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Abstract
Sport activities are useful and valuable for all
(especially women). Also the media have a special
effect on the development of sports culture in society.
The aim of this study was to compare the views of the
sports officials and the officials of the mass media
regarding women sports media coverage. The
statistical population of sports officials including
Vice-Chairman of sports federations and sports
associations was 61 and the number of media
executives was 61 including officials in charge of
news in sports newspapers, radio stations and
television. In this study, the number of sample
population was equal to the total number of statistical
population. In the quantitative section, a questionnaire
was used to collect data. The questionnaire includes
four components; championship, public, professional
and educational sports with a total of 24 questions. 20
sport officials and 20 media officials confirmed the
face and content validity of each questions. The
validity of the questionnaire was approved too. In the
qualitative part, strategies to increase media coverage
of women's sport from the perspective of respondents
were identified and prioritized witch showed that
women sport media coverage is less than expected.
Keywords
Women Sports, Officials, Media, News, The News
Coverage
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چکیده
 همچنین. مفید و ارزشمند است،فعالیتهاي ورزشی براي عموم (بهويژه بانوان) الزم
 هدف.رسانهها از جايگاه ويژهاي در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند
از انجام اين تحقیق مقايسه ديدگاه مسئوالن ورزش با مسئوالن رسانههاي جمعی
 جامعه آماري شامل مسئوالن.درخصوص پوشش رسانهاي ورزش بانوان است
 مسوول61  نفر و مسئوالن رسانههاي جمعی شامل61 ورزش بانوان به تعداد
 در تحقیق حاضر. شبکههاي راديويی و تلويزيونی است، روزنامه ورزشی،خبرگزاري
 در.از روش کل شمار استفاده شد و جمعیت آماري برابر با جمعیت کل جامعه است
. از پرسشنامه محقق ساخته براي جمعآوري دادهها استفاده شد،بخش کمی
 حرفهاي و تربیتی و در مجموع، همگانی،پرسشنامه شامل چهار مؤلفه قهرمانی
 نفر20  روايی صوري و محتوايی به اين صورت تأيید شد که. سوال است24 شامل
 نفر از مسئوالن ورزش پرسشنامه را مشاهده و هر20 از گروه مسئوالن رسانه و
 روايی سازه نیز از طريق تحلیل عامل اکتشافی و.سوال را به تفکیک تأيید کردند
 راهکارهاي افزايش، در بخش کیفی.تحلیل عامل تأيیدي مورد تأيید قرار گرفت
.پوشش رسانهاي ورزش بانوان از ديدگاه پاسخ دهندگان شناسايی و اولويتبندي شد
نتايج نشان داد از نظر هر دو گروه سهم ورزش بانوان در پوشش اخبار تربیتی و
حرفهاي در رسانهها کم است اما مسئوالن رسانه و ورزش درخصوص پوشش اخبار
 مسئوالن ورزش نسبت.ورزش قهرمانی و همگانی در رسانهها تفاوت ديدگاه دارند
.به مسئوالن رسانه پوشش اخبار در اين دو بخش را کمتر میدانند
واژههای کلیدی
 پوشش خبري، خبر، رسانه، مسوول،ورزش بانوان
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مقدمه
با وجود سفارشهايی که در خصوص حفظ سالمتی و تندرستی
میشود ،بشر قرن حاضر ،به دلیل پیشرفتهاي تکنولوژي و
گسترش پديده شهرنشینی ،ناظر تغییرات محسوسی در جهت
کاهش تحرك و فعالیت بدنی و در نتیجه بروز انواع
بیماريهاي روحی و جسمی ناشی از آن میباشد .اين در حالی
است که ورزش میتواند به عنوان وسیلهاي مطلوب و کارآمد در
راستاي حفظ بقا ،سالمت روحی ـ جسمی و عامل
پیشگیريکننده از بیماريها مطرح شود (سلمان .)1393 ،زنان
قشر عظیمی از جامعه را تشکیل میدهند و بار اصلی تربیت،
تشکیل خانواده و تداوم زندگی خانوادگی بر دوش آنان است.
اگر زنان جامعه از نظر جسمی و روحی در شرايط مناسبی
نباشند ،به طور مستقیم بر خانواده و غیرمستقیم بر جامعه تأثیر
دارد .حضور بانوان در فعالیتهاي ورزشی و تفريحی ،ضرورتی
انکارناپذير و نقش حیاتی در تأمین سالمت و بهداشت جسم و
روان آنان دارد .ورزش زنان از بارزترين نمودهاي فرهنگی هر
جامعه است که غفلت از آن میتواند نظام فرهنگی جامعه را با
مشکل متوجه کند (عبدوي و همکاران .)1390 ،بعد از پیروزي
شکوهمند انقالب اسالمی مسؤولین نظام بر گسترش و توسعه
ورزش همگانی تفريحی براي زنان و دختران و همچنین تقويت
ورزش قهرمانی و حضور زنان در جوامع ورزشی با تأکید بر
ارزشها و باورهاي غنی دينی و فرهنگی تأکید دارند
(علیشاهی .)1392 ،زنان امروزه با افزايش دسترسی به ورزش و
آگاهی از اهمیت آن در سبک زندگی سالم ،بیشتر از هر زمان
ديگري در تشکیالتی مشارکت میکنند که هنوز مردانه تلقی
میشود (پوپ .)2011 ،1بسیاري از زنان موفق شده و توانايی
زنان در ورزش را گسترش دادهاند .زنان پیشگامی که در رشته
خود مسیر را براي زنان باز کردند و برداشتها از توانايی بدنی
زنان را تغییر دادند (پرسلند .)2012 ،2بیشتر مردم از طريق
تلويزيون ،راديو و مطبوعات با ورزش ارتباط برقرار میکنند
(مهدويان و همکاران .)1391 ،در حقیقت رابطه میان ورزش و
رسانههاي گروهی پیچیده است .اساساً رابطهاي نمادين است
که در آن ورزش براي رسانه و در مقابل رسانه براي ورزش
تبلیغ میکند .بواسطه توسعه فناوري ،ورزش از طريق
رسانههاي گروهی که جهانی شدهاند به دورترين نقاط دنیا راه

