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Abstract
The purpose of this study was to analyze the content
of photographs published in Iran varzeshi newspaper
regarding to social variables during the year of 2015.
The method was analytic survey using content
analysis method. The statistical population was all
photographs published in the newspaper in second
half of 2015(N=5459). 72 newspapers were analyzed
during six month by selecting newspapers in two
statistical weeks. Results showed that photographs
published with more men pictures than women,
more athletes than authorities, more nonathletic
females more than athlete women, more sport
environment than no- sportive environment, more
happy athletes than sad ones. In conclusion, the
photographs published in Iran Varzeshi newspaper
showed gender orientation in favor of men and also
most photographs emphasized on Iranian happy
athletes and sport statues and environments. Iran
vaezeshi is a favorite newspaper among young
Iranians and women are very important part of the
society. Publishing more women photographs can
attract the to buy newspaper.
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چکیده
این پژوهش به بررسی تصاویر روزنامه ایران ورزشی با هدف تحلیل
 روش تحقیق مورد.محتوای عکسهای اجتماعی این نشریه پرداخت
.استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا بود
.جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی عکسهای نشریه موردنظر بود
 مورد بررسی قرار35 نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سال
 نشریه براساس نمونهگیری تصادفی منظم به صورت دو33 ،گرفت
 مورد تحلیل قرار4543 هفته آماری انتخاب شدند و در مجموع تعداد
 نتایج تحقیق نشان دهنده این موضوع بود که عکسهای.گرفتند
 عکسهای خندان،سوژههای داخلی بیشتر از سوژههای خارجی بود
 عکسهای ورزشکاران بیشتر.بیش از عکسهای غمگین و ناراحت بود
 ورزشکاران با. عکسهای مردان بیشتر از زنان بود.از مسئولین بود
پوشش ورزشی بیشتر از پوشش غیرورزشی در عکسها دیده میشدند
 عکسهای زنان با سوژه.و این امر در مورد زنان شدت بیشتری داشت
 نتایج، در کل.غیرورزشی بیشتر از عکسهای دارای سوژه ورزشی بود
نشاندهنده انتخاب عکسهای ورزشی در روزنامه ایران ورزشی با
.محتوای پیامهای اجتماعی و البته سوگیری جنسیتی به نفع مردان بود
واژههای کلیدی
. متغیر اجتماعی، روزنامه،عکس ورزشی

