
تلويزيوني استاني منتخب نسبت به  هايهاي ورزشي شبكهرويكرد برنامه

 پوشش ورزش بانوان
 

*ويسي حامد نظر
75F

1  
 
 

 )26/09/92تاريخ تصويب:  – 23/07/92(تاريخ دريافت: 
 
  

 چكيده
هاي تلويزيوني استاني منتخب نسبت به پوشش ورزش زنان پرداخته است و سعي شده هاي ورزشي شبكهمقاله حاضر به رويكرد برنامه

مورد بررسي قرار گيرد. روش  ها استانجامعي از شيوه پرداختن به ورزش بانوان و مقايسه آن با ورزش مردان در سيماي است تا تصوير 
-هاي ورزشي شبكهبرنامه باشد.هدف كاربردي مي ازنظرمسير اجرا، تحليل محتوا و  ازنظرازنظر استراتژي توصيفي، تحقيق در اين پژوهش 

 درمجموعتصادفي انتخاب و  صورت بهتهران، خوزستان، كردستان، سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي هاي تلويزيوني استاني منتخب 
در  شده پخشبرنامه ورزشي  327دهد، سهم بانوان از تعداد هاي هر شبكه به مدت سه هفته مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان ميبرنامه

هاي هاي ورزشي شبكهار ماه تحقيق هيچ پوشش اختصاصي ورزش بانوان در برنامهدر مدت چه ديگر عبارت بهمقابل مردان صفر است. 
 4/29جنسيت)  داري جانبدرصد و تركيبي (بدون  6/70هاي ورزشي مردان تلويزيوني استاني منتخب صورت نگرفته است. پوشش برنامه

اين  آمده دست بهه ورزش بانوان دارند؛ اما با توجه به نتايج گذاري در توسعهاي جمعي نقش تأثيردرصد را به خود اختصاص داده است. رسانه
يك رسانه محلي و  عنوان بهتلويزيون استاني  ويژه بههاي جمعي شود. استفاده بهينه از كاركردهاي رسانهايفا نمي درستي بهنقش به داليلي، 

 .رسد، براي اعتالي ورزش بانوان در سطح جامعه ضروري به نظر مياعتماد قابل
 هاي ورزشي.هاي تلويزيوني استاني، ورزش بانوان، برنامههاي جمعي، شبكهرسانه هاي كليدي:واژه

  
                                                             مقدمه

امروزه، با توجه به عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، تلويزيون 
هاي  كه تا اعماق اليهتبديل به اثرگذارترين رسانه شده است 

ها  )، به همين دليل نقش رسانه1385گيدنز،اجتماعي نفوذ دارد (
 انكارناپذيرتلويزيون در گسترش هر چه بيشتر ورزش  ويژه به

 رشد اخير هاي سال در كه هاي اجتماعيپديده از يكيباشد.  مي
 داده، قرار تأثير تحت را مردم آحاد و داشته چشمگيري

 مؤثري بسيار عامل جمعي هايزش است. رسانهور و بدني تربيت
 در كه روندمي به شمار اجتماعي هايارزش گيريشكل در

-مي آن در شده درج مطالب و هابرنامه محتواي بخش ورزشي،
كشور داشته  وضعيت بهبود و پيشرفت در بسزايي تأثير تواند

-هاي جمعي نقش مهمي در اطالع). رسانه1386كردي،باشد (
زنان، ورزش و  ويژه بهها نسبت به افراد گسترش ديدگاه رساني و

، پوشش رو ازاينكنند؛ در آينده ايفا مي ها آنميزان پيشرفت 
(بنياد  هاي ورزشي يك امر ضروري استفعاليتاي رسانه

76Fورزش زنان بريتانيا

يك هاي ورزشي بيش از  برنامه) 2006، 2
 و ل مي دهندتشكيتلويزيوني جهان را  هاي  كل برنامه پنجم 

  

 
هاي تلويزيوني،  برنامهقسمت   مستمرترين  ترين و پربيننده

هاي ورزشي و گزارش مسابقات بزرگ ورزشي هستند  بخش
تواند وضعيت ترين عواملي كه مي ). يكي از مهم1386شكراني،(

