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 چکيده

 ازجمله كه اندبوده مواجه زیادي اجتماعی مشکالت و مسائل با دیرباز از زنان

 ممنوعیت یا ورزشی انجام فعالیت براي امکان و فقدان فرصت به توانمی

جامعه،  در فرهنگی نادرست دور، باورهاي چنداننه تاریخی در آن به پرداختن
 حامیانتمایل  زنان، عدم ورزش خبري پوشش خصوص در هارسانه تبعیض

 ورزش اهمیت به توجه كرد؛ همچنین با اشاره غیره و زنان ورزش از مالی

عدم  نیز و سیاسی و جسمانی، روحی، اجتماعی مختلف هايجنبه از زنان
جامعه، پژوهش حاضر به  مهم قشر این میان در ورزش یافتگیگسترش

سلمان مدیدگاه زنان ایرانی نسبت به شركت زنان بررسی تأثیر نقش رسانه بر 
در مسابقات المپیک و جهانی پرداخته است. در این پژوهش روش تحقیق از 
نوع راهبرد تحقیقی گروه كانونی و ابزار آن مصاحبه است كه به صورت 

نفر از دانشجویان  06میدانی انجام شده است، نمونه آماري این پژوهش تعداد 
شگاه رازي اي دانتربیت بدنی دختر مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتر

هاي تحقیق گیري تصادفی ساده انتخاب شدند. یافتهبودند كه به صورت نمونه
نشان داد كه زنان ایرانی با تماشاي مسابقات و حضور ورزشکاران زن در 
مسابقات در هرسطحی باشد به خصوص در سطح جهانی و المپیک احساس 

دلسردي و ناراحتی  غرور و خوشحالی دارند و باخت در این مسابقات باعث
اي حضور زنان ها نشان داد كه بازتاب رسانهشود. همچنین یافتهها نمیآن

اعث شود و بدر مسابقات به نوعی باعث پیشرفت ورزش بانوان در كشور می
 شود.تبلیغ براي ورزش زنان مسلمان می

سابقات المپیک و      : های کليدیواژه سلمان، م سانه، زنان ایرانی، زنان م ر
 جهانی

 

 
 

Abstract 
Women have long been faced with many social problems 

for along time ago such as: lack of opportunity and 

possibility for exercise or prohibitions of do it on time, 

incorrect Cultural beliefs in society, discrimination on 

the  media coverage of women's sports , Sponsors 

reluctance of women's sport and etc. Also, given the 

importance of exercise for women of different aspects of 

physical, mental, social and political and also, not 

expanding sports among this important group of society, 

The present study has paid the role of media on the 

Iranian women,s attitudes to participation of Muslim 

women in the Olympics and world competition. In this 

study, the research methodology is the type of research  

strategy of  the focus group interview. the tool is an 

interview that has been done in the fieldwork. The 

statistical sample this study included  Physical 

Education students female undergraduate, graduate and 

postgraduate students at Razi University who were 

selected by simple random sampling. The results showed 

that Iranian women are very proud to watch the matches 

and the presence of athletes in the tournament. Especially 

at the global and Olympic levels, and their loss in these 

competitions will not daisappoint them. The results also 

showed that media coverage of womens participation in 

the competition in some ways, women's sports are 

progressing in the country and this lead to propaganda of 

the sport of muslim women. 

 Keywords: Media, Iranian Women, Muslim Women, 

Olympic Games and World
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 مقدمه
اند. بوده مواجه زیادي اجتماعی و مشکالت مسائل با دیرباز از زنان
 به ورزش پرداختن امکان و مشکالت، فقدان فرصت این از یکی

 زنان گذشته ورزش با مقایسه در. است دور چندان نه تاریخی در

 تبعیض عدم قانون تصویب مانند است؛ داشته خوبی هايپیشرفت

 زنان تعداد آمریکا، افزایش در آموزشی هايدر برنامه مرد و زن

 مختف، افزایش ورزشی كشورهاي هايسازمان در گیرنده تصمیم

 بعضی از در زنان زنان، برتري ورزش به مربوط هايبودجه

 زنان ورزشی رویدادهاي و قراردادها افزایش ورزشی و هايرشته

 به كلی (. نگاهی033: 0390ها )منظمی و همکاران، شركت با

 شده است، نشان انجام زنان ورزش دربارۀ كه هاییپژوهش سابقه

 به و شناسی بودهجامعه حیطه در هاپژوهش این اكثر كه دهدمی

 رتباطخانواده، ا در زنان نقش با آن ارتباط از دریچه زنان ورزش

هاي خاص اجتماعی آن شناسیآسیب و مسائل و جامعه با آنان
ت ساالر اسشود. اما با توجه به اینکه جهان ورزش مردنگریسته می

هایی از جمله خصوص زنان مسلمان اغلب با چالش و زنان، به
ت ها، نگرش مردان نسبنگرش روانی اجتماعی نسبت به فعالیت آن