 سارا کشکر:* نویسنده مسئول
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مقدمه
ما در دنیایی زندگی می کنیم که ساختار آن ما را به بهرهگیری
وسیع از تصاویر ترغیب میکند .به واقع فرهنگی که ما در
فضای آن غوطه وریم یک فرهنگ دیداری است تصاویر محیط
زندگی ما را احاطه کردهاند و راهبردهای دیداری هر لحظه
برای درک بهتر مفاهیم به یاری ما میشتابند .سواد دیدن
دارای دستور زبان جهانی است به این معنی که نمادها و
نشانههای مشترکی که در بیشتر نقاط دنیا مورد استفاده قرار
میگیرند ،برای اکثر مردم معنا و مفهوم یکسانی دارند .با
استفاده از سواد دیداری میتوان به حیطه گستردهتری از
مفاهیم دست یافت و با گروههای وسیعی از مردم ارتباط برقرار
کرد .اگر چه بسیاری از عالئم و نشانههای ساده برای بیشتر
مردم قابل فهم هستند ،ولی با ترکیب نمادهای گوناگون و
ایجاد نشانههای پیچیده و رمز آلود ،درک تصویری نیز دشوار
میشود .بر همین اساس نیاز به مهارتهای شناسایی و تحلیل
مفاهیم در پوشش سواد دیداری اهمیت مییابد (هوهنهگر،
.)36:3183
بازنمایى را مىتوان کاربست نشــانههایى دانست که معادل یا
جایگزین چیز دیگرى مىشوند ،آراى افالطون و ارسطو از
ابتدایىترین نظرات در این باره اســت .در شرح چیســتى معنا
و روند انتقال آن ،از منظر «افالطون» باید گفت که اثر هنرى
آینهاى از جهــان و به طبع آن مواجهه مخاطب بــا آن
رویارویى با یک بازنمایى صرف خواهد بود .البته واقعگرایى
افالطون به این شــکل ساده در مورد عکس صدق نمىکند،
چرا که تولید معناى عکاسانه بیشــتر از آن که در ارتباط با
واقعیت شکل بگیرد به وجود فردى در مقام عکاس وابســته
خواهد بود (عبدالهآبادی .)3131 ،چنانچه «ارسطو» در کتاب فن
و شعرش مىنویسد« :هنرمند آن چه را که از طبیعــت و جهان
پیرامون خود درک مىکند ،با نیروى تخیل خود مىآمیزد و
اثرى مىآفریند که با نمونه اولیه تفاوت فراوان دارد»
(میرصادقى .)3136 ،پس یک عکس ،هستى شئ عکاسى شده
را دارا نیست و تصویر عکاسى یک سوژه نه تنها باز تولید و
تکرار دقیق جسم آن سوژه نیست؛ بلکه جزئى از آن و نتیجه
بســط آن است .بعدها نظریه پردازانى با تاکید بر این دیدگاه،
گامى فراتر برداشته و چون «مرى پرایس» معناى تصویر
عکاســانه را در توضیح عکس و زمینه بهکارگیرى آن تعریف
مىکنند« :هیچ عکســى معناى واحدى نــدارد ،بلکه معناى
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آن اصوالً برآیندى است از مؤلفههاى گوناگون که سوژه تصویر
تنها یکى از آنهاست» (پرایس و ولز.)3133،
این مؤلفهها هم در مرحله تولید و هم در مرحله خوانش اثر
نقش دارند .مؤلفههاى دخیل در مرحله تولید و نمایش عکس را
مىتوان در نوع توجه و عالقه عکاس به شئ باز نموده دانست:
«نوع توجه به شــئى در هنگام بازنمایى امر پیچیدهاى است
برخاسته از سابقه فرهنگى ،اجتماعى و روان شناختى نشانه ساز
و تحت تأثیر زمینه یا بسترى که نشانه در آن تولید مىشود»
(کرس و ون .)3366 ،3عکــس پس از تولید ،در بافت ارائه اثر
رها مىشــود و از این پس این مخاطبان هســتند که به تولید
معنا مىپردازند .با بررسى نقش مخاطبان در تولید معناى اثر و
مؤلفههاى مرتبط با مخاطب در خوانش اثر ،مىتوان تولیدکننده
تصویر را رمزگذار و بیننده آن را رمزگشا و انتقال معنا را در
صورتى ممکن دانست که هر دوى آنها از یک نظام مشترک
نشانهاى براى ارتباط بهره بگیرند (عبداله آبادی.)3131 ،
تصویر در تمام لحظات زندگی ما نقشی تأثیرگذار و پررنگ
