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 چكيده

درنهايت بسترسازي مناسب در عرصه ورزش نقش انكارناپذيري دهي باورها، نگرش و افكار جامعه و دهي و جهتهاي جمعي در شكلرسانه
دارند. هدف اين پژوهش بررسي تحليلي بخش ورزشي مطبوعات استان خوزستان با رويكرد ورزش بانوان بود. جامعه آماري پژوهش بخش 

مبناي هفته آماري بود و از هر  منظم و بر تصادفيگيري بود. روش نمونه 1391روزنامه استان خوزستان منتشر شده در سال  6ورزشي 
 ارتباطات و ورزش مديريت متخصصان نفر از 15آن را  بود و روايي كدگذاري برگه گيرياندازه روزنامه دو هفته آماري انتخاب شد. ابزار

، سبك نوشتاري %96%، رشته ورزشي 94هاي (جنسيت چنين، ضريب عينيت و پايايي بر اساس فرمول اسكات براي مقولههم .كردند تأييد
%) محاسبه شد. نتايج نشان داد 83گيري  %، جهت87%، اندازه عكس 98%، شكل و نحوه پوشش متن 94شونده  %، مسئوليت مصاحبه82

رشته ورزشي زنان را در برداشت. از  20 رشته ورزشي آقايان و 30را پوشش داده بود كه  %6/5و تنها  %81 محتواي بخش ورزشي مطبوعات
عكس،  20 ها بود، البته در پوشش ورزش زنان از تعدادها مربوط به خانم% از عكس4/5% مربوط به آقايان و تنها 4/81عكس،  369تعداد 

% بدون 3/39گيري منفي و % جهت18گيري مثبت، % جهت6/42گيري مطالب % سايز بزرگ و ازنظر جهت10% سايز كوچك و فقط 90
شود مطبوعات با مي هاي تحقيق و تفاوت فاحش بين پوشش خبري ورزش زنان نسبت به مردان، توصيهگيري بودند. با توجه به يافتهجهت

هاي پرنشاط ورزشي، به توسعه ورزش بانوان و توجه ويژه به پوشش خبري ورزش بانوان و از طريق جذب هر چه بيشتر آنان به محيط
 درنهايت ارتقاء سالمت جامعه كمك نمايند.

 هاي جمعي، تحليل محتوا.ورزش بانوان، رسانه: هاي كليديواژه
  

 مقدمه
هاي پذيرفته شده كه فعاليت اين واقعيت كامالًامروزه 

همه و  ورزشي براي عموم مردم الزم، مفيد و ارزشمند است
هاي به فعاليتبايد مقطع سني  در هرويژه بانوان)  (به افراد

 ميهمگاني بپردازند تا داراي جس اصطالح بهيا  تفريحيورزشي 
. )1388 طلب، (حمايت باشند بانشاطاي شاد و سالم و روحيه

 ،هراندازه ديدگاه و نگرش افراد نسبت به ورزش مثبت باشد
 ودشمي تريشورزشي نيز ب يها تيفعال درانگيزه مشاركت 

 هاي افراد،براي تغيير در ديدگاه و نگرش .)1389 (زورق،
ازجمله نهادهاي عمومي  .گذارند اثربسيار نهادهاي عمومي 

هاي جمعي نهاتوان به رسدر اشاعه ورزش همگاني ميتأثيرگذار 
). بيشتر مردم از طريق تلويزيون، 1381(نوابي نژاد، اشاره كرد

كنند (مهدويان و مي راديو و مطبوعـات با ورزش ارتبـاط برقرار
 ). توسـعه فرهنگ سالمت از طريق ورزش 1391ن، همكارا

 

  
هاي امري است كه امروزه نياز به آن شناخته شده و رسانه

جمعي بايد براي دستيابي به آن تالش كنند. به عبارت بهتر 
هاي جمعي در راستاي اهداف ترين اهداف رسانه يكي از مهم

د باش "توسعه فرهنگ ورزش"تواند هدف  ملي در هر كشور مي
 منظور از توسعه فرهنگ ورزش،). 1387(قاسمي و همكاران، 

ايجاد يك باور مثبت و هميشگي در ميان اقشار مردم نسبت به 
). ورزش و رسانه ازلحاظ 1390(صادقيان، مقوله ورزش است

ها ها به پديده هاي مشتركي دارند، اوالً، هر دو آنمختلف ويژگي
انياً، هر دو از صنايع رو اند، ثهـاي جهاني تبديل شدهو موضوع

هاي شوند، ثالثاً، هر دو از پديدهمحسوب ميبه رشد و سودآور 
مربوط به قرن اخيـر و داراي ابعـاد گسترده و متنوع اجتماعي، 

باشند (روشندل فرهنگي، سياسي، تكنولوژي و ... مي
 ).1386اربطاني،
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 …تحليل محتواي بخش ورزشي مطبوعات استان خوزستان 

                   عليشاهي و همكاران

توان رابطه متقابلي براي رسانه و ورزش تصور ترتيب مي  اين  به
كرد كه داراي جنبه مثبت و منفي است. مثبت از اين نظر كه 

ها در اي سبب گسترش ورزش و انتقال فرهنگفناوري رسانه
). رسانه پيام ورزش را 1382شود (غفوري و همكاران،جهان مي

سوي  رساند و باعث جذب جمعيت زيادي بهبه مخاطبان مي
). از طرف ديگر، ورزش هم به 1386شود (قاسمي،ورزش مي

عنوان راهبرد جذب مخاطب از سوي  آميزي بهنحو موفقيت
ر گرفته است هاي مختلف مورد استفاده قراكنندگان رسانهتهيه

