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ــ پيمايـشي اسـت و بـه          اين پژوهش از نوع توصيفي    . بانوان از ديدگاه صاحبنظران پرداخته است     
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  مقدمه

دهند و بار اصلي تربيت فرزندان، تـشكيل    زنان در هر جامعه، قشر عظيمي را تشكيل مي        
وان بـه عنـوان نيمـي از       حضور بـان  . خانواده و تداوم زندگي خانوادگي را بر عهده دارند        

هاي ورزشي و تربيت بـدني، بـه عنـوان ضـرورتي انكارناپـذير،           پيكره جامعه در فعاليت   
كند و ضمن پيشگيري از       نقش حياتي در تأمين سالمت و بهداشت جسم و روان ايفا مي           

هـاي درمـاني و افـزايش توليـد و            هاي اجتماعي، منجر بـه كـاهش هزينـه          انواع انحراف 
با وجود آنكه عوامل بي شـماري در پيـشرفت ورزش زنـان دخالـت               . ودش  وري مي   بهره

 دهند، دختـران بيـشتري مـشتاق         ها تصوير بهتري از اين مقوله ارائه        دارند، هر گاه رسانه   
هـاي گروهـي نقـش مهمـي در           رسـانه ). 1382غفـوري و همكـاران،      (شوند    ورزش مي 

 ميزان پيشرفت آنها در آينده،ها نسبت به زنان، ورزش و  رساني و گسترش ديدگاه اطالع

بنيـاد  (اي براي ورزش زنان يك امر ضروري است           كنند؛ از اين رو پوشش رسانه       ايفا مي 
سـازي زنـان از    آگـاه ) 1380(بر اساس پژوهش دارابـي     ). 2006،  1ورزش بانوان انگليس  

ها و معرفي صحيح ورزش به عنوان يك نياز بـشري،   فوايد ورزش، آموزش از راه رسانه    
سـالمي  . هـاي ورزشـي دانـسته شـده اسـت        هاي عملي تشويق بانوان بـه فعاليـت          راه از
تواننـد بـا ارائـه     هـاي گروهـي مـي    در پژوهش خود به اين نتيجه رسيد، رسـانه        ) 1381(

مطالب علمي و تخصصي مرتبط با تربيت بـدني و ورزش، بـانوان را بـه تغييـر نگـرش                   
 از ايـن رو، الزم اسـت كـه بخـشي از             .هاي ورزشي تشويق كنند     نسبت به انجام فعاليت   

هـاي تربيـت بـدني و         سيما و مطبوعات بـه ارائـه نتـايج و سـودمندي             و  هاي صدا   فعاليت
ورزش بانوان معطوف شود تا از اين طريق ضمن ايجاد انگيزه در زنـان اثـرات مخـرب                  

ـ . ها رسـانده شـود      هاي ورزشي، به سمع و نظر زنان و خانواده          توجهي به فعاليت   بي ا اتقي
نيز در طرح پژوهشي خود پيشنهاد كرده است كـه بـراي آگـاه سـاختن جامعـه          ) 1384(

هـاي ورزشـي و ارتقـاي فرهنـگ ورزش، بهتـر اسـت از طريـق                   زنان از اثرات فعاليـت    
هاي گروهي به زنان ورزشكار توجـه ويـژه           هر گاه رسانه  . هاي گروهي عمل شود     رسانه

را در زنان جامعه بيدار كـرد و آنـان را بـه         توان انگيزه تحرك و ورزش        داشته باشند، مي  
هـاي    رسـانه ). 1375آقاجاني چوبر،   (سوي سالمت جسمي و در نتيجه روحي سوق داد          
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تواننـد، در توسـعه و پيـشرفت          رساني گسترده در مورد ورزش زنان مي        گروهي با اطالع  
 مـردم  ورزش آنان در جامعه مؤثر باشند و با باز كردن فضايي براي مطرح كـردن عقايـد   

هاي ورزشي و نيز انتقاد، گفتگو و مقايسه، به جبـران             در خصوص نقش زنان در فعاليت     
، )1381(، بـارفروش    )1380(افچنگـي   ). 1383رضـايي،   (هـا كمـك كننـد         ماندگي  عقب

اي   به نتايج مشابهي در خصوص كمبود پوشش رسـانه        ) 1385(و كردي   ) 1383(رسولي  
 با وجود تالش بسيار بانوان ايراني، سهم آنان از كل           .اند  از ورزش بانوان در ايران رسيده     