دارد ،در دنیایی که همواره در حال دگرگونی وتغییر است هر
لحظه میلیونها عکس با ثبت لحظات زودگذر زندگی مانند
سندی زنده و قابل اعتماد هستند .شاید مهمترین کارکرد
عکاسی ثبت لحظههای مهم زندگی مردمان برای حفظ در
حافظه تاریخی باشد (خدادادی و مترجمزاده .)3131 ،امروزه با
وجود تکنولوژیهای پیشرفته در زمینه تولید عکس بیشتر از هر
زمان دیگری در احاطه و مواجه با عکس هستیم .در آلبومهای
شخصی ،در فضای شهر ،در صفحات کتابها و نشریات و
تمامی رسانهها .کاربرد عکاسی بسیار متنوع و گسترده است.
عکس بهعنوان یک رسانه مستقل ارتباطی همراه با سایر
رسانهها بهویژه مطبوعات نقش مهمی در انتقال پیام دارد.
عکس میتواند در ترکیب با یک نوشته پر معنی و یک
صفحهآرایی هنرمندانه به چیزی فراتر از سند یک واقعه تبدیل
شود (روتشتاین.)3313 ،3
با ورود عکس به مطبوعات ،سندیت و اعتبار مطالب و توجه به
مطبوعات افزایش یافت و عکس بهعنوان بخش جداییناپذیر و
ضروری و از ارکان اصلی همه مطبوعات بهویژه مطبوعات
ورزشی تلقی گردید .بهطوریکه نقش عکاسی در پوشش
رویدادهای ورزشی روزنامهها و نشریات ورزشی و غیرورزشی و
همچنین وبسایتها غیر قابل انکار هست.
1. Kress & Van
2. Rothstein
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عکاسی ورزشی زیرمجموعه عکاسی خبری محسوب میشود و
تمامی انواع ورزشها را پوشش میدهد .ایجاد یک عکس خوب
ورزشی و با کیفیت از رویدادهای ورزشی کار آسانی نیست .در
عکاسی ورزشی عالوه بر رعایت اصول و قوانین عکاسی خبری
به دلیل متحرک و غیرقابل دسترس بودن سوژه ،داشتن مهارت
و برنامهریزی و تسلط بر تکنیکهای عکاسی و آشنایی با
ورزش موردنظر بسیار مهم است .عکاسان ورزشی به نوعی
نویسندگان مقاله و راویان خبرها و رویدادهای ورزشی به وسیله
تصویر هستند .خلق یک پیام تصویری بوسیله عکس نیازمند
آشنایی بامحتوای پیام (همان اطالعاتی که پیام منتقل میکند)،
روشها و تکنیکهای انتقال پیام یا اطالعات توسط عکاس
است .این تکنیکها و روشها در واقع مجموعه عناصری
هستند که پیام را قابل رویت میسازند .آنها در مجموع ،تمامی
بخشهایی را شامل میشوند که باید به منظور ایجاد حداکثر
هماهنگی بین آنها با اطالعات بصری عمیقاً شناخته و مورد
استفاده قرار گیرند (موناری.)3183 ،
برخی از این عناصر که به عناصر بصری معروف هستند عبارتند
از :رنگ ،نور ،عمق و بعد ،کنتراست ،بافت ،ریتم و حرکت،
وضوح ،کنتراست ،هارمونی ،پرسپکتیو ،پس زمینه و پیش
زمینه ،زاویه دید ،نقطه طالیی و نوع کادر .عناصر بصری در هر
عکسی به ایجاد جذابیت بصری میانجامد مثل ایجاد ریتم،
شکل و فرم یا بافت در عکس .این عناصر باعث تاکید بر سوژه
اصلی و نیز ایجاد بستر مناسب برای ارائه بهتر موضوع بدون
عنصر اضافه در عکس میشود (جواهری.)3188 ،
کوک من ،)3335( 3ویراستار عکس و گرافیست نشریات
مختلف معتقد است هر عکس دارای دو ویژگی مهم یکی
محتوا و دیگری جنبه تصویری آن است که غالباً برای
روزنامهها جنبه محتوایی عکس مهمتر است .در حالی که جنبه
تصویری عکس که کمتر مورد توجه قرار میگیرد و به عقیده
کوک من عبارت است از تربیت چشم برای دیدن و مسلط
بودن بر تکنیک و اصول فنی عکاسی به منظور ایجاد ارتباط
بین واقعیت و تصویر آن عاملی است برای بیان محتوا و این
یعنی تصمیمگیری و انتخاب صحیح و بهموقع در استفاده
درست از نور ،رنگ ،زاویه ،فضا ،ترکیببندی و غیره ،هنگام
برخورد با سوژه به ویژه سوژههای ورزشی .عکاس ورزشی مانند
یک نویسنده یا گزارشگر باید بداند چه چیزی را و چگونه