ها به همان اندازه در اما اينكه رسانه )؛1382(غفوري و همكاران،
كنند يا و ترويج فرهنگ ورزش فعاليت مي جهت اشاعه ورزش

3Fنه جاي سؤال دارد (ولف و همكاران

). به عبارتي اگر 2002، 1
توانند جامعه را به انحراف كشانده و ها منصف نباشند، ميرسانه

حل نكنند، بلكه خود باعث ايجاد مشكالت  تنها مشكلي را نه
). گذشته از تأثيرات 1386تري شوند (قاسمي،جديدتر و پيچيده

ها متقابل رسانه و ورزش بر يكديگر، توجه به محتوا و نوع برنامه
و مطالب ورزشي نيز از اهميت بااليي برخوردار است (مهدويان و 

هاي گروهي ) معتقد است رسانه1388). قاسمي (1388همكاران،
هاي اجتماعي به شمار گيري ارزشعامل بسيار مؤثري در شكل

شده  هاي ورزشي و محتوا و مطالب درجروند كه بخش برنامهمي
توانند تأثير به سزايي داشته باشند و از اين طريق به ها مي در آن

پيشرفت و بهبود وضعيت ورزش كشور كمك كنند. بررسي 
بدني و  ها در ارتباط با تربيتسانهوضعيت محتواي مطالب كليه ر

 ).1384باشد(خيبري، بايست از اهميت زيادي برخوردارورزش مي

اي در هاي ورزشي از جايگاه ويژهدر كشور ما نيز رسانه
توسعه و گسترش فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. 

هاي ورزشي در راديو و تلويزيون و اندازي شبكه تأسيس و راه
ها و مجالت ورزشي متعدد حاكي از اهميت اين روزنامهانتشار 

 ها،رسانه انواع بين مقوله اجتماعي، فرهنگي و اجتماعي است. از
 مردم در ميان ايويژه توجه از ورزشي، نشريات ها وروزنامه

 توسط ورزشي، مطبوعات مثل هاي چاپيرسانه .است برخوردار
 لذا بخوانند، را ها آن خواهندمي كه شوندمي خريداري افرادي

 اطالعات پذيرش براي بيشتري رسانه تمايل نوع اين خوانندگان
4Fدارند (پيتز و همكاران آن

). امروزه بخش ورزشي 2002، 2
ها دارد.  هاي عمومي، نقش مؤثري در بازار فروش آنروزنامه

برخي كارشناسان اعتقاد دارند كه هر چه حجم مطالب ورزشي 
گيرد. پسند قرار ميهاي عامهجمع نشريهنشريه باالتر باشد در 

                                                           
1 .Wolfe et al 
2. Pitts et al 

مطالعه مطبوعات ورزشي در دو دهه گذشته به بخشي از فرهنگ 
تفريح و گذران اوقات فراغت ورزش دوستان تبديل شده است 

 عنوان به ورزشي مطبوعات ). تقويت2002(بري و همكاران، 
 ورزش ها،قهرماني كشيدن تصوير به در جمعي رسانه يك

طرفداران  و رفتار تماشاگران فرهنگ ورزشي، يعصنا بانوان،
است (فتحي  ورزش در مهم موضوعات از آن امثال و ورزشي

شناسان حوزه ورزش، دو زمينه ). جامعه1384نيا و همكاران،
ها مربوط به توصيف قهرمانان زن و مرد را از طريق رسانه

اند. نخست اينكه، گرچه براي شماري از زنان شناسايي كرده
ها پديد آمده افزايش چشمگيري در مشاركت برخي از فعاليت

اي خيلي كمتر است، ولي قهرمانان زن ازلحاظ پوشش رسانه
). 1388گيرند (مهدويان مشهدي و همكاران،موردتوجه قرار مي

هاي زنان و موضوع دوم شكل و نحوه پوشش خبري ورزش
 ورزش چهره معرفي در مهم عوامل از مردان است. درواقع يكي

ورزشي،  هايفعاليت به جامعه زنان جذب نيز و جهان در بانوان
است (فرهنگي و  ورزشكار زنان مطبوعاتي انعكاس

 ).1386همكاران،

) در تحليل محتواي 1391در اين راستا كرمي و همكاران (
هاي تلويزيوني كشور با رويكرد ورزش هاي ورزشي شبكهبرنامه

ها زمان نمايش برنامه بانوان از مدتاند سهم بانوان بيان داشته
باشد، بانوان درصد مي 3/84درصد و در مقابل براي آقايان  3/3

رشته ورزشي در تلويزيون نمايش داده  44و آقايان در  23در 
) در خصوص 1391اند. نتايج تحقيق كشكر و همكاران (شده

 با ورزشي هايگزارش و اخبار مديريت هايمؤلفه يرابطه
دهد كه تنها ورزشي نشان مي مطبوعات جنسيتي در گرايش

% به هر دو 4/1% به مردان و 4/93% خبرها متعلق به زنان، 2/5
%) و از خبرهاي 9/38متعلق بود. تعداد خبرهاي تصويري مردان (

%) بيشتر بود. همچنين بيشتر خبرهاي 6/26تصويري زنان (
ربوط به مربوط به مردان با تصاوير رنگي و بيشتر خبرهاي م

گيري مثبت اخبار زنان وسفيد بود. جهت زنان داراي تصاوير سياه
%) بود، برعكس ميزان اخبار 9/17%) بيش از مردان (1/54(

منفي در ورزش مردان بيشتر از زنان بود (كشكر و 
) در تحليل محتواي نشريات 1389). بارفروش (1391همكاران،