1. Pope
2. Pressland

پیدا میکند (بويل.)2009 ،3
در کشور ما نیز رسانههاي ورزشی از جايگاه ويژهاي در توسعه و
گسترش فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند .تاسیس و
راهاندازي شبکههاي ورزشی در راديو و تلويزيون و انتشار
روزنامهها و مجالت ورزشی متعدد حاکی از اهمیت اين مقوله
اجتماعی ،فرهنگی و اجتماعی است (علیشاهی .)1392 ،با اين
حال مديريت خبر بر حسب نوع تفکر و سوگیري ذهنی ارباب
رسانه درخصوص جنسیت اعمال می شود و به تبع آن به نحوة
مديريت اخبار در رسانهها در ايجاد سوگیري ذهنی مخاطبان آن
مؤثر است .يکی از موضوعات سوگیري شده در رسانههاي
جهان ،نگاه جنسیتی به نشر اخبار است و اين مساله در جوانب
مختلف زندگی مردان و زنان نمود يافته و شدت آن در ورزش
بیش از ديگر حوزهها است (کشکر .)1391 ،با پديد آوردن اين
برداشت که تا اندازه زيادي بانوان از صحنه ورزش غايباند و
اين امر باعث کوچک شمردن آنها میشود و تالش رسانهها
درگیري زنان را در ورزش به حاشیه میکشانند براي خروج از
اين وضعیت و استفاده مطلوب جايگاه رسانهاي ،ناگزير از
بازنگري در برنامهها و اتخاذ راهکارها و راهبردهايی در جهت
ايجاد تعامل هر چه بیشتر با رسانهها هستیم (قاسمی و
همکارن .)1392 ،در تحقیقی از میان شانزده عامل مؤثر شناخته
شدة فرهنگی اجتماعی ،استفادة مناسب رسانههاي جمعی به
ويژه صدا و سیما جهت تشويق و ايجاد انگیزه در بانوان براي
شرکت در فعالیتهاي ورزشی بهعنوان مؤثرترين عامل در
اولويت اول قرار گرفت (منظمی )1390 ،اما نتايج پژوهش
مهدويان مشهدي ( ،)1391نشان میدهد که از ديدگاه صاحب
نظران حوزه رسانه و ورزش و از نظر بانوان ورزشکار سطح ملی
و قهرمانی ،در حال حاضر رسانههاي جمعی در ترغیب بانوان به
حضور فعالتر در ورزش همگانی ،تربیتی ،قهرمانی و حرفهاي
نقش بسیار ضعیفی دارند در صورتی که در وضعیت مطلوب بايد
میانگین باالتري را به خود اختصاص دهند .البته اين نتايج در
کشورهاي ديگر نیز مشاهده شده است چنان که پژوهش
فرزالیپور و همکاران ( ،)2012نشان داد رسانههاي همگانی در
شرايط جاري نقش بسیار اندکی در توسعه ورزش بانوان بازي
میکنند .در حالی که در شرايط مطلوب اين رسانههاي جمعی
نقش مهمی در ورزش بانوان دارند.
تحقیقات غیربومی نشان داده است که تقويت مفهوم بیاساس
«جنس ضعیف» تالش براي حفظ ورزش بهعنوان يک مقوله
3. Boyle
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مردانه است .اگر اين ذهنیت جنس ضعیف هنوز وجود دارد،
بواسطه اين اعتقاد سطحی است که مردان در ورزش از لحاظ
جسمی قويتر از زنان هستند .با وجود اين چالشها زنان در
قالب ورزشکار و تماشاچی امروزه دسترسی بیشتري به ورزش
دارند (ديويس .)2012 ،1پس هنگامی که تالش ورزشکاران ما
به گوش مردم نرسد چگونه میتوان انتظار داشت که زنان
ورزشکار ايرانی با انگیزه کار کرده و در سطح بااليی ظاهر
شوند؟ هنگامی که تبلیغات درست نباشد و ورزش بانوان به
جامعه شناسانده نشود ،چگونه میتوان از دولت انتظار داشت که
امکاناتی در اختیار ورزش بانوان بگذارد؟ اگر رسانههاي گروهی،
ورزش بانوان را جدي نگیرند چگونه میتوان انتظار داشت که
تعداد ورزشکاران ما افزايش يافته و کیفیت ورزش بانوان نیز
باال رود؟ ورزشکاران زن و مرد به شیوهاي متفاوت تحت
پوشش و مورد برخورد رسانهها قرار میگیرند .جامعهشناسان
ورزش ،دو زمینه مربوط به توصیف قهرمانان زن و مرد به
وسیله رسانهها را شناسايی کردهاند .نخست اين که ،گرچه براي
شماري از زنان افزايش هنگفتی در مشارکت در دامنهاي از
فعالیتها پديد آمده ولیکن زنان قهرمان از لحاظ پوشش
رسانهاي خیلی کمتر مورد توجه قرار میگیرند .نوع و مقدار
پوشش رسانهاي ورزش بانوان موضوعی ناچیز نیست .با پديد
آوردن اين برداشت که زنان تا اندازه زيادي از صحنه ورزش
غايب هستند و با اين گونه برخورد با آنان ،زنان را به همان