1. nmm ooC

میخواهد بگوید بنابراین باید دارای شناخت و اطالعات کافی
نسبت به آن و مهارت کافی در بیان آن داشته باشد.
مطالعه پژوهشها و تحقیقات انجام شده در زمینه عکسهای
نشریات نشان میدهد که تصاویر نشریات از جنبههای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته است .درخصوص نقش عکسهای
نشریات ورزشی با توجه به متغیر جنسیت کشکر ،قاسمی و
شیرویی ( )3133در تحقیقی بر مؤلفههای مدیریت اخبار در
مطبوعات ورزشی دریافتند که بانوان ورزشکار نسبت به مردان
سهم کمتری در انعکاس تصویری روزنامههای ورزشی مورد
مطالعه در این تحقیق داشتهاند .همچنین ،نتایج تحقیق
پدرسون )3333( 3بر تحلیل محتوای عکسهای روزنامهها از
ورزشکاران زن و مرد دبیرستانها و تحقیق دانکن )3333( 1با
عنوان عکسهای ورزشی و تفاوتهای جنسیتی و تحقیقی که
هاردین و همکاران )3333( 5برای عکسهای ورزشی یک
مجله مختص به ورزش کودکان انجام دادند ،همه حاکی از
برتری کمیت و کیفیت تصاویر مردان ورزشکار نسبت به زنان
3
ورزشکار میباشد .همچنین الروینک 4و دوپونا )3335( 6بویس
و همکارانش ( )3334نیز در تحقیقات خود در زمینه تفاوتهای
جنسیتی در تصویر به نتایج مشابهی دست یافتند.
بارفروش ( )3183در تحلیل محتوای نشریات ورزشی در سه
ماهه دوم سال  83که شامل نشریات خبر ورزشی ،جهان
فوتبال ،البرز ورزشی ،نود ،گل ،ابرار ورزشی ،کیهان ورزشی،
ایران ورزشی ،پیروزی و استقالل جوان است با بررسی
مؤلفههای فراوانی ،موضوع ،محتوا و اندازه به این نتیجه رسید
که روزنامههای ورزشی بیشتر عکسهای روی جلد خود را در
قطع نیمصفحه به چاپ رساندهاند .و بیشتر عکسهای
روزنامههای ورزشی رنگی به چاپ رسیدهاند و مربوط به رشته
فوتبال و فوتبالیستهای داخلی بوده است .بارفروش ( )3188در
تحلیل محتوای نشریات ورزشی در سه ماهه چهارم سال  88به
نتایج مشابهی دست یافت .نتیجه تحقیق علمشاهی ،حیدری
نژاد و شتاب بوشهری ( )3133بر شش نشریه استان خوزستان
نشان داد که اکثریت عکسهای اخبار و گزارشهای ورزشی
این نشریات به مردان اختصاص داشت و حتی قریب به اتفاق
2. PsosremC
3. Duncan
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عکسهای زنان در این نشریات در کوچکترین اندازه درج شده
بود ،در حالی که تصاویر مربوط به ورزشکاران مرد با ابعاد بزرگ
چاپ شده بود .حتی سوگیری خبری و پیام عکسها در این
نشریات در خصوص ورزش مردان مثبتتر از ورزش زنان بود.
عالوه بر نشریات ورزشی ،تلویزیون نیز بهعنوان یکی از
مهمترین رسانههای جمعی در نمایش ورزشکاران خصوصاً با
توجه به تفکیک جنسیتی آنها مورد توجه تحقیات قرار گرفته
است و در این ارتباط نظرویسی ( )3133در تحقیقی بر
شبکههای تلویزیونی استانهای کشور به این نتیجه دست
یافت که پوشش رسانهای تلویزیون استانهای منتخب کشور
درخصوص ورزشکاران با سوگیری جنسیتی شدید به نفع
نمایش مردان ورزشکار همراه است و زنان سهم اندکی از
محتوای رسانهای تلویزیونهای استانی دارند .عالوه بر موارد
فوق ،عکسها میتوانند تقویتکننده هویت ملّی و قومی در
جوامع مختلف باشند .در تعریف هویت ملّی نکته اصلی این
است که فرد خودش را عضو چه واحد سیاسی میداند و تا چه
اندازه با واحد سیاسی احساس یگانگی میکند؛ به عبارت دیگر
مسأله این است که آیا افرادی که از لحاظ فیزیکی در یک
جغرافیای سیاسی خاص و نظام حکومتی خاص قرار دارند ،خود
را از لحاظ روانی هم عضو این نظام سیاسی میدانند یا نه؟
(قیصری .)3133 ،حس هویت ملی نوعی احساس یگانگی و
همراهی و هم دلی با نظام سیاسی حاکم است که این همراهی