% 97بيش از  نتيجه گرفت 1388ماهه چهارم سال  ورزشي سه
% حجم مطالب 7/1مطالب مربوط به ورزش آقايان بوده و تنها 

) 1387به ورزش بانوان اختصاص يافته است. مهدويان مشهدي (
هاي گروهي در ورزش بانوان اظهار نمود در بررسي نقش رسانه

هاي جمعي اگرچه نقش بالقوه در ورزش بانوان دارند، ولي رسانه
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392، پاييز 1سال اول، شماره 

كنند و بين وضع درستي ايفا نمي را بهبه داليل متعدد نقش خود  
هاي گروهي در ورزش بانوان موجود و وضع مطلوب رسانه

 در) 1385(همكاران  و داري وجود دارد. رضويتفاوت معني
 نتيجه اين به دبستان بدني اول تربيت كتاب محتواي تحليل
شده است. كردي  توجه از اندازه بيش  پسران كه به تصاوير رسيد

در ارزشيابي كمي و كيفي منابع انساني شاغل در بخش ) 1385(
هاي گروهي كشور انجام داد به اين نتيجه رسيد ورزشي رسانه

% آنان زن 14% از افراد مورد مطالعه مرد بوده و فقط 86كه 
 ) با عنوان تحليل محتواي1384هستند. نتايج تحقيق رضايي (

رد ورزش با رويك 1383الي  1380 هاي ورزشي سالروزنامه
دهد باالترين درصد در رابطه با سبك خبري زنان نشان مي

گيري مطالب مثبت % جهت79/50مربوط به خبري محض بود. 
يعني باوجود كم بودن حجم اخبار و مطالب در مورد ورزش زنان 

هاي زنان راضي ها و موفقيتمحتواي اين مطالب از فعاليت
اي زن با رسانه ي) در بررسي سيما1383بودند. كريمي فرد (

بر مطالعه موردي خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران نشان  تكيه
% از مطالب مربوط به زنان به سبك مصاحبه و 8/1داد تنها 

) در پژوهشي با عنوان تصوير ورزش 1380تفسير بود. افچنگي (
هاي ايران بيان كرد بين توجه به ورزش زنان و مردان در روزنامه
تفاوت  1374و  1379هاي  ورد بررسي در سالهاي مدر روزنامه

ورزش زنان  1374كه در سال  طوري داري وجود دارد، بهمعني
% اخبار و مطالب ورزشي 2/2تنها  1379% و در سال 7/3تنها 

هاي مورد بررسي به زنان اختصاص داشته است، در روزنامه
% از مطالب ورزشي مربوط به مردان بود. 3/96همين حال 

) در تحقيقي در مورد اخبار ورزشي واحد مركزي 1379ناظمي (
خبر انتخابي تصادفي تنها  171خبر به اين نتيجه رسيد كه از 

% اخبار مربوط 9/90% مربوط به زنان است كه از اين ميان 4/6
 % خارج از ايران بوده است.1/9به زنان داخل ايران و 

دهد در خارج از كشور هم عليرغم ها نشان ميبررسي
هاي ظاهري، وضعيت پوشش خبري ورزش زنان در آزادي

مطبوعات از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. نتايج تحقيق 
5Fبويزي و همكاران

) در خصوص نمايش جنسيت در 2013( 1
6Fورزش در كانال يك تلويزيون

نشان داد  2010در سال  2
ورزشكاران زن كمتر از ورزشكاران مرد در ميادين ورزشي و 

اند. مارتين و  رت غيرفعال نمايش داده شدهصو بيشتر به
7Fهمكاران

وتحليل پوشش ورزش زنان در دو  ) در تجزيه2012( 3

                                                           
1. Buysse & et al. 
2. Ncee 
3. Martin & et al. 

8Fنشريه معتبر

) نشان دادند 2009 -1995در دوره زماني ( 4
روند  2003تا سال  1995طوركلي تيراژ مجالت از سال  به

) و  2003تا  1995ها (% عكس38/6كاهشي داشته است و تنها 
) به تصوير زنان اختصاص 2009تا  2003ها (عكس% 88/4

% كل زنان) در 7/63(داشته است. عالوه بر اين بيشتر زنان 
هاي فعال به تصوير هاي منفعل و بيشتر مردان در نقشژست

چنين، تصاوير ورزش بانوان بيشتر بر  كشيده شده بودند. هم
را  كرد و دستاوردهاي ورزشي آنانهاي زنانه تأكيد ميويژگي

9Fداد. نتايج تحقيق كينگاهميت نشان مي بي

) در مورد 2007( 5
اي از ورزشكاران زن و مرد نشان داد پوشش تصاوير رسانه

آتن در  2004هاي المپيك  خبري ورزشكاران زن در بازي
مقايسه با مردان كمتر نمايش داده شده است). نتايج تحقيق 

10Fالورينك و همكاران

هاي گزارش) در تحليل محتواي 2006( 6
ها از جهت نابرابري جنسيتي نشان داد حوادث ورزشي روزنامه

ها فضاي كمتر، مقاالت كمتر و توجه كمتري را به روزنامه
-كنند. عكس ورزشكاران مرد در مكانورزشكاران زن ارائه مي
هاي بهتري نمايش داده شده بود. بنديهاي بهتري و در رنگ

صوصيات فيزيكي و نه نقش تصاوير ورزشكاران زن بيشتر به خ
11Fها در ورزش تأكيد داشت. هاردين و همكاران آن

) در 2005( 7
دار معتبرترين مجله دووميداني هاي عكسسرمقاله بررسي
12Fآمريكا

كنند باوجودي ) بيان مي2001تا  1992در دوره زماني ( 8
منظور افزايش سلطه مردان در فرهنگ  كه اين مجله به
هايش توجهي از عكس ، ولي درصد قابلرفتآمريكايي به كار مي