نابرابري جنسیتی شركت در ورزش در  به فعالیت ورزشی بانوان،
هاي ورزشی و بعضی جوامع، موانع موجود حضور زنان در فعالیت

هاي ها در بعضی رشتهحتی نگرش خود زنان نسبت به پوشش آن
، 0شوند )گاراتخاص مانند دو و میدانی، شنا و غیره مواجه می

 يها(. در این تحقیق ما با آن دسته از مسائل و نگرش00: 0969
هاي دینی به پردازیم. باورها و ارزشروي زنان مسلمان میپیش

د، در بخشساختار و سبک زندگی بسیاري از زنان مسلمان معنا می
واقع اسالم سالمتی و تناسب اندام را ترویج و هم مردان و هم زنان 

هاي بدنی براي حفظ شیوه زندگی سالم را به شركت در فعالیت
هاي مذهبی بر چگونگی عضی از جنبهكند، هرچند بتشویق می

اطر خگذارد. براي مثال زنان مسلمان بههاي ورزشی اثر میفعالیت
پیروي از اعتقاداتشان و با در نظر گرفتن محیط ورزشی و پوشش 

هاي ورزشی مختلط  توانند در برخی از رشتهخاص آن رشته نمی
یا  وهاي غلط مذهبی شركت كنند. همچنین با توجه به برداشت

عدم آگاهی و نه به دلیل عدم توانایی زنان، از حضور بسیاري از 
زنان مسلمان در ورزش جلوگیري شده است. بسیاري از زنان با 

ها در ورزش با تبعیض همراه است یا با درک اینکه شركت آن
دهندگان خدمات در رابطه با  نیازهاي فرهنگی و نگرش منفی ارائه

كنند از حضور در ورزش خودداري میشوند شان مواجه میدینی
 (.466: 6106، 6)سلمنت و همکاران
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در حال حاضر اطالعات آماري كمی در دسترس است كه 
. هاي مختلف مذهبی باشددهنده مشاركت فعالیت بدنی گروهنشان

دلیل هها اغلب ببا توجه به نرخ مشاركت مسلمانان، مشاركت قومیت
درصد مردم  91یشتر است. بالغ بر آگاهی و نزدیکی اعتقاداتشان ب

پاكستان و بنگالدش مسلمان هستند، بدیهی است كه مردم از دیگر 
هاي قومیتی از اسالم پیروي كنند. در میان این جوامع شركت اقلیت
درصد از  0623هاي قومی كمتر از میانگین ملی است. تنها اقلیت

تی و از سالمكنند زنان آسیایی به اندازه كافی در هفته ورزش می
درصد  0626برند كه این آمار در مقایسه با حاصل از ورزش سود می

زنان سفید پوست اروپایی بسیار كمتر است. این آمار به وضوح نشان 
دهد كه نیاز به مداخالت خاص براي توسعه اختصاصی ورزش می

هایی براي شركت در زنان مسلمان براي اینکه آنها نیز فرصت
 دست آوردن مزایايبدنی داشته باشند، و نیز بهورزش و فعالیت 

( . میزان پایین 33: 0361پرداختن به ورزش ضروري است )دارابی، 
در  دنبال دارد،مشاركت به ناچار پیامدهاي منفی براي سالمت را به
سطح  6114همین راستا سازمان بهداشت انگلستان در سال 

 .ی گزارش كرده استهاي قومبیشتري از بیماري را در میان اقلیت
مشاركت در ورزش یک اقدام پیشگیرانه بسیار عالی براي بسیاري 

و  تواند نقش مهمی را در درمانهاست و همچنین میاز بیماري
 .ایفا كند سالمتی

گسترش تغییرات در عادات مشاركت در سنین پایین و جذب  
دختران با لذت بردن از تجارب ورزشی براي اطمینان از شركت 

دهندگان خدمات ها در بزرگسالی بسیار مهم است. همچنین ارائهآن
عنوان مکانیسمی براي ارتقاي نیز باید استفاده از ورزش را به

: 6103پور و همکاران، بگیرند )حمیدهسالمت در جوامع در نظر 
30.) 

با توجه به اهمیت مطالب گفته شده تحقیقات زیادي در مورد 
ها هاي موجود در مورد آنو نگرش شركت زنان مسلمان به ورزش

گذاران توجه محققان، سیاستانجام نشده است. با وجود تالش قابل
؛ ورزش 6110، 3و نایک سال اخیر )یست 63و پزشکان در 

( به این نتیجه رسیدند كه 6113، ورزش اسکاتلند، 6116انگلستان 
مشاركت دختران در ورزش و فعالیت بدنی در زیر سطح مطلوب 

 ی مانده است. باق

در  دهد كه دختران همچنانما نشان می بهمجموع آمار در 
هاي به فعالیت و شركت در فعالیت كمتر از پسران تر وسطح پایین