سازي در اين زمينه ورزش را در جامعه بهبود بخشد، فرهنگ
ترين ريات ورزشي از مهمهاي جمعي و نشاست كه نقش رسانه

-ويژگي به خاطر تلويزيوني ورزشآيد. به شمار مي عوامل آن
 اصالت و اعتبار و عمل سرعت آسان، دسترسي همچون هايي

 همين و كند پيدا مردم ميان در جدي حضوري توانست، آشكار،
 شد ورزش براي انبوه مخاطبان جلب و بيشتر اقبال موجب امر

قاسمي و كرد ( پسندعامه نشريات ي عمده رقيب را رسانه اين و
 تأثير در خصوص 1997سال  در كه ). پژوهشي1387همكاران،

 گرفت صورت "NBA" مسابقات بينندگان بر ايرسانه پوشش
نشان داد كه پخش تلويزيوني مسابقات محلي، حضور 

-كاهش مي مسابقاتهاي  ها و ميدان تماشاگران را در ورزشگاه
 موجب دوردست مناطق مسابقات ونيتلويزي پخش اما دهد

 ).1386قاسمي،(شود مي تلويزيون بينندگان افزايش
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هاي تلويزيوني استاني منتخب نسبت به پوشش ورزش بانوان هاي ورزشي شبكهرويكرد برنامه
 نظرويسي

 
قرار  هدف را جامعه مختلف هايبخش تلويزيوني، هايشبكه

 افزايش براى ابزارى عنوان به ورزش از اغلب ها آن .دهندمي
) و در اين ميان بانوان نيمي 1389اندرسون،(برند مي بهره مخاطبان
هاي ورزشي تلويزيوني را برنامه ويژه بههاي جمعي بين رسانهاز مخاط

اي زنان در عرصه ورزش در پوشش رسانه گيرند.در برمي
ورزشي از  هاي ميدانزنان به ورزش و حضور آنان در  مندي عالقه

بر  توجه قابلاهميت بسياري برخوردار است، رسانه، نفوذي قوي و 
دارد و بر اين اساس، ق ورزش پذيري زنان و دختران از طريجامعه

ها نقشي مركزي را در اين مينيستي معتقدند كه رسانهنويسندگان ف
كه در تقويت و ايجاد  در انعكاس تنها نهكنند؛ خصوص بازي مي

هاي نو درباره جنسيت (در اين نوشتار منظور از جنسيت، جنس ايده
ازي رسانه سبانوان است). اين گروه عقيده دارند كه توجه و برجسته

77F(كتز شودها، در مورد بانوان ديده نميدر خصوص ساير گروه

1 ،
1995(. 

 منظر سه از را تلويزيون رسانه، نظران صاحب تر،كلي نگاهى در 
 بعد سه دالگرن تعبير به يا منظر سه اين دهند.مي قرار مورد مطالعه

 شنيداري –اي از متون ديداريمنشور، شامل صنعت (توليد)، مجموعه
(مخاطبان) است فرهنگي –و نيز يك تجربه اجتماعي

 عنوان به توليد نظام يعنى اول رويكرد ). در اين تحقيق1380دالگرن،(
 اين شده از تالش گرفته (سطح سازماني) و قرار مدنظر اصلى رويكرد

 ورزش پوشش حوزه تلويزيون در ساختار نبايدهاي و بايدها منظر
هاي توليد يعني شبكه شرايط به توليد، بعد درواقعشود.  بررسى

فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تكنولوژيكي و اقتصادي كه امكان 
78F(اوالندكنند، اشاره دارد تولدي محتواي تلويزيون را فراهم مي

2 ،
 درگرو جمعى، هايرسانه يدرباره بحث هرگونه امروزه ).2000

محتواي  و حضور به عميقى نحو به ما است كه نكته اين پذيرش
79Fوو). 1392قاسمي و همكاران،هستيم ( وابسته ها آن

 بيان )2008( 3
-سطح روي مي سه در ايرسانه –ورزشى توليدات تحليل كه كندمي

 دهد:

80Fگسترده سطح -1

 و ورزش صنعت بر روي عمده طور به كه 4
 .متمركز است متقابل رسانه وابستگى

81Fسازماني سطح -2

 و نقد مورد ورزشى هايرسانه توليدات كه 5
 گيرد.محتوا قرار مي تحليل

                                                           
1. Katz 
2. Holand 
3. Wu 
4. The Macro Level  
5. The Organisational Level  

82Fفردى سطح -3

-جذابيت و خصوصيات ارتباطات، ها،عادت كه 6
83F(لوئيس گي گيرددر متون، مورد بررسي قرار مي ايجادشدههاي 

7 ،
2009.( 

تحقيقات زيادي در حوزه رسانه و ورزش انجام گرفته كه نتايج 
هاي جمعي در پوشش آن حاكي از وجود رويكرد متفاوت رسانه

همكاران  و مشهدى مهدويان كه تحقيقى ش بانوان است. درورز
 راديو، نقش مطلوب و وضعيت موجود مقايسه عنوان ) با1391(

 انجام نظران صاحبديدگاه  از بانوان ورزش در مطبوعات و تلويزيون
 هايمطلوب رسانه و موجود وضع بين دهدمي نشان نتايج دادند،
وجود  معنادارى تفاوت هامودنيآز بانوان از ديدگاه ورزش در جمعي

 بانوان ورزش توسعه در زيادى نقش جمعي هايرسانه دارد. يعنى
  .شودنمي ايفا درستي به داليلى به اين نقش و دارند

) با ارائه تحقيق خود در با عنوان تحليل 1390كرمي و همكاران (
هاي تلويزيوني سراسري كشور با هاي ورزشي شبكهمحتواي برنامه

كرد ورزش بانوان، به اين نتيجه رسيدند كه سهم بانوان از روي
 3/84درصد و در مقابل براي آقايان  3/3 ها برنامهنمايش  زمان مدت

رشته ورزشي در  44و آقايان در  23باشد، بانوان در درصد مي
 گونه هيچاند. طي اجراي اين تحقيق شده تلويزيون نمايش داده

ر بانوان نمايش داده نشده است. كشك مسابقه ورزشي زنده مربوط به
 هايمؤلفه رابطه) در تحقيقي تحت عنوان 1390و همكاران (

 مطبوعات جنسيتي در گرايش با ورزشي هاياخبار و گزارش مديريت
 هايمؤلفه به توجه با جنسيتي گرايش ورزشي، به بررسي ميزان

 يورزش هايروزنامه بانوان در ورزش هايگزارش و اخبار مديريت
 مؤيد تحقيق هاي). يافته1390كشكر و همكاران،كشور پرداختند (

 در اخبار مديريت هايمؤلفه از يك هر در ورزشكار بانوان اندك سهم
 .بود مردان با مقايسه در تحقيق اين موردنظر هاي ورزشيروزنامه

-) در رساله دكتري خود با عنوان بررسي نقش رسانه1386قاسمي (
ها به ورزش بانوان ه ورزش تأكيد دارد كه رسانههاي ورزشي در توسع

هاي ديگر توجه بسيار كمي داشته است. ايشان به در مقايسه با رشته
بين وضع موجود و وضع  يادشدهاين نتيجه رسيدند كه در موردهاي 

 وجود دارد. ها رسانهدر  توجهي قابلمطلوب اختالف 

84Fو كوكيميسنر 

 تلويزيون در جنسيتي پوشش بررسي در )2010( 8
 در ويژه، هاينمايش و اخبار( 1989 – 2009 هايسال بين تلويزيون

 ESPN و KABC, KCBS, KNBC هاي،شبكه
sportcenter( زنان پوشش طوركلي به كه نديافت دست نتايج اين به 

 3/96 مردان به مربوط هايورزش. باشدمي هميشه از كمتر ورزشكار
                                                           

6. The individual Level  
7. Louise Gee 
8. Messner & Cooky  
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 مديريت ارتباطات در رسانه هاي ورزشي 

 1392مستان ز، 2سال اول، شماره 
-ورزش كه رصورتيد داد، اختصاص خود به را پخش زمان درصد كل