فقط در ظاهر کافی نیست بلکه باید پذیرش قلبی افراد و
اطاعت محض آنها را در پی داشته باشد .اما عالوه بر واحدهای
سیاسی ،امروزه مرزهای ملی اهمیت تعیینکنندهای در مقوله
هویتهای ملی دارند و معموالً در هر کشوری یک هویت ملی
بیشتر وجود ندارد .اما این هویت ملی دارای زیرمجموعههایی
چون هویتهای اجتماعی ،صنفی ،آموزشی ،دینی و قومی
است .همچنین در تعریف دیگری میخوانیم« :هویت ملی را به
معنای عبور از هویتهای سنتی همچون مذهب ،قوم و قبیله به
هویتهای فراگیرتر میدانند .بر این اساس هویت ملی هویتی
است که افراد به جای اینکه خود را براساس تعلقات قومی
قبیلهای بشناسند ،بر مبنای تعلق به ملتی خاص با جغرافیایی
مشخص و نظام حکومتی معین شناسایی میکنند .هویت ملی
باید آنچنان فراگیر باشد که تعارضی بین هویت اولیه (فردی
قومی) و هویت فراگیر (ملی) ایجاد نکند .بر این اساس میتوان
وجود ملت خاص ،جغرافیا و نظام حکومتی معین را ویژگیهای
اصلی هویت ملی دانست» (بهمنی قاجار« .)3183 ،قوم ،یک
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گروه انسانی نژادی است که از زبان و فرهنگ و روش زندگی و
تمنیات گروهی ویژهای در چارچوب یک شاخه بزرگ نژادی
برخوردار است به قسمی که حتی از دیگر گروههای نژاد خود
نیز قابل تشخیص و تفکیک میگردد» (الطائی.)3138 ،
همچنین میتوان مهمترین خصوصیات یک قوم را داشتن
نیاکان مشترک واقعی ،نام مشترک ،سرزمین و زبان مشترک،
فضاهای مشترک سرزمینی ،ارزشهای مشترک و غیره دانست.
درخصوص نقش رسانه در تقویت احساسات جوانان نسبت به
حیات اجتماعی ،خوشفر ،عقیلی ،دنکو و همکاران ()3183
نشان دادند که نوع استفاده از رسانهها با احساسات جوانان
نسبت به حیات اجتماعی رابطه معنیداری دارد .در واقع
رسانههای جمعی میتوانند بر نوع احساسات جوانان مؤثر باشند
و ورزش از این ویژگی برخوردار است که موجب احساسات
مختلف اعم از شادی ،نشاز ،امید و غیره در بین افراد جوامع
گردد و عکسهای نشریات خود ابزاری هستند برای انتقال و
توسعه این احساسات.
از آنجا که عکسهای ورزشی مخاطبین بسیاری بهویژه در بین
جوانان دارد ،توجه به محتوای پیام عکسها در ایجاد ارتباط و
انتقال پیام نقش مهمی دارد .به همین دلیل این تحقیق انجام
شد تا به بررسی و تحلیل محتوای عکسهای نشریه ایران
ورزشی که یکی از پرمخاطبترین نشریات ورزشی کشور است،
بپردازد تا پیامهای اجتماعی که این عکسها به خوانندگان
انتقال میدهد را مورد توجه قرار دهد.
روش تحقیق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و
از نوع تحلیل محتوا بود .جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی
عکسهای نشریه ایران ورزشی در شش ماهه اول سال 35
بود 33 ،شماره از نشریه براساس نمونهگیری تصادفی منظم به
صورت دو هفته آماری انتخاب شده و در مجموع تعداد 4543
مورد تحلیل قرار گرفتهاند .از برگه کدگذاری محقق ساخته
برای تحلیل محتوا استفاده شد.
واحدهای تحلیل با توجه به تحقیقات قبلی استخراج شده و پس
از تایید روایی صوری که توسط نظر  3نفر از خبرگان رسانه به
دست آمد ،مورد استفاده قرار گرفت .از آزمون خی دو برای
بررسی سواالت تحقیق استفاده شد .الزم به ذکر است که
عملیات آماری به وسیله نرمافزار آماری  SPSS-V23انجام
گردید.
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طور معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط به خارج از محیط
ورزشی بودند ( 61/3 .)Χ2=3366/38 ،P>3/33درصد از
عکسها مربوط به محیط ورزشی بودند ،در حالی که 34/3
درصد عکسها مربوط به خارج از محیط ورزشی بودند.

