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 چکیده
ایران ورزشی با هدف تحلیل این پژوهش به بررسی تصاویر روزنامه 

های اجتماعی این نشریه پرداخت. روش تحقیق مورد محتوای عکس
تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بود. ـ  استفاده در این پژوهش توصیفی

نظر بود. های نشریه موردجامعه آماری پژوهش حاضر تمامی عکس
رد بررسی قرار مو 35نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سال 

گیری تصادفی منظم به صورت دو اساس نمونهنشریه بر 33گرفت، 
مورد تحلیل قرار  4543هفته آماری انتخاب شدند و در مجموع تعداد 

های گرفتند. نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که عکس
های خندان های خارجی بود، عکسهای داخلی بیشتر از سوژهژهسو

های ورزشکاران بیشتر راحت بود. عکسهای غمگین و نابیش از عکس
های مردان بیشتر از زنان بود. ورزشکاران با از مسئولین بود. عکس

شدند ها دیده میپوشش ورزشی بیشتر از پوشش غیرورزشی در عکس
های زنان با سوژه و این امر در مورد زنان شدت بیشتری داشت. عکس

بود. در کل، نتایج  های دارای سوژه ورزشیغیرورزشی بیشتر از عکس
های ورزشی در روزنامه ایران ورزشی با دهنده انتخاب عکسنشان

 های اجتماعی و البته سوگیری جنسیتی به نفع مردان بود. محتوای پیام

 

 های کلیدیواژه
 .، روزنامه، متغیر اجتماعیعکس ورزشی

 

Abstract 

The purpose of this study was to analyze the content 

of photographs published in Iran varzeshi newspaper 

regarding to social variables during the year of 2015. 

The method was analytic survey using content 

analysis method.  The statistical population was all 

photographs published in the newspaper in second 

half of 2015(N=5459). 72 newspapers were analyzed 

during six month by selecting newspapers in two 

statistical weeks. Results showed that photographs 

published with more men pictures than women, 

more athletes than authorities, more nonathletic 

females more than athlete women, more sport 

environment than no- sportive environment, more 

happy athletes than sad ones. In conclusion, the 

photographs published in Iran Varzeshi newspaper 

showed gender orientation in favor of men and also 

most photographs emphasized on Iranian happy 

athletes and sport statues and environments. Iran 

vaezeshi is a favorite newspaper among young 

Iranians and women are very important part of the 

society. Publishing more women photographs can 

attract the to buy newspaper. 
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 مقدمه
گیری ما در دنیایی زندگی می کنیم که ساختار آن ما را به بهره

. به واقع فرهنگی که ما در کندوسیع از تصاویر ترغیب می
تصاویر محیط فضای آن غوطه وریم یک فرهنگ دیداری است 

اند و راهبردهای دیداری هر لحظه زندگی ما را احاطه کرده
. سواد دیدن شتابندبرای درک بهتر مفاهیم به یاری ما می

 ت به این معنی که نمادها و دارای دستور زبان جهانی اس
استفاده قرار  های مشترکی که در بیشتر نقاط دنیا موردنشانه

ا و مفهوم یکسانی دارند. با ، برای اکثر مردم معنگیرندمی
تری از گسترده توان به حیطهاستفاده از سواد دیداری می
های وسیعی از مردم ارتباط برقرار مفاهیم دست یافت و با گروه

برای بیشتر  های سادهکرد. اگر چه بسیاری از عالئم و نشانه
، ولی با ترکیب نمادهای گوناگون و مردم قابل فهم هستند

، درک تصویری نیز دشوار های پیچیده و رمز آلودهایجاد نشان
های شناسایی و تحلیل شود. بر همین اساس نیاز به مهارتمی

گر، یابد )هوهنهمفاهیم در پوشش سواد دیداری اهمیت می
36:3183 .) 

هایى دانست که معادل یا توان کاربست نشــانهبازنمایى را مى
فالطون و ارسطو از شوند، آراى اجایگزین چیز دیگرى مى

این باره اســت. در شرح چیســتى معنا  ترین نظرات درابتدایى
باید گفت که اثر هنرى « افالطون»و روند انتقال آن، از منظر 

ى از جهــان و به طبع آن مواجهه مخاطب بــا آن اآینه
گرایى بازنمایى صرف خواهد بود. البته واقع رویارویى با یک
کند، شــکل ساده در مورد عکس صدق نمىافالطون به این 

آن که در ارتباط با  چرا که تولید معناى عکاسانه بیشــتر از
واقعیت شکل بگیرد به وجود فردى در مقام عکاس وابســته 

در کتاب فن « ارسطو»(. چنانچه 3131آبادی، )عبداله خواهد بود
ن هنرمند آن چه را که از طبیعــت و جها»د: نویسو شعرش مى

آمیزد و کند، با نیروى تخیل خود مىپیرامون خود درک مى
 «آفریند که با نمونه اولیه تفاوت فراوان دارداثرى مى

