اروپایی های دولت برخی راستا، این در

 تحرک و ورزش ترویج و درتبلیغ ها رسانه سهم از شمالی

 .(42کنند) می استفاده

 در عمومی هایسلیقه و زندگی هایشیوه بر هارسانه

 اهمیت، دلیل به حاضر حال در .گذارندمی تأثیر جامعه

 زمان هر از بیش تلویزیون( ویژه )به جمعی های رسانه

 قرارگرفته منظم و دقیق مطالعه و بررسی تحت دیگری

 ارتباط ویژه به ارتباطات موضوع به قبل دهه چند زااند. 

 جامعه با ها رسانه رابطه به و شده بیشتری توجه جمعی

 نهاده بیشتری تأکید هاآن تعامل و اجتماعی وتأثیرات

 گسترده پوشش سطح دلیل به تلویزیون .(9است) شده

 های رسانه دیگر با مقایسه در زیادی نقش مخاطب،

 عنوان به تلویزیون ،4مکبراید عقیده به (.6دارد) گروهی

 انگیز شگفت های پدیده از جمعی ارتباط وسایل ازی یک

 ارائه خاطر به تلویزیون .شودمی محسوب بیستم قرن

 ازجهت و دارد بیشتری جاذبه رادیو به نسبت تصویر

 و قوی بسیار ایعمومی،رسانه افکار بر تسلط و کنترل

 (.49است) مؤثر

-رسانه تلویزیونى )پوشش پخش و ورزش بین ارتباط

 پخش وی ورزش هایحوزه از باشد. هریکمی دوجانبه ای(

 دارند یکدیگر بر متقابل تأثیرات وی وابستگ آن، ایرسانه

                                                           

1. McBride 
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 ،4مدیاسنتر و سی بی بی و رویترز تحقیق برطبق(. 41)

 در درکشورهای خصوصا مردم اکثر که شد داده نشان

 در دارند، اعتماد هادولت از بیش هارسانه به توسعه، حال

 بوده اعتماد مورد منابع سایر از بیش ملی تلویزیون کل،

 گرفتار بیستم قرن طول در ورزش، که وقتی (.  از46است)

 هارسانه و ورزش بین ارتباط یافتن به عالقه شد، هارسانه

-ورزش به مربوط مطالعات همه،این با. یافت افزایش نیز

 ( 4919)4ونر .کرد پیدا توسعه دیرتر کمى هارسانه

 « جامعه  و ورزش رسانه،» عنوان با کتابش انتشار گویدمى

-ورزش مطالعات به عالقه ایجاد به منجر ،4919 سال در

 اطالع در مهمی نقش همچنین است. رسانه شده رسانه

 و ورزش زنان، به نسبت ها دیدگاه گسترش و رسانی

 وجود با (.23) کندمی ایفا آینده، در آنها پیشرفت میزان

 دخالت زنان ورزش پیشرفت در شماریبی عوامل آنکه

 ارائه مقوله این از بهتری تصویر هارسانه گاه هر دارند،

 می ورزش مشتاق بیشتری دختران و زنان دهند،

 (.44شوند)

-چالش و کلی بحثی ملی، رسانه در زنان بازنمایی

 در مختلف هایرسانه عملکرد به انتقادی نگاه در برانگیز

 که معتقدند منتقدان اساس، این بر است. جهان سراسر

 زنان حضور با مقایسه قابل ملیرسانه در مردان حضور

 محصوالت تولیدکنندگان اکثریت که معنی این به نیست.

 با مذکر جنس دیگر، سوی از و هستند مردان اینهرسا

 قابل که دارد ایرسانه محصوالت در بیشتری زنمایی

 ایرسانه پوشش (. افزایش1نیست) زنان سهم با مقایسه

 این پیش از بیش آگاهی موجب زنان، ورزشی رویدادهای

 ها رسانه حال این است. با شده خود موقعیتهای از قشر

 توجه تقویت با را ورزشکار زنان صالحیت که دارند تمایل

 و هاتوانایی و دهند نشان پایین زنان جسمانی جذبه به

                                                           