مثالً سازمان بهداشت انگلستان در سال  .پردازندمیبدنی و ورزش 
 -6درصد پسران  36درصد دختران و  64اعالم كرد كه تنها  6116

دقیقه در روز به ورزش و  31ح توصیه شده یعنی ساله در سط 03
تیجه توان به این نپردازند. با مشاهده این ارقام میفعالیت بدنی می

3 .Yst & Nike 
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رسید كه یک الگوي كاهش مشاركت در دختران با افزایش سن، 
 (.47: 6106، 0ویژه در سنین نوجوانی وجود دارد )بلوتربه

سه ورزش ( در مؤس6100، )6ادواردسن كارلوت و همکاران
درک نگرش روانی اجتماعی »جوانان در پژوهشی تحت عنوان 

كه در دو مرحله بر « نسبت به ورزش و فعالیت بدنی در دختران
آموزان در بریتانیا انجام دادند به نفر از جوانان و دانش 0317روي 

این نتایج دست پیدا كردند كه از جمله عوامل تأثیرگذار مشاركت 
شناختی و هاي جمیتعالیت بدنی، ویژگیدختران در ورزش و ف

بدنی و ورزش و فعالیت ساختار خانواده، آنچه جوانان در مورد تربیت
كنند، حمایت اجتماعی از فعالیت بدنی از قبیل فیزیکی فکر می

ه اي كحمایت از معلمان، دوستان، والدین و اعضاي خانواده، منطقه
 شد.باكنند و غیره میجوانان در آن زندگی می

نگرش پسران »در تحقیقی با عنوان  3وي اینجهو  و سلینا خو
 09نفر از دانشجویان  43كه بر روي « دانشجو به ورزش دختران

ساله دانشگاه تکنولوژي مارا و دانشگاه ماالیا انجام دادند به  33تا 
درصد( با  90دهندگان )بیش از این نتایج رسیدند كه اكثریت پاسخ

در ورزش موافق هستند. همچنین شركت كردن دختران 
دانشجویان معتقد بودند كه ورزش براي زنان بسیار مهم است و 

ها باید براي شركت در فعالیت ورزشی تشویق و حمایت شوند. آن
از نظر وضعیت تأهل نیز، مردان متأهل اعتقاد داشتند كه تشویق 

ها زنان به شركت در ورزش و فعالیت بدنی باید در اولویت برنامه
ت ها برابري را رعایهاي آنها نیز باید در پوشش برنامهباشد و رسانه

 كنند.
( در تحقیقی طولی با عنوان 6100، )4مارنی براون و همکاران

براي  هاییآموزان دبیرستانی نسبت به ارائه فرصتنگرش دانش»
كه بر روي مدارس چند نژادي « مشاركت دختران در ورزش

سپانیایی، سفیدپوستان، سیاه پوستان( و )آسیایی، آمریکایی، ا
همچنین مدارس كاتولیک و سکوالر و بسیاري از مدارس شهري 

ها و روستایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه بین ارائه فرصت
و افزایش مشاركت دختران در ورزش و فعالیت بدنی ارتباط مثبت 

اركت دختران ها، مشوجود دارد، به عبارت دیگر با افزایش فرصت
ها نشان داد كه در یابد. همچنین یافتهدر ورزش نیز افزایش می

صورت وجود حمایت اجتماعی از دختران، مشاركت آنها در 
 طور قابل توجهی بیشتر است.هاي ورزشی از پسران  بهفعالیت

( در پژوهش كیفی خود با عنوان 6106، )3برایان كریستفر بولتر
كه  «شی نسبت به پوشش زنان ورزشکارنگرش زنان خبرنگار ورز»

بر روي زنان دانشجو در دانشگاه تکزاس انجام داد به این نتیجه 
رسید كه خبرنگاران ورزشی نیز با مرور كلی ورزش زنان معتقد 
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بودند كه فراهم آوردن پوشش ورزشی مناسب براي زنان در 
 مشاركت بانوان در ورزش و فعالیت بدنی مؤثر است.

با شركت كشورهاي  6103مایشی كه در سال همچنین در ه
زنان و برابري جنسیتی در »صاحب نام جهان در چین با عنوان 

هاي هاي بزرگ و پیشرفتبرگزار شد ضمن ارائه موفقیت« ورزش
دست آمده توسط ورزشکاران زن در مسابقات جهانی و المپیک به

را  ینتایج مختلفی از مزایاي شركت زنان در ورزش و فعالیت بدن
 پردازیم.عنوان كردند كه به چند نمونه آن می

ها نشان داد كه اگرچه بسیاري از تحقیقات و تحقیقات آن
هاي بالینی و مطالعات اپیدمولوژیک، سالمت جسمانی زنان آزمایش

هاي ورزشی ثابت كرده است با این حال را با شركت در فعالیت
در فعالیت بدنی دهد كه مشاركت زنان اطالعات موجود نشان می