(. پس یک عکس، هستى شئ عکاسى شده 3136 )میرصادقى،
تولید و  را دارا نیست و تصویر عکاسى یک سوژه نه تنها باز

 هنتیجت؛ بلکه جزئى از آن و تکرار دقیق جسم آن سوژه نیس
بســط آن است. بعدها نظریه پردازانى با تاکید بر این دیدگاه، 

ى تصویر معنا« مرى پرایس»گامى فراتر برداشته و چون 
کارگیرى آن تعریف به هعکس و زمین عکاســانه را در توضیح

هیچ عکســى معناى واحدى نــدارد، بلکه معناى » :کنندمى

تصویر  گوناگون که سوژههاى مؤلفهبرآیندى است از  اصوالً آن
 (.3133)پرایس و ولز، «تنها یکى از آنهاست

خوانش اثر  ها هم در مرحله تولید و هم در مرحلهمؤلفهاین 
تولید و نمایش عکس را  هاى دخیل در مرحلهمؤلفهنقش دارند. 

 نموده دانست: عکاس به شئ باز توان در نوع توجه و عالقهمى
اى است بازنمایى امر پیچیده نوع توجه به شــئى در هنگام»

سابقه فرهنگى، اجتماعى و روان شناختى نشانه ساز برخاسته از 
 «شودزمینه یا بسترى که نشانه در آن تولید مى تأثیرو تحت 

اثر  ــس پس از تولید، در بافت ارائهعک (.3366، 3)کرس و ون
شــود و از این پس این مخاطبان هســتند که به تولید رها مى

پردازند. با بررسى نقش مخاطبان در تولید معناى اثر و نا مىمع
توان تولیدکننده هاى مرتبط با مخاطب در خوانش اثر، مىمؤلفه

آن را رمزگشا و انتقال معنا را در  تصویر را رمزگذار و بیننده
صورتى ممکن دانست که هر دوى آنها از یک نظام مشترک 

 (.3131آبادی، عبداله ) اى براى ارتباط بهره بگیرندنشانه
گذار و پررنگ تأثیرتصویر در تمام لحظات زندگی ما نقشی 

دارد، در دنیایی که همواره در حال دگرگونی وتغییر است هر 
ها عکس با ثبت لحظات زودگذر زندگی مانند لحظه میلیون

ترین کارکرد ه و قابل اعتماد هستند. شاید مهمسندی زند
زندگی مردمان برای حفظ در های مهم  عکاسی ثبت لحظه
(. امروزه با 3131 زاده،)خدادادی و مترجم حافظه تاریخی باشد

های پیشرفته در زمینه تولید عکس بیشتر از هر وجود تکنولوژی
های زمان دیگری در احاطه و مواجه با عکس هستیم. در آلبوم

ها و نشریات و شخصی، در فضای شهر، در صفحات کتاب
. کاربرد عکاسی بسیار متنوع و گسترده است. هاتمامی رسانه

تقل ارتباطی همراه با سایر عنوان یک رسانه مسعکس به
ویژه مطبوعات نقش مهمی در انتقال پیام دارد. ها بهرسانه

 ب با یک نوشته پر معنی و یک کیتواند در ترعکس می
آرایی هنرمندانه به چیزی فراتر از سند یک واقعه تبدیل صفحه

 (.3313، 3روتشتاین) شود
، سندیت و اعتبار مطالب و توجه به با ورود عکس به مطبوعات

 ناپذیر وعنوان بخش جداییمطبوعات افزایش یافت و عکس به
ویژه مطبوعات اصلی همه مطبوعات بهاز ارکان  ضروری و

که نقش عکاسی در پوشش طوریهورزشی تلقی گردید. ب
 ورزشی وغیر نشریات ورزشی و ها ورویدادهای ورزشی روزنامه

ها غیر قابل انکار هست.سایتهمچنین وب
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شود و عکاسی ورزشی زیرمجموعه عکاسی خبری محسوب می
ایجاد یک عکس خوب  دهد.ها را پوشش میتمامی انواع ورزش

ورزشی و با کیفیت از رویدادهای ورزشی کار آسانی نیست. در 
عکاسی خبری  عکاسی ورزشی عالوه بر رعایت اصول و قوانین

قابل دسترس بودن سوژه، داشتن مهارت به دلیل متحرک و غیر
های عکاسی و آشنایی با ریزی و تسلط بر تکنیکبرنامه و

. عکاسان ورزشی به نوعی نظر بسیار مهم استورزش مورد
نویسندگان مقاله و راویان خبرها و رویدادهای ورزشی به وسیله 
تصویر هستند. خلق یک پیام تصویری بوسیله عکس نیازمند 

 ،کند(آشنایی بامحتوای پیام )همان اطالعاتی که پیام منتقل می
های انتقال پیام یا اطالعات توسط عکاس تکنیک ها وروش

ها در واقع مجموعه عناصری ها و روشتکنیکاست. این 
سازند. آنها در مجموع، تمامی هستند که پیام را قابل رویت می