1. Reuters & BBC & Media Center 

2. Wenner 

بگیرند.  نظر در کمتر را آنها ورزشکارانه قهرمانی کماالت

 ای رسانه پوشش افزایش وجود با راستا همین در

 تالش همچنان اخیر، سالهای در زنان قهرمانی فعالیتهای

 (. به24شود) آشکار ورزشکار زنان هنر تا است الزم زیادی

 فرهنگ ورزشی، هایرسانه بر غالب فرهنگ رسد می نظر

 42داشتن   عهده بر وجود با که معنا این باشد. به مردانه

 درصد 1تنها   زنان توسط ورزشی فعالیتهای از درصد

 (.44است) بوده بانوان سهم ای رسانه پوشش ازکل

 در ایویژه جایگاه از ورزشی هایرسانه نیز ما کشور در

 برخوردار جامعه در ورزش فرهنگ گسترش و توسعه

 و رادیو در ورزشی هایشبکه اندازی راه و هستند. تأسیس

 متعدد ورزشی مجالت و هاروزنامه انتشار و تلویزیون

 اجتماعی و فرهنگی اجتماعی، مقوله این اهمیت از حاکی

 ورزشی، نشریات و هاروزنامه ها،رسانه انواع بین است. از

 هایرسانه.است برخوردار مردم میان در ای ویژه ازتوجه

 خریداری افرادی توسط ورزشی، مطبوعات مثل چاپی

 این خوانندگان لذا بخوانند، را آنها خواهندمی که شوندمی

 آن اطالعات پذیرش برای بیشتری تمایل رسانه نوع

 نقش عمومی، هایروزنامه ورزشی بخش (. امروزه24دارند)

 اعتقاد کارشناسان دارد. برخی آنها فروش بازار در مؤثری

 باشد باالتر نشریه ورزشی مطالب حجم چه هر که دارند

 گیرد. مطالعهمی قرار پسندعامه هاینشریه درجمع

 فرهنگ از بخشی به گذشته دهه دو در ورزشی مطبوعات

 شده تبدیل دوستان ورزش فراغت اوقات گذران و تفریح

 فروش بار(،2) (4212افچنگی) راستا همین در (.44است )

(،41()4213) کردی(،44()4212) رسولی (،3()4214)

 نتایج ( به49) (4292کرمی) و (4) (4211احسانی)

 ورزش از ای رسانه پوشش کمبود خصوص در مشابهی

 به توان می مثال عنوان یافتند. به دست ایران در بانوان

 آسیایی مسابقات در ایران بانوان فوتسال ملی تیم موفقیت

 این مسابقات از یک هیچ که کرد، اشاره4242 جنوبی کره
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 پخش ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا از تیم

 روال به ایران فوتسال ملی تیم با مرتبط خبرهای.نشد

 هایسایت و خبری های بخش برخی در فقط معمول

 های شبکه غیاب در اما یافت، انتشار رسانی عاطال

 انتشارخبرها، به اجتماعی های شبکه رادیویی، و تلویزیونی

 ایران بانوان فوتسال ملی تیم مسابقات ویدئوهای و تصاویر

 دختران های ازپیروزی ها، شبکه این کاربران و پرداختند

 آسیایی مسابقات در آنها )نقره(مدال نخستین و پوش ملی

 (4224)4همکاران و لمبارد همچنین .کردند قدردانی

 بنیاد ( و44()4223)2پالیمر (،41) (4224)4جونز (،22)

 پوشش زمینه در ( نیز23()4226)4انگلیس زنان ورزش

 یافتند. دست کمبودهایی به بانوان ورزش رسانهای

 نیزکمبود و ناقص و ناکافی رسانی اطالع توان می بنابراین

 را بانوان بین در ورزش فرهنگ گسترش برای تبلیغات

 مشکالتی بروز و ورزش به بانوان گرایش عدم علل از یکی

 نقش و ورزش (. اهمیت42دانست) زنان ورزش درگسترش

 وظیفه بانوان، جسمی و روحی نشاط و سالمت در آن مؤثر

 رسانی اطالع و کردن پربارتر چه هر برای را رسانه اصحاب

 با حال این سازد.  با می برابر چندین ورزش امر در بهتر

 نتیجه در و زنان سالمت در ورزش که مهمی نقش وجود

 به زیاد ایرانی جامعه ویژه به متأسفانه دارد، جامعه کل

 هر مسئولین اساس همین است. بر نکرده توجه آن اهمیت

 مشکالت کردن طرف بر و شناخت فکر به باید ایجامعه

 ایرسانه پوشش رو این باشند. از بانوان ورزش به مبتال

 همگانی، ورزش های حوزه تمامی در بانوان ورزش

 می نظر به ضروری امر اییکحرفه و قهرمانی آموزشی،

 رسد.