پس هنگـامي كـه     . هاي گروهي ايران بسيار كم و ناچيز است         خبرهاي ورزشي در رسانه   
توانيم انتظار داشـته باشـيم كـه          رسد چگونه مي    تالش ورزشكاران ما به گوش مردم نمي      

ـ              االتري ظـاهر شـوند؟     زنان ورزشكار ايراني با انگيزه بيشتري تالش كرده و در سـطح ب
گيـرد و ورزش بـانوان بـه جامعـه شناسـانده        هنگامي كه تبليغات درستي صـورت نمـي       

توان از دولت انتظار داشت كـه امكانـات الزم را در اختيـار ورزش        شود، چگونه مي    نمي
انـد،    هـاي گروهـي، ورزش بـانوان را جـدي نگرفتـه             بانوان بگذارد؟ تا زماني كه رسـانه      

تظار داشت كه تعداد ورزشكاران افزايش يابد و كيفيـت ورزش بـانوان   توان ان   چگونه مي 
اين كمبودها و نيازهاي اساسي، ضرورت پـرداختن        ). 1375آقاجاني چوبر،   (باالتر رود؟   

در حـال   : ها پاسخ داده شود     به پژوهش حاضر بوده و تالش شده است تا به اين پرسش           
ورزش بـانوان چگونـه اسـت؟       هـاي گروهـي در          ، نقش رسانه  )وضعيت موجود (حاضر  

هاي گروهي در اين زمينه چيست؟ آيا بين وضع موجود با وضع              وضعيت مطلوب رسانه  
  ها در ورزش بانوان تفاوت وجود دارد؟  مطلوب نقش رسانه

اي  اند كه ورزشـكاران زن و مـرد، بـه شـيوه       هاي پژوهشي نشان داده     بسياري از بررسي  
شناسـان حـوزه      جامعـه . گيرنـد   هـا قـرار مـي       همتفاوت تحت پوشش و مورد برخورد رسان      

هـا شناسـايي      ورزش، دو زمينه مربوط به توصيف قهرمانان زن و مـرد را از طريـق رسـانه                
نخست اينكه، گر چه براي شـماري از زنـان افـزايش چـشمگيري در مـشاركت                 . اند  كرده

ي كمتـر   اي خيلـ    ها پديد آمده است، زنان قهرمان از لحاظ پوشـش رسـانه             برخي از فعاليت  
، )2002( و همكـاران  3لمبـارد ). 1994، 2 و گرينـدورفر 1كـان (گيرنـد     مورد توجه قرار مـي    

نيز به نتايج يكسان در مـورد پوشـش         ) 2006(و بنياد ورزش زنان انگليس      ) 2004 (4جونز
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 1كـان و پـاركز    . موضـوع دوم، نـوع پوشـش اسـت        . اند  اي ورزش بانوان دست يافته      رسانه
و نيز بنيـاد ورزش     ) 2003 (6 و كوكي  5، دانكن 4، مسنر )2002 (3ن و كليتو  2، هريس )1992(

شـوند   هايي ظـاهر مـي   اند كه افراد مذكر، به شيوه به اين نتيجه رسيده  ) 2004(زنان انگليس   
اي   هاي خود تأكيد دارند حال آنكه، افراد مؤنـث بـه گونـه              كه بر توان ورزشي و شايستگي     

نـوع و   .  خود بيشتر تكيـه دارنـد       جذابيت فيزيكي شوند كه بر حالت زنانگي و         نمايانده مي 
اي در بر گيرنده زنان ورزشكار موضوعي ناچيز نيست؛ با پديـد آوردن    ميزان پوشش رسانه  

اين برداشت كه زنان تا انـدازه زيـادي از صـحنه ورزش غايـب هـستند و بـا ايـن گونـه                        
ايـن امـر    . بينيم  ويم، مي شن  خوانيم و مي    شان مي   برخورد، آنان را به همان صورتي كه درباره       

شـود و بـه ايـن ترتيـب،           هاي ورزشي آنـان مـي       باعث كوچك شمرده شدن زنان و تالش      
). 1988،  7دانكـن و هـازبروك    (كـشانند     ها درگيري زنان در ورزش را به حاشيه مـي           رسانه

اي، ناگزير از بازنگري در       ورزش زنان براي خروج از اين وضعيت و ارتقاي جايگاه رسانه          
هـا اسـت    ها و اتخاذ راهكارها و راهبردهايي براي ايجاد تعامل هر چه بيشتر با رسانه            برنامه

