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  چكيده

 جمهـوري اسـالمي     تلويزيـون هاي    شبكههاي ورزشي    ، بررسي تحليلي برنامه   پژوهشهدف از اين    
تصويري جامع از شيوه ده يي با تأكيد بر ورزش بانوان است و سعي ش        محتوا  از نظر شكلي و    ايران

در اين پژوهش روش تحقيق، . ايران مورد بررسي قرار گيرد در تلويزيون  بانوان پرداختن به ورزش  
هـاي    هاي ورزشي شـبكه     برنامه. باشد  توصيفي، نوع تحقيق كاربردي و روش اجرا تحليل محتوا مي         

هاي هر شبكه به مدت سه  يك، دو، سه، پنج و خبر به صورت تصادفي انتخاب و در مجموع برنامه          
 ها   برنامه  سهم بانوان از مدت زمان نمايش      دهد،  نتايج نشان مي  . هفته مورد بررسي قرار گرفته است     

رشته ورزشي  44 در و آقايان 23 بانوان در ،باشد ميدرصد 3/84 براي آقايان در مقابلو درصد 3/3
مربوط بـه  ونه مسابقه ورزشي زنده گ تحقيق هيچ اجراي اين    طي. اند  داده شده  نمايشدر تلويزيون   

 هاي رتبهدر   ولفه قهرماني با بيشترين مدت زمان نمايش رتبه اولؤم. بانوان نمايش داده نشده است
  .نداي و تربيتي قرار دار ، حرفه ـ تفريحيلفه همگانيؤبعدي م
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  دمهمق

امروزه تلويزيون به عنوان عامل مـؤثر در گـسترش ورزش در كـانون توجـه قـرار دارد                   
هـا را    نقش رسانه ، بسياري از پژوهشگران و محققين       هاي اخير  در سال ). 1386قاسمي،  (

جنسيت در آميختـه    و  فرهنگ   اقتصاد،  با سياست،  ،ورزش. اند   بررسي كرده  در اين زمينه  
دو امـري    )اي پوشش رسانه (پخش تلويزيوني     و يورزشويدادهاي   ر  ارتباط بين   و است

ـ   وابـستگي و   ،اي آن  پخـش رسـانه    هاي ورزشي و   هر يك از حوزه   . استجانبه   ثيرات أت
ـ   در خـصوص   1997  كـه در سـال     پژوهـشي .  بر يكـديگر دارنـد     يمتقابل ثير پوشـش   أ ت
كـه پخـش   صـورت گرفـت نـشان داد      » 1اي.  بـي   .ان« اي بـر بيننـدگان مـسابقات       رسانه

 مـسابقات  هـاي  ها و ميدان را در ورزشگاه تلويزيوني مسابقات محلي، حضور تماشاگران      
بينندگان موجب افزايش    2پخش تلويزيوني مسابقات مناطق دوردست    اما   دهد كاهش مي 
  . )همان منبع(شود  ميتلويزيون 

 از كمـي  تعـداد  بـراي  را مطلوبيتي و محبوبيت تلويزيون اشاره دارد كه  ) 1996 (3رو
 البتـه . كند مي رها نامناسب نمايشي با را ها ورزش و اكثر  كند ورزشي ايجاد مي   هاي رشته

 هاي رشته نوع مانند عواملي به و است متفاوت مختلف هاي كشور در تلويزيوني پوشش
 در شـده  كـسب  افتخـارات  جامعـه، ميـزان    منـدي  ههـا، عالقـ    رشته يافتگي بومي، توسعه 

 دارد ارتبـاط ي  ديگـر  لو عوامـ   مختلف هاي رشته رزشكارانمختلف، تعداد و   هاي رشته
 زنـان در    اي  پوشـش رسـانه    .)1389  ترجمه سارا كـشكر و حميـد قاسـمي،         ،4اندرسون(

ـ آنـان  مندي زنان به ورزش و حضور     عرصه ورزش در عالقه     ورزشـي از  هـاي  داندر مي
پذيري زنـان     نفوذي قوي و قابل توجه بر جامعه       ،رسانه ،است برخوردار   بسيارياهميت  

ـ  نويـسندگان فمين    و بر ايـن اسـاس،      طريق ورزش دارد   دختران از  و  كـه   معتقدنـد ستي  ي
كـه در   نـه تنهـا در انعكـاس،   ؛  كننـد   بازي مي  خصوصمركزي را در اين     نقشي  ها   رسانه

 ، جـنس  منظـور از جنـسيت  نوشـتار در اين  ( درباره جنسيتنوهاي  ايجاد ايده و  تقويت  
سـاير  خصوص  رسانه در    سازي  ه كه توجه و برجست    ده دارند اين گروه عقي   ).استبانوان  
   ).1995 ،5سكات(شود  در مورد بانوان ديده نمي ،ها گروه

                                                      
1. NBA         2. away games         3. Rowe 

4. Anderson      5. Katz  
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اغلـب   زيـستي مـردان در       هـاي   توانـايي  يا   برتري) 1994 (2و كريدون  )2000 (1گداولين
 ،هـاي گذشـته   طول دهه در  . ندي نسبت به زنان را مورد تأكيد قرار داد        ورزشهاي    فعاليت

ه در جوامع   ژ به طور وي   ،تماشاچيان ورزشي را   و   ها تبرقابخش كثيري از تبليغات،     نان  ز
هـا    كه رسانه  عقيده دارند ستي  ينويسندگان فمين . اند  تشكيل داده  ،مريكاابيشتر در    غربي و 

  .كنند اين تغييرات را منعكس نمي
قابـل   نحـوي  بـه  ، مـرد ان نشان داد كه رسانه در پوشـش ورزشـكار       ها  نتايج پژوهش 

درصـد پوشـش تلويزيـوني را     8/93مردان  1994 در سال    چنانكه. كند  پافشاري مي  ،توجه
 7نويانـس  و   6سـابو . )2005 ،5 و ويلمـز   4 مـسنر  ،3دانكـن ( نـد ا  هدسـت آورد  ه  مريكا ب ادر  

 يدر مقايسه بـا معيارهـاي برتـر        مهارت و قدرت زنان ورزشكار،    اند كه     دريافته) 1992(
 قـدرت، : اشـاره دارد، ازجملـه     برتري مردانگي     و اين به   يابد  كاهش مي مردان ورزشكار   

 يهاي مكان، اغلب براي    عالوه بر اين   .دليري و بي باكي    موريت،أم موفقيت، كنترلي، خود
هـا    ايـن مكـان  شـوند،   قائل ميبيشتريارزش  ،در آنجا حضور دارند مرد انكه ورزشكار 