صورتی که دربارهشان میخوانیم و میشنويم ،میبینیم .اين امر
باعث کوچک شمردن آنها و تالشهاي ورزشیشان میشود و
بدين ترتیب ،رسانهها درگیري زنان در ورزش را به حاشیه
میکشانند .ورزش زنان براي خروج از اين وضعیت و ارتقاء
جايگاه رسانهاي ناگزير از بازنگري در برنامهها و اتخاذ راهکارها
و راهبردهايی در جهت ايجاد تعامل هرچه بیشتر با رسانهها
است (قاسمی .)1389 ،با توجه به پوشش خبري ضعیف ورزش
بانوان و نیاز به پژوهش براي پیشرفت رسانههاي ورزشی،
عالوه بر تحلیل محتواي اخبار ورزش بانوان که درخصوص
رسانهها و محدودههاي زمانی مختلف پیش از اين انجام شده
است ،نیاز به بررسی کیفی ديدگاه مسئوالن ورزش و رسانه
احساس میشد .با توجه به موارد ذکر شده اين سوال براي
محقق مطرح شد که ديدگاه مسئوالن امر ورزش بانوان و
مسئوالن رسانهاي ورزش در خصوص پوشش رسانهاي ورزش
بانوان از ابعاد مختلف حرفهاي ،قهرمانی ،تربیتی و همگانی و
1. Davis
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تفريحی چیست ،چه راهکارهايی براي افزايش توجه رسانهها به
ورزش بانوان وجود دارد و اولويتها در اين راستا چیست .در
تحقیق حاضر به ورزشی حرفهاي میگويند که در آن
ورزشکاران براي فعالیت خود دستمزد دريافت میکنند .ورزش
حرفهاي در نقطه مقابل ورزش آماتور قرار میگیرد که در آن
ورزشکاران فقط براي عالقه شخصی به ورزش میپردازند.
ورزش قهرمانی به معنی ورزشهاي رقابتی و سازمان يافته
است که ورزشکاران ماهر براي کسب عناوين قهرمانی به
عنوان باالترين مدارج ورزشی تالش میکنند .ورزش تربیتی به
عنوان بخشی از نظام تعلیم و تربیت تلقی میشود و منظور از
ورزش همگانی پرداختن عامه مردم به ورزش حتی در زمانی
کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرايط افراد است .تحقیق
حاضر به اين سوال پاسخ میدهد که آيا بین ديدگاه مسئوالن
ورزش با مسئوالن رسانههاي جمعی درخصوص پوشش
رسانهاي ورزش بانوان تفاوت وجود دارد؟
روششناسی تحقیق
روش مورد استفاده در اين تحقیق از نظر ماهیت کاربردي و از
لحاظ استراتژي در محدوده ترکیبی (توصیفی ـ کیفی) است .در
تحقیق پیش رو از نظر سیر اجرا ،در بخش توصیفی از روش
پیمايش استفاده شد .در بخش کیفی نیز از روش مصاحبه نیمه
ساختاريافته استفاده شده است.
براي تأيید روايی در بخش تحلیل اکتشافی مرحله اول ،با
جامعه آماري  122نفر و جامعه نمونه  40نفر ،آزمون بارتلت و
کیسر ـ می ير و اوکلین ،کفايت نمونه را معادل  0/93و در حد
عالی گزارش داد .بررسی سهم واريانس هر يک از عاملها در
مدل  4عاملی پرسشنامه نیز نشان داد توان پیشگويی اين مدل
براساس مجموع درصد واريانس تجمعی عاملها برابر با 71/27
درصد است .نتايج تحلیل مؤلفههاي اصلی همراه با چرخش
واريماکس در مورد بار عاملی سواالت پرسشنامه هم نشان
میدهد که سواالت پرسشنامه پوشش رسانهاي ورزش بانوان
در کل  71/27درصد از کل واريانس را شامل میشود.
در تحلیل اکتشافی مرحله دوم ،هر  4مؤلفه پرسشنامه پوشش
رسانهاي ورزش بانوان مورد بررسی قرار گرفت .آزمون بارتلت و
کیسر ـ می ير و اوکلین انجام شد و با توجه به اينکه مقدار آن
برابر با  0/85بود قضاوت در مورد آن در حد خوب گزارش شد.
با توجه به مقدار مجذور کاي و سطح معناداري آزمون کرويت
بارتلت (  P< 0/01و  )X2= 421/31نتیجه گرفته شد که
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بین عاملها همبستگی وجود دارد .نتايج تحلیل مؤلفههاي
اصلی همراه با چرخش واريماکس در مورد بار عاملی سواالت
نیز نشان داد توان پیشگويی اين مدل براساس مجموع واريانس
عاملها برابر با  83/93درصد است.
تحلیل عاملی تأيیدي نیز انجام شد و با توجه به مالك
معناداري  ±1/96رابطه تمامی مؤلفههاي پرسشنامه با هم
معنادار بود .همچنین با مالك معناداري  ±1/96بر اساس
دادهها ،رابطه تمامی مؤلفهها با پرسشنامه معنادار گزارش شد.
در آزمون نیکويی برازش ،تناسب مجموعه دادههاي مدل