ترتيب در راستاي معرفي  اين را به زنان اختصاص داشته و به
دوندگان زن توانسته ديدگاه خوانندگان خود را تغيير دهد. هيگز 

13Fو همكاران

اي تلويزيون از ) در مقايسه پوشش رسانه2003( 9
 نشان 1996نسبت به المپيك  1992هاي المپيك تابستاني بازي

دادند اگرچه بهبود قابل قبولي در روش نشان دادن زنان 
اي ورزشكار ديده شده ولي هنوز اختالف زيادي در پوشش رسانه

نتايج تحقيق پدرسون و . ورزش زنان نسبت به مردان وجود دارد
14Fهمكاران

) نشان داد زنان ورزشكار ازلحاظ حجم تصوير 2002( 10
هاي اند، عكسداده اختصاصتري به خود اي درصد پايينروزنامه

ها نيز داراي مقياس كوچكتري است. برعكس، مردان  آن
هاي بيشتري هستند، بلكه تنها داراي شمار عكس ورزشكار نه

                                                           
4.Sports Illustrated   & ESPN the Magazine 
5.King, Christopher 
6.Lavrinc, Tina & et al. 
7. Hardin & et al.  
8. Runner’s World 
9. Higgs & et al. 
10. Pedersen & et al. 



۱۲ 
 

 …تحليل محتواي بخش ورزشي مطبوعات استان خوزستان 
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ها در جاي بهتر و با كيفيت و رنگ بهتري چاپ  هاي آنعكس
15Fتحقيق فينك و همكاران. شده است

در مورد تحليل  )2002( 1
كاربرده شده  مضموني و تصويري بهمحتوا و تعيين تفاوت سبك 

هاي جمعي حاكي است اگرچه فرايند چاپ اخبار  زنان در رسانه
كند،  ها كمك مي مربوط به ورزش زنان به فروش بيشتر روزنامه

حال اخبار چاپ شده مربوط به مردان بيشتر بود. وينست و  بااين
16Fهمكاران

 ) به مقايسه پوشش خبررساني اخبار مهم2002( 2
 ران معروف مرد و زن در سه روزنامه انگليسي، كانادايي وورزشكا

هاي المپيك پرداختند. نتايج نشان داد سطح  آمريكايي طي بازي
گذارد، به اين صورت كه مسابقات در پوشش خبررساني اثر مي
و معتبري چون المپيك  زنان ورزشكار وقتي در مسابقات مهم

ص يافته به هاي اختصاكنند، حجم مطالب و عكسشركت مي
شود و در مقايسه با مردان همتاي خود تقريباً ها بيشتر مي آن

 داراي پوشش خبري يكساني بودند.

 و دهندمي تشكيل را جامعه عظيمي از قشر هرحال زنان به 
بر  خانوادگي زندگي تداوم و خانواده تشكيل تربيت، اصلي بار

 در روحي و جسمي ازنظر جامعه زنان دوش آنان است. اگر
غيرمستقيم  و بر خانواده طور مستقيم به نباشند، مناسبي شرايط

هاي ورزشي و تأثير دارد. حضور بانوان در فعاليت بر جامعه
تفريحي، ضرورتي انكارناپذير و نقش حياتي در تأمين سالمت و 
بهداشت جسم و روان آنان دارد. ورزش زنان از بارزترين 

تواند نظام لت از آن مينمودهاي فرهنگي هر جامعه است كه غف
 فرهنگي جامعه را با مشكل متوجه كند (عبدوي و همكاران

). بعد از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي مسؤولين نظام 1390
بر گسترش و توسعه ورزش همگاني تفريحي براي زنان و 

چنين تقويت ورزش قهرماني و حضور زنان در دختران و هم
ها و باورهاي غني ديني و شجوامع ورزشي با تأكيد بر ارز

فرهنگي تأكيد دارند. در استان پهناور خوزستان هم همانند ساير 
هايي در اين خصوص صورت هاي ديگر اگرچه پيشرفتاستان

گرفته ولي تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز هم فاصله وجود 
ها در خصوص آگاهي دادن، دارد، لذا نقش و اهميت رسانه

سازي در اين زمينه هر چه بيشتر  ات و فرهنگرساني، تبليغ اطالع
شود. در اين راستا پژوهش حاضر قصد دارد با مي مشخص

بررسي و تحليل محتواي بخش ورزشي شش روزنامه مهم 
استان خوزستان به اين سؤال پاسخ دهد كه وضعيت پوشش 

ها چگونه است؟ محقق  خبري ورزش بانوان در اين روزنامه

                                                           
1. Fink & et al. 
2. Vincent 

ويژه در  ن تحقيق به مسئولين ورزش بهاميدوار است نتايج اي
استان خوزستان كمك كند تا در جهت گسترش و توسعه هر چه 

هاي مؤثري بردارند و از اين  بيشتر ورزش بانوان در استان گام
طريق درنهايت به ارتقاي سطح سالمت استان و كشور كمك 

 نمايند.

 تحقيق روش

نظر شيوه روش تحقيق حاضر از نظر استراتژي توصيفي، از 
  اساس  اين بر اجرا تحليل محتوا و ازنظر هدف كاربردي است.

