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 چكيده

ها از نظر شكلي و محتوايي با تأكيد بر پاسخ به اين پرسش است  هاي ورزشي سيماي استان هدف از اين تحقيق بررسي و مقايسه برنامه
هاي باشند؟ و آيا تفاوتي بين شبكههاي بانوان ميكننده ورزشها تا چه اندازه منعكس هاي ورزشي سيماي استان كه وضعيت محتواي برنامه

هاي جامع از شيوه پرداختن به ورزش بانوان در شبكه ي در زمينه پوشش ورزش بانوان و جنسيت وجود دارد؟ و در نهايت تصويريبررس مورد
ي بررس موردجامعه . باشدپژوهش از نظر استراتژي توصيفي، مسير اجرا تحليل محتوا و هدف كاربردي مي روش .استاني بدست آيد

  كار شبكه استاني در طول يچه بود. 1391سال هاي لرستان، تهران، كرمانشاه و مركزي در هاي ورزشي تلويزيوني سيماي استان برنامه
-جمع انتخاب و مورد بررسي قرار گرفت. 22/10/91تا 16/10/91تصادفي از تاريخ  صورت بهيك ماه و در نهايت يك هفته  سپس، فصل

 هاي حاصل از. بر اساس يافتهكدگذاري صورت پذيرفتالعمل آوري اطالعات بر اساس برگه كدگذاري محقق ساخته و با توجه به دستور
% 8/16اند، استان لرستان با داري جنسيتي تنها در قالب بخش خبر ورزشي نمايش برنامه داشته ها بدون جانب% كل برنامه9/57تحقيق، 

كدام از  داري جنسيتي در رتبه اول قرار دارند و هيچ% برنامه ورزشي بدون جانب2/23برنامه ورزشي در مورد آقايان و استان كرمانشاه با 
توان نتيجه گرفت كه هاي پژوهش ميهاي خود پوششي از ورزش بانوان به نمايش نگذاشتند. با توجه به يافته استاني در برنامه هايشبكه
كنند و الزم هاي ورزشي بانوان استفاده نمي هاي تلويزيوني استاني از يك نظام جامع و هماهنگ با افق رسانه ملي در پوشش برنامهشبكه

 هاي استاني قرار بگيرد.هاي ورزشي سرلوحه شبكه پوشش جنسيت در برنامه طلبي در است عدالت
 هاي ورزشي.هاي تلويزيوني، تحليل محتوا، رسانهورزش بانوان،شبكههاي كليدي: واژه

  
 مقدمه

رسانه از اجزاي مهم ارتباط است. انتخاب و استفاده مناسب 
عي دارد جم از رسانه، نقشي مهم در دستيابي به اهداف ارتباط

اند و جمعي ها شكلي از ارتباط). رسانه1390(قاسمي و همكاران،
باشند. معموالً شامل تلويزيون، نشريات و راديو و حتي سينما مي

ها و هنجارهاي جامعه دارند، ها اثر مستقيمي روي ارزشرسانه
گيرد شماري از جمعيت را در بر مي ي آن تعداد بيدامنه زيرا

طور كه ماركس، اقتصاد  ). همان2000كاران، (هاني بورن و هم
دانستند، ملك لوهان در و فرويد جنسيت را محور تحوالت مي

داند. سيستم ارتباطات، وسايل ارتباطي را منشأ تحوالت مي
ها  جمعي و رسانه اعتقـاد دارد كه ايـن وسـايل ارتباط پستمـن 

 .نددههستند كه كميت و كيفيت معنا و مفهوم را تشكيل مي
 گوينداكثريت مردم در كشورهاي پيشرفته در هر جاي جهان مي

  
رساني ديگر اعتماد دارند. طالعكه به تلويزيون بيش از هر منبع ا

تلويزيون به خاطر ديداري بودن، آني بودن و راحت بودن 
). تلويزيون در 1388حسيني،برد (مسابقه كسب اعتبار را مي

 .ايع، مهارت خاص داردنمايشي كردن و ارزش دادن به وق
ورزش در جهان ناپذيري در توسعه و رشد  تلويزيون نقش انكار

-سرگرمـي نيتر مهمداشته است. تلويزيون و ورزش هر دو از 
ها در اوقـات فراغـت هستنـد. افـراد با تلويزيون هاي انسان