 مدیریت دانشجویان نگرش دارد قصد حاضر تحقیق

 بانوان ورزش انعکاس به نسبت را نور پیام دانشگاه رسانه

                                                           
1. Lombrand 
2. Jones 
3. Plumer 

4.Women’s Sports Foundation UK 

 رسانه، زمینه در صاحبنظر گروه عنوان به ملی، رسانه در

 به رسیدن پی در تحقیق این دهد. لذا قرار بررسی مورد

 تا بانوان ورزش ای رسانه پوشش که است سؤال این پاسخ

 دارد؟ مطابقت موجود انتظارات با حد چه

 

 روش تحقیق
 

این تحقیق از نظر دستاورد یا نتیجه تحقیق، از نوع 

کاربردی و بر حسب اهداف تحقیق، از نوع توصیفی و از 

لحاظ روش گردآوری داده ها، میدانی می باشد. جامعه 

آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد 

نفر( تشکیل  442مدیریت رسانه دانشگاه پیام نور البرز )

 نفر پسر  14نفر دختر و  49از این میان  می دهند که

 کل آماری، جامعة بودن کوچک به توجه اب باشند.می

شد و در  انتخاب (442) نمونه عنوان به آماری جامعة

پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. از این  93نهایت 

نفر از آن ها پسر  63نفر از نمونه ها دختر و  22میان، 

بوده اند. برای سنجش نگرش دانشجویان مدیریت رسانه 

نسبت به پوشش رسانه ای ورزش بانوان از پرسشنامه 

سؤال استفاده شده است.  46(، شامل 4292فرهادیان)

 134/2پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ پایایی 

بدست آمده است و روایی پرسشنامه نیز به تأیید چند تن 

مؤلفه ی   3از اساتید رسیده است. به طور کلی پرسشنامه 

ورزش بانوان، ورزش مردان، ورزش دانشجویی بانوان ، 

ورزش قهرمانی بانوان و راهبردهای ورزش بانوان را در 

 درجه ای لیکرت مورد سنجش قرار می دهد.  3مقیاس 

و  توصیفی آمار سطح دو در هاداده تحلیل و تجزیه

توصیفی،  آمار بخش در  .است گرفته صورت استنباطی

 در و گرفت قرار استفاده مورد استاندارد انحراف و میانگین

 و پارامتری آمار شرایط تأیید از پس استنباطی آمار بخش

 آزمون از استفاده با ها داده توزیع بودن طبیعی

  t آزمون و روش پارامتریک از اسمیرنوف،-کولموگروف
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مستقل برای  tتک متغیره برای سنجش نگرش و آزمون 

بررسی تفاوت نگرش در دوگروه دختر و پسر و همچنین از 

آزمون فریدمن برای اولویت بندی مؤلفه های ورزش بانوان 

هانیز معناداریآزمون سطحاستفاده شد.Spss 46افزار درنرم

23/2p< است شده درنظرگرفته. 

 

 نتایج و یافته های تحقیق

 6/24نتایج آمار توصیفی این پژوهش نشان داد که 

 4/61نفر( و 22درصد از نمونه آماری تحقیق را دختران)

نفر( تشکیل می دهند.  63درصد نمونه را پسران)

همچنین میانگین نگرش دانشجویان به پوشش رسانه ای 

بدست آماده است که اندکی بیش از  242/2ورزش بانوان 

 ( می باشد.2میانگین آزمون )

 93، برای ورزش بانوان با اطمینان 4با توجه به جدول 

سطح در  2درصدی، آزمون برابری میانگین با عدد 

مورد تأیید قرار نگرفته است. عالمت منفی  2023معناداری 

t بودن میانگین از مقدار آزمون  دهنده کوچکترنیز نشان

گیریم که رسانه ملی در باشد. بنابراین نتیجه میمی

انعکاس ورزش بانوان ناموفق بوده است. در مورد انعکاس 

ابری بیشتر ورزش آقایان به نسبت بانوان نیز، آزمون بر

میانگین مورد تأیید قرار نگرفته است. با این تفاوت که 

باشد. میانگین بدست آمده باالتر از مقدار آزمون می

گیریم، از نظر نمونه آماری تحقیق بنابراین نتیجه می

بیشتر اخبار رسانه ملی اختصاص به ورزش آقایان دارد. 