شد   تهيه  تحقيق  و هدف  موضوع  مبناي بر  كدگذاري  دستورالعمل
  و كدگذاري  موردنظر استخراج  اخبار و مطالب  آن  و بر مبناي

 سال دوازده ماه شمارگان تحقيق، اين آماري . جامعه ندشد
وزنامه استان خوزستان (كارون، فرهنگ ر 6بخش ورزشي  1391

خوزستان، صبح كارون، توسعه جنوب روزان) بود.  جنوب، نور
  هفته  مبناي و برمنظم   تصادفي  با روش  تحقيق  اين  گيري نمونه

در سال   از هر روزنامه  اساس  بر اين . است  گرفته انجامآماري 
شماره از هر  12ترتيب  ، بدين شد  انتخاب آماري  دو هفته 1391

نسخه روزنامه مورد بررسي قرار گرفت.  72مجموع  روزنامه و در
مطلب ورزشي تحليل و  1087 درنهايت از مجموع شش روزنامه

بزار مورد استفاده در اين تحقيق برگه كدگذاري ا كدگذاري شد.
 و محتوايي صوري بر اساس دستورالعمل كدگذاري است. روايي

 و رسانه ورزش متخصصان از نفر 15 توسط كدگذاري برگه
پايايي برگه كدگذاري توسط ضريب  .رسيد تأييد بررسي و

17Fاسكات

بررسي شد. ضريب اسكات توافق شانسي يا توافق مورد  3
هاي خاص يك ي نسبت دفعاتي كه ارزشمورد انتظار را بر پايه

 تحليل در كند.اند، محاسبه ميطبقه مورد استفاده قرار گرفته
 به بتوان تا باشد بزرگتر %70 از بايد پاياييضريب  محتوا

 عينيت درنتيجه به و ها آن بودن ومانع جامع و هامقوله كدگذاري
). در اين تحقيق با 1391كرد (راديف دانيل، اطمينان تحقيق

% ميزان حجم نمونه ضريب 85% و توافق 95سطح اطمينان 
% گزارش شد كه به ترتيب ضريب عينيت و 92پايايي كلي 

%، مقوله 96%، مقوله رشته ورزشي 94ايايي (مقوله جنسيت پ
%، مقوله 94شونده  %، مقوله مسئوليت مصاحبه82سبك نوشتاري 

%، مقوله 87%، مقوله اندازه عكس 98شكل و نحوه پوشش متن 
ها با وتحليل داده %) محاسبه و تأييد شد. تجزيه83گيري جهت

 انجام شد. ي شانزدهمنسخه SPSSافزار كامپيوتري نرم
 

 
                                                           

3.Scott Coefficient 



۱۳ 
 

 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392، پاييز 1سال اول، شماره 

 هاي تحقيقيافته 
 هاپوشش جنسيتي روزنامه: توزيع 1 جدول

 پوشش جنسيتي
 شاخص

 زن مرد
بدون تأكيد 

 جنسيتي
 مجموع

 
 1087 146 61 880 فراواني
 100 4/13 6/5 81 درصد
درصد  81شود مشاهده مي 1گونه كه در جدول همان

درصد  4/13محتواي بخش ورزشي مطبوعات درباره مردان، 

-درصد درباره ورزش زنان مي 6/5بدون تأكيد جنسيتي و فقط 
 باشد.

-شود ازلحاظ پوشش رشتهمشاهده مي 2در جدول  همچنين
درصد،  5/47هاي ورزشي بانوان، سه رشته فوتبال با ميانگين 

درصد بيشترين فراواني را  6/6كوهنوردي و بيليارد با ميانگين 
دهد ورزش مردان در هاي توصيفي نشان مييافته باشند.دارا مي

 رشته پوشش داده شده است. 20رشته و ورزش بانوان در  30

 
 .هاي ورزشي تحت پوشش بانوانفراواني رشته : توزيع2 جدول

 درصد فراواني رشته درصد فراواني رشته درصد فراواني رشته
 6/1 1 بسكتبال 3/3 2  واليبال 5/47 29 فوتبال
 6/1 1 كاراته 6/1 1 هندبال 6/1 1 كشتي
 6/1 1 شنا 1/0 1 ژيمناستيك 6/1 1 ووشو

 9/4 3 بدمينتون 3/3 2 تنيس 6/1 1 تنيس روي ميز
 6/1 1 سواري دوچرخه 6/1 1 تيراندازي با تفنگ 3/3 2 آمادگي جسماني

 6/1 1 دارت 6/6 4 كوهنوردي 6/1 1 برداري وزنه
 100 59 كل 6/6 4 بيليارد 6/1 1 تراپ

 
شود در ورزش بانوان  مشاهده مي 3گونه كه در جدول همان

درصد) و تنها  9/86سبك نوشتاري خبر داراي بيشترين فراواني (
مطلب ورزشي به سبك مصاحبه نوشته شده است. نكته جالب  2

كه از ورزش بانوان هيچ مقاله يا تبليغاتي پوشش داده نشده  اين
 است.

 
 فراواني سبك نوشتاري در ورزش بانوان. : توزيع3 جدول

 مجموع تبليغات مقاله مصاحبه خبر گزارش سبك نوشتاري
 61 . . 2 53 6 فراواني
 100 . . 3/3 9/86 8/9 درصد

 
شود بيشتر مشاهده مي 4گونه كه در جدول همان

شوندگان مردان هستند و تنها يك مصاحبه با مربيان و  مصاحبه
صورت تركيبي با بانوان انجام شده است. الزم به  يك مصاحبه به

اي با ورزشكاران و مرييان زن انجام ذكر است هيچ مصاحبه
 نشده است.