و ورزش خواص درمانی و منافع بهداشتی زیادي را به دنبال دارد. 
از نتایج دیگر این همایش این بود كه مشاركت در ورزش و   فعالیت 

درصد مرگ و  31هاي غیرمسري كه بدنی از بسیاري از بیماري
 كند.هاست جلوگیري میخاطر آنمیر جهان به

ی درباره ورزش زنان و در داخل كشور تحقیقات اندك
ها انجام شده است. از جمله این هاي موجود نسبت به آننگرش

(  با عنوان 0366توان به پژوهش احسانی و همکاران )تحقیقات می
« اي در رشد و گسترش ورزش زنان مسلماننقش ورزش حرفه »

نظران و مدیران ورزشی زن فعال در وزارت كه بر روي صاحب
ها، آموزش و پرورش و ها، دانشگاهفدراسیون ورزش و جوانان،

هاي پژوهش حاكی هاي ورزشی انجام داد، اشاره كرد. یافتهباشگاه
اي زنان مسلمان در افزایش نقش ورزش حرفه»از آن بود كه 

اي در تشویق زنان نقش ورزش حرفه»، «مربیان زن مسلمان
حکام اي در استنقش ورزش حرفه»، «مسلمان به ورزش قهرمانی

ش ترین تأثیرات ورزاز جمله مهم« اسالمیپیوند دوستی كشورهاي 
 اي بر گسترش ورزش زنان مسلمان بود.حرفه

تحلیل »( در تحقیق خود با عنوان 0390كرمی و همکاران )
هاي تلویزیونی كشور با رویکرد هاي ورزشی شبکهمحتواي برنامه

 بانوان از مدت زمانبه این نتیجه رسیدند كه سهم «  ورزش بانوان
باشد، می 6423درصد و در مقابل براي آقایان  323ها نمایش برنامه

اند، رشته ورزشی نمایش داده شده 44و آقایان در  63بانوان در 
همچنین مؤلفه قهرمانی با بیشترین مدت زمان نمایش رتبه اول و 

ی اي و تربیتتفریحی، حرفه –هاي بعدي مؤلفه همگانی در رتبه
 رار دارند.ق

 تعیین»( در تحقیقی با عنوان 0391منظمی و همکاران )

 جمهوري بانوان ورزش و بدنی تربیت توسعة بر مؤثر عوامل

4 .Marrny Brown& et all 

3 .Brayan Christopher Buiter 
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كه بر روي مدیران زن سازمان تربیت بدنی و ورزش « ایراناسالمی
 تربیت سازمان در بانوان امور شامل معاونت 0366سابق در سال 

 زن رئیس ورزشی، نواب هايفدراسیون زن بدنی، رؤساي

 رؤساي و هااستان در بانوان ورزش توسعة ها، معاونانفدراسیون

سراسر كشور بود به این نتیجه  هاياستان ورزشی هايهیئت زن
، «انسانی و تخصصی»، «مالی و امکاناتی»رسیدند كه عوامل 

یت به ترتیب اولو« فرهنگی و اجتماعی»و « ساختاري و مدیریتی»
بیت بدنی و ورزش بانوان جمهوري اسالمی ایران بر توسعه تر

 مؤثرند. 
بررسی »( در تحقیقی با عنوان 0393زردشتیان و همکاران )

هاي جمعی در گرایش بانوان استان كرمانشاه به ورزش نقش رسانه
سازي به این نتایج دست یافتند كه نقش رسانه بر آگاه« همگانی

مت روانی، آموزش ورزش همگانی بر ابعاد سالمت جسمی و سال
هاي مناسب بر رسانی در مورد مکاندرباره ورزش همگانی، اطالع

ایجاد نگرش مثبت بانوان كرمانشاهی به ورزش همگانی مطلوب 
  بوده است.

دهد كه با وجود اثرات مثبت مرور تحقیقات گذشته نشان می
چنان ها با رویکرد ورزش بانوان، در كشور ما همپرداختن رسانه

 هايهایی در این حوزه وجود دارد و بیشتر پژوهشص و چالشنواق
ها، شناسایی یا تعیین عوامل مؤثر انجام شده به موانع، محدودیت

اند، بنابراین با توجه به مطالب مشاركت بانوان در ورزش پرداخته
هاي مرتبط در داخل كشور و همچنین با فوق و كمبود پژوهش

جسمانی، روحی،  مختلف هايجنبه از زنان ورزش اهمیت توجه به
 این میان در ورزش یافتگینیز عدم گسترش و سیاسی و اجتماعی

جامعه، این پژوهش سعی دارد با بررسی نقش  مهم و تأثیرگذار قشر
رسانه بر نگرش و دیدگاه زنان ایرانی نسبت به شركت زنان مسلمان 

ربط ارائه در مسابقات المپیک و جهانی، پیشنهاداتی به مسئولین ذي
 دهد.