برای ورزش دانشجویی و ورزش قهرمانی بانوان آزمون 

مورد تأیید قرار  23/2بری میانگین در سطح معناداری برا

گرفته است. به این معنا که از دیدگاه دانشجویان رسانه، 

محتوای رسانه ملی در زمینه ورزش قهرمانی و دانشجویی 

تا حدودی با انتظارات موجود مطابقت دارد. هرچند اکثر 

توان این نتیجه را کامل نظرات درحد متوسط بوده و نمی

داشت. در زمینه تطبیق محتوای رسانه ملی با پن

راهبردهای ورزش بانوان، آزمون برابری میانگین مورد 

تأیید قرار نگرفته است. با این وجود میانگین بدست آمده 

به میزان نه چندان زیاد باالتر از میانگین بوده است. به 

توان گفت که رسانه ملی با راهبردهای همین دلیل می

مطابقت چندانی را بدست نیاورده است. در  ورزش بانوان

نهایت درمورد نگرش کلی دانشجویان به انعکاس ورزش 

بانوان در رسانه ملی،آزمون برابری میانگین در سطح 

درصدی، مورد تأیید قرار  93و با اطمینان  23/2معناداری 

نگرفته است. در نتیجه از منظر دانشجویان مدیریت رسانه، 

له زیادی با وضعیت مطلوب ارائه ورزش محتوای رسانه فاص

 بانوان دارد.

 

 تك متغیره tورزش بانوان با استفاده از آزمون . بررسی نگرش دانشجویان به پوشش رسانه ای 1جدول 

 

مستقل در جهت سنجش تفاوت در  tنتایج آزمون 

نگرش های دو گروه دختران و پسران با توجه به 

های دهد که در مورد مؤلفهمی نشان 4جدول شماره 

ورزش بانوان، ورزش دانشجویی، راهبردها و همچنین 

 
 آماره 

 متغیر

 9مقدار آزمون : 

 Sig درجه آزادی t میانگین
 فاصله اطمینان برای تفاضل میانگین 95%

 حد پایین حد باال
 -6441/2 -4642/2 222/2 94 -92/4 36/4 ورزش بانوان
 4619/4 4419/4 222/2 94 91/49 26/4 ورزش مردان

 2422/2 4291/2 444/2 94 36/4 24/2 ورزش دانشجویی
 2314/2 2196/2 614/2 94 42/2 24/2 ورزش قهرمانی بانوان

 2444/2 4624/2 224/2 94 43/2 44/2 راهبردهای ورزش بانوان
 2429/2 2149/2 224/2 94 94/4 24/2 ورزش بانواننگرش کلی به 
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در نگرش کلی به انعکاس ورزش بانوان بین دو گروه دختر 

 23/2درصد و در سطح معناداری 93و پسر با اطمینان 

تفاوتی یافت نشد. این در حالی است که مؤلفه های ورزش 

یان در دو گروه تفاوت قهرمانی و نظرات در مورد ورزش آقا

هایی داشته اند. به این صورت که در مورد ورزش قهرمانی 

میانگین مربوط به پسران بیش از دختران  بوده است و در 

مقابل برای ورزش آقایان میانگین مربوط به دختران بیش 

 از پسران می باشد.

 

 مستقل tش بانوان بین دو گروه دختران و پسران با استفاده از آزمون . بررسی تفاوت نگرش ها به انعکاس ورز2جدول 

 

مؤلفه هایورزش بانوان، ورزش ، رتبه بندی 2در جدول 

مردان، ورزش دانشجویی بانوان ، ورزش قهرمانی بانوان و 

استفاده از آزمون فریدمن به با راهبردهای ورزش بانوان 

 ترتیب رتبه میانگین کسب شده پاسخ ها ارائه شده است.

 
 مؤلفه های نگرش به انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی. رتبه بندی 9جدول 

 رتبه میانگین مؤلفه های ورزش بانوان به ترتیب رتبه میانگین

 91/3 ورزش مردان

 63/4 بانوانراهبردهای ورزش 

 24/2 ورزش دانشجویی بانوان

 22/4 ورزش قهرمانی بانوان

 94/4 ورزش بانوان

 

 . اولویت بندی گزینه ها4جدول 

 تعداد نمونه 93

 مربع کای 621/221

 درجه آزادی 3

224/2  Sig 

  