85Fدرصد بود. بورك 6/1 زنان به مربوط هاي

) در تحقيقي كه 2007( 1
در رابطه با زنان، ورزش و رسانه صورت داد به اين نتيجه رسيد كه 
در بخش پوشش خبري تلويزيون از زنان و آقايان، مردان ميانگين 

 كه درصورتيدرصد دريافت كردند  80پوشش تلويزيوني بيشتر از 
). در 18درصد بود ( 10پوشش تصويري ورزش زنان كمتر از ميانگين 

86F، سازمان ورزشي زنان انگليسازجملهساير تحقيقات 

2 )2006 ،(
87Fدانكن

88F) و بلينگز2005)، هوم (2005و همكاران ( 3

89Fو استمن 4

5 
 ويژه بههاي ورزشي ) نيز به اين نتيجه رسيدند كه در رسانه2002(

اي ميان وازن و عادالنههاي ورزشي تلويزيوني پوشش متبرنامه
ورزش مردان و زنان وجود ندارد و همواره ورزش زنان و انعكاس 

 .توجهي قرار گرفته استهاي مربوط به اين قشر مورد بيفعاليت

هاي جمعي كشورمان، هاي موجود در ميان رسانهيكي از ظرفيت
 عنوان بههاي تلويزيوني استاني ها از وجود شبكهبرخورداري استان

اين  تعداد، حال حاضرر داست.  دسترس قابلك رسانه محلي و ي
 در حالاستاني يك شبكه استاني  هر به حدي رسيده كه در هاشبكه

 به توجه هاي تلويزيوني استانيهدف از ايجاد شبكه فعاليت است.
-مي منطقه در فرهنگ زبان، آداب، رسوم و احياي و ها فرهنگ خرده

هاي هايي كه در بخشتوجه به شاخصهاي استاني با باشد. شبكه
هاي باالي مختلف علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي دارند، ظرفيت

منطقه خود را به تصوير كشيده و ضمن آشنا ساختن مردم ايران با 
هاي مختلف ايراني ها، ارتباط الزم را با اقوام و فرهنگاين ظرفيت
 انتقال و سرعت فراگيري بر ها عالوهسازند. اين شبكهبرقرار مي
 حجم و مخاطب با بيشتر تعامل هايويژگي از مخاطبان به اطالعات

 باشندمي برخوردار دسترسي سهولت و دسترسي قابل بيشتر اطالعات
 عنوان به منطقهها موجب گرديده تا در ميان مردم آن و اين ويژگي

 به شمار آيد. اطمينان قابلرساني و يك پايگاه مهم اطالع

هاي تلويزيوني استاني و هاي شبكهر گرفتن قابليتبا در نظ
ي ورزش و توانند در حوزهاعتماد و نزديكي مخاطبين به آن، مي

 جريانهاي مختلف ورزشي با طراحي خوب انعكاس فعاليت رشته
گردد اين است مي كنند. لذا در همين راستا سؤاالتي كه مطرح سازي

هاي ورزشي منطقه اليتتوليد و پخش فع ازلحاظها كه اين شبكه
دارند؟ همچنين، رويكرد اين  تحت پوشش در چه وضعيتي قرار

 به پوشش ورزش بانوان چگونه است؟ها نسبت برنامه

                                                           
1. Borce 
2. Womens Sports Founation UK  
3. Duncan  
4. Bilings 
5. Eastman 

 تحقيق روش

مسير  ازنظراستراتژي توصيفي،  ازنظرتحقيق در اين پژوهش، 
-باشد. به لحاظ جمعهدف كاربردي مي ازنظراجرا، تحليل محتوا و 

-رويكرد زماني حال ازنظراي) و روش اسنادي (كتابخانهها آوري داده
به بررسي  كه ؛باشددوره زماني مقطعي مي ازنظرنگر، همچنين 

پرداخته شد. در اين  هاي ورزشي تلويزيونتحليلي برنامه-توصيفي
 پژوهش، از ميان پنج شبكه تلويزيوني استاني تهران، خوزستان،

يك شبكه را  ن رضوي،كردستان، سيستان و بلوچستان و خراسا
ها به مدت يك هفته هاي ورزشي اين شبكهانتخاب و سپس برنامه