شوند که باید به منظور ایجاد حداکثر هایی را شامل میبخش
شناخته و مورد  هماهنگی بین آنها با اطالعات بصری عمیقاً

 (. 3183 )موناری، استفاده قرار گیرند
ناصر که به عناصر بصری معروف هستند عبارتند برخی از این ع

کنتراست، بافت، ریتم و حرکت،  رنگ، نور، عمق و بعد، از:
وضوح، کنتراست، هارمونی، پرسپکتیو، پس زمینه و پیش   
زمینه، زاویه دید، نقطه طالیی و نوع کادر. عناصر بصری در هر 

انجامد مثل ایجاد ریتم، عکسی به ایجاد جذابیت بصری می
شکل و فرم یا بافت در عکس. این عناصر باعث تاکید بر سوژه 

ه بهتر موضوع  بدون ئاصلی و نیز ایجاد بستر مناسب برای ارا
 (. 3188 شود )جواهری،عنصر اضافه در عکس می

ویراستار عکس و گرافیست نشریات  ،(3335) 3کوک من
مختلف معتقد است هر عکس دارای دو ویژگی مهم یکی 

 برای  ری جنبه تصویری آن است که غالباًمحتوا و دیگ
که جنبه  ها جنبه محتوایی عکس مهمتر است. در حالیروزنامه

گیرد و به عقیده تصویری عکس که کمتر مورد توجه قرار می
مسلط  کوک من عبارت است از تربیت چشم برای دیدن و

اصول فنی عکاسی به منظور ایجاد ارتباط  بودن بر تکنیک و
تصویر آن عاملی است برای بیان محتوا و این  و بین واقعیت

استفاده موقع در گیری و انتخاب صحیح و بهیعنی تصمیم
هنگام غیره،  بندی و، فضا، ترکیبدرست از نور، رنگ، زاویه

های ورزشی. عکاس ورزشی مانند برخورد با سوژه به ویژه سوژه
   ه اید بداند چه چیزی را و چگونیک نویسنده یا گزارشگر ب
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شناخت و اطالعات کافی واهد بگوید بنابراین باید دارای خمی
 نسبت به آن و مهارت کافی در بیان آن داشته باشد. 

های ها و تحقیقات انجام شده در زمینه عکسمطالعه پژوهش
ف های مختلدهد که تصاویر نشریات از جنبهنشریات نشان می

های سخصوص نقش عکمورد بررسی قرار گرفته است. در
نشریات ورزشی با توجه به متغیر جنسیت کشکر، قاسمی و 

های مدیریت اخبار در ( در تحقیقی بر مؤلفه3133) شیرویی
مطبوعات ورزشی دریافتند که بانوان ورزشکار نسبت به مردان 

های ورزشی مورد سهم کمتری در انعکاس تصویری روزنامه
تحقیق  جینتا اند. همچنین،مطالعه در این تحقیق داشته

ها از های روزنامه( بر تحلیل محتوای عکس3333) 3پدرسون
( با 3333) 1ها و تحقیق دانکنورزشکاران زن و مرد دبیرستان

های جنسیتی و تحقیقی که تفاوت های ورزشی وعنوان عکس
های ورزشی یک ( برای عکس3333) 5همکاران هاردین و

همه حاکی از  ،مجله مختص به ورزش کودکان انجام دادند
برتری کمیت و کیفیت تصاویر مردان ورزشکار نسبت به زنان 

 3( بویس3335) 6و دوپونا 4. همچنین الروینکباشدورزشکار می
های در تحقیقات خود در زمینه تفاوت ( نیز3334و همکارانش )

 به نتایج مشابهی دست یافتند.  جنسیتی در تصویر
( در تحلیل محتوای نشریات ورزشی در سه 3183بارفروش )

که شامل نشریات خبر ورزشی، جهان  83ماهه دوم سال 
فوتبال، البرز ورزشی، نود، گل، ابرار ورزشی، کیهان ورزشی، 

   استقالل جوان است با بررسی و  ایران ورزشی، پیروزی
های فراوانی، موضوع، محتوا و اندازه به این نتیجه رسید مؤلفه

در  های روی جلد خود راهای ورزشی بیشتر عکسکه روزنامه
 های اند. و بیشتر عکسصفحه به چاپ رساندهقطع نیم

اند و مربوط به رشته های ورزشی رنگی به چاپ رسیدهروزنامه
در  (3188) های داخلی بوده است. بارفروشفوتبالیست وفوتبال 

به  88تحلیل محتوای نشریات ورزشی در سه ماهه چهارم سال 
نتایج مشابهی دست یافت. نتیجه تحقیق علمشاهی، حیدری 

نشریه استان خوزستان  شش( بر 3133) نژاد و شتاب بوشهری
های ورزشی های اخبار و گزارشنشان داد که اکثریت عکس

این نشریات به مردان اختصاص داشت و حتی قریب به اتفاق
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های زنان در این نشریات در کوچکترین اندازه درج شده عکس
که تصاویر مربوط به ورزشکاران مرد با ابعاد بزرگ  بود، در حالی