 شناسی پژوهش روش
 كانونی گروه تحقیقی راهبرد از كیفی هايداده گردآوري جهت

 ،روش گروه كانونی یا گفتگوي گروهی متمركزشد.  گرفته بهره
هاي متداول در روش تحقیق كیفی است كه به منظور یکی از روش

آوري اطالعات، بررسی مسئله و محصوالت یا خدمات انجام جمع
شود. می

                                                                                                                                             
0. Esterby,Smith & et all 

6. Member check  

هاي اكتشافی كیفی است كه از علوم گروه كانونی یکی از روش
اجتماعی وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده است. در این روش 

ها خواسته شود و از آنگروه محدودي از افراد مطلع تشکیل می
شان را در مورد موضوع مورد نظر به صورت شود تا نظر و تحلیلمی

اصوالً تعداد افراد انتخاب شده  .تبادل نظر بگذارندآزادانه به بحث و 
باشند كه در این پژوهش حداكثر نفر می 06تا  3در این روش شامل 

  -ایستربی نظر (. بنابر30: 0394افراد انتخاب شدند )حسینی، 
 فهم جهت كانونی گروه راهبرد  (0990) ، 0و همکاران اسمیت

 یک درباره ندگانشومصاحبه هاي درونینگرش و هادیدگاه

نفر از دانشجویان دختر  06ها نمونه .دارد كاربرد مشخص موضوع
مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتري دانشکده تربیت بدنی 
دانشگاه رازي كرمانشاه بودند كه مشتاقانه در تحقیق شركت كردند 

 3ها مصاحبه به عمل آمد. روایی سؤاالت مصاحبه توسط و از آن
خصصین و اساتید دانشگاه مورد تأیید قرار گرفت، همچنین نفر از مت

منظور افزایش دقت در روایی سؤاالت از روش چک كردن به
كه براي اولین بار  6كنندگانسؤاالت )اطالعات( توسط شركت

( مطرح شد، نیز استفاده شد. براي 0963) 3سیله لینکلن و گابابه
 ون موضوعی استفادهپایایی سؤاالت پژوهش نیز از روش توافق در

شد. در این روش از دو كدگذار )ارزیاب(، از یک استاد دانشگاهی 
درخواست شد تا به عنوان همکار )ارزیاب یا كدگذار( در پژوهش 
مشاركت كند. سپس محققان به همراه این همکار پژوهش، تعداد 

مصاحبه را كدگذاري كردند. روش توافق درون موضوعی كه به  3
اده رود با استفكار میهاي كیفی بهایایی در روشعنوان شاخص پ

درصد حاصل شد كه نشان از  91از فرمول مخصوص این روش 
شناختی هاي جمعیتپایایی باالي سؤاالت بود. ویژگی

 كنندگان در جدول یک آمده است.شركت

3. Lincoln and Guba 
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 كنندگانشناختی شركتهاي جمعیتویژگی  -6جدول 

 گرایش -رشته تحصيلی  وضعيت تأهل مقطع تحصيلی سن ردیف
 عمومی -تربیت بدنی و علوم ورزشی مجرد كارشناسی 09 0

 عمومی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی 66 6

 عمومی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی 66 3

 عمومی فیزیولوژي -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی 64 4

 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  متأهل كارشناسی ارشد 63 3

 رفتار حركتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی ارشد 64 3

 فیزیولوژي -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی ارشد 60 7

 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی ارشد 64 6

 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد كارشناسی ارشد 63 9

 فیزیولوژي -تربیت بدنی و علوم ورزشی  متأهل كارشناسی ارشد 66 01

 رفتارحركتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  متأهل دكتري 30 00

 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی  مجرد دكتري 30 06
 

 های پژوهشیافته

در تحقیق حاضر  به بررسی نقش رسانه بر نگرش و  دیدگاه زنان 
ایرانی در مورد شركت زنان مسلمان در مسابقات جهانی و المپیک 

انه دند از: نقش رسپرداخته شد كه سؤاالت در هشت آیتم عبارت بو
بر نگرش زنان ایرانی نسبت به حضور ورزشکاران در مسابقات 

گیري نگرش و احساس جهانی و المپیک؛ نقش رسانه بر شکل
زنان ایرانی از باخت ورزشکاران زن مسلمان؛ نقش رسانه بر 

گیري نگرش و احساس زنان ایرانی از برد ورزشکاران زن شکل
گیري دیدگاه مثبت یا منفی زنان مسلمان؛ نقش رسانه بر شکل

نسبت به حضور در این مسابقات؛ نقش رسانه در حمایت مسئوالن 
ها؛ نقش رسانه در از ورزش زنان؛ نقش رسانه در حمایت خانواده

انتقال مزایاي حضور زنان مسلمان در مسابقات؛ نقش رسانه در 
هاي تهفانتقال پیامد باخت زنان مسلمان در مسابقات، كه در ادامه یا