هفته قبل انتخاب  اي كه درضبط شد و سپس در هفته بعد، شبكه
مانده، از ميان چهار شبكه باقي درنتيجهشده بود، كنار گذاشته شده و 

هاي ورزشي آن يك شبكه انتخاب و به مدت يك هفته ضبط برنامه
هاي ه ادامه پيدا كرد؛ تا جايي كه در دوره اول، تمام شبكهشبك

پنج  ازاينكه پسانتخاب شدند.  بار يك تصادفي طور بهاستاني منتخب 
مداوم انتخاب شدند، در دوره بعد (دوره دوم) نيز  صورت بهشبكه 

هر  اينكهتا  هفته است) 5همين كار ادامه يافت (هر دوره شامل 
طي اين مدت در سه دوره زماني سه بار  شبكه تلويزيوني استاني

 انتخاب شدند.

هاي ورزشي هر شبكه، در مدت سه هفته تمام شماري برنامه 
از پنج شبكه مورد  شده پخشبرنامه  327(نمونه)  درمجموعشد و 

هاي اسنادي و پژوهش از شيوه در اين بررسي و تحليل قرار گرفت.
-هاي ورزشي شبكهمههاي مختلف برنااي (بازبيني قسمتمشاهده

ها و سپس تحليل ارائه داده منظور بههاي تلويزيوني استاني منتخب) 
و اهداف پژوهش، برگه  استفاده شده است. با توجه به پيشينه ها آن

روايي صوري و محتوايي، بين  تعيينكدگذاري تنظيم گرديد و جهت 
و چند نفر از كارشناسان حوزه رسانه و مديريت ورزشي توزيع شد 

، نكات مبهم و داراي اشكال ها آنضمن دريافت نظرات اصالحي 
گذاري در اين تحقيق از ضريب  برگهرفع گرديد. براي برآورد عينيت 

90Fكاپا

 % بود.93بدست آمده برابر با ميانگين  درنهايتاستفاده شد كه  6

 ي تحقيقهايافته

شود شبكه تلويزيوني مشاهده مي 1كه در شكل  طور همان
درصد در  7/25برنامه ورزشي و آماري معادل  84ردستان با استاني ك

-فراواني پخش برنامه ورزشي نسبت به ساير شبكه ازنظرجايگاه اول 
تان و بلوچستان نيز سهاي استاني قرار گرفته است. شبكه استاني سي

 برنامه ورزشي در رتبه آخر قرار گرفته است. 51با 

                                                           
6. kappa 
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 هاي تلويزيوني استاني منتخب.ورزشي در شبكههاي : فراواني پخش برنامه1شكل 

 
دهد، در مدت زماني چهار ماه نشان مي 1كه جدول  طور همان

هاي تلويزيوني استاني هيچ نوع پوشش اختصاصي تحقيق، شبكه
اند و بيشترين پوشش هاي ورزشي نداشتهورزش بانوان را در برنامه

نسيت (آقايان و مربوط به ورزش آقايان و يا تركيبي از هر دو ج

درصد در  30/19شبكه استاني خوزستان با بانوان) بوده است. 
ها قرار گرفته و خصوص پوشش ورزش آقايان، باالتر از ساير شبكه

درصد در رتبه دوم و شبكه تهران نيز با  50/16شبكه كردستان با 
 درصد در رتبه سوم قرار دارد. 70/14

 
 جنسيت. ازنظرهاي ورزشي محتواي برنامهمتغير فراواني  عيتجم: توزيع فراواني مطلق و 1جدول 