اندازهگیري پرسشنامه پوشش رسانهاي ورزش بانوان بررسی
شد و در مجموع مدل اندازهگیري پرسشنامه از لحاظ
شاخصهاي برازش ،مناسب تشخیص داده شد.
به منظور تأيید اعتبار ،پرسشنامه بین  40نمونه از جامعه آماري
( 20کارشناس رسانه و  20کارشناس ورزش) توزيع شده و با
استفاده از برنامه  spssآزمون آلفاي کرونباخ اعمال و
همانطور که در جدول شماره  1آمده است ،مشخص شد که
پايايی مؤلفهها و پرسشنامه پوشش رسانهاي ورزش بانوان در
حد قابل قبول است.

جدول .1نتايج آزمون آلفاي کرونباخ
ردیف

عامل

آلفای کرونباخ

وضعیت پایایی

1

ورزش قهرمانی

0/89

قابل قبول

2

ورزش همگانی

0/85

قابل قبول

3

ورزش حرفه اي

0/90

قابل قبول

4

ورزش تربیتی

0/88

قابل قبول

5

پوشش رسانهاي ورزش بانوان

0/96

قابل قبول

در بخش کیفی نیز از مصاحبه نیمه ساختار يافته استفاده شد .در
جريان گفتگو با مسئوالن رسانه و ورزش از کارشناسان خواسته
شد ،راهکارهاي پیشنهادي خود را درخصوص افزايش پوشش
رسانهاي ورزش بانوان و تعامل اين دو بخش ذکر کنند .پاسخها
براساس فراوانی شامل حمايت دولت و مسئوالن از پوشش
خبري ورزش بانوان ،اعزام خبرنگاران زن به مسابقات داخلی و
خارجی بانوان ،فعالتر شدن فدراسیونها نسبت به ارتباط با
رسانهها براي پوشش خبري ورزش بانوان ،برگزاري همايش و
گردهمايیهاي بیشتر در زمینه ورزش بانوان و رسانه ،آموزش و
حمايت بانوان خبرنگار متخصص هر رشته توسط فدراسیونها،
تربیت کارشناس روابط عمومی مخصوص بخش بانوان توسط
فدراسیونها ،سرمايهگذاري دولت براي توسعه ورزش بانوان و
در نتیجه افزايش توجه رسانهاي ،راهاندازي سايت و نشريههاي
ويژه ورزش بانوان ،پخش ورزشهايی که منع حجاب ندارند از
سیما و در نتیجه جلب توجه رسانههاي ديگر و تربیت
کارشناسان خانم براي تحلیل و ارائه گزارشهاي مربوط به

بانوان در رسانهها است.
تجزيه و تحلیل دادهها هم به صورت کمّی و هم کیفی در
تحقیق حاضر مورد استفاده قرار گرفته است .در تحقیق حاضر
از نرمافزار  spssبراي آزمونهاي  tتک نمونهاي ،آزمون ،k-s
آزمون رتبهبندي فريدمن ،آزمون  tمستقل ،آزمون باکس و
آزمون المبدا ويکز استفاده شد.
یافتههای تحقیق
در اين مرحله دادههاي خام به دست آمده از جامعه و نمونه
آماري با استفاده از تکینکهاي آماري مناسب تحلیل شد تا
نتايج تحقیق معلوم شود .براي سنجش طبیعی بودن توزيع
دادهها آزمون کلموگروف اسمیرنف انجام شد و همانگونه که
در جدول  2میتوان مشاهده کرد توزيع دادههاي پوشش خبري
ورزش بانوان ( )Z=1/25,P=0/09به طور طبیعی است .در
نتیجه از آزمونهاي پارامتريک براي تحلیل استنباطی دادهها
استفاده شد.