 شونده. مصاحبهفراواني مسؤوليت  : توزيع4 جدول

 مجموع
مسئوليت  مرد زن

 درصد فراواني درصد فراواني شونده مصاحبه
 ورزشكار 42/51 18 0 0 18
 مربي 85/22 8 50 1 9
 مدير 20 7 0 0 7
 تركيبي 71/5 2 50 1 3
 مجموع 100 35 100 2 37
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 369شود از مجموع مشاهده مي 5گونه كه در جدول همان
مطلب ورزشي كه به همراه عكس پوشش داده شده، بيشترين 

% است. در ورزش بانوان 4/81فراواني متعلق به ورزش آقايان با 
 %) همراه با عكس پوشش داده شده است.4/5مطلب ( 20تنها 

 
 
 

 دار.فراواني مطالب ورزشي عكس : توزيع5جدول 

 
 
 

 
 

شود ازلحاظ اندازه  مشاهده مي 6گونه كه در جدول همان
 ها كوچكـتر ازدرصد عكـس 90در حـوزه ورزش بانـوان،  عكس

 
 باشند. صفحه مي 4/1بزرگتر از  ها درصد آن 10صفحه و تنها  4/1

 
 محتواي ورزشي مطبوعات ازلحاظ اندازه عكس در حوزه بانوان.توزيع : 6جدول 

 اندازه عكس در حوزه بانوان
 شاخص

 4/1كوچكتر از 
 صفحه

 4/1بزرگتر از 
 صفحه

 مجموع

 20 2 18 فراواني
 100 10 90 درصد

 
-جهت شود ازلحاظمشاهده مي 7گونه كه در جدول همان

-درصد مطالب داراي جهت 6/42گيري در حوزه ورزش بانوان 
گيري نوشته شده بدون جهت ها درصد آن 3/39گيري مثبت و 

 است.
 

 گيري تيتر در ورزش بانوان. ازلحاظ جهتمحتواي ورزشي مطبوعات توزيع : 7جدول 

 مجموع گيريبدون جهت منفي مثبت گيريجهت

 61 24 11 26 فراواني
 100 3/39 18 6/42 درصد

 
 گيريبحث و نتيجه

طرز تلقي افراد جامعه نسبت به ورزش، به محتواي مطالبي       
رسد، بستگي دارد،  ها مي آنها به كه از طريق مطبوعات و رسانه

گيري در اين راستا مفسران و نويسندگان ورزشي در شكل
توان ديگر مي عبارت نگرش افراد به ورزش سهم بسيار دارند. به

18Fگفت رسانه مركز هدايت و سرنوشت ورزش امروزي است (رو

1 ،
2000.(  

                                                           
1.Row 

تحقيق تحليل محتواي بخش  هاييافته اساس بر       
روزنامه منتشر شده استان خوزستان در يك دوره ورزشي شش 

حدود  با مردان ساله نشان داد اخبار ورزشي مربوط به زماني يك
است،  داده خود اختصاص به را توجهي سهم قابل درصد 81

 .بود درصد 6/5از  كمتر بانوان ورزشي حجم اخبار كه درحالي
 رشته ورزشي و ورزش بانوان در 30 همچنين ورزش آقايان در

-رشته ورزشي پوشش داده شده بود، نتايج اين بخش با يافته 20
)، هاردين و 1387)، مهدويان مشهدي (1379هاي ناظمي (

 مجموع بدون جهت زنان مردان دارمطلب عكس

 369 48 20 301 فراواني
 100 3/13 %4/5 4/81 درصد
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392، پاييز 1سال اول، شماره 

)، هيگز و همكاران 2003)، بري و الوزون (2005همكاران ( 
)، الورينك و همكاران 2012)، مارتين و همكاران (2003(
براي مثال، تحقيق  .) همخواني دارد2007) و كينگ (2006(

زمان  ) نشان داد سهم بانوان از مدت1391كرمي و همكاران (
درصد  3/84درصد و در مقابل براي آقايان  3/3ها نمايش برنامه

رشته ورزشي در  44رشته و آقايان در  23بود كه بانوان در 
) بيش از 1389تلويزيون پوشش داشتند. در تحقيق بارفروش (

% حجم مطالب 7/1مطالب مربوط به ورزش آقايان بوده و % 97
به ورزش بانوان اختصاص داشت. يافته كشكر و همكاران 

% به مردان 4/93% خبرها متعلق به زنان، 2/5) نشان داد 1391(
 % به هر دو متعلق بود. 4/1و 

هاي تحقيق توجه در مورد اين بخش از يافته نكته قابل
داخل و خارج كشور مؤيد كم  حاضر و تحقيقات مرتبط در

ها به ميزان پوشش خبري ورزش توجهي مطبوعات و رسانه
هاي ورزشي مختلف باشد. البته اين پوشش در رشتهبانوان مي

متفاوت است. براي مثال در ورزش بانوان سه رشته فوتبال با 
درصد  6/6درصد، كوهنوردي و بيليارد با ميانگين  5/47ميانگين 

هاي ورزشي كه بسياري از رشته ني را دارند، درحاليبيشترين فراوا
اند، به هاي جهاني عملكرد موفقي داشتهكه بانوان در رقابت

گونه پوششي ديده نشده است. مقدار بسيار كم و يا اصالً هيچ
درصد مطالب  9/86هاي پژوهش نشان داد بخش ديگر يافته
ها پوشش هصورت سبك نوشتاري خبر در روزنام ورزشي بانوان به

مصاحبه اختصاص يافته  2%) به 3/3داده شده است و تنها (
است. ضمناً هيچ مقاله يا تبليغاتي در رابطه با ورزش زنان 

) هم در تحقيق خود بيان نمود 1383فرد (مشاهده نشد. كريمي
% از مطالب مربوط به زنان به سبك مصاحبه و تفسير 8/1تنها 