یافتههای تحقیق
جدول شماره  3محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس مرکز توجه عکس نشان میدهد .با توجه به نتایج
مشاهده میشود که عکسهای گرفته شده در محیط ورزشی به

جدول  .4محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس مرکز توجه عکس
محیط ورزشی

خارج از محیط ورزشی

غیرقابل تشخیص

فراوانی

1554

3531

633

درصد فراوانی

61/3

34/3

33/3

خی دو

سطح معنی داری

3366/38

3/33

عکسهای مربوط به زنان بودند (.)Χ2=1133/38 ،P>3/33
 38/1درصد از عکسها مربوط به مردان بود ،در حالی که تنها
 3/3درصد عکسها مربوط به زنان بود.

جدول شماره  3محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس جنسیت نشان میدهد .با توجه به نتایج مشاهده
میشود عکسهای مربوط به مردان به طور معنیداری بیشتر از

جدول  .2محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس جنسیت
زن

مرد

فراوانی

31

4166

درصد فراوانی

3/3

38/1

خی دو

سطح معنیداری

1133/38

3/33

به سوژههای خارجی بودند (64/3 .)Χ2=343/55 ،P>3/33
درصد از عکسها مربوط به سوژههای ایرانی بودند ،در حالی که
تنها  14/3درصد عکسها مربوط به سوژههای خارجی بوند.

جدول شماره  1محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس ملّیت سوژه نشان میدهد؛ یعنی عکسهای مربوط به
سوژههای ایرانی به طور معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط

جدول  .9محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس ملیت سوژه
ایرانی

خارجی

فراوانی

1453

3333

درصد فراوانی

64/3

14/3

جدول شماره  5محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس حس سوژه نشان میدهد؛ یعنی عکسهای با حس
خندان به طور معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط به حس

خی دو

سطح معنی داری

343/55

3/33

غمگین و ناراحت و بدون حس مشخص بودند (،P>3/33
 44/6 .)Χ2=643/33درصد از عکسها دارای حس خنده
بودند ،در حالی که  38/5درصد از عکسها غمگین بودند.

جدول  .1محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس حس سوژه
خندان

غمگین و ناراحت

بدون حس مشخص

فراوانی

1315

3443

831

درصد فراوانی

44/6

38/5

36/3

خی دو

سطح معنیداری

643/33

3/33
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جدول شماره  4محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را بر
اساس سمت سوژه نشان میدهد؛ یعنی عکسهای مربوط به
ورزشکاران به طور معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط به
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مسئوالن ورزش و غیره بودند ( .)Χ2=3311/53 ،P>3/33در
حالی که  68/4درصد از عکسها مربوط به ورزشکاران بودند،
 33/8درصد عکسها مربوط به مسئوالن ورزش بودند.

جدول  .9محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس سمت سوژه
ورزشکار

مسئول ورزش

غیره

فراوانی

1353

3634

31

درصد فراوانی

68/4

33/8

3/3

جدول شماره  6محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس نوع پوشش نشان میدهد؛ یعنی عکسهای مربوط به
پوشش ورزشی به طور معنیداری بیشتر از عکسهای بدون

خی دو

سطح معنی داری

3311/53

3/33

پوشش ورزشی بودند ( .)Χ2=515/38 ،P>3/33در حالی که
 63/5درصد از عکسها مربوط به افراد با پوشش ورزشی بودند،
 13/6درصد عکسها افراد با پوشش غیرورزشی بودند.