جدول .2نتايج آزمون کلموگروف اسمیرنوف در خصوص توزيع طبیعی دادهها
شاخص

میانگین

انحراف استاندارد

Z

P

پوشش خبری ورزش بانوان

3/42

0/94

1/25

0/09
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جدول .3تجانس واريانس بین مؤلفههاي پوشش خبري ورزش بانوان براساس گروهها
متغیرها

F

df1

df2

Sig

ورزش قهرمانی

0/04

1

120

0/84

ورزش همگانی

0/94

1

120

0/33

ورزش حرفهای

2/85

1

120

0/10

ورزش تربیتی

2/19

1

120

0/14

در بخش آزمون فرضیههـاي تحقیـق تجـانس واريـانس بـین
دادهها براساس گروهها با انجام آزمون لون بررسی شـد .طبـق
يافتههايی جدول شماره  ،3تحلیـلهـاي واريانسـی متغیرهـاي
وابسته در سطوح مختلـف گروههـا بیـان کننـده آن اسـت کـه

تحلیل واريانسی مؤلفههاي ورزش قهرمـانی و ورزش همگـانی
معنــادار اســت .بنــابراين همگنــی در ايــن دو گــروه مشــاهده
نمیشود .میتوان نتیجه گرفـت کـه در ايـن دو مؤلفـه تفـاوت
ديدگاه بین دو گروه پاسخدهندگان به پرسشنامه وجود دارد.

جدول  .4نتايج آزمون  tتک نمونهاي درخصوص اختالف میانگینها
مفهوم

میانگین و انحراف استاندارد

میانگین فرضی

پوشش
ورزش بانوان

مشاهده شده
3/42±0/94

3

میزان پوشش خبري ورزش بانوان از طريق آزمون  tتک
نمونهاي سنجیده شد .با توجه به نتايج جدول  4مشخص
میشود که اختالف معنیداري بین میانگینهاي مشاهده شده
و فرضی پوشش خبري ورزش بانوان ()t=5/01, P≤0/01

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

5/01

121

0/001

وجود دارد .پس چنین نتیجهگیري میکنیم که پوشش خبري
ورزش بانوان از میانگین فرضی هم کمتر است يا به عبارت
کلیتر پوشش خبري ورزش بانوان از ديدگاه پاسخدهندگان کم
ارزيابی شده است.

جدول  .5نتايج آزمون  tتک نمونهاي درخصوص اختالف میانگینها
مؤلفه های پوشش

میانگین

میانگین و انحراف

خبری ورزش بانوان

فرضی

استاندارد مشاهده شده

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

1

ورزش قهرمانی

3/46±0/97

5/30

121

0/001

2

ورزش همگانی

3/33±1/08

3/34

121

0/001

3

ورزش حرفه اي

3/42±1/03

4/53

121

0/001

4

ورزش تربیتی

3/49±1/01

5/27

121

0/001

ردیف

3

پس از بررسی میزان پوشش رسانهها از ورزش بانوان ،دقیقتـر
شده وضعیت هر  4مؤلفه موردنظر تحقیق را بـا آزمـون  tتـک
نمونهاي بررسـی کـرديم .بـا توجـه بـه نتـايج جـدول  ،5بـین
میانگینهاي مشاهده شده و فرضی مؤلفههاي پوشـش خبـري

ورزش بانوان اختالف معناداري( )P≤0/01وجود دارد .میتـوان
چنین نتیجـه گرفـت کـه از ديـدگاه گـروه مسـئوالن ورزش و
مسئوالن رسانه پوشش خبري ورزش بانوان به تفکیک در هـر
 4بخش قهرمانی ،همگانی ،تربیتی و حرفه اي کم است.
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جدول  .6نتايج آزمون  tتک نمونهاي درخصوص اختالف میانگینها
ردیف

گروهها

1

مسئوالن رسانه

2

مسئوالن ورزشی

میانگین

میانگین و انحراف

فرضی

استاندارد مشاهده شده

3

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

3/25±0/85

2/27

60

0/001

3/60±0/99

4/74

60

0/001

معنیداري ( )P≤0/01بین میانگینهاي مشاهده شده و فرضی
(به تفکیک گروهها) وجود دارد .به اين معنی هر دو گروه به
تفکیک معتقدند که پوشش خبري ورزش بانوان کم است.