آماره                                                       

 متغیر
 تفاوت Sig درجه آزادی F t میانگین جنسیت

 ورزش بانوان
 34/4 دختر

 عدم تأیید 169/2 94 -463/2 241/4
 31/4 پسر

 ورزش آقایان
 31/4 دختر

 تأیید 224/2 94 -49/2 443/2
 41/4 پسر

 ورزش دانشجویی
 21/2 دختر

 عدم تأیید 311/2 94 343/2 229/2
 22/2 پسر

 ورزش قهرمانی بانوان
 11/4 دختر

 تأیید 243/2 94 -413/4 419/2
 21/2 پسر

 راهبردهای ورزش بانوان
 21/2 دختر

 عدم تأیید 326/2 94 -644/2 291/2
 44/2 پسر

 نگرش کلی به ورزش بانوان
 22/2 دختر

 عدم تأیید 26/2 94 -924/4 144/4
 26/2 پسر
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 :4با توجه به جدول

با استفاده از آزمون فریدمن، با توجه به مقدار آماره 

درجه آزادی و با خطای اندازه گیری  3مربع کای و با 

، می توان نتیجه گرفت که  23/2کمتر از سطح معناداری 

مولفه نگرش به ورزش بانوان به شکل  3نظرات نسبت به 

برنامه ها درباره معناداری متفاوت است. بر این اساس،  

، بیشترین میانگین را 91/3با رتبه میانگین  آقایانورزش 

درمورد  رسانهطالع رسانی میزان ابدست آورده است. و 

، کمترین امتیاز را نسبت به 94/4با میانگین  بانوانورزش 

 سایر گزینه ها کسب کرده است.

 

 بحث و نتیجه گیری

های تحقیق بیانگر این است که رسانه بررسی یافته

بی توجهی به برنامه های مربوط به ورزش ملی محکوم به 

بانوان است. تنها در زمینه ورزش قهرمانی است که 

توجهات اندکی از طرف رسانه ها احساس می شود. آن هم 

شاید به دلیل هم پوشانی برخی بازی های جهانی و قاره 

ای بانوان همچون المپیک ها و بازی های آسیایی با 

 (4914) 4قیقات هیلیاردمسابقات مردان است. نتایج تح

 (4224) لمبارد و همکاران(، 46( )4224) 4(، جورج41)

 2، دانکن (44) (4223) (، پالیمر41) (4224) (، جونز22)

( 23) (4226) و بنیاد ورزش زنان انگلیس (43) (4223)

توجهی به ورزش بانوان در سطح جهان با از نقطه نظر کم

نتایج تحقیقات تحقیق حاضر همسو می باشد. همچنین 

 (4216) (، شکرانی4) (4214) داخلی همچون اتقیاء

( 44()4211(، ناظری فرد)1()4211، خواجه افضلی)(42)

 و ... نیز با تحقیق حاضر همسو هستند.

                                                           

1.Hilliard 

2. George 

3. Duncan 

(، در 4242)3و مسنر 4در همین راستا کارلیسل

مطالعه خود بر کیفیت پوشش خبری ورزش به این نتیجه 

صد از زمان پخش برنامه های در 9دست یافتند که تنها 

درصد به ورزش  94ورزشی به ورزش زنان و در مقابل 

(  در 4221) آقایان اختصاص دارد. همچنین جوبانک

درصد از فعالیت  42تحقیق خود بدست آورد که زنان 

-درصد ا 1های ورزشی ملی را بر عهده داشته اند اما فقط 

رقم در  زکل پوشش رسانه ای سهم آنان بوده است و این

طول تاریخ تا به حاال تغییری چندانی پیدا نکرده 

 (.43است)

ها به انعکاس نتایج حاصل از بررسی تفاوت نگرش

ورزش بانوان از طریق رسانه ملی در دو گروه دختران و 

پسران نیز، حاکی از وجود تفاوت، تنها بین مؤلفه های 

ورزش ورزش آقایان و ورزش قهرمانی بوده است. در زمینه 

تر از آقایان، نظرات دختران دانشجو تا حدودی افراطی

پسران بوده است. به این صورت که در واکنش به گزینه 

های اختصاص بیشتر اخبار رسانه به ورزش مردان و 

همچنین مردانه بودن فرهنگ رسانه امتیازهای باالتری را 

به نسبت پسران در نظر گرفته اند. در مورد ورزش 

ضاعی متفاوت وجود دارد. به این صورت که قهرمانی او

نظرات پسران نسبت به انعکاس ورزش قهرمانی بانوان در 

 رسانه تا حدودی امیدوارانه تر از دختران است. 