طور كه در  همان احساس قرابت و نزديكي بيشتري دارند.
خوانيم، امروزه تلويزيون عضوي از باطي ميبسياري از متون ارت

گرديده است. جنبه مفرح بودن فعاليت بدني سالم و  خانواده
هاي ها در ورزشمفيد بودن بر همگان آشكار است. دولت

 نقشورزش در توسعه ملي زيرا  ؛كنند گذاري ميمردمي سرمايه

                                                           
                                                                      E-mail:ghasemione@yahoo.com(نويسنده مسئول): *استاديار دانشگاه پيام نور .1
 استاد دانشگاه پيام نور. 2
 مديريت ورزشي دانشگاه پيام نورتهرانكارشناس ارشد  .3
 پيام نور تهران كارشناس ارشد مديريت ورزشي دانشگاه. 4
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 هابا تأكيد بر پوشش ورزش بانوانهاي ورزشي سيماي استانتحليل محتواي برنامه
 و همكاران قاسمي

از ها و اقوام بشري بعضي ملت). 1386(قاسمي و همكاران، دارد
و نمايش سيماي ورزش و ورزشكاران  هاي ورزشيرسانه طريق

زمينه بهتري براي اطالعات و  و اند شده  ها در دنيا شناخته آن
عنوان  شود كه به ماهيت ورزش به اند. اين باعث ميتفاهم يافته

اي بنگريم كه مايل است، از مرزهاي خود فراتر رود،باوجود پديده
در ورزش،تلويزيون  هاي مختلفنقش مهم رسانه

) در تحقيق خود در زمينه و 1390). قاسمي(1389(اندرسون،
هاي ورزشي در ميزان اثرگذاري بر نقش اعتماد به رسانه

رغم وجود اعتماد عمومي دانشجويان ورزشكار نشان داد كه علي
ادترين معنوان مورد اعت هاي مختلف، تلويزيون به نسبت به رسانه

ي غالب، بدون شك در حال حاضر، رسانهرسانه انتخاب گرديد. 
تواند بيش از هر رسانه ديگري، در جهاني تلويزيون است كه مي

آميزي طور موفقيت كردن ورزش نقش داشته باشد. ورزش نيز به
هاي كنندگان رسانهعنوان راهبرد جذب مخاطب توسط تهيه به

توان مختلف مورد استفاده قرار گرفته است، باوجوداين، نمي
رسانه را هميشه مفيد تلقي كرد يا آن را  و ي بين ورزشرابطه

 دوطرفه دانست.

ها كمك شاياني تواند در جلب مخاطب به رسانهورزش مي 
ي ورزش ها به همان اندازه در جهت اشاعهبكند، اما اينكه رسانه

جاي ترديد  نهكنند يا درست و ترويج فرهنگ ورزش فعاليت مي
ي  اندازه اينكه داراي زبان جهاني است، بهدارد. ورزش به دليل 

گذارد  ها روي تجارت جهاني اثر مي ها و حتي بيشتر از آنرسانه
38F(وولف و همكاران

-رگ عنوان هاي تلويزيوني به).شبكه2002، 1
اند و هاي ارتباطي دنياي امروز از اين نفوذ در امان نمانده

لويزيوني به هاي تاي در شبكههاي ورزشي جايگاه ويژه برنامه
ترين  خود اختصاص داده است. در كشور ما نيز تلويزيون از مهم

-هاي خبر، اطالعات و سرگرمي مي منابع براي دريافت برنامه
هاي ورزشي در چندين بخش ورزشي در اوقات  باشد. برنامه

شوند. هاي سراسري پخش ميروز در سطح شبكه مختلف شبانه
ر نيز از اين مسئله به دور هاي كشومسلماً سهم سيماي استان

ها  نخواهد بود، با توجه به حجم اطالعات ورزشي كه در استان
هاي ورزشي  توانند با تهيه برنامهها مي دهد مراكز استانرخ مي

ها را به  هاي ورزشي استانمتعادل و مناسب رويدادها و رقابت

                                                           
1. Wolfe et al 

ي مشكالت و شكل پسنديده انعكاس دهند و منعكس دهنده
اكثريت  ويژه بانوان باشند. ي ورزشي منطقه خود بهرويدادها

رسانه در طول دهه گذشته، تحليل  -بسياري از مطالعات ورزش
درصد مطالعات متني در دهه  63جالب اينكه  متن بوده است.