ريزي دقيق و مناسـب، بـه شـناخت وضـعيت             براي يك برنامه  ). 1384رجبي و احمدي،    (
بـا مـشخص   . هاي ورزشي در امر توسعه ورزش بانوان نياز اسـت     موجود و مطلوب رسانه   

. شـود  ها، نيازهاي آنها مشخص مي  ر انواع رسانه  شدن فاصله بين وضع موجود و مطلوب د       
هـاي گروهـي در    بنابراين، با توجه به اهميت ورزش بانوان در سطح ملـي و نقـش رسـانه       

هـاي گروهـي از    در اين پژوهش به بررسي نقـش رسـانه   دهي ذهنيات و تغيير رفتار،      شكل
كار به عنـوان افـرادي   ها و بانوان ورزش    ديدگاه صاحبنظران تربيت بدني، صاحبنظران رسانه     

  .كه درگير اين موضوع هستند، پرداخته شده است

  شناسي پژوهش روش

 از نـوع توصـيفي و     ،پـژوهش ايـن   با توجه به موضوع و اهـداف تحقيـق، روش انجـام             
هـاي    رسـانه . آوري شـده اسـت     هاي آن به صـورت ميـداني جمـع         و داده پيمايشي بوده   
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 آنجامعـه آمـاري   ون و مطبوعات هستند و گروهي در اين پژوهش، شامل راديو، تلويزي   
در سـطح ملـي تـشكيل        هـا و بـانوان ورزشـكار       رسانه،  را صاحبنظران در حوزه ورزش    

جه به اينكه آمار دقيقي از جامعه آماري در دست نبود، بـا در نظـر گـرفتن                  با تو . اند داده
ردبيران  نفـر از سـ     100اهداف، نمونه آماري اين پژوهش در حوزه صاحبنظران رسانه را           

هـا،    هـاي ورزشـي خبرگـزاري       نگاران زن، دبيـران سـرويس       ها، روزنامه   ورزشي روزنامه 
در بخـش   . انـد   هـاي سـيما و مـدير راديـو ورزش تـشكيل داده              مديران ورزشـي شـبكه    

 نفر از معاونان ستادي سازمان تربيت بـدني، رؤسـا و            100صاحبنظران حوزه ورزش نيز     
. انـد  ورزشي به عنوان نمونـه آمـاري انتخـاب شـده    هاي  نواب رئيس و دبيران فدراسيون   

 رشـته   10 نفر از بانوان ورزشـكار در سـطح ملـي و قهرمـان كـشوري از                  100همچنين  
ورزشي واليبال، بسكتبال، كاراته، تكواندو، شمشيربازي، سواركاري، بـدمينتون، فوتبـال،           

ـ       فوتسال و تيراندازي نمونـه آمـاري ايـن تحقيـق را تـشكيل داده               آوري   ا جمـع  انـد تـا ب
هاي صاحبنظران دو حوزه و ورزشكاران، وضعيت موجـود مـورد ارزيـابي قـرار                 ديدگاه

  . گيرد و وضعيت مطلوب از ديدگاه صاحبنظران مشخص شود
اي بـود كـه روايـي و اعتبـار آن              پرسشنامه محقـق سـاخته     ،ابزار گردآوري اطالعات  

هـاي ورزش،    لفهؤم ي تابع شامل  ، متغيرها گيري   توانايي اندازه  اين پرسشنامه . محاسبه شد 
در دو وضـعيت    را  منـابع خبـري      ريزي، منـابع مـالي و      بهبود عملكرد، مديريت و برنامه    

هاي ورزش نيز ورزش همگاني، ورزش آموزشـي، ورزش     مؤلفه. داردموجود و مطلوب    
  .شوند اي را شامل مي قهرماني و حرفه

گـاهي و دانـش نـسبت بـه          سـطح آ   يارتقامنظور از بهبود عملكرد در اين پژوهش،        
 ، استعدادهاي ورزشـي   ناسايي ش ،افزايش سطح مهارت و بهبود عملكرد ورزشي      ،  ورزش

 بهبـود  ي ارتقـا  و نيـز  افزايش حضور در مسابقات ورزشي برون مـرزي و كـسب مـدال    
 ريـزي در ايـن پـژوهش،        منظور از مديريت و برنامه    .  است داورانو  عملكرد فني مربيان    

 ،هـا و تعيـين راهبرد   هـا     روند سياسـتگذاري   ،يران ورزشي كشور   سطح آگاهي مد   يارتقا
منظور از منابع   . است افزايش مطالعات و تحقيقات       و تخصيص عادالنه امكانات ورزشي   