جدول  .6محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را براساس نوع پوشش
ورزشی

غیرورزشی

فراوانی

1353

3634

درصد فراوانی

63/5

13/6

جدول شماره  3محتوای عکسهای نشریه ایران ورزشی را
براساس حالت سوژه در بین زنان ورزشکار نشان میدهد .با
توجه به نتایج بهدست آمده ،عکسهای مربوط به زنان
ورزشکار در حالت فعالیت ورزشی به طور معنیداری کمتر از

خی دو

سطح معنی داری

515/38

3/33

عکسهای آنها در حالتهای غیرورزشی بود (،P>3/33
 .)Χ2=333/35در حالی که  11/3درصد از حالت سوژه
عکسها ورزشی بودند 66/3 ،درصد سوژه عکسها غیرورزشی
بودند.

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

غیرورزشی

فراوانی

3843

1638

درصد فراوانی

11/3

66/3

بحث و نتیجهگیری
متغیرهای اجتماعی مورد توجه این تحقیق که عبارت بودند از:
توجه به سوگیری جنسیتی ،جایگاه اجتماعی ،زمینه بروز اخبار،
نوع سوژه ،ملیت ،نوع پوشاک و نوع فعالیت مورد بررسی قرار
گرفت .طبق یافتههای تحقیق کمیت عکسهای گرفته شده در
محیط ورزشی به طور قابل توجهی بیشتر از عکسهای مربوط
به خارج از محیط ورزشی بود .در این خصوص میتوان به دیگر
یافته تحقیق که نمایش ورزشکاران با پوشش ورزشی بیشتر از

خی دو

سطح معنیداری

333/35

3/33

نمایش آنها با پوشش غیرورزشی بود نیز اشاره کرد .پوشش
ورزشی نیز خود بهعنوان نشانه و زمینهای از نشانههای محیطی
ورزش در عکسهای نشریه ایران ورزشی مورد توجه بود .این
یافته با نظر کوک من ( )3335درخصوص اهمیت محتوای
عکس همخوانی دارد .از آنجا که خبرنگاران برای انتقال پیام از
محتوای عکسهای خبری استفاده میکنند ،لذا بسیار اهمیت
دارد که عکسها در محیطهای ورزشی گرفته شود تا تأکید بر
محیطهای وقوع اخبار در عکسها صورت گیرد .به همین دلیل
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خبرنگاران تالش میکنند که در ثبت وقایع به زمینه وقوع خبر
در عکسها توجه کنند .از طرفی طبق آنچه کرس و ون
( )3366اظهار داشتهاند ،نوع توجه به شــئى در هنگام بازنمایى
تحت تأثیر زمینه یا بسترى است که نشانه در آن تولید مىشود.
بر این اساس گرفتن عکسهای ورزشی در محیط ورزشی توجه
به موضوع و زمینه وقوع آن را موجب میشود.
نتایج نشان داد که عکسهای مربوط به مردان به طور
معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط به زنان بود .این نتیجه
در اکثریت تحقیقاتی که در حوزه رسانه و جنسیت انجام شده
است ،مشاهده میگردد .از جمله این تحقیقات که در این مقاله
مورد اشاره قرار گرفته است و با نتیجه فوق همخوانی دارد،
تحقیق کشکر و همکاران ( ،)3133بارفروش ( 3183و ،)3188
علمشاهی و همکاران ( ،)3133نظرویسی ( ،)3133دانکن
( ،)3333هاردین و همکاران ( ،)3333پدرسون (،)3333
الرونیک و همکاران ( )3335و بویس و همکاران ()3334
همگی مؤید این نکته است که پوشش رسانهای ورزش مردان
بطور قابل مالحظهای بیش از زنان است .بخشی از این امر
میتواند به دلیل محدودیتهای فرهنگی و مذهبی باشد که
مطابق با آن نمیتوان تصاویر زنان را در بسیاری از حاالت در
رسانه درج کرد و به معرض نمایش عمومی قرار داد و بخشی
دیگر نتیجه نگاه مردانه و تسلط جایگاه اجتماعی مردان است
که از عوارض آن میتوان به سوگیری جنسیتی در نمایش
تصویری زنان در نشریات اشاره کرد .در این راستا دیگر یافته
تحقیق که گویای سوگیری جنسیتی در نمایش زنان ورزشکار
در عکسهای نشریه ایران ورزشی است را میتوان مورد اشاره
قرار داد .طبق نتایج حاصله در این تحقیق ،عکسهای مربوط
به زنان ورزشکار در حالت انجام فعالیت ورزشی به مراتب کمتر
از عکسهای آنها در حالتهای غیرورزشی بود .این امر نیز
گویای سوگیری جنسیتی در انتشار تصاویر زنان در نشریه ایران
ورزشی است که بیشتر تمایل به نمایش زنان در حالتها و
محیطهای غیرورزشی دارد.
از دیگر نتایج تحقیق این بود که عکسهای مربوط به
سوژههای ایرانی در نشریه ایران ورزشی بیشتر از عکسهای
مربوط به سوژههای خارجی بود .این یافته بر نقش و اهمیت
هویت ملی و قومی مورد تأکید (قیصری )3133 ،و بهمنی قاجار
( )3183همخوانی دارد .از آنجا که ورزش از ویژگی تقویت
هویت ملّی و قومی برخوردار است ،قابل انتظار است که
عکسهای ورزشی نشریات بر تقویت هویت ملّی توجه داشته