اي و استمرار هاي رسانهي ميان بازنماييگذشته، به رابطه
 مطالعات مرتباًاند. اين معيارهاي مردساالرانه و جنسيتي پرداخته

 هايهاي ورزشي تمايل دارند از تفاوتاند كه رسانهدريافته
هاي جنسيتي بازتوليد كنند كه ورزش را جنسيتي، ايدئولوژي

هايي هست: اندازند. مثالعنوان يك حق مردانه جا مي به
 هاي جنسيتي و معيارهايعكاسان ورزشكاران المپيك بر تفاوت

39F(دانكن و همكاران كنندتأكيد ميي مردساالرانه افتاده جا

2 ،
طور متفاوتي، ورزشكاران  هاي چاپي و تلويزيون بهرسانه). 1990

  Sportيمجله د.دهنزن و مرد را پوشش خبري مي
Illustrated for Kids (مخصوص كودكان)، بيشتر پسران

40F(كين دهد تا دختران رامي هاي سخت نشانرا درگير فعاليت

3 ،
اي درباره بازيكنان زن تنيس، تصوير لهقاالت مج). م1992

41F(هيليارد كند عنوان يك حق مردانه، تقويت مي ورزش را به

4 ،
هاي مجالت زنان، باوجود رشد ورزش زنان و آگهي). 1984

عنوان  هاي جسماني، زنان را بهها در فعاليت افزايش مشاركت آن
42F(داكوين كشندبه تصوير مي مشتريان بدون تحرك

5 ،1989.( 

) در 1390توجهي به اخبار ورزش بانوان در بررسي كرمي(كم
هاي تلويزيوني كشور با هاي ورزشي شبكه تحليل محتواي برنامه

رويكرد ورزش بانوان نشان داد كه سهم بانوان از مدت زمان 
-مي درصد 4/3% و در مقابل براي آقايان 3/3ها نمايش برنامه

 ورزش در تلويزيون رشته 44و آقايان در  23باشد. بانوان در 
گونه مسابقه ورزشي زنده مربوط به هيچ ؛واندنمايش داده شده

توجهي اخبار ورزش بانوان در بانوان نمايش داده نشده است.كم
)نيز تأييد شده 1986) ثبراك و كرانك(2005هاي پاليمر(بررسي

هاي % از مديران شركت82) نشان داد كه 1387است.احساني(
هاي كم را يكي از داليل رسانهحامي ورزش، پوشش 

به  حمايت از ورزش قهرماني بانوان عنوان كردند. با توجه عدم

                                                           
2. Duncan et al 
3. Kane et al 
4. Hilliardl 
5. Duquinl 
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي
 1392زمستان ، 2سال اول، شماره 

انكار تلويزيون كه در تسريع پيشرفت ورزشي  نقش غيرقابل 
هاي  تواند داشته باشد و اينكه بسياري از سوژهها مي استان
هاست، بسياري از مشكالت و معضالت ها در استانرسانه

هاي تلويزيوني توان در شبكهزه ورزش بانوان را ميدر حواستاني
هاي متنوع و مرتبط با موضوعات  ها با ساخت برنامه مراكز استان

هاي ورزشي بانوان منطقه خود حل كرده و بديهي است رشته
هاي  مسئولين و كارشناسان حوزه رسانه ورزش اين برنامه

سازي نامهها و برريزيورزشي برآنند كه بتوانند در برنامه
الگوهاي كاربردي تهيه  شده نييتعاولويت  تلويزيوني با توجه به

عقالني  و هاي صحيحهاي ملي انگيزههمانند ديگر رسانه
راه ارتباط  بين انتخاب ) و1384مخاطبان را شناسايي(فتحي نيا، 

و انگيزش افراد يك كنش متقابل ايجاد كنند (وستل، 
هاي  برنامه ويژه ورزش و به بنابراين نقش تلويزيون در؛)1998

هادر حوزه ورزش بانوان نياز به بررسي و مطالعه  ورزشي استان
دارد.لذا در اين پژوهش قصد داريم كه با مقايسه محتواي 

هاي تلويزيوني استاني منتخب در حوزه هاي ورزشي شبكه برنامه
-هاي ورزشي شبكه پوشش ورزش بانوان وضعيت موجود برنامه

،مورد بررسي ذكرشدهي استاني را با تأكيد بر حوزه هاي تلويزيون
 و شناسايي قرار دهيم.