بــه ) خبرنگــاران  ومجريــان(  ورزشــيمفــسران. گيرنــد محــور فرهنگــي را در بــر مــي
شـود كـه      كنند، همچنـين گفتـه مـي        ميالق   اط يا دختران جوان   دختران ،زن ورزشكاران

. كننـد   الق مـي  طـ مرد ا   در حالي كه به ورزشكاران آقا،      ،ورزشكار زن خوي بچگانه دارد    
تمركـز   تمايالت جنسي ، بيشتر به لحاظها تمايل دارند كه بر روي ورزشكاران زن  رسانه
خـاطر   )2006 (10مـك گريگـور   .)1994، 9فرور و گرينـد 8ناك(  ورزشيدتا عملكر شود  

بـه   ؛ در آن اسـت    حـضور  خواهنـد،  ترين چيزي كه بانوان از رسـانه مـي         مهم،  نشان كرد 
مـادر  و    براي ازدواج كـردن     جنسي، فقط هدف تمايالت   ندخواه نميعبارت ديگر، آنها    

بـه طـور    . ند تشخيص داده شـو    آنهاگوناگوني    پيچيدگي و  ندخواه  مي  بلكه ،باشند بودن
را  » جهـان متمايـل بـه مـردان        به طور اساسي  «ي ورزشي    ها  روشن است كه رسانه    ،كلي

هايـشان   نقـش   موقعيت اجتماعي وخصوص در ي در حالي كه بانوان داليل   ،كنند ارائه مي 
  ). 1998 ،12 و جكسون11ملنيك( در اجتماع دارند

                                                      
3. Duncan 2. Creedon 1. Dowling 

6. Sabo 5. Willms 4. Messner 

9. Greendorfer 8. Kane 7. Jansen 

12. Jackson 11. Melnick 10. McGregor 
 1.  
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 4 و بيـدي  3 كريـگ  و) 2007 ( و جكسون  2زينلاك،  )2007 (1كوكليهاي    نتايج پژوهش 
 تـا زنـان   كرده است استفاده روش تاريخ از پنج در طول ،كه رسانهدهد  مينشان   )2008(

 ،7طبقـه زن  با  تناسب   ،6اضطرار غير جنسي   ،5نشان جنسيت :  ازجمله ،به تصوير بكشد  را  
 ، بـه ايـن    نشان جنسيت ). 2003،  10 و بروك  9ونسينگ( عملكرد پايين ورزشي   و 8بچگي

 و  مربـوط بـه مـردان     (هاي مردانه به عنوان مـسابقات اصـلي           رويداد نكته اشاره دارد كه   
به عنوان  هاي مردانه توسط زنان نيز        شوند و اين ورزش      در نظر گرفته مي    )ورزش مردانه 

سـازي زنـان بـه عنـوان      برجستهبه   ،اضطرار غير جنسي  . شوند   بازي مي  هاي زنانه  رويداد
بـا  تناسـب  .  شـدن اشـاره دارد   مادركردن و ازدواج مانندي ياه اهداف جنسي يا در نقش  

 و احساساتي بـودن     هاي روحي،   فيزيك يا ضعف   ماننده بانوان   ژ به صفات وي   ،طبقه زنان 
پردازد و اين نكته را مد نظر دارد كـه    و از اين قبيل عبارات مي  نگران بودن براي ديگران   

در حالي كه مردان بيشتر اوقـات مـرد         . ندكن  به زنان بالغ ورزشكار، واژه دختر اطالق مي       
را  كـه ورزش  اسـت اي   عقيده تمام سطوح ورزش، تحت احاطه تفكر و      . شوند ناميده مي 

  .داند مييك نهاد يا اصل حقوقي مردانه 
پاسـخگويان  درصـد   7/67نتيجـه گرفـت كـه        خود   پژوهش در   )1386(خاني ملكوه   

باعـث آشـنا كـردن      » زيـاد  زيـاد و  خيلي  «در حد    هاي ورزشي،  معتقدند كه پخش برنامه   
در  ن،ز پاسـخگويان  درصـد 7/93از طرفـي   . شـود  هاي ورزشي مختلف مي    مردم با رشته  

. ت داشـتند  با پـرداختن بـه ورزش بـانوان در تلويزيـون موافقـ            » خيلي زياد و زياد   «حد  
 شـبكه اول،  21در تحليل محتواي اخبار ورزشي بخش خبري سـاعت         )1384( مرادعلي

 در زمينـه ورزش     اخبار پخـش شـده در ايـن شـبكه         درصد  5تنها  كه   رسيد   به اين نتيجه  
 ؛)1382( رهنمـا  ؛)1383(كـردي   ؛)1383(  عليرضايي هاي  پژوهشاين نتايج در    . بانوان است 
ـ   هاي مكتوب و   رسانهخصوص  در   نيز   )1379( و ناظمي ) 1381( بارفروش ه تصويري ب
  . ه استدست آمد

                                                      
3. Craig 2. Collins 1. Coakley 

6. compulsory heterosexuality 5. gender marking 4. Beedi 

8. Wensing 8. infantilisation 7. appropriate femininity 

  10. Bruce 
 1  
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 دريافـت كـه در حـدود نيمـي از         ار ورزشي سيما    با تحليل محتواي اخب   ) 1382( رهنما
 و كم توجهي به اخبار ورزشـي بـانوان         استخبرهاي پخش شده مربوط به ورزش فوتبال        

هـاي    بـانوان در بررسـي     يكـم تـوجهي بـه اخبـار ورزشـ         . شود    مشاهده مي بارز  به نحوي   
ميزان ) 1385( ييد شد، اما تجاري و همكاران     أنيز ت ) 2005،  ترجمه نگين حسيني  ( رايپاليم

بر اساس ميزان فعاليـت آنهـا نـسبت بـه           را   بانوان در مطبوعات ورزشي      يكم اخبار ورزش  
 قـرار  تحليـل  مـورد  ديگـر  بار ها  رسانهنقش   است كه  الزم در حال حاضر،  . مردان دانستند 

هـاي     و حضور هر چه بيشتر زنان در ميـدان         ورزشي هاي رشتهزيرا به دليل گسترش      گيرد
 كـه  بايد به هر حوزه    جمعي ارتباط اي  وسيله به عنوان  ،رسانه للي ورزشي، الم  داخلي و بين  

 .دهد پوشش بينندگان براينيز  را پديده اين هاي جنبه تمام كند سعي، شود مي وارد

يند ايكي از يك طرف و فر     ونالكتر هاي جمعي و   افزون رسانه   با گسترش روز   ،امروزه
 بـيش از هـر زمـان      گر، وسايل ارتباط جمعي   از طرف دي  جوامع،   ها و  ارتباطي بين رسانه  