يگر تحقيق نشان داد بيشترين ). يافته د1383بود (كريمي فرد،
متعلق به  ،%)4/81مطالبي كه همراه عكس چاپ شده است (

% از مطالب مربوط به ورزش 4/5ورزش مردان است و تنها 
 4/1ها كوچكتر از % اين عكس90بانوان همراه با عكس بود كه 

الزم به ذكر است از ديدگاه متخصصين رسانه  صفحه است.
 ،نهيجا و كتحرّ داراي ريخب هايبايد عكس مطبوعات

 انتخاب و گزينش هوظيفند. باش فني ازنظر وضوح و روشني
 عكس هر انتخابد. دارن عهده بر مطبوعات سردبيران را عكس

 و مخاطب بيننده شودمي موجب كه دارد همراه به پيامي خود با
 چاپ براي مثال ،دكن كسب سوژه از ادراكي پيام، آن بر اساس

ت يا در اس اخبار ترين مهم از حاكي روزنامه جلد روي عكس
 توجه خوانندگان داخلي، صفحات در عكسصورت استفاده از 

 و وقايع از عكس چاپ بات. داش خواهند متون به بيشتري

 به خوانندگان در منديعالقه و دقت روزنامه يك در رخدادها
-عكس خورد،مي ورق روزنامه كه بار هرد. شومي ايجاد موضوع

 خوانده شده نوشته هايمتن اما شود،مي ديده شده چاپ هاي
 باالترين تا رده ترينپايين از شغلي هايگروه تمامي شود،نمي

 سواد و زبان كنند،مي برقرار ارتباط عكس زبان با شغليي هرد
 با تواندمي فرد هر رو ازاين نيست، مؤثر عكس با ارتباط در

-عكس درد. كن برقرار ارتباط روزنامه در شده چاپ هايعكس
 و شودنمي كمرنگ خواننده به موضوع انتقال وسفيد سياه هاي

 از گيريبهره اما شود،مي منعكس خواننده به واقعيت تمامي
 خواننده براي نگريجامع و نشاط روزنامه در رنگي هايعكس
-مي موضوع به بيشتري جذابيت آن، بر عالوهو  داشت خواهد

 ).1391همكاران،د (كشكر و ده

توان گفت اگرچه به هاي تحقيق حاضر ميدر توجيه يافته
چنين قوانين ها و اعتقادات مذهبي و همدليل رعايت ارزش

هاي بدني و فيزيكي زنان بدون پوشش كشور انعكاس فعاليت
مناسب مجاز نيست و نمايش بانوان ورزشكار با لباس در برخي 

هاي پذيرفته مغاير ارزش هاي ورزشي ناقض قانون واز رشته
شده جامعه است، اما نمايش تصويري بانوان ورزشكار در برخي 

حال نتايج  انتظار است. بااين ها به دليل ماهيت رشته، قابلرشته
دهد اكثريت مطالب ورزش بانوان فاقد تحقيق حاضر نشان مي

عكس است و اين مسئله، از حساسيت و جذابيت خبر و اهميت 
ها با نتايج تحقيق كاهد. اين بخش از يافتهيورزش زنان م

 تصاوير به كه گزارش كرده بود) 1386(همكاران  و رضوي
و نتيجه تحقيق كشكر و  شده است توجه ازاندازه بيش پسران

%) 9/38) كه تعداد خبرهاي تصويري مردان (1391همكاران (
%) بود و بيشتر خبرهاي 6/26بيش از خبرهاي تصويري زنان (

به مردان با تصاوير رنگي و بيشتر خبرهاي مربوط به  مربوط
-همخواني دارد. حتي با يافته ،وسفيد بود زنان داراي تصاوير سياه

هاي تحقيقات خارج از كشور ازجمله پدرسون و همكاران 
اي زنان ورزشكار ) كه گزارش نمود ازلحاظ تصوير روزنامه2002(

كوچكتري دارند،  هاي داراي مقياستري و عكسدر درصد پايين
 ،هاي بيشتري هستندتنها داراي شمار عكس مردان ورزشكار نه

ها در جاي بهتر و با كيفيت و رنگ بهتري  هاي آنبلكه عكس
بويزي و  ،)2012و نتايج مارتين و همكاران ( چاپ شده است

 ) همخواني دارد.2006) و الورينك و همكاران (2013همكاران (

چاپ شده هم نتايج تحقيق  گيري مطالبدر خصوص جهت
-جهت درصد مطالب داراي 6/42دهد در ورزش بانوان نشان مي

 18گيري و تنها بدون جهت ها درصد آن 3/39گيري مثبت و 
گيري منفي بودند كه با نتايج تحقيق درصد مطالب داراي جهت
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% مطالب چاپ شده در مورد 79/50) اظهار نمود 1384رضايي (
مطالب مثبت است و تحقيق كشكر و گيري جهت ورزش زنان
گيري مثبت اخبار زنان ) كه نشان داد جهت1391همكاران (

همخواني دارد.  ،%) بود9/17%) و بيش از مردان (1/54(
ديگر باوجود كم بودن حجم اخبار و مطالب در مورد  عبارت به

هاي ها و موفقيتمحتواي اين مطالب از فعاليت ،ورزش زنان
 .زنان راضي بودند

 باورهاي اجتماعي ينظريه در پايان الزم به ذكر است شايد
 ورزش امري از ديدگاه جامعه، كه است صادق زمينه اين در

 ها آن در كه هاييدرج عكس و انتخاب با و شودمي تلقي مردانه
 اين شود، داده نشان ورزش يعرصه از دور زنان بيشتر چه هر
شود (كشكر و مي القا جامعه پيام به اين و يابدمي تحقق امر