 روش تحقيق

روش تحقيق در اين پژوهش ازنظر استراتژي توصيفي، 
ها آوري دادهي جمعازنظر مسير اجرا تحليل محتوا، ازنظر شيوه

اسنادي، ازنظر مقطع زماني حال نگر، ازنظر دوره زماني مقطعي، 
باشد كه به بررسي توصيفي جه كاربردي ميازنظر هدف و نتي

ها  هاي ورزشي بانوان تلويزيون سيماي استان تحليلي برنامه
پرداخته خواهد شد.در اين تحقيق تحليل محتوا شناخت و 
برجسته ساختن محورها با خطوط اصلي محتواي ارتباط ورزشي 

باشد. آنچه براي عيني، منظم و مقداري ساختن محتواي پيام مي
گويند محقق اين پذيرد واحد ميكه محقق، براي سنجش ميرا 

هايي كه عناصر آن داراي وجوه مشترك واحدها را در مقوله
 ).1381كند (رايف، بندي ميهستند دسته

هاي تلويزيوني استاني ازنظر هاي ورزشي شبكه برنامه 
شكلي و محتوايي، با ارائه تصويري جامع از شيوه پرداختن به 

ان در تلويزيون بررسي خواهند شد. به اين منظور از ورزش بانو
هاي مختلف اي (بازبيني قسمتهاي اسنادي و مشاهدهشيوه

ها استفاده شد. با استفاده هاي تلويزيون) براي بررسي داده برنامه
از برگه كدگذاري محقق ساخته و بر اساس دستورالعمل 

ز تعيين و كدگذاري كه روايي و اعتبار آن محاسبه شد و پس ا
تعريف عملياتي متغيرها و تعيين واحد تحليل با استفاده از 

هاي بدست آمده مورد سازوكارهاي آماري متغيرها و مؤلفه
گيرند و با پيروي از روش پژوهش توصيفي و با آزمون قرار مي

استفاده از روش آمار توصيفي به مقايسه متغيرها و تحليل آن 
اند از تمامي  ي اين تحقيق عبارتپرداخته خواهد شد.جامعه آمار

هاي تلويزيوني استاني شبكه شده پخشهاي ورزشي  برنامه
، سپس فصل ك(لرستان، مركزي، كرمانشاه و تهران) در طول ي

 16/10/1391و درنهايت يك هفته از تاريخ  يك ماه
و سپس با توجه به متغيرها مورد  شده ضبط10/1391/  22تا

ذكر است كه در مدت تحقيق رويداد  تحليل قرار گرفت، الزم به
هاي استاني موردنظر برگزار و برنامه خاص ورزشي در شبكه

صورت  عنوان حجم نمونه به هفته انتخابي به 17نشد.از مجموعه 
، سپس يك ماه و درنهايت يك فصل كاي ابتدا يتصادفي خوشه

هاي ورزشي چهار شبكه  هفته تصادفي انتخاب شده و برنامه
مركزي، كرمانشاه و تهران) در مدت يك هفته (لرستان، 

 .گردآوري و با برگه كدگذاري مورد بررسي قرار خواهند گرفت

در طرح تحقيقي تحليل محتوا ابزار گردآوري اطالعات 
 ؛ومشاهده برگه كدگذاري بر اساس دستورالعمل كدگذاري است

كنند، كدگذاران از دستورالعمل كدگذاري كار خود را آغاز مي
اي رالعمل شامل تمامي متغيرهاي تحقيق و زير مقولهدستو

مربوط به هر يك از متغيرهاست كه بر اساس آن كدگذاري 
دستورالعمل كدگذاري قلب تحليل «شود. درواقع انجام مي

محتواست كه چگونگي سنجش متغيرهاي مورد مطالعه را 
). برگه كدگذاري پژوهش حاضر 1381(رايف، » دهدتوضيح مي

هاي ورزشي، گيري متغيرهاي تابع شامل مؤلفهاندازه توانايي
هاي تلويزيوني هاي ورزشي، شبكهسني، رشته ردهجنسيت، 

با استفاده از روش  ؛واستاني، ساعات نمايش و ... را خواهد داشت
آمار توصيفي(شامل جدول و درصد فراواني) و آمار استنباطي 

گذاري صحيح و هاو همچنين براي كددو براي مقايسهآزمون خي
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 هابا تأكيد بر پوشش ورزش بانوانهاي ورزشي سيماي استانتحليل محتواي برنامه
 و همكاران قاسمي

استفاده شده  SPSS16افزارارزيابي دقيق مراحل تحليل از نرم
 است.