ها در این چاپ شده بود. حتی سوگیری خبری و پیام عکس
ش زنان بود. تر از ورزنشریات در خصوص ورزش مردان مثبت

عنوان یکی از عالوه بر نشریات ورزشی، تلویزیون نیز به
با  های جمعی در نمایش ورزشکاران خصوصاًمهمترین رسانه

توجه به تفکیک جنسیتی آنها مورد توجه تحقیات قرار گرفته 
   ( در تحقیقی بر 3133) است و در این ارتباط نظرویسی

به این نتیجه دست های کشور های تلویزیونی استانشبکه
های منتخب کشور ای تلویزیون استانیافت که پوشش رسانه

خصوص ورزشکاران با سوگیری جنسیتی شدید به نفع در
نمایش مردان ورزشکار همراه است و زنان سهم اندکی از 

عالوه بر موارد  های استانی دارند.ای تلویزیونمحتوای رسانه
ی و قومی در هویت ملّ کنندهتوانند تقویتها میفوق، عکس

ی نکته اصلی این جوامع مختلف باشند. در تعریف هویت ملّ
داند و تا چه می فرد خودش را عضو چه واحد سیاسیاست که 

کند؛ به عبارت دیگر اندازه با واحد سیاسی احساس یگانگی می
این است که آیا افرادی که از لحاظ فیزیکی در یک  مسأله

، خود ظام حکومتی خاص قرار دارنداص و نجغرافیای سیاسی خ
 دانند یا نه؟را از لحاظ روانی هم عضو این نظام سیاسی می

س هویت ملی نوعی احساس یگانگی و ح(. 3133، )قیصری
همراهی و هم دلی با نظام سیاسی حاکم است که این همراهی 
فقط در ظاهر کافی نیست بلکه باید پذیرش قلبی افراد و 

اما عالوه بر واحدهای  .ر پی داشته باشداطاعت محض آنها را د
ای در مقوله کنندهسیاسی، امروزه مرزهای ملی اهمیت تعیین

در هر کشوری یک هویت ملی  های ملی دارند و معموالًهویت
هایی بیشتر وجود ندارد. اما این هویت ملی دارای زیرمجموعه

، دینی و قومی های اجتماعی، صنفی، آموزشیچون هویت
هویت ملی را به »خوانیم: چنین در تعریف دیگری میهم .است

قبیله به  های سنتی همچون مذهب، قوم ومعنای عبور از هویت
دانند. بر این اساس هویت ملی هویتی های فراگیرتر میهویت
که افراد به جای اینکه خود را براساس تعلقات قومی است 
با جغرافیایی  ، بر مبنای تعلق به ملتی خاصی بشناسنداقبیله

کنند. هویت ملی مشخص و نظام حکومتی معین شناسایی می
)فردی  باید آنچنان فراگیر باشد که تعارضی بین هویت اولیه

توان ملی( ایجاد نکند. بر این اساس می) قومی( و هویت فراگیر
های ، جغرافیا و نظام حکومتی معین را ویژگیوجود ملت خاص

یک  ،قوم»(. 3183نی قاجار، )بهم «اصلی هویت ملی دانست

نژادی است که از زبان و فرهنگ و روش زندگی و  گروه انسانی
ای در چارچوب یک شاخه بزرگ نژادی تمنیات گروهی ویژه

های نژاد خود برخوردار است به قسمی که حتی از دیگر گروه
(. 3138)الطائی،  «گرددنیز قابل تشخیص و تفکیک می

خصوصیات یک قوم را داشتن توان مهمترین همچنین می
نیاکان مشترک واقعی، نام مشترک، سرزمین و زبان مشترک، 

 .دانست غیرههای مشترک و فضاهای مشترک سرزمینی، ارزش
درخصوص نقش رسانه در تقویت احساسات جوانان نسبت به 

( 3183) فر، عقیلی، دنکو و همکارانحیات اجتماعی، خوش
ها با احساسات جوانان رسانهنشان دادند که نوع استفاده از 

  داری دارد. در واقع نسبت به حیات اجتماعی رابطه معنی
توانند بر نوع احساسات جوانان مؤثر باشند های جمعی میرسانه

و ورزش از این ویژگی برخوردار است که موجب احساسات 
در بین افراد جوامع  غیرهمختلف اعم از شادی، نشاز، امید و 

ی نشریات خود ابزاری هستند برای انتقال و هاگردد و عکس
 توسعه این احساسات. 