 كل بدون تأكيد بر جنسيت آقايان دسته 
 66 18 48 فراواني تهران

%7/14 درصد فراواني  5/5%  2/20%  

 66 3 63 فراواني خوزستان
%3/19 درصد فراواني  9%  2/20%  

 84 30 54 فراواني كردستان
%5/16 درصد فراواني  2/9%  7/25%  

سيستان و 
 بلوچستان

 51 15 36 فراواني
%11 درصد فراواني  6/4%  6/15%  

خراسان 
 رضوي

 60 30 30 فراواني
%2/9 درصد فراواني  2/9%  3/18%  

 327 96 231 فراواني كل
%6/70 درصد فراواني  4/29%  100%  

 
دو در شود نتايج آزمون كايمشاهده مي 2كه جدول  طور همان

  يمحتوا نيببنابراين  ؛است 02/0برابر با  p≥05/0 سطح معناداري

 
منتخب بر اساس  ياستان يونيزيتلو يهاشبكه يورزش يهابرنامه

 داري وجود دارد.تفاوت معني جنسيت ازنظرمحتواي برنامه ورزشي 
 

 دو.: نتايج آزمون كاي2جدول 
 pارزش  درجه آزادي دوميزان آماره كاي

23/11 4 02/0 
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 گيرييجهبحث و نت

پذيري زنان و دختران از طريق ورزش رسانه نفوذي قوي بر جامعه
ي نمايش زنان دارد. به همين دليل اهميت دارد كه ما بر نحوه

اي ها توجه داشته و حساس باشيم. پوشش رسانهورزشكار در رسانه
شود مناسب زنان ورزشكار موجب جذب دختران جوان به ورزش مي

شود كه ورزش محل مناسبي براي حضور زنان مي و مانع از اين فكر
شود تا مردم از اي كم زنان موجب مينيست. برعكس پوشش رسانه

خبر در ورزش بي ها آنرويدادهاي ورزشي زنان و نيز دستاوردهاي 
شود و براي ورزش بمانند؛ نقش مثبت زنان نزد همه شناخته نمي

ين بسيار مهم است كه شود. لذا ازنان اسپانسرهاي مناسب يافت نمي
تعداد اخبار و تصاوير مربوط به زنان ورزشكار و ورزش  تنها نهها رسانه

هاي ورزش زنان يعني زنان زنان را افزايش دهند، بلكه به اقليت
 و نژادهاي مختلف نيز توجه كنند. سال  كهنمعلول، زنان 

هاي ورزشي توجهي كامل برنامهنتايج اين تحقيق حاكي از بي
هاي تلويزيوني استاني منتخب به ورزش بانوان و عدم پوشش هشبك

ي ورزشي آقايان ها برنامهباشد. پوشش ورزش اين قشر از جامعه مي
درصد مجموع اين  6/70هاي تلويزيوني استاني منتخب در شبكه

درصد نيز بدون تأكيد  4/29ها را به خود اختصاص داده و برنامه
زماني تحقيق هيچ پوششي از ورزش اما در مدت  ؛جنسيت بوده است

هاي اخير بسياري از بانوان مشاهده نشد و برابر صفر بود. در سال
-ها را در اين زمينه بررسي كردهپژوهشگران و محققين نقش رسانه

اند. ورزش با سياست، اقتصاد، فرهنگ و جنسيت در آميخته است و 
اي) رسانه ارتباط بين رويدادهاي ورزشي و پخش تلويزيوني (پوشش

اي هاي ورزشي و پخش رسانهاست. هريك از حوزه دوجانبهامري 
 ).1386قاسمي،آن، وابستگي و تأثيرات متقابلي بر يكديگر دارند (

نتايج تحقيقات گذشته نيز حاكي از پوشش غير يكسان ورزش 
 )2010ميسنر و كوكي (باشد. بانوان نسبت به مردان مي

-2009 هاييزيون بين سالدر بررسي پوشش جنسيتي در تلو
، پوشش زنان ورزشكار طوركلي بهبه اين نتيجه دست يافت كه  1989

درصد كل  3/96هاي مربوط به مردان كمتر از هميشه است. ورزش
هاي ورزش كه درصورتيدهد زمان پخش را به خود اختصاص مي

درصد  1/2جنسيت  داري جانبدرصد و بدون  6/1مربوط به زنان 
91Fكند. نتايج تحقيق دلورمدريافت مي ها راپوشش

92Fرائول و 1

) و 2009( 2
دهد، زماني كه بانوان ورزشكار عملكرد مناسب ) نشان مي2008وو (

) در غير يكساناي غير متجانسي (و خوبي دارند، پوشش رسانه
 و مهدويان مشهدى كه تحقيقى در كنند.مقايسه با مردان دريافت مي