 هاي تحقيقيافته

پس از محاسبه  ،شده يآور جمعهاي در اين بخش داده
ها و يافته شده دادهدر جدول ونمودار نشان  درصدگيري، فراواني،

     ن هاي ورزشي آقايا ازلحاظ پخش برنامه كه طوري به اند.ارائه شده
هاي تهران مركزي لرستان در مقام اول و به ترتيب استان اناست

ها هيچ  هاي بعدي قرار گرفتند و همگي آنو كرمانشاه در رتبه
 هاي ورزشي بانوان ندارند. پوششي ازلحاظ پخش برنامه

 

 
 ورزشي. هاي برنامه: توزيع فراواني مطلق و تجمعي متغير فراواني جنسيت مورد پوشش 1جدول 

 كل بدون تأكيد جنسيت بانوان آقايان دسته 

 تهران
 20 5 0 15 فراواني

 %1/21 %3/5 %0 %8/15 درصد فراواني

 كرمانشاه
 25 22 0 3 فراواني

 %3/26 %2/23 %0 %2/3 درصد فراواني

 لرستان
 32 16 0 16 فراواني

 %7/33 %8/16 %0 %8/16 درصد فراواني

 مركزي
 18 12 0 6 فراواني

 %9/18 %6/12 %0 %3/6 صد فراوانيدر

 كل
 95 55 0 40 فراواني

 %0/100 %9/57 %0 %1/42 درصد فراواني

 

 
 ورزشي براساس جنسيت. هاي برنامه: نمودار 1شكل 

 

 دو.يكا: نتايج آزمون 2جدول

 pارزش درجه آزادي دوميزان آماره كاي

55/19 3 00/0 
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15.00 %
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 مركزي  لرستان كرمانشاه تهران

15.80 % 

3.20 % 

16.80 % 

6.30 % 5.30 % 

23.20 % 

16.80 % 

12.60 % 

 ميزان درصد فراواني گويه جنسيت

 آقايان
 بدون تاكيد جنسيت
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي
 1392زمستان ، 2سال اول، شماره 

هاي  برنامه يمحتوا نيبكه  دهدنشان مي 2هاي جدول داده 
محتواي منتخب بر اساس  ياستان يونيزيتلو يهاشبكه يورزش

داري وجود معني اختالف برنامه ورزشي ازنظر جنسيت
استاني بر محتواي برنامه ورزشي  )، يا نوع شبكه>05/0pدارد(

استان  1گذار است. بر اساس نتايج جدول ازنظر جنسيت تأثير
زشي در مورد آقايان و استان % برنامه ور8/16لرستان با 
% برنامه ورزشي بدون تأكيد بر جنسيت نمايش 2/23كرمانشاه با 

هاي خود  هاي استاني در برنامهكدام از شبكه  هيچ دهند ومي
 اند.پوششي از ورزش بانوان نداشته

 گيريبحث و نتيجه

 ياستان يونيزيتلو يهاشبكه يهاي ورزش برنامه يمحتوا نيب
 اختالف محتواي برنامه ورزشي ازنظر جنسيتاس منتخب بر اس

% برنامه 8/16). شبكه لرستان >05/0pداري وجود دارد (معني
% برنامه 2/23را در مورد آقايان و استان كرمانشاه  ورزشي

كدام از  دهند وهيچداري جنسيتي نمايش ميورزشي بدون جانب
نوان هاي خود پوششي از ورزش با هاي استاني در برنامهشبكه

ادترين و ماما بايد توجه داشت كه تلويزيون مورد اعت؛اندنداشته
طور  باشد همانگذارترين رسانه ازنظر جامعه ورزشكاران ميتأثير

-) در خصوص نقش اعتماد به رسانه1390كه تحقيق قاسمي (
هاي ورزشي در ميزان اثرگذاري بر ورزشكاران دختر نشان داد 