 شود.مربوط به هریک ارائه می
. نقش رسانه بر نگرش كلی زنان ایرانی نسبت به حضور 0

 ورزشکاران در مسابقات جهانی و المپیک 
كنندگان در تحقیق حاضر در مجموع دید خوبی را شركت

نسبت به حضور زنان مسلمان در این سطح از مسابقات داشتند و 
در مسابقات به نوعی باعث  عنوان داشتند كه این حضور زنان

پیشرفت ورزش بانوان در كشور و تبلیغ براي ورزش زنان مسلمان 
شون تو این مسابقات باعث پیوند اعتقادي با شود. }راهیابیمی

تونم شركت كنم وقتی كسی ورزش شده{}شاید خودم چون نمی
رفته و شركت كرده این برام خیلی جالبه شاید بگم یه احساس 

دست میده{.}در حال حاضر به نظر من یه جور  غرور به من
پیشرفت محسوب میشه براي كشورهاي مسلمان كه از اون حالت 
بسته بودن و دور بودن در میان برمیگردن میان به سمتی كه 

هایی هم اونجا خودشونو نشون بدن به سایر دنیا كه آزادي

كنه{.}این حجاب هست{}با حجاب ورزش كردن مانع ایجاد نمی
 عث نمیشه تو مسابقه كم بیارن یا نسبت به بقیه كم باشن{.با
گیري نگرش و احساس زنان ایرانی از باخت . نقش رسانه بر شکل6

 ورزشکاران زن مسلمان 
دهندگان احساس خود را از باخت ورزشکاران در این پاسخ

سطح ناراحتی مطلق ندانستند و بیان داشتند كه حتی حضور  صرف 
این مسابقات شایسته تقدیر و قدردانی است.}این زنان مسلمان در 

شم فقط به نظرم همین كه اونجا رفته نیست كه بگم ناراحت نمی
شاید  برم بیشتركافیه{.}توانایی زنان مسلمان رو زیر سؤال نمی

 اي كه باعث شده اون خانم ببازهامکاناتی كه داشتن یا عوامل دیگه
حساس تحقیر شدن دارم نه؛ رو مد نظر قرار میدم... اینکه بگم ا

اي میشه اینجور نیست میگم خب باشه این شركت كرده یه تجربه
برا آینده، مهم فقط شركت كردنشه{.}ناراحتی داره كه تا اونجا 

 رفته حیف شده ولی خوب، تا اونجا كه رفته خیلیه.{
گیري نگرش و احساس زنان ایرانی از برد . نقش رسانه بر شکل3

 سلمان ورزشکاران زن م
در خصوص احساس برد، زنان ایرانی بیان داشتند كه این برد 

شود، بلکه باعث ترقی ورزش زنان نه تنها باعث غرور و افتخار می
مسلمان در بین تمام اقشار جامعه و توجه و اهمیت مسئوالن ورزش 

شود.}جدا از بحث ورزشی خیلی خوشحالم كه به ورزش بانوان می
شده و این ارزشمنده برا كل جامعه و جهان یه زن ایرانی قهرمان 

اسالم{}حضور دختر ایرانی در در یک جامعه جهانی به نظرم 
حضور خیلی بزرگیه عالوه بر اینکه مغرور میشم یه اعتماد به نفسی 
هم به خود من داده میشه{،}براي من تفاوت نداره فقط از 

 كنم{.حضورش تو اون مسابقات احساس غرور می
ه گیري دیدگاه مثبت یا منفی زنان نسبت بنه بر شکل. نقش رسا4

 حضور در این مسابقات
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كنندگان در تحقیق حاضر بر این موضوع كه دیدگاه شركت
منفی نسبت به ورزش بانوان قبالٌ وجود داشته اما در حال حاضر با 
پوشش خبري ورزش زنان از رسانه ملی این دیدگاه در جامعه 

د ین رفته اتفاق نظر داشتند و معتقد بودنرنگ شده و یا حتی از بكم
ها باید رفع شود. }این دید نسبت به این دید منفی توسط رسانه

ا هامون حتی توي شنتر شده ما االن خیلی از رشتهقبل خیلی كم
تر با مایو اسالمی راهیابی رو داشتیم{}این البته در سطوح پایین

ازي سمیشه با فرهنگدید منفی بخوایم یا نخوایم وجود داره ولی 
-می ها بهتردرستش كرد{. }این دید منفی رو فکر میکنم رسانه

تونن در موردش كار كنن{.}اگه دید مردم ما بهتر بشه دید 
 كشورهاي دیگه هم بهتر میشه{.

 . نقش رسانه در حمایت مسئوالن از ورزش زنان 3
كنندگان در تحقیق حاضر اعتقاد داشتند اگر مسئولین شركت

گذاري بیشتري در این زمینه داشته ورزش بانوان توجه و سرمایه امر
ا خواهد هباشند باعث تالش و موفقیت بیشتر زنان در این رقابت

دانن كه نیست، مسئوالن خیلی كم شد.}حمایت مسئولین همه می
اي دارا بودن ترین مزیت براي هرجامعهكنن{.}بزرگكار می

ت دادن به ورزش بانوان محقق مادران سالم و این از طریق اهمی
 میشه{.