ها حاكي از اهميت و نقـش        اين بررسي . ديگري تحت مطالعه و تحليل محتوا قرار دارند       
 داليـل بررسـي و    . رساني و نهاد اجتمـاعي اسـت        به عنوان يك منبع مهم اطالع      ها  رسانه

امعـه  هـاي همگـاني در سـطح ج        رسـانه  : بـه طـور اجمـالي عبارتنـد از         ها  مطالعه رسانه 
چـه    چه در سـطح ملـي و      ،امور عمومي   مسائل و  در آن، اند كه    جايگاهي را اشغال كرده   

هستند  جايگاهي   دارايهاي همگاني همچنين     رسانه. دنشو المللي مطرح مي   در سطح بين  
  ودوانـد  مـي  ريـشه   نمادين، از طريق آنهـا  اشكال متفاوت هنري و     و كه جريان فرهنگي  

بـدون   هـاي ورزشـي    تلويزيون با پوشش مناسـب رشـته      . )1380هرمز،  ( يابد توسعه مي 
 افـزايش  كنـد و  كمك مي ساير اقشار جامعه  وپذيري جوانان  به جامعه،جانبداري جنسي 

هاي همگاني براي افراد جامعه بـه      رسانه. شود  موجب مي گرايش به ورزش را در جامعه       
هـاي اجتمـاعي     تصاوير ذهنـي از واقعيـت      مسلط براي تعاريف و    صورت منبع اصلي و   

انتظـار بيننـدگان     اند خواست و    توانسته يهاي تلويزيون  شبكهآيا  . )همان منبع ( اند آمده در
هـاي   لفهؤهاي سني مختلف با رويكرد مناسب در پوشش م         هاي ورزشي را در رده     برنامه

   ورزشي برآورده سازند؟
ي خـود از  هـاي ارزشـ   قـضاوت   وها نظر،ها  ارزيابي،هاي همگاني به طور كلي     رسانه

هـاي تفريحـي بـه طـور         ها و برنامه   ها، خبر  ها، گفتار  الي برنامه  البه  در  را مسائل مختلف 
  . )همان منبع( ندنگنجا پنهان و آشكار مي
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، آيـا منجـر بـه    اسـت هـاي ورزشـي چگونـه     اين قضاوت ارزشي در انتخاب برنامـه  
 و شـناخت  يـب، به ايـن ترت    ؟شود  مي خاصي    يا جنسيتي  هاي ورزشي  جانبداري از رشته  

 پوشـش  است و آيا   چگونه ورزشي هاي رشتهبه   دادن پوشش در گرايش اينكه تشخيص
گيـرد،    را در بـر مـي     ها   سليقه تمامي ،جامعه مختلف هاي طيف  با در نظر گرفتن    ها برنامه
  . است ضروري و  الزمامري

يري، هاي تـصو    متعدد و متفاوت درباره كاركرد و نقش رسانه        هاي  ديدگاهبا توجه به    
تلويزيـون از  در  ورزشـي  هاي انعكاس رشته شود كه وضعيت     اين پرسش كلي مطرح مي    

چـه بيـشتر     توسعه هـر خصوصدر ...  هاي سني و هاي ورزش، رده لفهؤلحاظ پوشش م  
   ؟استورزش بانوان چگونه 

تصويري جامع از شيوه پرداختن بـه ورزش         همين داليل ضرورت دارد كه       بر اساس 
 وضـع موجـود     ازهـاي تلويزيـون      مـديران شـبكه    ن و والئ تا مـس    شود در تلويزيون ارائه  

 را در   هـا   ايـن برنامـه   هاي تلويزيون مطلع شوند و بتوانند        پوشش ورزش بانوان در شبكه    
  . دكنننظارت و هدايت ) بخصوص ورزش بانوان(ورزش هر چه بيشتر جهت توسعه 

  شناسي روش

 همچنـين،  .باشـد   حليل محتـوا مـي    در اين پژوهش، نوع تحقيق كاربردي و روش اجرا ت         
با ارائه تصويري جـامع از شـيوه         ،ييمحتوا هاي ورزشي تلويزيون از نظر شكلي و       برنامه

هاي اسنادي   از شيوه به اين منظور،    . بررسي خواهند شد  پرداختن به ورزش در تلويزيون      
 هـا   داده  بـراي بررسـي    )هاي تلويزيـون   هاي مختلف برنامه   بازبيني قسمت (اي   مشاهده و

هـر هفتـه بـه       1389 سـال     از ابتداي آبان تا اواخر بهمـن مـاه         اين پژوهش، . استفاده شد 
 انتخاب و را  خبر يك شبكه     تهران و  سوم، دوم، پنج شبكه اول،  صورت تصادفي از ميان     

سـپس در هفتـه    و شد  به مدت يك هفته ضبط مي    ها  اين شبكه هاي ورزشي    سپس برنامه 
در نتيجـه از ميـان        و هشـد  كنار گذاشته    انتخاب شده بود،  اي كه در هفته قبل        شبكه ،بعد

هـاي    ضـبط برنامـه    ،بـه مـدت يـك هفتـه         يك شبكه انتخاب و    ،چهار شبكه باقي مانده   
ها به طور تصادفي   تمام شبكه ،در دوره اول  يافت؛ تا جايي كه       ادامه مي شبكه  آن  ورزشي  

در دوره  انتخـاب شـدند،   از اينكه پنج شبكه به طـور مـداوم       پس. يك بار انتخاب شوند   
اينكـه هـر     تـا ) اسـت هفته   5هر دوره شامل    (يافت    همين كار ادامه    نيز  ) دوره دوم ( بعد

    . دن اين مدت زمان در سه دوره زماني سه بار انتخاب شوطيشبكه تلويزيون 
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در مجمـوع    و در مدت سـه هفتـه تمـام شـماري شـد     ، شبكه هاي ورزشي هر    برنامه
در اين  .  قرار گرفت   و تحليل   پنج شبكه مورد بررسي     شده از  پخشبرنامه   3769 )نمونه(

هـاي   هـاي مختلـف برنامـه      بـازبيني قـسمت   (اي   مشاهده هاي اسنادي و   پژوهش از شيوه  
شـده  اسـتفاده    هـا آنسپس تحليـل    و  ها    ارائه داده   به منظور  )هاي تلويزيون  ورزشي شبكه 

ايـن  . ه اسـت  ظـيم گرديـد   برگه كدگذاري تن   ،پژوهش اهداف   وبا توجه به پيشينه     . است
 ،واحدهاي تحليل اين بررسـي    .  است  واحد تحليل  127 مقوله اصلي و   16  شامل ها  برگه