هاي ورزشي در بين رگذاري رسانهبين اعتماد به رسانه و تأثي
 داري وجود دارد.دختران ورزشكار رابطه معني

هاي ورزشي نمايش داده شده از كل چهار از ميان برنامه
شبكه استاني در طي زمان تحقيق، ازلحاظ جنسيت نمايش داده 

ها را به از كل برنامه %1/42هاي مربوط به آقايان شده ورزش
گونه ر مقابل ورزش بانوان هيچخود اختصاص داده است. د

درصد از  9/57پوشش ورزشي در چهار شبكه نداشته است. 
داري جنسيتي نمايش داده شده است. بر هابدون جانببرنامه

هاي هاي ورزشي شبكهاساس نتايج تحقيق بين محتواي برنامه
تلويزيوني استاني منتخب بر اساس پوشش برنامه ورزشي ازلحاظ 

-) و نوع شبكه>05/0pداري وجود دارد (عنيجنسيت اختالف م
هاي استاني بر اساس پوشش برنامه ورزشي ازلحاظ جنسيت 

 2/3درصد و كرمانشاه با  8/16گذار است.استان لرستان با  تأثير

-درصد باالترين و كمترين سهم را در پوشش آقايان داشته
 3/6درصد و مركزي با  8/15هاي تهران با شبكه استان؛واند

هاي دوم و سوم در پوشش ورزشي آقايان قرار د در رتبهدرص
درصد و  3/5هاي تهران و كرمانشاه به ترتيب با دارد. شبكه

هاي ورزشي بيشترين سهم را در بخش درصد در برنامه 2/23
سيماي استان  و ؛اندداري جنسيتي داشتههاي بدون جانببرنامه

هاي در رتبهدرصد  6/12درصد و مركزي با  8/16لرستان با 
يك از چهار شبكه   بعدي قرار دارند. جنسيت بانوان در هيچ

صورت جداگانه مورد پوشش قرار نگرفته است. حتي   استاني به
شبكه استاني تهران كه نسبتاً جمعيت و توسعه شهرنشيني 

اي براي بيشتري نسبت به سه استان ديگر دارد هيچ برنامه
 .بانوان مورد پوشش قرار نداده است

داري جنسيتي درصدهاي كسب شده در مقوله بدون جانب 
ها بيشتر مربوط به بخش خبر ورزشي  توسط سيماي استان

ها بوده است و ازآنجاكه بيشترين حجم اخبار اشاره به دو برنامه
يا چند رشته ورزشي دارد و رويدادها و مسابقات آقايان و بانوان 

مين خاطر مقوله بدون هر دو در اين قالب بيان شده است و به ه
داري جنسيتي بيشترين درصد را در اين قالب خبر ورزشي  جانب

اي جدا از اخبار ورزشي بر بدون هيچ برنامه ؛وكسب كرده است
تأكيد بر جنسيت اشاره نداشته است. اين در حالي است كه 

ها و ترين ابزار براي طرح و رواج انديشهقوي هاامروزه رسانه
-ها محسوب مي يل براي نفوذ فرهنگ و نگرشكارآمدترين وسا

شوند، باوجود تالش بسيار بانوان ايراني و اينكه قلب جوامع 
هاي مخاطبان ايفا گيري نگرشهستند و نقش مهمي در شكل

كنند، اما طبق شواهد نشان داده شده از تحقيقات سهم آنان مي
هاي شده موجود در رسانه هاي ورزشي پخشاز كل برنامه

 ي ايران و حتي جهان بسيار كم و ناچيز است.گروه

) با عنوان تحليل 1390نتايج تحقيق با تحقيق كرمي (
هاي تلويزيوني كشور با هاي ورزشي شبكهمحتواي برنامه

رويكرد ورزش بانوان مطابقت دارد كه نشان داد در بين پنج 
شبكه تلويزيوني سراسري و شبكه استاني تهران سهم بانوان در 

 3/84درصد بوده است و در مقابل  3/3ان پژوهش تنها مدت زم
هاي هاي ورزشي تلويزيون به نمايش برنامهدرصد از برنامه
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ها بدون  درصد آن 4/12ورزشي آقايان اختصاص داده شده و 
 دهي جنسي بوده است.جهت

) در مقايسه وضعيت موجود و 1391مهدويان و همكاران (
طبوعات در ورزش بانوان از مطلوب نقش راديو و تلويزيون و م

نظران به همين نتايج رسيدند كه بين وضع موجود  ديدگاه صاحب
هاي گروهي ورزش بانوان تفاوت معناداري وجود و مطلوب رسانه

هاي گروهي نقش زيادي در توسعه ورزش دارد. يعني رسانه
شود و استفاده بهينه بانوان دارند و اين نقش به داليلي ايفا نمي

هاي گروهي، براي اعتالي ورزش بانوان در كرد رسانهاز كار
 سطح جامعه ضروري است.