اسپانـسرهاي  پشتيبان يـا    ،)خصوصي(دولتي   ير غ گذاري سرمايه،   بودجه تخصيصي  مالي،
 ،مخاطبـان ورزش   افزايش    است و منظور از منابع خبري،       اشتغال و كارآفريني    و ورزشي

  . است ورزش و پوشش خبريآشنايي با ورزشكاران و قهرمانان
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، پرسـشنامه اوليـه تهيـه        و در دسترس   ي مدون ها با بررسي منابع موجود و پرسشنامه     
ها در رشته تربيـت بـدني و          شده و براي و تعيين روايي، بين تعدادي از استادان دانشگاه          

ورزشكار توزيع گرديـد، سـپس، نكـات مـبهم موجـود در             ها و بانوان      كارشناسان رسانه 
 نفـر از سـه      30آورد اعتبار آن، طي يك مطالعه مقدماتي، بـين            پرسشنامه، رفع و براي بر    
بندي و محاسـبه اعتبـار        ها، جمع   آوري، پرسشنامه   پس از جمع  . گروه آزمودني توزيع شد   

 .بـه دسـت آمـد      =97/0rموجود و وضعيت مطلوب هر كدام       وضعيت  ) آلفاي كرونباخ (
هـاي آمـار       از روش   و  تنظـيم  ،اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت      بر ،هاي پرسشنامه  ؤالس

. توصيفي براي تعيين ميانگين و انحراف معيار و همچنين ترسـيم جـداول اسـتفاده شـد                
 پژوهش حالت طبيعي ندارد، از هاي آزمون كلموگروف ـ اسميرنف نشان داد توزيع داده 

براي آزمون تفاوت ميان وضع موجود      . اي غير پارامتريك استفاده شد    ه  اين رو، از آزمون   
 تجزيـه و تحليـل   .ويلكاكـسون اسـتفاده شـد    ها از آزمـون  و مطلوب از ديدگاه آزمودني

كليـه  .  صـورت گرفتـه اسـت   spss 5/11هـاي آمـاري    افزار گيري از نرم اطالعات با بهره 
  .دندتجزيه و تحليل ش ≥p 05/0هاي آزمون در سطح  فرضيه

  هاي پژوهش يافته

 نفـر زن    179 نفـر مـرد و       121 آزمـودني    300دهد، از مجمـوع        نشان مي  1نتايج جدول   
  .ها در سه گروه نيز مشخص شده است باشند كه تفكيك فراواني مي

  ها بر اساس جنسيت توزيع فراواني آزمودنيـ 1جدول 

 صاحبنظران

  رسانه

 صاحبنظران

  ورزش
  كل  انورزشكار

  آماره

  

  

  جنسيت
  درصد  فراواني درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  3/40  121  0  0  69  69  52  52  مرد

  7/59  179  100  100  31  31  48  48  زن

  100  300  100  100  100  100  100  100  جمع
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هـاي    ، صاحبنظران رسانه معتقدند كـه در وضـعيت موجـود، رسـانه            2با توجه به جدول     
ريـزي،   هـاي ورزش، مـديريت و برنامـه      نابع خبري، مؤلفـه   گروهي به ترتيب، در متغيرهاي م     

از ديدگاه صاحبنظران ورزش اين ترتيب بـه        . كنند  بهبود عملكرد و منابع مالي ايفاي نقش مي       
ريزي و منابع مـالي       هاي ورزش، بهبود عملكرد، مديريت و برنامه        صورت منابع خبري، مؤلفه   

هـاي ورزش، بهبـود       بري در رتبه اول و مؤلفـه      كند و از نظر ورزشكاران نيز منابع خ         تغيير مي 
در وضـعيت   . هـاي بعـدي قـرار دارنـد         ريزي در رتبه    عملكرد، منابع مالي و مديريت و برنامه      

تواننـد بـه ترتيـب، بـر         هـاي گروهـي مـي       مطلوب صاحبنظران رسانه بر اين باورند كه رسانه       
هـاي ورزش و منـابع        ؤلفـه ريزي، بهبود عملكـرد، م      متغيرهاي منابع خبري، مديريت و برنامه     

هـاي گروهـي بـر منـابع خبـري،            از ديد صاحبنظران ورزشي نيز رسانه     . مالي تأثيرگذار باشند  
هاي ورزشـي بيـشتر از بهبـود عملكـرد و منـابع مـالي قادرنـد               ريزي، مؤلفه   مديريت و برنامه  