 هـاي ورزشـي    لفـه ؤم: شـامل مقولـه   چند  متغيرها است، در    با  براي كدگذاري كه معادل     
 نوجوانـان، ( رده سني    ،) آقايان  و بانوان(، جنسيت   )اي و تربيتي   همگاني، قهرماني، حرفه  (

 ايام هفتـه،   ،يهاي تلويزيون  شبكه هاي ورزشي،  رشته ،)پيشكسوتان و   بزرگساالن جوانان،
شايان توجه است كه در طي مدت پژوهش، سه         . ندا  هبندي شد  دسته...  ساعات نمايش و  

و ) پارا آسـيا (، المپيك معلوالن    )گوانگجو(المپيك آسيايي پكن    : المللي شامل   رويداد بين 
  .شد ار هاي آسيا برگز فوتبال جام ملت

  ها يافته

در مدت چهار ماه مطالعه، شـبكه        شود، مشاهده مي  1 و نمودار    طور كه در جدول    همان
كمتــرين زمـان نمــايش   و شــبكه دو بـا ) 115:45:29(  بــا بيـشترين زمــان نمـايش  ،سـه 

  . اند هاي ورزشي قرار داده ن خود را در معرض نمايش برنامهامخاطب )15:45:48(

  هاي مورد بررسي تلويزيون هاي ورزشي در شبكه رنامهـ مدت زمان پخش ب1جدول 

  درصد  زمان كل  هاي تلويزيون شبكه

  9  19:32:58  يك

  2/7  15:45:48  دو

  4/53  115:45:29  سه

  6/9  20:43:19  پنج

  8/20  45:01:41  خبر
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  )درصد (هاي مورد بررسي تلويزيون هاي ورزشي در شبكه پخش برنامهزمان مدت ـ 1نمودار 

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 46 سـاعت و  182معـادل  درصـد  3/84مردان دهد،   نشان مي2همان طور كه جدول   
از مدت زمـان   ثانيه 42 دقيقه و 15 ساعت و 7معادل  درصد3/3 و زنان  ثانيه   51دقيقه و   

 2 و نمـودار  ساير موارد در جـدول  .اند  را به خود اختصاص داده    هاي ورزشي   پخش برنامه 
  . آمده است

    تلويزيون به تفكيك جنسهاي ورزشي   برنامه پخش زمان مدتـ2جدول

  درصد  مدت زمان پخش  جنس

  3/84  182:46:51  مردان

  3/3  07:15:42  زنان

  4/12  26:47:03  مردان و زنان

  100  216:49:18  جمع
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  )درصد( تلويزيون به تفكيك جنس هاي ورزشي  پخش برنامه زمانمدتـ 2نمودار 

  

  

  

  

  

  
  

 نماينـده   آنهـا ي كه ايران در     يها رويداد، از ميان    هدد نشان مي  3طور كه جدول     همان
معـادل  (درصـد  1/4 و  متعلـق بـه مـردان     ) سـاعت  143:34:13معادل  (درصد  5/81 ،دارد

هاي ورزشي كه ايران در      رويدادآن دسته از    در  .  است  متعلق به بانوان   ) ساعت 07:10:31
هـاي   نمايش از بانوان كـشور  ) ثانيه53 دقيقه و   4معادل  ( درصد2 تنها  نماينده ندارد،  هاآن

  . شود ديگر مشاهده مي

اي  با محور حضور نمايندهتلويزيون هاي ورزشي  مدت زمان پخش برنامهـ 3جدول

   تفكيك جنسه بهاي ورزشياز ايران در رويداد

  خير  بلي
  جنس

  جمع  درصد  جمع  درصد
  كل

  182:46:51  39:12:38  2/96  143:34:13  5/81  مردان

  07:15:24  00:04:53  2  07:10:31  1/4  زنان

  26:47:03  01:27:39  6/3  25:19:22  4/14  مردان ـ زنان

  216:49:18  40:45:10  100  176:04:07  100  جمع
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مدت زمـان نمـايش قالـب خبـري         از  درصد  1/82 دهد،  مي  نشان 4طور كه جدول     همان
 ي توليـدي هـا   برنامهدر خصوص. درصد مربوط به زنان است8/4و  ها مربوط به مردان      برنامه
از . اسـت درصد مربـوط بـه زنـان        9/4و  درصد مدت زمان نمايش مربوط به مردان        5/77نيز  

  . است با آقايان مرتبطدرصد 4/95 هاي تلويزيون، هاي توليدي زنده در شبكه برنامه

   تفكيك جنسههاي ورزشي ب هاي برنامه  مدت زمان پخش قالبـ4جدول 

   توليدي برنامه

  )شيفعاليت زنده ورز (
  خبر  برنامه توليدي

  جنس

  جمع  درصد  جمع  درصد  جمع  درصد

  كل

  182:46:51  46:29:15  1/82  72:04:59  5/77  64:12:35  4/95  مردان

  07:15:24  02:42:15  8/4  04:33:08  9/4  ـ  ـ  زنان

  26:47:03  07:24:11  1/13  16:19:01  6/17  03:03:49  6/4  مردان ـ زنان

  216:49:18  56:35:43  100  92:57:01  100  67:16:25  100  جمع

  
 هاي ورزشـي و   بين پوشش رشته05/0 در سطح معناداري  5با توجه به نتايج جدول      

  . وجود داردمعناداري هاي ورزشي تلويزيون تفاوت  جنسيت در برنامه

هاي  جنس در برنامه هاي ورزشي و رابطه بين پوشش رشتهآزمون ـ 5 جدول

  تلويزيونورزشي 

  ـ دو ي خ  درجه آزادي  معناداري

000/0  132  473/3018  

  
هـاي پخـش      بين متوسط مدت زمان برنامـه      دهد،  هاي تحقيق نشان مي     همچنين يافته 

تفـاوت  )  خـارج كـشور     يـا  داخل كشور (شده در تلويزيون براي منطقه رويداد ورزشي        
  . وجود داردمعناداري 
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  گيري بحث و نتيجه

: هـاي ورزشـي شـامل       برنامـه اشـاره بـه كليـه        (هـاي ورزشـي    مدت زمان نمايش برنامه   
 216:49:18 در پـنج شـبكه ورزشـي         طي زمان پـژوهش،    در   ...)مسابقات، نقد، اخبار و     

درصـد معـادل    3/3 تنهـا     زمـان نمـايش     كه سهم بانوان از ايـن مـدت        بوده است ساعت  
بـه نمـايش    هاي ورزشـي تلويزيـون        از برنامه درصد  3/84بالغ بر    .استساعت   7:15:42