هاي ) در تحليل محتواي روزنامه1390تحقيق قاسمي (
هاي ورزشي در نيم سال پاياني ورزشي با تأكيد بر پوشش مؤلفه

درصد  4نشان داد كه سهم ورزش بانوان كمتر از  1388سال 
زوم بازنگري در رويه است و كم توجهي به ورزش بانوان ل

 كند.هاي ورزشي را برجسته ميعملكرد روزنامه

) نشان داد كه 2006پژوهش بنياد ورزش بانوان انگليس (
اي براي ورزش زنان يك امر ضروري است اين در پوشش رسانه

حالي است كه تحقيقات نشان از كم توجهي رسانه به ورزش 
هاي ن داد كه آگهيدانكن نيز در تحقيق خود نشا بانوان دارد.

ها  مجالت زنان، باوجود رشد ورزش زنان و افزايش فعاليت آن
مشتريان بدون «عنوان  هاي جسماني، زنان را بهدرفعاليت

 كشد.به تصوير مي» تحرك

هاي استاني مورد بررسي درواقع بانوان همان در شبكه
اند چون هيچ نوع مشتريان بدون تحرك به تصوير كشيده شده

صورت جدا و اختصاصي در طول مدت  توليدي يا زنده به برنامه
تحقيق مختص بانوان نمايش داده نشده است. در مقابل آقايان 

اند و با درصد باالتري از مدت زمان اخبار ورزشي را كسب كرده
) مطابقت دارد.كه نشان داد كه 2005پژوهش دانكن و مسز (

ن در مدت پانزده اي ورزش بانوان در اخبار تلويزيوپوشش رسانه
) داراي توزيع تقريباً ثابتي بوده 1989 – 2004سال تحقيق (

) با تحليل 1994وايت و ژيلت (است و پيشرفتي نداشته است.
به اين نتيجه  Flexمجله 12هاي شماره توصيفي در آگهي

سازي هاي بدنهاي مجله بر ارزش الينفك فعاليترسيدند آگهي

كند ايدئولوژي كه در ميو پرورش فيزيك عضالت تأكيد 
 فرهنگ معاصر مردانه است.

هاي ورزشي ) در تحليل محتواي روزنامه1383رضايي(
با رويكرد ورزش بانوان به اين نتيجه رسيد  80- 83منتخب سال 

رساني گسترده در مورد ورزش هاي گروهي با اطالعكه رسانه
اشند و با توانند، در توسعه پيشرفت آنان در جامعه مؤثر بزنان مي

باز كردن فضايي براي مطرح كردن عقايد مردم در خصوص 
هاي ورزشي و نيز انتقاد، گفتگو و مقايسه نقش زنان در فعاليت

 ها كمك كند. ماندگي به جبران عقب

دهد كه نتايج تحقيق حاضر و تحقيقات ديگر نشان مي
هاي گروهي، صرفاً يك مقوله ورزش در تلويزيون و ديگر رسانه

هاي اخير نه است و جنسيت خاص مدنظر است. در سالمردا
شاهد موفقيت و پيروزي بين بانوان ورزشكار شهرستاني در 

هاي گري تيمالمللي در مقام قهرماني و مربي سطح ملي و بين
ايم و اين  ملي همچون رشته ورزشي مختلف ازجمله جودو بوده

ه ايجاب هاي استاني را به اين مقولضرورت توجه بيشتر رسانه
هاي  هاي استاني بلكه ديگر شبكه تنها شبكه  كند و نهمي

 در كم دستتبعيض جنسي  بخش  انيپاسراسري بايد 
هاي استاني علت  هاي ورزشي باشد. البته در شبكه  سازي برنامه

باشد و آن بيشتر به نداشتن گزارشگر و مجري ورزشي بانوان مي
بينيم هاي آقايان نيز ميشتهتنها در ورزش بانوان بلكه در ر  نه