 ها . نقش رسانه در حمایت خانواده3
طور كلی عقیده داشتند میزان حمایت اعضاي دهندگان بهپاسخ

خانواده و اطرافیان از ورزش زنان به عواملی چون فرهنگ خانواده، 
ها، درک شرایط موجود جامعه و... بستگی میزان آگاهی آن

ه دیدگاه خانواده به دید پدر و مادر )مثله دارد.}این برمیگرده ب
تحصیالت({}حمایت خانواده از این دختر ورزشکار باعث شده بره 

 و افتخار كسب كنه{
 . نقش رسانه در انتقال مزایاي حضور زنان مسلمان در مسابقات 7

دهندگان معتقد بودند كه حضور ورزشکاران زن در اكثر پاسخ
هاي جمعی منجر به انگیزه و نهاین مسابقات و پخش آن در رسا

پیشرفت ورزش بانوان در كشور و نشان دادن اهمیت مسئوالن 
شود.}وقتی پرچم كشور به ورزش بانوان به سایر كشورها می

و گذاري كشورم ردهنده سرمایهكشورم به اهتزاز در میاد این نشون
تري براي انداز بزرگورزش بانوانه{، }باعث ایجاد یه چشم

ن ورزش میشه{}بردشون قطعا پله ترقی میشه مطمئناٌ خود مسئولی
بازیکنانی كه توي اون تیم هستن اعتماد بنفس میده و به مسئوالن 
اجازه میده كه تا این مرحله صعود كردیم حاال سال بعد باید 

 ها رو از بین ببرن{.ضعف
 . نقش رسانه در انتقال پیامد باخت زنان مسلمان در مسابقات 6

ندگان در پاسخ به این سؤال اعتقاد داشتند كه باخت دهپاسخ
 خاطراي براي پیروزي باشد.}اگه باخت باشه بهتواند پلهمی

مئناٌ كنیم، مطتشخیص و تعیین نقاط قوت و ضعف استفاده می
 عنوان یه پوئن مثبت میشه در نظر گرفت{.باخت رو هم به

 گيری بحث و نتيجه

مل انتقال دهنده فرهنگ و افکار رسانه به عنوان یک وسیله و عا
سازي، هاي اجتماعی، فرهنگهایی در زمینهداراي نقش

اعتمادسازي، انعکاس واقعیت، تبلیغات، افکارسنجی، سرگرمی و 
تفریح، آگاهی از جهان هستی، ارتباطات، آموزش مداوم، 

سازي، كمک به رشد فرهنگی و فکري جامعه، رسانی، فعالاطالع
هاي آموزنده، ایجاد روحیه مشاركت و میفراهم كردن سرگر

همکاري، تغییر نگرش و رفتار مردم نسبت به موضوعات مختلف 
د. هدف پژوهش گردمورد استفاده قرار تواند ویژه ورزش میبه

حاضر بررسی نقش رسانه بر نگرش زنان ایرانی نسبت به حضور 
ن ازنان مسلمان در مسابقات جهانی و المپیک از دیدگاه دانشجوی

بدنی دانشگاه رازي بود و هدف اصلی بررسی نگرش رشته تربیت
زنان نسبت به حضور ورزشکاران زن در این مسابقات بود. سؤاالت 

كنندگان مصاحبه به عمل آمد. آیتم تنظیم و از شركت در هشت
 هايموفقیت براي زیادي مشکالت كه دهندمی نشان تحقیقات

 ورزش كامیابی و ، پیشرفتكهطوريبه دارد. وجود زنان ورزشی

 خورده گره رسانه نقش به زیادي اندازه تا بیستم سده در قهرمانی

 قهرمانی ورزش گذاريسرمایه و ترویج مورد در هارسانه و است

 در فرهنگی نادرست باورهاي تواناند. البته، میكرده نقش ایفاي

 و جامعه در زنان قهرمانی و ايحرفه ورزش خصوص
 مراقبت و خانوادگی)همسرداري وظایف به مربوط هاییمحدودیت

 مشکالت و تسهیالت در مردان و زنان بین ، تبعیض)فرزندان از

 كرد. همچنین غیره، اشاره و (0366همکاران،  و )احسانی اقتصادي

 و دارد وجود تبعیض مردان نیز و زنان ورزش خبري پوشش بین
همچنان  دارند. زنان ورزش از حمایت به كمی مالی، تمایل حامیان

 و قاسمی و هارسانه نقش ( بر0366) همکاران و غفوري كه
 خصوص تلویزیونها بهرسانه توجهیبی (، بر0363) همکاران

 همکاران و اثرگذار، احسانی عوامل دیگر درباره اند.كرده تأكید

 ویژه ورزشی فضاهاي كمبود گريمربی فرصت (، نابرابري0366)