دهـي    بـدون جهـت    آنهـا، درصـد   4/12 يان اختصاص داده شـده و     هاي ورزشي آقا   رشته
 تـوان انتظـار داشـت كـه         مـي  چگونه   ،با اين مدت زمان پايين نمايش      .بوده است جنسي  

هـاي ورزشـي گـرايش پيـدا          اي به فعاليت     غير حرفه  اي و  بانوان جامعه به صورت حرفه    
 حـوزه  مربـوط بـه    اطالعـات اسـت،  نام گرفته دنياي امروز كه عصر ارتباطات      در  ؟  كنند

جامعـه  مختلـف بـويژه بـانوان    اقـشار  به  در اين زمينه چگونههاي الزم   آگاهي ورزش و 
هاي مختلف جامعه    در بخش (ي در حوزه ورزش زنان      يبا چه استانداردها   خواهد رسيد؟ 

جامعـه مطلـوب بـا معيارهـاي اسـالمي در حـال             كـه    خـواهيم گفـت      ) رسـانه  ويژهو ب 
  ؟استگيري  شكل

بـه   هـاي ورزشـي خـود را       برنامـه از  درصـد   1/5و هر كدام به تنهايي      شبكه يك و د   
  خـأل رود  در حـال حاضـر انتظـار مـي        شـبكه سـه كـه       . اند  ه ورزش بانوان اختصاص داد   

هاي ورزشـي را بـه بـانوان         درصد برنامه 5/2فقط   ،كنددر ايران پر    را  هاي ورزشي    شبكه
درصـد  8/5شـبكه پـنج     در  درصـد و    1/3در شبكه خبر     اين ميزان،    .اختصاص داده است  

شـبكه   ).درصد مدت پخش به آقايان اختـصاص داده شـده اسـت           1/92در مقابل   (است  
 بدون گزينش   اخبار سعي در پوشش     است كه اغلب  رساني   عالاط  خبري و  اي   شبكه ،خبر

كند در مدت    ييد نمي أرد شبكه خبر را ت    كاين كار  دست آمده، ه  انتخابي دارد، ولي نتايج ب    
مسابقات گوانگجو   هاي آسيا،  اد بزرگ ورزشي شامل فوتبال جام ملت       سه رويد  پژوهش،

نـشان   بـراي آقايـان      رادرصد  9/80 مدت زمان پخش  و پارا آسيايي برگزار شد كه نتايج        
ايـن شـبكه     . شبكه پـنج وضـعيت بهتـري دارد        ،هاي مورد بررسي   در بين شبكه   .دهد  مي

 ، بـه دليـل  كنـد  مـي و پخش   هران تهيه    براي بينندگان استان ت     را ها  برنامه اغلباستاني كه   
به طـور    فعاليت بدني و   به ورزش و  استان تهران   نياز ساكنان    فرايند توسعه شهرنشيني و   

به ورزش بـانوان اختـصاص       هاي خود را   كلي اشاعه فرهنگ شهرنشيني بخشي از برنامه      
و  مـسنر . رسـد  بـه نظـر مـي   تـر   هاي ديگر مناسب اين ميزان نسبت به شبكه    داده است و  
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در  (1989ــ 2009 هـاي  در بررسي پوشـش جنـسيتي در تلويزيـون بـين سـال         )2010( 1كوكي
 ) سي. بي. آي. كي و اس. بي. سي. كي؛ سي. بي. ان.كي ؛ ان. پي . اس .مركز ورزشي اي  هاي   شبكه

 .اسـت  پوشش زنان ورزشكار كمتر از هميشه        ، دست يافت كه به طور كلي      هبه اين نتيج  
 دهـد  مـي پخش را به خود اختـصاص   درصد كل زمان3/96 هاي مربوط به مردان   ورزش

هاي مربـوط بـه    ورزش(جنسيت  درصد و6/1هاي مربوط به زنان  در صورتي كه ورزش  
 .كنـد   مـي ها را دريافـت      درصد پوشش 1/2در كل    )ـ بدون جانبداري جنسي    دو گروه  هر

زش  در زمينـه ور    ،درصد خبرهاي پخـش شـده     5كه تنها   گرفت  نتيجه   )1384( مرادعلي
 تحليل محتـواي نـشريات ورزشـي دريافـت كـه             با )1381(بارفروش   .بانوان بوده است  

 .ندا   پرداخته »بانوان«بيشتر از ورزش    » مردان«هاي مورد بررسي به ورزش       تمامي روزنامه 
بــا نتـايج ايـن بخـش    . يافتـه اسـت  درصـد اخبـار بـه ورزش بـانوان اختـصاص      7تنهـا  

 ؛)1386  و 1381( بـارفروش    ؛)2005( راي پاليمـ  ؛)2005(و ويلمـز      مـسنر  ، دانكن هاي  پژوهش
 يكـي از    ،ورزش همگـاني  . همخواني دارد ) 1382( و رهنما ) 1385( تجاري و همكاران  

 افزايش سالمت روانـي و     هاي توسعه ورزش در سطح عمومي جامعه و        ترين عرصه  مهم
نـشان  هاي تلويزيـون     هاي ورزشي شبكه    بررسي برنامه  با اين حال،  . استجسمي جامعه   

 پوشش ورزش همگاني بـراي بـانوان پرداختـه          ها به   برنامهدرصد  8/5  در تنهاكه  دهد   مي
دهــي جنــسي   همگــاني نمــايش داده شــده بــدون جهــتيهــاي ورزشــ شــده و برنامــه

 به آقايـان     نيز هاي ورزش همگاني   مدت زمان نمايش برنامه   بقيه  . بوده است درصد  8/28
پوشـش اسـالمي و نداشـتن مغـايرت بـا       برخـورداري از   لـزوم . اسـت شتهاختصاص دا 

توجيـه  هاي ورزشي بانوان را در رسانه ملـي    برنامه پوشش    كافي نبودن  هاي ديني،  ارزش
گونه برنامه ورزشي همگـاني   هاي ورزشي هيچ در مدت چهار ماه تحليل برنامه  .كند  نمي

 بـاالي  بانوان در سنينكه  در صورتي  ؛كهنسال نشان داده نشده است     براي بانوان مسن و   
آشـنا    پرداختن بـه ورزش و     وشوند   رو مي  هاي خاص بيولوژيكي روبه     با روند  ،سال 40

 از طريق رسانه براي كاهش عوارض اين سنين بسيار           ورزشي  هاي فعاليت    با مزيت  شدن
هاي تلويزيون به هـيچ رده    داده شده در برنامهمايش همگاني ن  هاي  ورزش .استمناسب  