همچنین در اولویت بندی مؤلفه های ورزش بانوان 

مشخص شد که انعکاس ورزش آقایان به نسبت انعکاس 

ترین میانگین است. ورزش بانوان در رسانه ملی دارای باال

به این معنا که اکثریت دانشجویان رسانه معتقدند که 

رسانه به ورزش آقایان بسیار بیشتر از ورزش بانوان می 

پردازد. در مقابل مؤلفه انعکاس ورزش بانوان در انتهای 

پیوستار قرار گرفته و کمترین میانگین را کسب کرده 

                                                           

4. Carlisle 

5. Messner 
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در مورد  است. که این در راستای نتیجه بدست آمده

 تفاوت ها در انعکاس ورزش آقایان و بانوان است. 

 همگانی رسانه های در بانوان ورزش بازنمایی متأسفانه

رشته های  کیفی رشد همپای گذشته دهه سه طول در

 فعالیت دوره ای از در است. نرفته پیش خانم ها ورزشی

رشته  فعالیت با ،4212 دهه دوم نیمه در بانوان ورزش

 سازمان در جداگانه معاونت یک نظر زیر ورزشی های

 بانوان، ورزش بدنه بر حاکم ساختاری تمرکز و بدنی تربیت

 در خانم ها ورزشی خبرهای انعکاس در توجه قابل رشدی

 و رادیو خبری بخش های حتی و همگانی رسانه های

 ساختاری انحالل با متأسفانه که افتاد اتفاق تلویزیون

 خبرهای پس آن از .گذاشت افول به رو بانوان ورزش

فدراسیون  های روابط عمومی از بانوان ورزشی های رشته

 فعالیتهای تحت تأثیر طبیعتاً و شد ارسال آقایان های

 نمی کرد. شمار پیدا ها رسانه در چندانی بازنمایی مردان،

 خیابان در مقر مشخصی روزگاری که خبرنگار بانوان

 ورزش عمومی روابط به راحتی به و داشتند تهران حجاب

 تا می کردند رفت و آمد تهران بانوان ورزش و کشور بانوان

 رو شوند، مطلع مختلف ورزشی های رشته اخبار جا از یک

 .گذاشت کاهش به

ای به نظر می رسد که پوشش رسانهبه طور کلی 

های  ورزش بانوان از مهم ترین نقاط ضعف سیاست

 جمعی هایرسانه چند هرورزشی بانوان در دنیا است. 

 پوشش نوشته نا قوانین از تابعی کلی طور به نیز ایران

 هستند،با این دنیا در به بانوان مرتبط موضوعات خبری

 در همگانی ایران رسانه های که نظر می رسد به همه

 به منحصر وضعیتی در بانوان ورزش خبری پوشش زمینه

 متفاوت خارجی شان همتایان از را آنها که دارند قرار فرد

 بام یک سیاست با مستقیم ارتباطی که وضعیتی می سازد؛

 سیاسی و مذهبی مالحظات و بانوان ورزش در هوا چند و

 در بانوان ورزش بازنمایی متأسفانه .دارد آن بر حاکم

 رشد همپای گذشته دهه سه طول در همگانی هایرسانه

ورزش  .است پیشنرفته هاخانم ورزشی هایرشته کیفی

بانوان برای خروج از این وضعیت و ارتقای جایگاه رسانه 

ای، ناگزیر از بازنگری در برنامه ها و اتخاذ راهکارها و 

راهبردهایی برای ایجاد تعامل هرچه بیشتر با رسانه ها 

است. لذا شناخت نگرش متخصصان در زمینه رسانه درباره 

ریزی ای  انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی برای برنامه

دقیق و مناسب و در جهت امر توسعه ورزش بانوان مورد 

نیاز به نظر می رسد. که در نهایت بتوان تصویری روشن از 

میزان رضایت از انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی 

در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده  بدست آورد.

پیشنهاد می شود که اصحاب رسانه و مسئولین امر ورزش 

تربیت بدنی، ضعف ها و کاستی های موجود را شناسایی و 

کنند و  هر چه بیشتر از قبل سعی در رفع آن ها برآیند. 

نتایجی همچون بیشتر بودن انعکاس ورزش آقایان و بسیار 

کم بودن انعکاس ورزش بانوان نماینگر شکاف بزرگ و 

گسترده در این زمینه است. بنابراین به مسئوالن توصیه 

که با استفاده از نتایج این تحقیق و سایر می شود 

تحقیقات همسو با تحقیق حاضر با جزئیات مشکالت 

موجود در امر انعکاس ورزش بانوان در رسانه ملی از 

مختلف جامعه، آشنا شوند و بتوانند  دیدگاه گروه های

 تصمیم درستی در این راستا بگیرند.
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