اي براي ورزش بانوان، )، ليكن پوشش رسانه1391همكاران،
ها نقش بسيار امري ضروري است و راديو، تلويزيون و روزنامه

هاي مثبت نسبت به رساني و گسترش ديدگاهمهمي در اطالع
19Fورزش زنان و پيشرفت آن در آينده دارند (ويردن و همكاران

1 ،
توان انتظار اي كم چگونه ميمقدار پوشش رسانه). با اين 2002

اي (شركت در مسابقات صورت حرفه داشت كه بانوان جامعه به
اي (شركت در ورزش همگاني و تفريحي) ورزشي) و يا غيرحرفه

هاي گروهي هاي ورزشي گرايش پيدا كنند؟ اگر رسانهبه فعاليت
 داشت كه توان انتظارورزش بانوان را جدي نگيرند، چگونه مي

باال  بانوان ورزش كيفيت و يافته افزايش ما ورزشكاران تعداد
 و انجام نشود رساني درست اطالع و تبليغات كه رود؟ هنگامي

 از توانمي چگونه معرفي نشود، خوبي به جامعه به بانوان ورزش
بگذارد؟  بانوان ورزش اختيار در امكاناتي كه انتظار داشت دولت

عصر ارتباطات نام گرفته است، اطالعات در دنياي امروز كه 
هاي الزم در مورد فوايد تحرك و مربوط به ورزش و آگاهي

ويژه بانوان جامعه خواهد  فعاليت بدني چگونه به اقشار مختلف به
 رسيد؟

هاي تحقيق حاضر و تحقيقات مرتبط همگي حاكي از يافته
 آنان سهم ايراني، بانوان تالش بسيار اين نكته است كه باوجود

 بسيار ايران گروهي هايرسانه در موجود ورزشي خبرهاي كل از
هاي توان به داليلي نظير محدوديتناچيز است كه مي و كم

 قوانين كمبود ها،رسانه در بانوان ورزش انعكاس در تصويري
و  بودجه ضعف بانوان، ورزش پيشبرد راستاي در حمايتي
 سازماندهي و ريزيبرنامه در بانوان، ضعف ورزش اعتبارات

                                                           
1. Wearden et al 

سازماني  ساختار در بانوان ورزش ضعيف جايگاه بانوان، ورزش
 بانوان ورزش سود اقتصادي و كمبود جاذبه ها،فدراسيون در

اي رسانه در بخش متخصص انساني منابع كمبود ها،رسانه براي
 اخبار انعكاس در هافدراسيون عمومي روابط بانوان، ضعف

به  هارسانه مسؤولين منفي نگرش ها،رسانه به بانوان ورزش
 ارتباط در بانوان ورزش و مسؤولين مديران ضعف بانوان، ورزش

 كم مسابقات ورزشي، سطح پايين كيفيت ها،رسانه با تعامل و
 در مخاطب كمبود بانوان، ورزشي رويدادهاي و مسابقات بودن

). در اين 1388بانوان اشاره نمود (مهدويان و همكاران، ورزش
سازي براي ورزش زنان، راستا تالش مسئوالن در زمينه فرهنگ

صالح از ورزش قهرماني زنان، وضع هاي ذيحمايت ارگان
تخصيص  ،بانوان ورزش پيشبرد راستاي در حمايتي قوانين
هاي براي ورزش بانوان، سپردن پست و اعتبارات بودجه

نهايت هاي ورزشي به زنان و درها و فدراسيونمديريتي در هيئت
شود اي بهتر الزم است. درنهايت پيشنهاد ميپوشش رسانه

اي ورزش زنان، عالوه منظور توسعه و گسترش پوشش رسانه به
-نگاران زن، نقش دانشبر تربيت و پرورش خبرنگاران و روزنامه

هاي بدني و متخصصين اين حوزه در روزنامه آموختگان تربيت
هاي موقع موفقيت ي بهرسانورزشي افزايش يابد و با اطالع

المللي و همچنين، معرفي ورزشي زنان در سطح ملي و بين
هاي ورزشي به الگوسازي در اين بانوان متعهد و موفق در صحنه

 زمينه اقدام شود.
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Abstract 

Mass media have an enormous role in shaping and directing society’s attitudes, beliefs, 
thoughts and constructing a proper position for sport arena. Purpose of this research was an 
analytical study of sport section of Khuzestan press with women’s sport approach. The 
statistical society of current research was the sports sections of 6 main newspapers published 
during 2013 in Khuzestan. Method of sampling was normal random and it was based on 
statistic weekly in which two statistic weeks were chosen of every newspaper. The measuring 
instrument was coding sheetand its reliability was approved by 15 professionals of sports and 
communication management. Also the objectivityand the stability coefficient were measured 
according to Scott formula for (gender 94%, sport field 96%, writing style 82%, status of 
interviewees 94%, the coverage and form of the text 98%, pictures size 87%, orientation 
83%). Results showed that 81% of Khuzestan press sport section was covering men sports 
and only 5.6% of this coverage was about women sport. Including 30 sport fields formen and 
20 sport fields for women. From 369 pictures, 81.4% were related to men and only 5.4% was 
related to women. Among 20 pictures related to women 90% of them were in small size and 
only 10% of them were in large size. Also considering the standpoints of contents, 42.6% of 
them had positive standpoints, 18% were negative and 39.3 was neutral. Considering the 
results of current research and tremendous differences between women and men’s sport press 
coverage, it is recommended that by showing special consideration toward covering women’s 
sport and attracting them toward exciting sports areas, press can help women’s sport to 
develop and finally improve the society’s health and wellbeing. 

Keywords:Women’ssport, Mass Medias, Content analysis.  
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