 تلويزيـون   درلفهؤدر صورتي كه نياز به پوشش تخصصي اين م   اشاره ندارد،   معيني  سني  
 و بـانوان تنهـا   44آقايان در  ،ها آمده است يافتههمان طور كه در   . شود  احساس مي  كامالً
 مدت زمـان اختـصاص داده   .اند رشته ورزشي در تلويزيون به تصوير كشيده شده      23در  

                                                      
1. Cooky  
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 در رشـته ورزشـي مـدال        ، مثال ي برا .استبسيار متفاوت   نيز  هاي ورزشي     رشته بهشده  
اين رشته از پوشش ورزشي مناسب براي بـانوان         (آقايان   تكواندو در بخش بانوان و     آور

  سـهم زمـاني     دقيقه و  21 ساعت و    2نمايش  ميزان  شود كه    مشاهده مي ) برخوردار است 
هـاي   بـانوان در رقابـت    كـه   در اين رشـته ورزشـي       همچنين  .  دقيقه است  15بانوان تنها   

 پوشـش  تـوجهي اصـحاب رسـانه بـه       و بـي كـاري  كـم  اند،  عملكرد موفقي داشته جهاني
 1، دلـورم  )2007(كـوكلي   تحقيقات   نتايج. قابل بررسي است  ي روشن   ي الگو هاي مرتبط و    برنامه

 دهد، زماني كه بانوان ورزشـكار عملكـرد مناسـب و           نشان مي ) 2008 (3و وو ) 2009 (2و رائول 
  .كنند در مقايسه با مردان دريافت مي )غير يكسان( ر متجانسياي غي خوبي دارند، پوشش رسانه
هاي ورزشي تلويزيـون را      درصد مدت زمان نمايش برنامه    5/49رشته ورزشي فوتبال    

را هـاي ورزشـي    رتبه اول پوشـش رشـته    چهار ماه مطالعه به خود اختصاص داده و طي
درصـد  1تلويزيـون   سـهم بـانوان از فوتبـال نمـايش داده شـده در               . است دريافت كرده 

در بررسـي پوشـش      )2010( و كـوكي     مـسنر  .درصـد اسـت   5/99  آقايان و )دقيقه6:17(
هـاي    برنامـه درصد از زمان پخش     72 كه   ند دست يافت  هجنسيتي در تلويزيون به اين نتيج     

ديگـر  و  فوتبـال و بيـسبال مـردان متمركـز شـده             روي بـسكتبال،   بـر ورزشي تلويزيون   
 ي تعداد قرار داشتند و  حاشيه   هاي انفرادي بيشتر در     رشته هاي ورزشي مردان بويژه    رشته

نتـايج  از طرفـي     .كردنـد  گونـه پوشـشي دريافـت نمـي         هيچ ،هاي ورزشي زنان   از رشته 
هـاي   بـه پوشـش ورزش   گزارشـگرها  هاي خارج فـصل،  تحقيقات نشان داد كه در دوره    

  برگـزار هـاي ورزشـي زنـان در فـصل خـود      كردند در صورتي كه رشته   مردان توجه مي  
 )1382( رهنمـا ، )1384( تحقيقات مرادعلي .شد پوشش داده نمي ولي با اين حال   شد مي
گـزارش   )2002( 4سـولبرگ . كنـد  ييد مي أدست آمده را ت   ه   ب هاي   يافته )1379( ناظمي و

فرمـايي و نفـوذ ورزش تلويزيـوني را در اروپـا بـر               ترين حكـم    طوالني ،كرد كه فوتبال  
در  .به خود اختصاص داده اسـت     و حق پخش    ) لويزيونيپوشش ت (حسب نرخ تصاوير    

 و  فرانـسه ،  هـا در آلمـان      برتـرين برنامـه    به طور مثال   ( پنجاه كشور جهان    در 1998سال  
) 1384( ، كبيري مقدم  )1386 و   1381( بارفروش .ه است  مربوط به فوتبال بود    )انگلستان
رهـاي اول و دوم      خـود دريافتنـد كـه اكثـر تيت         هـاي   پـژوهش در  ) 1381( زاده و رضوي 
  .استفوتبال ورزش  مربوط به رشته ،ها روزنامه

                                                      
1. Delorme       2. Raul       3. Wu 

4. Solberg 
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درصد را به خـود     9/19 نبانوان، ورزش معلوال  از  هاي ورزشي نمايش داده شده       در رشته 
آسـيا در بـاال بـردن مـدت زمـان نمـايش         برگزاري مسابقات پـارا البته ؛اختصاص داده است  
درصـد  7/18 رشته ورزشي ووشـو بـا    نيزدر رتبه بعدي .ثير نبوده است  أورزش معلولين بي ت   

 ،كسب نتايج بـاال    ساير مسابقات و   كه شركت موفق بانوان در مسابقات گوانگجو و       قرار دارد   
. اسـت رتبـه سـوم مربـوط بـه ورزش همگـاني             .ثيرگذار بوده است  أها ت  در اين توجه رسانه   

ت اد در سـاع   درصـ 2/21 صبح و  8 ـ12 در ساعات    ،هاي ورزشي بانوان    برنامه درصد از 4/51
رسد فقط وقت مناسـبي       به نظر مي   زماني   هاي  محدوده نمايش داده شده است كه اين        12ـ16

  .پردازند  در خانه به تماشاي تلويزيون ميدار است كه  براي زنان خانه
 رشته ورزشـي فوتبـال در اولويـت         ، كه در پنج شبكه تلويزيون     گرفت  توان نتيجه  مي
 ورزش همگـاني در رتبـه   ،هاي يك، سه و پـنج      در شبكه  وقرار دارد   هاي نمايشي    برنامه

 گـذاري و   گونـه سياسـت     هـيچ  ،هـاي ورزشـي     ساير رشـته   در خصوص  .دوم قرار دارد  
هـاي    رسـانه  وهـا     همـاهنگي بـين فدراسـيون      ياهاي ورزشي    مشي در پوشش رشته    خط

 بـا هاي ورزشـي     در بررسي شبكه   .خورد  پيشبرد اهداف به چشم نمي     به منظور تصويري  
 كمترين ميزان پوشش ورزش     ،شبكه سه  هاي ورزشي،   پوشش رشته  توجه به جنسيت در   

توجـه داشـت كـه مـدت      به اين نكته نيـز      اما بايد    .بانوان را نسبت به آقايان داشته است      
 ،شـبكه سـه   . بوده اسـت   ها  شبكه ديگراز   زمان نمايش ورزش بانوان در شبكه سه بيشتر       

 رتبـه نخـست را كـسب        يهاي تلويزيون   بين شبكه   در ،آقايان در پوشش ورزش بانوان و    
بانوان كه در تلويزيـون نمـايش   هاي ورزشي  در بررسي تعداد رشته همچنين .ستكرده ا 