ديدگاه مسئوالن رسانهاي و مسئوالن ورزشی به تفکیک درباره
میزان پوشش خبري ورزش بانوان نیز بررسی شد .نتايج آزمون
 tتک نمونهاي در جدول  6نشان میدهد که اختالف

جدول  .7نتايج آزمون  tتک نمونهاي درخصوص اختالف میانگینها
ردیف

گروهها

1

مؤلفهها

میانگین

میانگین و انحراف

فرضی

استاندارد مشاهده شده

ورزش قهرمانی

مسئوالن رسانه

2

ورزش همگانی
3

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

3/23±0/90

1/98

60

0/001

3/26±1/04

1/87

60

0/001

3/14±0/89

1/25

60

0/001

4

ورزش تربیتی

3/37±0/97

2/99

60

0/001

1

ورزش قهرمانی

3/70±0/98

5/56

60

0/001

3/40±1/11

2/82

60

0/001

3/70±1/08

5/04

60

0/001

3/60±1/06

4/43

60

0/001

3

مسئوالن ورزشی

2
3
4

ورزش حرفهاي

ورزش همگانی

3

ورزش حرفهاي
ورزش تربیتی

در مطالعه جزئیتر ،وضعیت مؤلفـههاي پوشـش خبـري ورزش
بانوان به تفکیک هر دو گروه آزموده شد .نتیجه آزمـون  tتـک
نمونهاي در جدول  ،7نشـان مـیدهـد کـه بـین میانگینهـاي
مشــاهده شــده و فرضــی تمــامی مؤلفــهها اخــتالف معنــاداري

( )P≤0/01به تفکیک گروهها وجود دارد .میتـوان ايـن گونـه
نتیجه گرفت که مسئوالن رسانه و مسئوالن ورزش به تفکیک
معتقدند که پوشش خبري ورزش بانوان در  4بخـش قهرمـانی،
همگانی ،تربیتی و حرفهاي به تفکیک کم است.

جدول  .8نتايج آزمون فريدمن در خصوص الويتبندي مؤلفههاي پوشش خبري ورزش بانوان
ردیف

الویت بندی مؤلفه های پوشش خبری ورزش بانوان

میانگین رتبه

1

ورزش قهرمانی

2/62

2

ورزش همگانی

3

ورزش حرفهاي

4

ورزش تربیتی

تعداد

خی  -دو

درجه آزادی

2/31
2/44
2/63

122

5/76

3
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آزمون فريدمن به منظور الويتبندي چهار مؤلفه پوشش خبري
ورزش بانوان انجام شد و طبق نتايج جدول  ،8اختالف
معناداري بین میانگین رتبه مؤلفههاي پوشش خبري ورزش
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بانوان ( )x2=5/76, P≥0/05وجود ندارد .نتیجهاي که از اين
آزمون میتوان گرفت اين است که پوشش خبري ورزش بانوان
در هیچ يک از  4مؤلفه شاخصتر از  3مؤلفه ديگر نیست.

جدول  .9نتايج آزمون  tمستقل در خصوص تفاوت پوشش خبري ورزش بانوان براساس گروهها
شاخص
متغیر

آزمون لوین

گروه ها

M±SD

t

df

P

0/17

1/95

3/25 ±0/85

-2/11

120

0/04

پوشش خبری ورزش بانوان

براي بررسی اين که بین پوشش خبري ورزش بانوان براساس
گروهها تفاوت معنیداري وجود دارد يا خیر آزمون  tمستقل
انجام شد و طبق نتايج به دست آمده که در جدول  9نشان داده

شده است ،بین پوشش خبري ورزش بانوان براساس گروهها
( P≥0/05و  )t = -2/11تفاوت معنیداري وجود دارد .در
نتیجه فرض صفر رد میشود.

جدول  .10نتیجه آزمون باکس
شاخص

Box`s M

F

df1

df2

Sig

مقادير

9/51

0/92

10

68844/62

0/52

همچنین براي بررسی وجود يا نبود اختالف معنادار بین
مؤلفههاي پوشش خبري ورزش بانوان براساس گروهها آزمون
باکس که يک آزمون چند متغیره براي بررسی همگنی ماتريس
پراکندگی (کوواريانس) متغیرهاي وابسته است ،انجام شد .طبق
جدول شماره  10و با توجه به سطح معناداري آن
{ ،}F(10,68844.62)=0.92, P=0.52فرض همگنی
پراکندگی تايید میشود .بنابراين  4مؤلفه پوشش خبري ورزش
بانوان در هر دو گروه همگن هستند.
بحث و نتیجهگیری
بیشتر تحقیقات صورت گرفته در حوزه رسانه به روش تحلیل
محتوا و در بعضی موارد به صورت بررسی و مقايسه وضعیت
موجود و مطلوب است و تحقیقات انجام گرفته با روش تحقیق
حاضر بسیار محدود و به نوعی نادر است ،بنابراين نمیتوان
مقايسه دقیقی با تحقیقات گذشته انجام داد ،ازاين رو در بحث،
بررسی و مقايسه نتايج به صورت کلی قیاس صورت گرفت .در
بخش کیفی پیشنهاداتی که از نقطه نظر کارشناسان به دست
آمد در قالب راهکارهاي افزايش پوشش خبري ورزش بانوان در