ویژه در بین ههای ورزشی مخاطبین بسیاری باز آنجا که عکس
 ها در ایجاد ارتباط وجوانان دارد، توجه به محتوای پیام عکس

انتقال پیام نقش مهمی دارد. به همین دلیل این تحقیق انجام 
نشریه ایران  هایای عکسشد تا به بررسی و تحلیل محتو

ترین نشریات ورزشی کشور است، مخاطبورزشی که یکی از پر
ها به خوانندگان های اجتماعی که این عکسبپردازد تا پیام

 دهد را مورد توجه قرار دهد.  انتقال می

 

 روش تحقیق
تحلیلی و ـ  روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی

بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی از نوع تحلیل محتوا 
 35ال های نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سعکس
گیری تصادفی منظم به اساس نمونهشماره از نشریه بر 33بود، 

 4543صورت دو هفته آماری انتخاب شده و در مجموع تعداد 
ته کدگذاری محقق ساخ اند. از برگهمورد تحلیل قرار گرفته

 حتوا استفاده شد.برای تحلیل م
واحدهای تحلیل با توجه به تحقیقات قبلی استخراج شده و پس 

نفر از خبرگان رسانه به  3از تایید روایی صوری که توسط نظر 
استفاده قرار گرفت. از آزمون خی دو برای دست آمد، مورد 

ست که بررسی سواالت تحقیق استفاده شد. الزم به ذکر ا
انجام  SPSS-V23افزار آماری نرم عملیات آماری به وسیله 

گردید.
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 های تحقیقیافته
های نشریه ایران ورزشی را محتوای عکس 3شماره جدول 

دهد. با توجه به نتایج  اساس مرکز توجه عکس نشان میبر
های گرفته شده در محیط ورزشی به  شود که عکس مشاهده می

های مربوط به خارج از محیط  داری بیشتر از عکس طور معنی
P ،38/3366=Χ<33/3ورزشی بودند )

درصد از  3/61(. 2
 3/34ها مربوط به محیط ورزشی بودند، در حالی که عکس
 ها مربوط به خارج از محیط ورزشی بودند.عکسدرصد 

   

 اساس مرکز توجه عکسهای نشریه ایران ورزشی را بر عکسمحتوای  .4جدول 

 سطح معنی داری خی دو غیرقابل تشخیص ورزشیخارج از محیط  ورزشی محیط 

 633 3531 1554 فراوانی
38/3366 33/3 

 3/33 3/34 3/61 درصد فراوانی

 
های نشریه ایران ورزشی را محتوای عکس 3شماره جدول 

   دهد. با توجه به نتایج مشاهده اساس جنسیت نشان میبر
داری بیشتر از مربوط به مردان به طور معنیهای شود عکسمی

P ،38/1133=Χ<33/3های مربوط به زنان بودند )عکس
2 .)

ها مربوط به مردان بود، در حالی که تنها درصد از عکس 1/38
 ها مربوط به زنان بود.درصد عکس 3/3

 

 اساس جنسیترا برهای نشریه ایران ورزشی  عکسمحتوای . 2جدول 

 داریسطح معنی خی دو مرد زن 

 4166 31 فراوانی
38/1133 33/3 

 1/38 3/3 درصد فراوانی

 
های نشریه ایران ورزشی را محتوای عکس 1شماره جدول 

های مربوط به  عکس؛ یعنی دهد یت سوژه نشان میاساس ملّبر
های مربوط  داری بیشتر از عکس های ایرانی به طور معنی سوژه

P ،55/343=Χ<33/3های خارجی بودند ) به سوژه
2 .)3/64 

های ایرانی بودند، در حالی که ها مربوط به سوژهدرصد از عکس
 های خارجی بوند. ها مربوط به سوژهدرصد عکس 3/14تنها 

 

 اساس ملیت سوژههای نشریه ایران ورزشی را بر عکسمحتوای . 9جدول 

 سطح معنی داری خی دو خارجی ایرانی 

 3333 1453 فراوانی
55/343 33/3 

 3/14 3/64 درصد فراوانی

 
ورزشی را های نشریه ایران محتوای عکس 5شماره جدول 

های با حس  عکس؛ یعنی دهد براساس حس سوژه نشان می
 حس  به   مربوط های  داری بیشتر از عکس خندان به طور معنی

، P<33/3غمگین و ناراحت و بدون حس مشخص بودند )
33/643=Χ

ها دارای حس خنده درصد از عکس 6/44(. 2
 بودند.غمگین ها درصد از عکس 5/38بودند، در حالی که 

 

 های نشریه ایران ورزشی را براساس حس سوژه محتوای عکس. 1جدول 

 داریسطح معنی خی دو بدون حس مشخص غمگین و ناراحت خندان 

 831 3443 1315 فراوانی
33/643 33/3 

 3/36 5/38 6/44 درصد فراوانی
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های نشریه ایران ورزشی را بر محتوای عکس 4شماره جدول 
های مربوط به  عکس؛ یعنی دهد اساس سمت سوژه نشان می

های مربوط به  داری بیشتر از عکس ورزشکاران به طور معنی

P ،53/3311=Χ<33/3مسئوالن ورزش و غیره بودند )
(. در 2

ها مربوط به ورزشکاران بودند، درصد از عکس 4/68حالی که 
 ند.دها مربوط به مسئوالن ورزش بوعکس درصد 8/33