هـاي   بين شـبكه   هاي ورزشي در   پراكندگي رشته  بيشترين تنوع و  از  شبكه سه   داده شده،   
سـه در سـاعت     شـبكه    .قرار دارد بعد از آن شبكه خبر       تلويزيون برخوردار بوده است و    

تنـوع ورزش    افـزايش و  دليـل   دهد كه    به عنوان اخبار بانوان نمايش مي     را  بخشي  13:15
 نيز مجـري خـانم اخبـار ورزشـي     ين بخش خبريهمتنها در . استاين شبكه   بانوان در 

  .دهد تلويزيون را گزارش مي
هـاي ورزشـي و    نشان از وجود ارتبـاط بـين پوشـش رشـته        ها    از طرفي نتايج آزمون   

   .داردهاي ورزشي تلويزيون  يت در برنامهجنس
دقيقـه   48هاي ورزشي مختص بانوان در طي مدت پژوهش شبكه دو سيما، تنها   از برنامه 

هاي خود را به ورزش بانوان در طـي چهـار مـاه                ثانيه از مدت زمان نمايش برنامه      39و  



  149 ���� هاي تلويزيوني كشور با رويكرد ورزش بانوان هاي ورزشي شبكه محتواي برنامهتحليل 

 

برنامـه  نوجـوان     بـراي كـودك و     همچنين در اين شبكه كه    . تحقيق اختصاص داده است   
هـا بـا     برنامـه   نوع جنسيت زياد مطرح نيست و      ،در اين سنين  به دليل اينكه     ،كند تهيه مي 

هاي ورزشي نوجوانان پسر و دختـر    پوشش رشتهدرشود،  دهي جنسي ساخته نمي    جهت
 در  كـه هاي ورزشـي بـانوان       برنامهاز  درصد  7/65 در اين شبكه  . تفاوتي قائل نشده است   

 درصـد بـه جوانـان و      2/1 ، رده سـني بزرگـساالن     انـد، بـه     دهبه نمـايش درآمـ    تلويزيون  
 شـايان . اند  بودهدهي جنسي     بدون جهت  داشته و بقيه،  درصد به نوجوانان اختصاص     4/2

هـا تحـت پوشـش       ايـن برنامـه    گيري جنـسي،   هاي بدون جهت   ذكر است كه در پوشش    
هـاي ورزشـي    برخدر در ضمن تصاوير آقايان،    د و نشو هاي آقايان نمايش داده مي     برنامه
  . شود  مينيز ارائهبانوان 

 و ووشـو  قـايقراني،  تكوانـدو،  : شـامل ، تنها به پنج رشته ورزشـي بـانوان    ،شبكه يك 
از آنجا كه شبكه     .دقيقه پرداخته است  )  ثانيه 39 دقيقه و    10 معادل(هاي كوهستاني    رشته
تعادل اري  برقردهد لزوم    تحت پوشش قرار مي    سراسر كشور را    و است ملي    شبكه يك،

   .شود  احساس مي كامالًآنهاي ورزشي  در برنامه
 داخـل كـشور   بههاي ورزش بانوان   درصد برنامه 8/43  كه دهد  نتايج بررسي نشان مي   

ــداد 2/56 و ــه روي ــصاص دارد  درصــد ب ــشور اخت ــاي ورزشــي خــارج ك ــه  .ه ــلب  دلي
 وجـود دارد،  خـارج كـشور  هـاي ورزشـي      هاي ديني كه در پوشـش رويـداد        محدوديت

هاي ورزشي خود را به رويدادهاي       پوشش برنامه  بيشتري از   درصد ،هاي تلويزيون  بكهش
كنند تا اخـتالف زيـاد بـين پوشـش           ميهاي اسالمي معطوف      كشور و يا ورزشي داخلي   

. كنـد  ييـد مـي   أدست آمـده را ت    ه  نتايج ب  )1383(  عليرضايي   پژوهش . مرتفع شود  يجنس
بـانوان  ورزش   از   اي  گونه مـسابقه زنـده     يچ ه پژوهش،در مدت زمان    قابل ذكر است كه     

) درصـد 7/62(  قالـب توليـدي    ،بانوان هاي ورزشي   بيشتر برنامه  .نمايش داده نشده است   
 عملكرد بـانوان     تا در خصوص   شود  ميدعوت    كارشناسان يا ورزشكاران زن    و اند  شتهدا

كمتـر   و كنندهاي ورزشي يا مسائل مربوط به بانوان در حوزه ورزش صحبت   در رويداد 
  حتـي در آن دسـته از       .شـود  هـا نمـايش داده مـي       مسابقات ورزشي بانوان در اين برنامه     

 اسـالمي  معيارهـاي  بـا  ،نـوع پوشـش  يا  قوانين خود رشته دليلهاي ورزشي كه به    رشته
  .هستيم رو به رواز پخش درصد پاييني هستند، با منطبق 

ـ را  ي  يدت زمان نمايش بـاال     بانوان م  كه يهاي رشته در   دهد، نشان مي  بررسينتايج   ه ب
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ي از مـدت زمـان نمـايش را    ييعني آقايان هم درصـد بـاال    طرف مقابل،،آورند دست مي 
هاي ورزشي كه لباس ورزشي بانوان از نظر پوشش و             در نتيجه، در رشته    .كنند كسب مي 

 مـدال   تواننـد   آنها مـي  و بانوان ورزشكار در مسابقات      اي ممنوعيت ندارد      انعكاس رسانه 
پوشـش   به طور كلي عملكرد بهتري نسبت به حريفان خود داشته باشـند،            ب كنند و  كس

در شـبكه    .اسـت  زنده   به طريق  ،حتي در صورت امكان     بيشتر در قالب خبر و     ،اي رسانه
ن ورزش معلوال و  شطرنج   تيراندازي، هاي ورزشي ووشو،   مدت زمان نمايش رشته   ،  خبر

كـه بـه پوشـش خبـري     نيـز  هـا   اير شـبكه در سـ را ايـن ويژگـي    .ستدليلي بر اين ادعا 
  بـراي  .مشاهده كرد توان   مي پردازند، حتي پخش زنده مسابقات مي     هاي ورزشي و   برنامه
 بـراي بـانوان     ،هـاي تلويزيـون    شـبكه در   مدت زمان نمايش رشته ورزشي ووشـو         ،مثال

 . ساعت است1:17:04و براي آقايان ساعت  1:21:34

ر نماينـدگان ايـران در رويـدادهاي         پوشش جنسي با محوريـت حـضو       خصوصدر  
به سـمت پوشـش     بيشتر  ها   گرايش رسانه  دهد كه  دست آمده نشان مي   ه  نتايج ب  ورزشي،