 نقش مطلوب و وضعيت موجود يسهمقا عنوان ) با1391همكاران (
                                                           

1. Delorme  
2. Raul  

 نظران صاحبديدگاه  از بانوان ورزش در مطبوعات و تلويزيون راديو،
مطلوب  و موجود وضع به اين نتيجه رسيدند كه بين دادند، انجام
 ها تفاوتآزمودنى بانوان از ديدگاه ورزش در هاي جمعيرسانه

 توسعه رد زيادى نقش جمعي هايرسانه وجود دارد. يعنى معنادارى
شود. ايفا نمي درستي به داليلى به اين نقش و دارند بانوان ورزش

 ازجملهنتايج اين پژوهش و تحقيقات گذشته در تحقيقات ديگري 
 )، 1388)، صديقي (1389)، عليزاده (1390تحقيقات قاسمي (

)، مرادعلي 1385)، رضايي (1385)، تجاري (1387بارفروش (
بيلينگز  و )2006ن ورزشي انگليس ()، سازما2007)، بورك (1384(
 ) به اثبات رسيده است.2005(

توان اشاره كرد. توسعه به داليل زيادي براي اين همخواني مي
ترين داليل عدم تواند از اصلينيافتگي ورزش بانوان در كشورمان مي

هاي ورزشي باشد. پوشش يا كم برخورداري از پوشش در رسانه
مان با توجه به داشتن مجوز حضور در جامعه ورزشي بانوان كشور

هاي المللي با پوشش اسالمي و فراهم شدن زمينههاي بينرقابت
هاي جهاني باز هم به نتايج قابل قبولي همكاري از طرف فدراسيون

اند. صوري بودن اظهارات هاي تيمي دست پيدا نكردهدر رشته ويژه به
هاي نوان در برنامهمسئوالن ورزش كشور در توجه ويژه به ورزش با

ها و اولويت قرار دادن ورزش خود و غيرعملياتي كردن اين برنامه
هاي عملياتي سازمان تحت مسئوليت موجب كاهش آقايان در برنامه

هاي ورزش بانوان هاي ورزشي به انعكاس فعاليتميل و رغبت رسانه
نبود مقررات و دستورالعمل مدون و  هرچنددر كشور شده است. 

اي اي اين قشر از جامعه و سليقهي در خصوص پوشش رسانهمشخص
سازان ورزشي رسانه ملي نيز خود يكي از عمل كردن مديران و برنامه

گردد. اختصاص عدد داليل وجود اين آمار و ارقام پايين محسوب مي
-اختصاصي) در نمودار يافته صورت بهبه ورزش بانوان (البته  "صفر"

توجه نكردن  منزله بهويزيوني استاني هاي تلهاي آماري شبكه
هاي مرزي به استان خصوص بهي كشور ها استانمديران ورزشي 

ورزشي در كنار  باتجربهورزش بانوان و نبود كارشناسان ماهر و 
اي عمل سليقه هرچندباشد. مي مدرسان دانشگاهي در اين مناطق

انوان و هاي ورزشي بها در انعكاس فعاليتكردن مديران اين شبكه
عوامل عدم  ازجملهتواند هاي تلويزيوني ميحضور آنان در برنامه

 پوشش باشد.
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Abstract 
This study was descriptive in terms of research strategy, the execution path, and the purpose 
of content analysis. Television sports programs in selected provinces of Tehran, Khuzestan, 
Kurdistan, Sistan and Baluchestan, Khorasane Razavi were randomly selected and a total of 
three weeks each network application has been investigated. The results showed that the 
proportion of women versus men played sports program number 327 is zero. In other words, 
the four-month investigation no specific women's sport coverage in television sports programs 
in selected provinces has been done. Men's sports coverage 70.6 percent mix (gender neutral) 
29.4 percent is accounted for. The mass media's role in influencing the development of 
women's sport, but according to the results of these reasons, it is not playing correctly. 
Efficient use of mass media, especially television, provincial functions as a trusted local 
media to promote women's sport at the community level seems necessary. 

Keywords: Media, Provincial television networks, Women's sport, Sport programs. 
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