هاي كه متأسفانه از شخصي كه هيچ اطالعاتي از وضعيت رشته
-مي عنوان كارشناس ورزشي استفاده ها ندارند به ورزشي استان

اين برداشت كه تا اندازه زيادي بانوان از  كنند. با پديدآوردن
اند و اين امر باعث كوچك شمردن صحنه ورزش غايب

ها درگيري زنان را در ورزش به تالش رسانهشود و هامي آن
كشانند. براي خروج از اين وضعيت و استفاده مطلوب مي حاشيه

ها و اتخاذ راهكارها اي، ناگزير از بازنگري در برنامهجايگاه رسانه
ها و راهبردهايي در جهت ايجاد تعامل هرچه بيشتر با رسانه

 هستيم.

شهرستاني، سهم آنان از باوجود تالش بسيار بانوان ورزشكار 
ها بسيار كم و  هاي گروهي استانكل خبرهاي ورزشي در رسانه

كه تالش ورزشكاران ما به گوش مردم  ناچيز است. پس هنگامي
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي
 1392زمستان ، 2سال اول، شماره 

توانيم انتظار داشته باشيم كه زنان ورزشكار رسد چگونه مينمي 
شهرستاني با انگيزه بيشتري تالش كرده و در سطح باالتري 

توجه به پوشش صفر درصدي بانوان در نمايش  با ظاهر شوند؟
مطالعات و  گرددكههاي استاني پيشنهاد ميهاي شبكه برنامه

و مشكالت پوشش ضعيف ورزش  حل موانع تحقيقاتي در زمينه
هاي تلويزيوني صورت بگيرد هاي جمعي و شبكهرسانه بانوان در

پرورش خبرنگاران و كارشناسان  و و همچنين به آموزش
زن در حوزه ورزش و رسانه پرداخت تا بهتر بتوانند  متخصص

-مشكالت و موانع سر راه عدم انعكاس ورزش بانوان در رسانه
هاي رسانه؛ وهاي محلي و ملي را بررسي و منعكس كنند

ها در گروهي نيز ترتيبي اتخاذ كنند تا به هركدام از ورزش

هاي ههاي خود سهم مناسبي تخصيص دهند بنابراين رسانبرنامه
محلي و استاني و ملي بايد با هدف ارتقاء سطح آگاهي و دانش 
بانوان نسبت به ورزش، افزايش سطح مهارت و بهبود عملكرد 
ورزشي بانوان شناسايي استعدادهاي ورزشي بانوان، افزايش 
حضور بانوان در مسابقات ورزشي و كسب مدال، ارتقاء بهبود 

رتقاء و بهبود عملكرد فني عملكرد فني مربيان ورزشي بانوان و ا
داوران بانوان تدوين كنند تا اختالف وضع موجود از بين برود و 
با تخصيص عادالنه امكانات ورزشي بين مردان و زنان و با در 

هاي مناسب براي كاهش اختالف و بهبود نظر گرفتن برنامه
 وضعيت موجود تالش كنند.
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Abstract 
The purpose of this study was to compare the sports television networks in terms of mind 
content, within emphasis on answering the question that the content to television programs, 
sporting status to what extent they reflect women's sports? And the difference between a 
network of women and gender in sports coverarge? Finally, a comprehensive picture of how 
to deal with women's sports the provincial network is achieved. Methods of descriptive 
strategies, content purpose of his application is running.The face of television sports 
programs, Lorestan, Tehran, Kermanshah and Central Provinces were in1391. Four provincial 
networks during as easonthana month and finally a week from 10.16.91 to 22.10.91were  
randomly selected and examined. According to data collected by the researcher coding sheet 
and coding was done according to the instruction. Based on the findings of the study, 57.9% 
of the programs you not have sex only in the context to sports news show program, The 
province of Lorestan with 16.8% men and province of Kermanshah with 23.2% of the 
exercise program, fitness program, without the gender you a rein the first place, And any of 
the provincial network sin their coverage of women's sports programs did not show. 
According to the results, we can conclude that a comprehensive and coordinated system of 
provincial television networks horizon national media coverage of women's sports programs 
do not use and the coverage of gender justice in the provincial television sports programs 
should be prioritized. 

Keyword: Women's sports, TV networks, Content analysis, Sport's media. 
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