باشند و به همین دلیل به نظر میآید یکی از دالیل توجه به
سوژههای ورزشی ،تمایل رسانهها به امر تقویت و بهبود هویت
ملی و قومی باشد و شاید دلیل دیگر تماس بیشتر خبرنگاران با
سوژههای ایرانی باشد که منجر به درج عکسهای ایرانی در
نشریات میشود.
نتایج نشان داد که عکسهای با حس خندان به شکل قابل
توجهی بیشتر از عکسهای مربوط به حس غمگین و ناراحت و
بدون حس مشخص بودند .این یافته با نتایج تحقیق خوشفر و
همکاران ( )3183همخوانی دارد ،زیرا آنها نیز نشان دادند که
رسانهها میتوانند در تقویت احساسات جوانان نقش مهمی
داشته باشند .و از آنجا که ورزش خود از ویژگی برانگیختن
احساسات ملی برخوردار است ،منطقی به نظر میرسد که
عکسهای ورزشی نشانگر وضعیتهای شادیآور باشد تا با اثر
مثبت بر مخاطبان همراه باشد.
با توجه به نتایج مشاهده میشود عکسهای مربوط به
ورزشکاران به طور معنیداری بیشتر از عکسهای مربوط به
مسئوالن ورزش بود .این امر نشاندهنده جایگاه مهم
ورزشکاران در رسانههای ورزشی است و از آنجا که ورزشکاران
در بین مردم از محبوبیت برخوردارند ،لذا درصد بیشتری از
محتوای خبری روزنامه ایران ورزشی را به خود اختصاص
دادهاند.
نتایج بررسی عکسهای نشریه ایران ورزشی نشان داد که
سوگیری جنسیتی در این نشریه بطور قابل مالحظهای وجود
دارد و عالوه بر آن توجه به ورزشکاران ،سوژههای ورزشی و
تأکید بر ورزشکاران ایرانی بیش از نمونههای خارجی مورد
توجه مسئولین و خبرنگاران این نشریه است .از آنجا که نشریه
ایران ورزشی مورد توجه تعداد زیادی از افراد جامعه است،
بیتوجهی آن به زنان می تواند علتی برای دوری زنان از این
نشریه باشد .از آنجا که زنان سهم قابل توجهی از جامعه و حتی
طرفداران و شرکتکنندگان ورزش را دارند ،توجه به اخبار زنان
و انتشار تصاویر مربوط به ورزش زنان میتواند نقش قابل
توجهی به گرایش زنان جامعه به این نشریه داشته باشد.
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