 
 اساس سمت سوژههای نشریه ایران ورزشی را بر عکسمحتوای . 9جدول 

 سطح معنی داری خی دو غیره مسئول ورزش ورزشکار 

 31 3634 1353 فراوانی
53/3311 33/3 

 3/3 8/33 4/68 درصد فراوانی

 
های نشریه ایران ورزشی را محتوای عکس 6شماره جدول 

های مربوط به  عکس؛ یعنی دهد اساس نوع پوشش نشان میبر
های بدون  داری بیشتر از عکس پوشش ورزشی به طور معنی

P ،38/515=Χ<33/3بودند )پوشش ورزشی 
(. در حالی که 2

ها مربوط به افراد با پوشش ورزشی بودند، درصد از عکس 5/63
 ورزشی بودند.با پوشش غیرافراد ها درصد عکس 6/13

 
 اساس نوع پوششهای نشریه ایران ورزشی را بر عکسمحتوای . 6جدول   

 سطح معنی داری دوخی  غیرورزشی ورزشی 

 3634 1353 فراوانی
38/515 33/3 

 6/13 5/63 درصد فراوانی

 
های نشریه ایران ورزشی را محتوای عکس 3شماره جدول 

. با دهد اساس حالت سوژه در بین زنان ورزشکار نشان میبر
های مربوط به زنان  عکسدست آمده، توجه به نتایج به

 از  کمتر   داری معنی  به طور  ورزشکار در حالت فعالیت ورزشی

، P<33/3رورزشی بود )یهای غهای آنها در حالت عکس
35/333=Χ

 درصد از حالت سوژه  3/11در حالی که  (.2
ها غیرورزشی درصد سوژه عکس 3/66ها ورزشی بودند، عکس
 .بودند

 
 های نشریه ایران ورزشی را براساس حالت سوژه در بین زنان ورزشکار محتوای عکس. 7جدول   

 داریسطح معنی خی دو غیرورزشی ورزشی 

 1638 3843 فراوانی
35/333 33/3 

 3/66 3/11 درصد فراوانی

 

 گیریبحث و نتیجه
اجتماعی مورد توجه این تحقیق که عبارت بودند از: متغیرهای 

توجه به سوگیری جنسیتی، جایگاه اجتماعی، زمینه بروز اخبار، 
نوع سوژه، ملیت، نوع پوشاک و نوع فعالیت مورد بررسی قرار 

های گرفته شده در  های تحقیق کمیت عکسگرفت. طبق یافته
مربوط  های محیط ورزشی به طور قابل توجهی بیشتر از عکس
توان به دیگر به خارج از محیط ورزشی بود. در این خصوص می

یافته تحقیق که نمایش ورزشکاران با پوشش ورزشی بیشتر از 

نمایش آنها با پوشش غیرورزشی بود نیز اشاره کرد. پوشش 
های محیطی ای از نشانهعنوان نشانه و زمینهورزشی نیز خود به
ن رزشی مورد توجه بود. ایهای نشریه ایران وورزش در عکس

خصوص اهمیت محتوای ( در3335یافته با نظر کوک من )
عکس همخوانی دارد. از آنجا که خبرنگاران برای انتقال پیام از 

کنند، لذا بسیار اهمیت های خبری استفاده میمحتوای عکس
های ورزشی گرفته شود تا تأکید بر ها در محیطدارد که عکس

ها صورت گیرد. به همین دلیل اخبار در عکسهای وقوع محیط
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کنند که در ثبت وقایع به زمینه وقوع خبر خبرنگاران تالش می
از طرفی طبق آنچه کرس و ون  ها توجه کنند.در عکس

اند، نوع توجه به شــئى در هنگام بازنمایى ( اظهار داشته3366)
شود. ىزمینه یا بسترى است که نشانه در آن تولید م تأثیرتحت 

های ورزشی در محیط ورزشی توجه بر این اساس گرفتن عکس
 شود. به موضوع و زمینه وقوع آن را موجب می

    های مربوط به مردان به طورنتایج نشان داد که عکس
های مربوط به زنان بود. این نتیجه داری بیشتر از عکسمعنی

شده  در اکثریت تحقیقاتی که در حوزه رسانه و جنسیت انجام
گردد. از جمله این تحقیقات که در این مقاله است، مشاهده می

مورد اشاره قرار گرفته است و با نتیجه فوق همخوانی دارد، 
(، 3188 و 3183) (، بارفروش3133) تحقیق کشکر و همکاران

 (، دانکن3133) (، نظرویسی3133) علمشاهی و همکاران
(، 3333) (، پدرسون3333) (، هاردین و همکاران3333)

( 3334) ( و بویس و همکاران3335) الرونیک و همکاران
ای ورزش مردان همگی مؤید این نکته است که پوشش رسانه

از این امر ای بیش از زنان است. بخشی بطور قابل مالحظه
های فرهنگی و مذهبی باشد که تواند به دلیل محدودیتمی

بسیاری از حاالت در توان تصاویر زنان را در مطابق با آن نمی
رسانه درج کرد و به معرض نمایش عمومی قرار داد و بخشی 
دیگر نتیجه نگاه مردانه و تسلط جایگاه اجتماعی مردان است 