رسانهها عمدتاً مرتبط به دو بخش تقسیم میشود؛ مسئوالن و
دستاندرکاران رسانه و مسئوالن ورزشی.
اين راهکارها شامل اين موارد است :رسانهايها میتوانند با
استخدام خبرنگاران زن به اعزام آنها براي پوشش خبري
مسابقات داخلی و خارجی بانوان راهگشا باشند .همچنین
راهاندازي سايت ،نشريههاي ويژه و يا بخشهاي مختص
ورزش بانوان در رسانهها کمک ويژه به فرهنگسازي در جامعه
میکند .در اين راستا میتوان به مصاحبه با مسئوالن ورزش
بانوان ،مصاحبه با قهرمانان و ورزشکاران مدالآور و توجه بیشتر
به بخش ورزش دانشآموزان دختر اشاره کرد.
مسئوالن ورزش هم میتوانند با انتخاب و بهکارگیري
راهکارهايی به افزايش توجه رسانهاي به اين بخش کمک کنند
از جمله فراهم آوردن شرايط آشنايی و آموزش خبرنگاران زن
درخصوص بخش بانوان هر رشته ورزشی .افزايش تعامل بخش
روابط عمومی فدراسیونها با رسانهايها بهخصوص در بخش
ورزش بانوان نیز مؤثر است .از طرفی بايد بانوان نايبريیس
فدراسیونها با رسانهها تعامل بیشتري داشته باشند و صرفاً به
انجام وظايف خود در فدراسیون بسنده نکنند .اگر مسئوالن
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ورزشی شرايط برگزاري رويدادهاي بینالمللی بانوان را فراهم
کنند بالطبع توجه ورزش و رسانهها جلب میشود.
در بخش کمی و با توجه به دادهها و يافته ها در چنین مطرح
کرده بوديم که بین ديدگاه مسئوالن ورزش با مسئوالن
رسانههاي جمعی در خصوص پوشش رسانهاي ورزش قهرمانی
بانوان تفاوت وجود دارد که اين فرضیه براساس نتايج تأيید
میشود و میتوان چنین نتیجه گرفت که به نسبت ديدگاه
مسئوالن رسانه ،مسئوالن ورزش توجه رسانهها به ورزش
قهرمانی بانوان را کمتر میدانند .پوشش رسانهاي ضعیف در
بخش قهرمانی ورزش بانوان در تحقیقهاي (هنري و
همکاران( ،)1391 ،يوسفی و همکاران( ،)1393 ،احسانی و
همکاران( ،)1388 ،کیان و کالويو )2011 ،1و (چندك و ازبک،2
 )2010نیز تأيید شد .پررنگترين بخش ورزش کشور به واسطه
مدالآوري ،نمايشی و پرمخاطب بودن ،بخش قهرمانی است که
بهخصوص در رويدادهاي فراملی نمود بیشتري پیدا میکند .در
حال حاضر بیشترين نیروي ورزش کشور نیز بر موفقیت در
بخش قهرمانی متمرکز شده است .رسانهها در فرهنگسازي
اين حوزه نقش مؤثري دارند .با اينکه در سالهاي اخیر توجه به
ورزش قهرمانی بانوان به ويژه در مسابقات آسیايی و جهانی و
کمتر در بخش ملی بیشتر شده است ،هنوز رضايتبخش نیست
و کمتر از  4درصد کل اخبار را در بر میگیرد .از ديدگاه
کارشناسان ورزش توجه رسانهها به اين بخش کم است و
رضايت آنها را جلب نمیکند .ورزش قهرمانی زنان نیاز به
بازنگري در برنامهها و اتخاذ راهکارها و راهبردهايی در رسانهها
دارد.
فرض بعدي مبنی بر اين بود که بین ديدگاه مسئوالن ورزش با
مسئوالن رسانههاي جمعی در خصوص پوشش رسانهاي ورزش
همگانی و تفريحی بانوان تفاوت وجود دارد که اين فرضیه تأيید
شد به اين معنی که در مقايسه با ديدگاه مسئوالن رسانه،
مسوالن ورزش پوشش خبري ورزش همگانی بانوان را کمتر
میدانند.
نتايج بررسیهاي (مرادي و همکاران )1388 ،و (اتقیا)1386 ،
نیز نشاندهنده کمتوجهی به ورزش همگانی و تفريحی در
رسانهها و صحبتهاي مسئوالن است که با يافتههاي پژوهش
حاضر همخوانی دارد .سیاستهاي ورزش کشور اخیراً به سوي
توجه به ورزش همگانی پیش رفته است چون هدف از ورزش
1. Kian and Clavio
2. Cendek and Ozbek