 زنان پرداختن براي فرصت ، نابرابري)مسلمان زنان ویژه زنان )به

 ورزشی، مشکالت هايرشته تعداد نظر از ايحرفه ورزش به

 از را بانوان ورزش به اعتبارات تخصیص در تبعیض و اقتصادي

كردند. در تحقیقات  عنوان بانوان بخش به مربوط مشکالت دیگر
سراسر جهان هنوز اشاره شده كه؛ حقیقت این است كه زنان در 

هایی هستند؛ ازجمله محدودیت هم در امر ورزش داراي محدودیت
فرهنگی، نبود امکانات در دسترس، نگرش نادرست مردم جامعه به 
حضور زنان در مسابقات ورزشی، مسئله برابري جنسیتی و مسائل 
دیگر. اكثر تحقیقات نشان دادند در صورت فراهم شدن امکانات و 
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ها در بیشتر موارد از براي زنان، مشاركت آن تجهیزات ورزشی
 پسران بیشتر است. 

همچنین نتایج نشان داد كه  از جمله عوامل تأثیرگذار مشاركت 
شناختی و هاي جمیتدختران در ورزش و فعالیت بدنی، ویژگی
بدنی و ورزش و فعالیت حمایت خانواده، آنچه جوانان در مورد تربیت

ایت اجتماعی از فعالیت بدنی از قبیل كنند، حمفیزیکی فکر می
ه اي كحمایت از معلمان، دوستان، والدین و اعضاي خانواده، منطقه

ز باشد. تحقیقات دیگر نیكنند و غیره میجوانان در آن زندگی می
به این نتیجه رسیدند كه بین ارائه خدمات و افزایش مشاركت 

 داري وجودنادختران در ورزش و فعالیت بدنی ارتباط مثبت و مع
ها و خدمات مشاركت دارد، به عبارت دیگر با افزایش فرصت

 یابد. دختران در ورزش نیز افزایش می
در تحقیق حاضر نیز نتایج مشابهی به دست آمد و 

-كنندگان معتقد بودند كه در صورت وجود امکانات و فرصتشركت

ی دنهاي بها در فعالیتهاي در دسترس براي بانوان، مشاركت آن
گیري افزایش پیدا خواهد كرد. بیشتر بانوان طور چشمو ورزشی به

ها احساس غرور در جامعه ما از حضور زنان در هر سطح از رقابت
و افتخار دارند؛ بیشتر عنوان كردند كه این حضور باعث نوعی تخلیه 

ها بنابر دالیل گوناگون ذكر شود چرا كه خود آنها میروانی در آن
نین چاند به ورزش كردن بپردازند، از تماشاي اینستهشده نتوان

ور و اند احساس غرورزشکارانی كه به مسابقات سطح باال راه یافته
تواند كنند. در تحقیقات آمده است كه ورزش زنان میخوشحالی می

شد ها باگذاري شركتهاي زیادي در زمینه سرمایهداراي پتانسیل
پیشرفت ورزش زنان خواهد شد  كه توجه به این امر مهم باعث

هاي بزرگ بیشتر باید از پتانسیل زیاد ورزش زنان، كه شركت
نده هاي آیترین موتور رشد اقتصادي جوامع است از سالتوجهقابل

 گذاري كنند.و فراتر از آن سرمایه
ایرانی از حضور  ها نشان داد كه زنانهمچنین یافته

ورزشکارانشان در مسابقات سطوح باال نه تنها احساس غرور دارند، 
 شود، همچنینبلکه این غرور در هنگام پیروزي چندین برابر می

ها نه تنها باعث سرافکندگی و حقارت، بلکه شکست در این رقابت
-پُلی براي پیروزي و شناسایی نقاط قوت و ضعف براي حضور پر

مسابقات بعدي خواهد شد. از سوي دیگر در تحقیق تر در رنگ
هاي اخیر با استقبال خوبی حاضر اشاره شده كه ورزش زنان در سال

مواجه شده كه این موضوع اهمیت توجه بیشتر مسئوالن ورزش را 
دهد. افزون براین، بازنگري درخصوص به ورزش بانوان نشان می

 ي است، زیرا رادیو،اي ورزش بانوان نیز ضرورمیزان پوشش رسانه
هاي گروهی، نقش بسیار مهمی در گسترش تلویزیون و سایر رسانه

ده ها در آینها نسبت به ورزش زنان و پیشرفت آنو بهبود دیدگاه
انوان گیر ورزش بكنند. اما متأسفانه با توجه به رشد چشمایفا می
 المللیها در مسابقات بینهاي اخیر و افتخارآفرینی آندر سال

)المپیک، پارالمپیک، جهانی و آسیایی( همچنان شاهد توجه كم 
مسئولین امر نسبت به ورزش بانوان و عدم پوشش مسابقات توسط 

باشیم.ها میرسانه
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