بـري،  متغيرهاي مورد بررسي از ديدگاه ورزشـكاران، بـه ترتيـب منـابع خ             . آفرين باشند   نقش
  .دنباش هاي ورزشي و منابع مالي مي ريزي، بهبود عملكرد، مؤلفه مديريت و برنامه

هاي گروهي  ميانگين و انحراف معيار وضع موجود و مطلوب نقش رسانهـ 2جدول 

   در ورزش بانوانبر متغيرهاي مورد بررسي

هاي  مؤلفه

  ورزش

بهبود 

  عملكرد

   مديريت و

  ريزي برنامه

نابع م

  مالي

منابع 

  خبري

  متغيرها

  

  

ود  آزمودني
وج

م
ب  

لو
مط

  

ود
وج

م
ب  

لو
مط

  

ود
وج

م
ب  

لو
مط

  

ود
وج

م
ب  

لو
مط

  

ود
وج

م
ب  

لو
مط

  

  29/4  34/2  82/3  84/1  01/4  01/2  95/3  97/1  93/3  04/2  ميانگين
صاحبنظران 

انحراف   رسانه
  معيار

63/0  58/0  66/0  6/0  69/0  6/0  72/0  83/0  84/0  57/0  

  65/4  93/1  29/4  43/1  53/4  69/1  45/4  77/1  47/4  89/1  ميانگين
 صاحبنظران

انحراف   ورزش
  معيار

66/0  46/0  59/0  51/0  61/0  47/0  50/0  56/0  69/0  40/0  

  77/4  17/2  54/4  61/1  75/4  59/1  67/4  62/1  64/4  73/1  ميانگين

انحراف   انورزشكار
  معيار

65/0  35/0  52/0  31/0  52/0  28/0  5/0  41/0  78/0  19/0  
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هـا در ورزش        بين وضع موجود و وضع مطلوب نقش رسانه       ،  دهد   نشان مي  3جدول  
  .دار وجود دارد ها در تمام متغيرهاي مورد بررسي تفاوت معنا بانوان، از ديدگاه آزمودني

هاي گروهي بر متغيرهاي  ـ مقايسه وضع موجود و مطلوب نقش رسانه3جدول 

  مورد بررسي در ورزش بانوان

  مقايسه

  متغير
  نتيجه كلي  Z  Sig.(2-tailed)  نوع آزمون

 وجود تفاوت  000/0*  -691/8  هاي ورزش مؤلفه

 وجود تفاوت 000/0*  -682/8  بهبود عملكرد

 وجود تفاوت  000/0*  -692/8  ريزي مديريت و برنامه

 وجود تفاوت  000/0*  -646/8  منابع مالي

 وجود تفاوت  000/0*  -651/8  منابع خبري

  كل

  ويلكاكسون

  تفاوتوجود  000/0*  -685/8

 05/0   P≤  
  گيري بحث و نتيجه

هـاي گروهـي در       ها، در حـال حاضـر، رسـانه         دهد كه از ديدگاه آزمودني      نتايج نشان مي  
اي نقـش     تر در ورزش همگاني، آموزشي، قهرماني و حرفه         ترغيب بانوان به حضور فعال    

اص ضعيفي دارند در صورتي كه در وضعيت مطلوب، ميانگين باالتري را به خود اختص             
توانند نقش مـؤثري      هاي گروهي مي    و اين اختالف معنادار است بنابراين رسانه      . دهند  مي

در پژوهش خـود    ) 1379( نجفي اصل    .ها داشته باشند    در حضور بانوان در انواع ورزش     
هاي ورزشي ويژه بانوان شـبكه خبـر،         بينندگان برنامه  رصد از د46 به اين نتيجه رسيد كه    

) 1380 (دارابـي  .شود ورزش مي  امربه  زنان   موجب تشويق  ها ن برنامه پخش اي ،  اند بيان كرده 
سازي زنـان از فوايـد ورزش، آمـوزش از راه رسـانه و معرفـي                  آگاهنيز نتيجه گرفت كه     

هـاي    هاي عملي تشويق زنان بـه فعاليـت         صحيح ورزش به عنوان يك نياز بشري، از راه        
داري را بين     اما معنا ) درصد20(م  نيز رابطه ك  ) 1382(غفوري و همكاران    . ورزشي است 

  . ندتوسعه ورزش همگاني، ورزش قهرماني و رسانه به دست آورد
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هـا در وضـعيت كنـوني نقـش كمـي در متغيـر بهبـود                  ها، رسـانه    از ديدگاه آزمودني  
كنند در صورتي كه وجود اختالف معنادار مبين اين است كـه قادرنـد               عملكرد، بازي مي  