توان به سوگیری جنسیتی در نمایش که از عوارض آن می
تصویری زنان در نشریات اشاره کرد. در این راستا دیگر یافته 

سیتی در نمایش زنان ورزشکار تحقیق که گویای سوگیری جن
توان مورد اشاره های نشریه ایران ورزشی است را میدر عکس

های مربوط  قرار داد. طبق نتایج حاصله در این تحقیق، عکس
ورزشی به مراتب کمتر الت انجام فعالیت به زنان ورزشکار در ح

ورزشی بود. این امر نیز های غیرهای آنها در حالت از عکس
یری جنسیتی در انتشار تصاویر زنان در نشریه ایران گویای سوگ

ها و ورزشی است که بیشتر تمایل به نمایش زنان در حالت
 های غیرورزشی دارد.محیط

های مربوط به  از دیگر نتایج تحقیق این بود که عکس
های  های ایرانی در نشریه ایران ورزشی بیشتر از عکس سوژه

ین یافته بر نقش و اهمیت های خارجی بود. ا مربوط به سوژه
 ( و بهمنی قاجار3133هویت ملی و قومی مورد تأکید )قیصری، 

( همخوانی دارد. از آنجا که ورزش از ویژگی تقویت 3183)
ی و قومی برخوردار است، قابل انتظار است که هویت ملّ

ی توجه داشته های ورزشی نشریات بر تقویت هویت ملّعکس

آید یکی از دالیل توجه به نظر میباشند و به همین دلیل به 
ها به امر تقویت و بهبود هویت های ورزشی، تمایل رسانهسوژه

ملی و قومی باشد و شاید دلیل دیگر تماس بیشتر خبرنگاران با 
های ایرانی در های ایرانی باشد که منجر به درج عکسسوژه

 شود.      نشریات می
خندان به شکل قابل های با حس  نتایج نشان داد که عکس

های مربوط به حس غمگین و ناراحت و  توجهی بیشتر از عکس
فر و بدون حس مشخص بودند. این یافته با نتایج تحقیق خوش

زیرا آنها نیز نشان دادند که  ،( همخوانی دارد3183همکاران )
توانند در تقویت احساسات جوانان نقش مهمی ها میرسانه

که ورزش خود از ویژگی برانگیختن داشته باشند. و از آنجا 
رسد که احساسات ملی برخوردار است، منطقی به نظر می

آور باشد تا با اثر های شادیهای ورزشی نشانگر وضعیتعکس
 مثبت بر مخاطبان همراه باشد.  

های مربوط به  شود عکس با توجه به نتایج مشاهده می
مربوط به  های داری بیشتر از عکس ورزشکاران به طور معنی

دهنده جایگاه مهم مسئوالن ورزش بود. این امر نشان
های ورزشی است و از آنجا که ورزشکاران ورزشکاران در رسانه

در بین مردم از محبوبیت برخوردارند، لذا درصد بیشتری از 
 محتوای خبری روزنامه ایران ورزشی را به خود اختصاص 

 اند.   داده
ایران ورزشی نشان داد که  های نشریهنتایج بررسی عکس

ای وجود سوگیری جنسیتی در این نشریه بطور قابل مالحظه
های ورزشی و دارد و عالوه بر آن توجه به ورزشکاران، سوژه

های خارجی مورد تأکید بر ورزشکاران ایرانی بیش از نمونه
توجه مسئولین و خبرنگاران این نشریه است. از آنجا که نشریه 

  ورد توجه تعداد زیادی از افراد جامعه است، ایران ورزشی م
توجهی آن به زنان می تواند علتی برای دوری زنان از این بی

نشریه باشد. از آنجا که زنان سهم قابل توجهی از جامعه و حتی 
کنندگان ورزش را دارند، توجه به اخبار زنان طرفداران و شرکت

ند نقش قابل تواو انتشار تصاویر مربوط به ورزش زنان می
 توجهی به گرایش زنان جامعه به این نشریه داشته باشد.



 41 3134، زمستان 35های ورزشی، سال چهارم، شماره پیاپی مدیریت ارتباطات در رسانه 

 

 منابع

 شادگان. ، تهران : نشر"بحران هویت قومی در ایران". (3138) علی الطائی،

ریزی رسانه معاونت امور مطبوعاتی و دفتر مطالعات و برنامه. "3183م دو ماهة سه ورزشی نشریات محتوای تحلیل" (.3188احمد ) بارفروش،
 .اطّالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  ریزی رسانه معاونت امور مطبوعاتی و دفتر مطالعات و برنامه ".3183تحلیل محتوای نشریات ورزشی سه ماهه دوم " (.3183بارفروش،احمد )
 .رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیاطّالع

 .3 ، شماره3 ، سالفصلنامه مطالعات ملی، "هویت ایرانی و چندگانگی قومی". (3183) محمدعلی بهمنی قاجار،