 در .دخالتي در اين پوشـش ورزشـي نـدارد   يا غياب ايران    حضور    و استورزش آقايان   
ـ  نماينـده ندار   هـا  در آن  ي بانوان ايران   كه هاي ورزشي   رويداد آن دسته از  حالي كه     د تنهـا  ن

 39:12:38 ، ايـن ميـزان     در همين شرايط   ،براي آقايان اند اما     دقيقه نمايش داده شده    4:53
هـاي ورزشـي مخـتص        به پوشش رويـداد    ،هاي خبر و سه    تنها شبكه . ساعت بوده است  
 دقيقـه و   3:01 در شبكه سـه      اين ميزان  .اند  پرداخته ، نماينده ندارد  هاآن بانوان كه ايران در   

   .بوده استهاي تلويزيون   در طول چهار ماه بررسي شبكه،يقهدق 1:52در شبكه خبر 
دهـد    نشان مـي پژوهش، مدت طي ، شبكه تلويزيون  بررسي پنج نتايج به دست آمده از      

هـاي ورزشـي را در       پخش برنامه مدت زمان   رصد بيشترين   د6/41اي با    كه ورزش حرفه  
 ،درصـد 9/13 بـا  كه ورزش همگاني .هاي ورزشي به خود اختصاص داده است    لفهؤبين م 

ها را بـه     قهرماني مقدار ناچيزي از مدت زمان نمايش رسانه        اي و   حرفه هاي  لفهؤنسبت به م  
، )1389( هـاي عليـزاده     نتايج بررسـي   .دارددر رتبه سوم قرار       و خود اختصاص داده است   

كنـد   ييد مي أله را ت  ئاين مس ) 2004 (2فوكنر و   1و فينال ) 1386(، بارفروش   )1388(صديقي  
  بـسيار  نوالئهـاي مـس    ها و صحبت   توجه به ورزش همگاني و تفريحي در رسانه       ميزان  ه  ك

                                                      
1. Final        2. Faulkner 
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ها، اشاعه ورزش با هـدف       اين در حالي است كه يكي از وظايف اصلي رسانه         . ناچيز است 
هـاي ورزش     بي تـوجهي بـه بـسياري از رشـته          اين،عالوه بر   . سالمت عمومي است  ارتقا  

ورزشي در سراسر كشور و در دسترس نبودن و گران          بومي و سنتي ايران، كمبود امكانات       
ها در كنار ماشيني شدن زنـدگي، ورزش عمـومي را در معـرض تهديـد                 بودن برخي رشته  

 سالمت و نشاط روحي و جسمي يـك جامعـه از طريـق            ؛ حال آنكه  جدي قرار داده است   
نمـايش را  كمترين مدت زمـان  يعني  درصد2/1لفه تربيتي ؤ مانتها، در .شود ورزش مهيا مي  

هـاي   لفـه ؤ مـدت زمـان نمـايش م      .هاي ورزشي به خود اختصاص داده است       لفهؤدر بين م  
 بـه آقايـان و  متعلـق   آندرصـد  5/74 سـاعت كـه   2:39:05تربيتي در پنج شبكه تلويزيـون    

   .اختصاص داده شده است به بانوان ديگردرصد 3/29
درصد 5/59: استن شرح   هاي ورزشي نمايش داده شده بانوان در تلويزيون به اي          لفهؤم
 ، در رتبه سـوم .فه همگاني اختصاص داده شده استؤلدرصد به م 7/16 لفه قهرماني و  ؤبه م 

هـاي   لفهؤاين ترتيب م  . لفه تربيتي قرار دارد   ؤدر رتبه آخر م    درصد و 2/10اي با    لفه حرفه ؤم
  ).تربيتي همگاني و قهرماني، اي، حرفه(است  آقايان متفاوت برايورزشي 
ـ پرداز ميكشور  هاي    باشگاه مسابقاتاي بانوان كه به      ورزش حرفه خصوص  در    بـه   ،دن

 انتظار نمايش بيشتري براي اين      ،هاي ورزشي   حضور بانوان محجبه ورزشكار در ليگ      دليل
  ثانيـه بـود    26 دقيقه و    44  تنها  بانوان به ، اما مدت زمان اختصاص داده شده      رفت  ميلفه  ؤم

در حالي كه مـدت   اي كشور اختصاص داشت، ش حرفه به ورزنيزكه تمام اين مدت زمان   
مـدت زمـان    .اسـت  و يـك دقيقـه     ساعت و بيست89  آقايانبرايلفه ؤ م اينزمان نمايش 

مربـوط بـه   آن درصد 93 كه بيش از است  دقيقه19 ساعت و   4لفه قهرماني زنان    ؤنمايش م 
هـاي   ر در رقابت   پوشش بانوان بيشت   ،دهد  نشان مي   نتايج بررسي  .استهاي خارجي    رويداد

و درصـد   شود    پخش مي  به صورت خبر     آني از   يگيرد كه درصد باال    المللي صورت مي   بين
وجود رابطه بين مـدت       از ها  نتايج آزمون  .پردازد هاي داخلي مي   به پوشش رويداد  نيز  كمي  

 بـر ايـن     .دهـد  هاي ورزشي خبـر مـي      لفهؤهاي پخش شده در تلويزيون براي م       زمان برنامه 
لفه ؤبانوان تنها در م    هاي ورزشي آقايان و    لفهؤالف بين مدت زمان نمايش در م       اخت اساس،

لفـه ورزشـي نمـايش داده شـده در          ؤبيشترين م  .استها كمتر    لفهؤتربيتي نسبت به ساير م    
ضـعف   .اسـت لفـه قهرمـاني     ؤ م ، بـانوان  و در خـصوص   اي   لفه حرفـه  ؤ م ، آقايان خصوص

ورزش از  ايـن حـوزه     دادن   پوشـش     بـه  ها نهرسانداشتن  تمايل   هاي ورزشي بانوان و    ليگ
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 ابتـدا   درها   بررسي نشان داد كه رسانه    نتايج  همچنين   .تواند از داليل مهم اين نتايج باشد       زنان مي 
هـاي غيـر ورزشـي بـه      هاي غيـر ورزشـي و در مكـان         با لباس  داشتند بانوان ورزشكار را   سعي  

 ور با لباس ورزشـي صـورت گرفتـه         نمايش بانوان ورزشكا   ،اما با گذشت زمان    تصوير بكشند، 
  . يافته استراهتلويزيون  راديو و هاي مكتوب و  به رسانه نيزاي  سطح گسترده،از طرفي
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