بيـان كـرده اسـت كـه        ) 1375( داشته باشند، رحيمي اجـدادي       نقش بااليي در اين متغير    
ها نقش حياتي و پررنگي در توسعه و پيشرفت ورزش زنـان              تلويزيون، راديو و روزنامه   

. اند عقايد مردم را براي انتقاد و پيشرفت جامعـه بـاز كننـد               اند و توانسته    در جامعه داشته  
سـان ورزشـي معتقدنـد، بـسياري از         شنا  نيز اظهار كرده است كه جامعه     ) 1978 (1كوكلي

هـاي شـركت    ها و الگوهاي رفتاري ورزشكاران جوان، نحوه تمرينات و حتي انگيزه   ايده
نشان داد كـه بـه      ) 1381(كشاورز   .گيرد  ها شكل مي    در تمرينات ورزشي از طريق رسانه     

) 1381 (گيرد و سـالمي     كمك فيلم آموزشي، يادگيري ورزش دانشجويان بهتر صورت مي        
توانند با ارائه مطالـب علمـي و    هاي گروهي مي  اشاره كرد كه رسانه    پيشنهادهاي خود    در

تخصصي در زمينـه تربيـت بـدني و ورزش، بـانوان را بـه تغييـر نگـرش در خـصوص            
هـاي    به عبارت ديگـر الزم اسـت، بخـشي از فعاليـت           . هاي ورزشي تشويق كنند     فعاليت

هـاي تربيـت بـدني و ورزش بـانوان            ديصداوسيما و مطبوعات به ارائه نتايج و سـودمن        
معطوف شود تا از اين طريق در زنان ايجاد انگيزه كنند و اثرات مخرب بي تـوجهي بـه                   

در پژوهش خـود بيـان    ) 1384(اتقيا  . ها برسانند    خانواده اطالعهاي ورزشي را به       فعاليت
ي فرهنـگ  هاي ورزشـي و ارتقـا   كرد كه براي آگاه ساختن جامعه زنان، از اثرات فعاليت  

هاي گروهي و همچنـين مراكـزي كـه چنـين خـدماتي را ارائـه                  ورزش، از طريق رسانه   
  .دهند، عمل كنند مي

درصـد  69دهـد     ها نشان مي    هاي انتخاب شده از سوي آزمودني       درصد فراواني گزينه  
درصـد از   91/89درصـد از صـاحبنظران حـوزه ورزش و          83/82از صاحبنظران رسـانه،     
ريـزي در وضـعيت    هاي گروهي را در متغير مـديريت و برنامـه   ورزشكاران، نقش رسانه  

هـا در ارتقـاي    اند و اين به معني نقش ضعيف رسـانه      موجود كمتر از متوسط اعالم كرده     
هـا و     سطح آگاهي مديران ورزشي كشور نسبت به ورزش بـانوان، رونـد سياسـتگذاري             

 بـين مـردان و زنـان و         تعيين راهبردها در اين زمينه، تخصيص عادالنه امكانات ورزشي        
افزايش مطالعات و تحقيقات در زمينـه ورزش بـانوان در حـال حاضـر اسـت و وجـود          

                                                      
1. Coakley 
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توانند در بهبـود      ها مي   دهنده آن است كه رسانه      اختالف معنادار با وضعيت مطلوب نشان     
نـشان داد، ايـن بـاور در بـسياري از مخاطبـان             ) 1379( داودي   .متغيرها مؤثر باشند  اين  

هـاي    ه مسئوالن، مربيان و بازيكنان ورزشي كشور، تحت تـأثير فـضاسازي           وجود دارد ك  
 .اند جا و تعويض شده نشريات ورزشي جابه

درصــد از صــاحبنظران حــوزه ورزش و 83/93درصــد از صــاحبنظران رســانه، 58/77
ها در متغيـر منـابع مـالي       تر از متوسط براي رسانه      درصد از ورزشكاران، نقشي پايين    33/92

هـاي گروهـي در       هـا، رسـانه     بنابراين در حال حاضر از ديدگاه اكثـر آزمـودني         . دبيان كردن 
) خـصوصي (گذاري غير دولتي      افزايش بودجه تخصيصي به ورزش بانوان، افزايش سرمايه       

هاي ورزشي در ورزش بانوان و افزايش اشتغال و كارآفريني            در اين زمينه، افزايش پشتيبان    
كنند در صورتي كـه وجـود اخـتالف معنـادار             مي ايفا مي  در اين زمينه نقش كم يا بسيار ك       