 ترجمه سولماز ختایی لر و ویدا قدسی راد ، در: لیز، ولز، "اندیشیدن در باب عکاسی: مجادالت دیروز و امروز"(، 3133پرایس، دریک و ولز، لیز)
 عکاسى درآمدى انتقادى، ترجمه محمد نبوى و دیگران، چاپ اول، مینوى خرد، تهران. )ویراستار(

 .3و 8. شماره 88بهشت . اردیمجله خبری عکس. "هنر خوب دیدن/عکاسی ورزشی" (.3188) ناصر جواهری،

 انتشارات مرکب سفید. تهران: ."هنری عکاسی در ایران ـکارکردهای فرهنگی "(. 3131محمد ) خدادادی مترجم زاده،

ها بر احساس جوانان نسبت به حیات استفاده از رسانه تأثیر" (.3183) الیاسی، مجید و خوشفر، غالمرضا؛ عقیلی، سید محمود؛ دنکو، مجید
 .31-334. صص 3شماره  3183سال اول پاییز و زمستان  ،جامعه پژوهی فرهنگی. "اجتماعی

 اطالعات.: موسسه ری و ترجمه افشین شاهرودی. تهرانوآ. گرد"وعکاسی برای مطبوعات مباحثی درباره عکاسی مستند". (3163روتشتاین ، ارتور )

تحلیل محتوای بخش ورزشی مطبوعات استان خوزستان با رویکرد ورزش "(. 3133) شتاب بوشهری، ناهید و نژاد، صدیقهعلمشاهی، مریم؛ حیدری
 .38-3، صفحه 3133، پاییز 3، شماره 3دوره های ورزشی. . مدیریت ارتباطات در رسانه"بانوان

 ل.پیش شماره او ،فصلنامه مطالعات راهبردی، "قومیت عرب و هویت ملی ایران" (.3133) قیصری، نوراهلل

های ورزشی با گرایش جنسیتی در مطبوعات گزارش های مدیریت اخبار ومؤلفهرابطه "(. 3133) شیرویی اعظم، و قاسمی حمید، ؛سارا کشکر،
 .4-33. صص 35، شمارهمدیریت ورزشی. "ورزشی

 انتشارات سروش. تهران، پاینده شاهنده. ترجمه:. "شناسی بصری طراحی و ارتباطات بصری: رهنمودی بر روش" (.3183) موناری، برونو

 .، مهناز، چاپ اول، تهران"واژه نامه، هنر داستان نویسى" .(3133میرصادقى، جمال و میرصادقى، میمنت )

ارتباطات در مدیریت . "های تلویزیونی استانی منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوانهای ورزشی شبکهرویکرد برنامه"(. 3133) نظرویسی، حامد
 . 63-61 صص، 3133، زمستان 3، شماره 3دوره  .های ورزشیرسانه

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. سازمان چاپ و انتشارات. .. ترجمه علی صلح جو"نمادها و نشانه ها"(. 3183هوهنه گر، آلفرد )

Buysse, Jo Ann M., Embser, Herbert & Mlissa Sheridan (2004). "Gender and Society". Vol. 18, 

No. 1 (Feb., 2004), pp 66-81 http://www.jstor.org/stable/4149374 

Cookman, C. (2004). "Transforming Students into Historical Researchers: A Photographic 

Historian’s Perspective". The Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education: 

Contributions of Research Universities. W. E. Becker, M. L. Andrews, eds. Bloomington, Ind.: 

Indiana University Press. 

Duncan, M.C.(1990). "Sports Photographs and Sexual Difference: Images of Women and Men in 

the1984 and 1988 OlympicsGames", Sociology of Sport Journal, 7: pp 22-43. 

Hardin, M., Lynn, S., Walsdorf, K., & Hardin, B. (2002). "The framing of sexual difference in SI 

for kids editorial photos". Mass Communication & Society, 5(3), pp 341-359. 

http://www.ensani.ir/fa/34302/magazine.aspx
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/issue_127_128_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-67.html
http://sportmedia.journals.pnu.ac.ir/issue_127_131_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+9-69.html


 3135های روزنامه ایران ورزشی با تأکید بر متغیرهای اجتماعی در سال تحلیل محتوای عکس 45

 

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). "Reading Images: The Grammar of Visual Design", 

Routledge, London. 

avCo وcoirvCL  & amjLo amspmCo  ampvL (2005). "Analysis of Newspaper Reports on Sporting 

Events From Aspect of Gender Inequality". Acta Univ. Palacik, Olomuc, Gymn. vol.36, no. 3. 

Levinson, Jerrold (1985). "Titles ,The Journal of .Aesthetics and Art Criticism", Vol. 44, No. 1, pp 

29-39. 

Pederson, M.P. (2002). "Examining equity in newspaper photographs: A content analysis of the 

print media coverage of interscholastic athletics". international Review. 

Petersen, Greg (2006). "Titles, Labels, and Names, A House of Mirrors", Journal of Aesthetic 

Education, Vol. 40 .No.2 ,pp 29-44. 