به صورت عام دست يافتن به نشاط و سالمتی ،دوري از
بیماريها و داشتن روابط اجتماعی سالم با حضور در گروههاي
ورزشی و به صورت خاص دستیابی به مدال و افتخارآفرينی
است .شکی نیست که انجام ورزش همگانی براي بانوان
ضروري است نه بهعنوان سرگرمی بلکه الزمه حفظ سالمتی
است اما پوشش رسانهاي ورزش همگانی بانوان در روزنامههاي
سراسري کشور کمتر از يک درصد است شايد به دلیل ناآگاهی
دستاندرکاران رسانهها باشد چون سالها روند کاري آنها توجه
به ورزش قهرمانی بوده است .البته مسئوالن نیز بايد بر اين
بخش در رسانهها تأکید کنند تا توجه عمومی به اين بخش
جلب شود .مشارکت همه سازمانها و نهادها براي فعالیت در
بخش همگانی نیز می تواند مؤثر باشد.
در گام بعدي اين فرض را مطرح کرديم بین ديدگاه مسئوالن
ورزش با مسئوالن رسانههاي جمعی درخصوص پوشش
رسانهاي ورزش حرفهاي بانوان تفاوت وجود دارد که اين
فرضیه بر اساس نتايج رد میشود .در پژوهش حاضر مشخص
شد هر دو گروه مسئوالن رسانه و مسئوالن ورزش معتقدند که
پوشش خبري ورزش بانوان در بخش حرفهاي کم است .نتايج
حاضر در بررسیهاي (ناظريفرد( ،)1388 ،کرمی و همکاران،
( ،)1391امیري و همکاران )1391 ،و (صديقی )1388 ،نیز تايید
شده است .اصل بر اين است که در ورزش حرفهاي پرداخت
دستمزد به بازيکنان باعث رونق اقتصادي و حضور رسانهها می
شود ولی از آنجا که گردش مالی ناچیزي در بخش ورزش
بانوان نسبت به ورزش حرفهاي آقايان وجود دارد ،حضور
رسانهها نیز کمرنگ است.
فرض ديگر مبنی بر اين که بین ديدگاه مسئوالن ورزش با
مسئوالن رسانههاي جمعی در خصوص پوشش رسانهاي ورزش
تربیتی بانوان تفاوت وجود دارد نیز رد شد .به اين معنی که هر
دو گروه متفقالقولند که پوشش خبري ورزش بانوان در بخش
تربیتی شامل ورزش دانشآموزي و دانشجويی کم است که با
نتايج پژوهشهاي (تپهرشی( ،)1389 ،زرکی و همکاران،
 )1390و (علیزاده )1389 ،همخوانی دارد و همگی نشاندهنده
سهم اندك ورزش تربیتی در بین رسانههاي جمعی است .توجه
به ورزش تربیتی يعنی ورزش مدارس و دانشگاهها کمتر از يک
درصد است .در حالی که دختران در سنین دانش آموزي و
دانشجويی بیشترين نیاز به ورزش و ساختن بدنی سالم را دارند.
البته حضور کمرنگ دختران نوجوان و نونهال در صحنههاي
ورزشی آموزشی نیز باعث بیتوجهی رسانهها به انعکاس اخبار
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آنها شده است .اين بخش نیاز به همکاري هر سه بخش درگیر
يعنی ارگانهاي آموزشی و تربیتی ،وزارت ورزش و رسانهها
دارد.
همچنین از نتايج جانبی تحقیق حاضر تأکیدي بر اين مطلب
بود که از ديدگاه مسئوالن رسانه و مسوالن ورزش ،پوشش
رسانهاي ورزش بانوان کم است .اين پوشش ضعیف رسانهاي
در نتیجه تحقیقهاي (شکرانی( ،)1391 ،مهدويانمشهدي،
( ،)1387مظاهري( ،)1388 ،نجفزاده و همکاران،)1391 ،
(قلیزاده( ،)1390 ،آقاپور و زارعپور( ،)1391 ،امامی و مالئی،
( ،)1392ابوالقاسمی و همکاران( ،)1388 ،قاسمی،)1390 ،
(شاکرمی( ،)1392 ،کوکی وهمکاران( ،)2015 ،تافت،)2011 ،
(مسنر و همکاران( ،)2010 ،مرکز رسانه زنان( ،)2014 ،بايسی و
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همکاران( ،)2013 ،مارتین و همکاران )2012 ،و (پکر و
همکاران )2015 ،نیز مشاهده شده است .احتماالً داليل اين
همخوانی در نتايج اين تحقیقها کم توجهی رسانهها به پوشش
خبري ورزش بانوان است چون در سالهاي اخیر با وجود رشد
چشمگیر روي آوردن دختران به ورزش ،پوشش رسانهاي
ورزش بانوان چندان بهبود نیافته است و تا وقتی نتیجه تالش
دختران ورزشکار ديده نشود ،نه تنها بر تعداد ورزشکاران زن
افزوده نمیشود ،انگیزههاي آنان نیز تقويت نمیشود .عالوه بر
راهکارهاي ارائه شده توسط کارشناسان در تحقیق حاضر ،بهتر
است با کمک رسانهها و متولیان ورزش اهداف خرد و کالن
براي بهبود پوشش خبري بانوان تدوين شده و اقدامات نظارتی
و تشويقی اتخاذ شود.
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