هـاي    بررسـي  .توانند در اين متغير نيز نقش مؤثري داشـته باشـند            ها مي   دهد رسانه   نشان مي 
 ؛)1993 (6 بـارني  ؛)1994 (5 يـارلس  ؛)2005 (4 لي ؛)2005 (3 هوم ؛)2006 (2 و ژانگ  1چان فرون 

اي گروهـي در توسـعه منـابع مـالي          هـ   نيز نقـش رسـانه    ) 1985 (8 زسويك  و )1992 (7مكالون
   .اند هاي ورزشي را تأييد كرده سازمان
درصـد از   67/61درصد از صاحبنظران ورزش و      45/74درصد از صاحبنظران رسانه،     89/55

انـد و ايـن       هاي گروهي را در وضع كنوني، كمتر از متوسط اعالم كرده            ورزشكاران، نقش رسانه  
هـا در افـزايش مخاطبـان ورزش بـانوان، آشـنايي بـا               دهد كه در حال حاضـر، رسـانه         نشان مي 

. كننـد   ورزشكاران و قهرمانان ورزش بانوان و پوشش خبري ورزش آنان نقش ضعيفي ايفا مـي              
دهنده توانايي ايجاد نقـش مـؤثر در ايـن     اختالف معنادار با وضعيت مطلوب در اين متغير، نشان   

 ؛)1380( افچنگــي ؛)1379(مي  نــاظ؛)1375( آقاجــاني چــوبر ؛)1373( كاشــف .متغيــر اســت
 محمــدي ؛)1384( رجبــي و احمــدي ؛)1384( خبيــري ؛)1383( كــردي ؛)1381(بــارفروش 

اي واحد در خـصوص       نيز، همگي به نتيجه   ) 1383(و رضايي   ) 1385( كردي   ؛)1384(بازنشين  
  .اند اي از ورزش بانوان در ايران و نوع نامناسب آن دست يافته درصد پايين پوشش رسانه

                                                      
3. Home 2. Zhang 1. Cianfrone 

6. Barney 5. Yarles 4. Lee  

 8. Zecevic 7. Macaloon 
 1  
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ورزشـكاران  (هـا   درصـد آزمـودني  62به اين نتيجه رسيد كـه  ) 1375(قاجاني چوبر   آ
ميزان تأثير مطبوعات در گـسترش ورزش بـانوان را بـه مقـدار     ) اي  اي و غير حرفه     حرفه

انـد، مطبوعـات بخـش     درصد ورزشكاران اظهـار داشـته  75اند و همچنين    زياد بيان كرده  
اند كه كل اخبار ورزش بـانوان در     د بيان كرده  درص13ويژه ورزش بانوان دارند ولي تنها       

درصد بانوان به صـورت تماشـاچي يـا بـازيكن در مـسابقات         65. اين بخش وجود دارد   
هـا از وقـوع مـسابقات       كردند اما هيچ كدام از آنـان از طريـق رسـانه             ورزشي شركت مي  

درصـد  2ا درصد بانوان با ورزشكاران زن آشنايي داشـته و تنهـ          50.كردند  آگاهي پيدا نمي  
نشان داد  ) 1382(غفوري  . آنان اين شناخت را از طريق مطبوعات به دست آورده بودند          

هاي نشريات ورزشي را همسو با اهداف تربيـت بـدني             درصد از پاسخگويان فعاليت   62
نيز بـه ايـن نتيجـه رسـيد، بـين وضـع موجـود و مطلـوب                  ) 1385(كردي  . دانستند  نمي

  .داري وجود دارد  اختالف معناهاي گروهي در ورزش بانوان رسانه

  منابع

 .بررسـي نقـش ورزش بـانوان در مطبوعـات ورزشـي           ). 1375. (آقاجاني چوبر، نوشـين   
  .دانشگاه آزاد اسالمي: نامه كارشناسي ارشد، تهران پايان
نيازسنجي از اقشار مختلف زنان كشور دربـاره ورزش همگـاني بـه             ). 1384. (اتقيا، ناهيد 

  .دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي: ح پژوهشي، تهران طر.منظور تدوين الگو
هـاي ايـران، و وزارت فرهنـگ و           تصوير ورزش در روزنامـه    ). 1380. (افچنگي، محمود 

  .مركز تحقيقات صداوسيما:  تهران.ارشاد اسالمي
 تا سـه ماهـه اول       79از سال   (تحليل محتواي نشريات ورزشي     ). 1381. (بارفروش، احمد 

  .ها مركز مطالعات و تحقيقات رسانه:  تهران. روزنامه ورزشي8بر روي ) 81سال
پنجمين . اي ورزش زنان در جهان و ايران       مقايسه پوشش رسانه  ). 1384. (خبيري، محمد 

  .المللي علمي ـ ورزشي به سوي آينده كنگره بين
 نامه   پايان .بررسي عوامل فرهنگي گرايش زنان به ورزش در تهران        ). 1380. (دارابي، مهري 

  .دانشگاه آزاد اسالمي: كارشناسي ارشد، تهران
نامه كارشناسي     پايان .مندي جوانان ايراني از مطبوعات ورزشي       بهره). 1379. (داودي، نادر 

  .دانشگاه عالمه طباطبايي، دانشكده علوم اجتماعي: ارشد، تهران



  1391بهار )/ 69پياپي  (1شماره / نوزدهمسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 50

سـي  هـا، برر    ورزش زنـان در آيينـه رسـانه       ). 1384. (رجبي، رضا و احمدي، عبدالحميد    
. هاي گروهي ايران و جهان و راهكارهـاي توسـعه           جايگاه ورزش زنان در رسانه    

  .المللي علمي ـ ورزشي به سوي آينده پنجمين كنگره بين

 .تحليل محتواي نقش زنان در وسـايل ارتبـاط جمعـي          ). 1375. (رحيمي اجدادي، فرهاد  
  . علوم ارتباطاتدانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده: نامه كارشناسي ارشد، تهران پايان
وزارت فرهنـگ و    :  تهـران  .هاي منتخب سراسـري     تحليل روزنامه ). 1383 (.رسولي، رضا 

  .ارشاد اسالمي
 بـا  1380ـ1383 سال  منتخبهاي ورزشي  تحليل محتواي روزنامه  ). 1383. (رضايي، مونـا  

  .دانشگاه آزاد اسالمي: نامه كارشناسي ارشد، تهران  پايان.رويكرد ورزش زنان
 طـرح   .هـاي ورزشـي     توصيف موانع شركت بـانوان در فعاليـت       ). 1381. ( فاطمه سالمي،

  .دانشگاه تربيت معلم: پژوهشي، تهران
 .هاي گروهي و نقش آن در نگرش جامعه نسبت بـه ورزش        رسانه ).1382. (غفوري، فرزاد 

  .دانشگاه تربيت مدرس: رساله دكترا، تهران
 مطالعـه  ).1382. (، هاشم و احـساني، محمـد  چيان  سرشت، حسين؛ كوزه    غفوري، فرزاد؛ رحمان  

راديـو، تلويزيـون    (هاي جمعي     و بررسي نگرش متخصصان تربيت بدني به نقش رسانه        
  .16 حركت،نشريه . در گرايش مردم به ورزش قهرماني و همگاني) و نشريات

. تحليل محتـواي مجـالت ورزشـي، سـازمان تبليغـات اسـالمي      ). 1373. (كاشف، مجيد 
  .)2 و 1 (2 ،المپيك

 طـرح پژوهـشي،     .بررسي وضعيت نشريات ورزشـي كـشور      ). 1383. (كردي، محمدرضا 
  .دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي: تهران

 طـرح  .هـاي گروهـي در ورزش كـشور       بررسي نقش رسـانه   ). 1385. (كردي، محمدرضا 
  .دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي: پژوهشي، تهران

 شنيداري در ميزان يادگيري دانشجويان     ـ  هاي ديداري    رسانه تأثير). 1381. (كشاورز، لقمان 
: نامـه كارشناسـي ارشـد، تهـران          پايـان  .رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور       

  .دانشگاه آزاد اسالمي
بررسي ساختار و تحليـل مجـالت منتـشرشده كيهـان           ). 1384. (محمدي بازنشين، حامد  

  .اسي ارشدنامه كارشن  پايان.ورزشي و دنياي ورزش



  51 ���� ...مقايسه وضعيت موجود و مطلوب نقش راديو، تلويزيون و مطبوعات در ورزش بانوان 

 

نامـه   پايـان  .تحليل محتواي اخبار ورزشـي واحـد مركـزي خبـر         ). 1379. (ناظمي، مازيار 
  .دانشگاه آزاد اسالمي، دانشكده علوم ارتباطات: كارشناسي ارشد، تهران

هاي ورزشي   برنامه و مردم تهران درباره اخبار    نظرخواهي از ). 1379. (نجفي اصل، مرضيه  
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