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Abstract:

This research studied the way of media framing of women and race in 
sports news photos in online sports media in order to answer the question 
whether the photos of women in different sports sites reproduce a specific 
discourse and sign based on patriarchal and racial ideology and framing 
or different perspectives on the race-centered representation of women 
in their sports photographs. For this purpose, by using the non-probability 
sampling method, the photos of female athletes in the 2020 Olympics on 
the websites of Eurosports, Varzesh 3, Sporting News, Golf News, and 
Titan Sports were examined and a total of 646 photos were coded using 
the content analysis method, then were analyzed by SPSS software. The 
findings showed that there is a significant relationship between sports 
websites and the subject of the photo, the role of women, race and type 
of sport. Also, there is a significant relationship between the subject of 
the photo and the role of women, race and the role of women, and race 
and the subject of the photo with 99% confidence. The published photos 
suggest that women's news in sports media is framed in a way that 
conforms to cultural stereotypes that are used to reproduce traditional 
gender roles. Also, the " Underestimate" of women is seen in the policy of 
sports media all over the world.
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چارچوب سازی رسانه ای زنان ورزشکار در تصاویر خبری ورزشی
)تحلیل محتوای سایت های یورو اسپرت، ورزش سه، اسپرتینگ نیوز، گلف نیوز و تیتان اسپرت(
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چکیده
در پژوهـش حاضـر، نحوه چارچوب سـازی رسـانه ای زنان و نـژاد در عکس های خبری 
ورزشـی در رسـانه های آنالین ورزشـی بررسـی شـده اسـت. تا به این پرسـش پاسخ داده 
شـود کـه آیا عکس هـای زنان در سـایت های مختلف ورزشـی، گفتمان و نشـانه ای خاص 
را مبتنـی بـر ایدئولـوژی مردسـاالر و نـژادی، بازتولیـد و چارچوب سـازی می کننـد یـا 
دیدگاه هـای مختلـف، بـه بازنمایـی زنـان بـا محوریـت نـژاد در عکس هـای ورزشـی خود 
می پردازنـد. بـرای ایـن منظـور بـا اسـتفاده از روش نمونه گیـری غیـر احتمالـی هدفمند 
عکس هـای زنـان ورزشـکار در المپیـک سـال 2020 در سـایت های یورو اسـپرت، ورزش 
سـه، اسـپرتینگ نیـوز، گلـف نیـوز و تیتـان اسـپرت، بررسـی و در مجمـوع 646 عکـس 
بـه روش تحلیـل محتـوا کدگـذاری شـده اند تـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS مـورد 
تجزیه وتحلیـل قـرار گیرنـد. یافته هـای پژوهـش نشـان می دهـد کـه بین وب سـایت های 
ورزشـی و موضـوع عکـس، نقـش زنـان، نـژاد و نـوع ورزش رابطـه معنـادار وجـود دارد 
همچنیـن بیـن موضـوع عکـس و نقـش زنـان، نژاد و نقـش زنـان و نژاد و موضـوع عکس 
بـا اطمینـان 99 درصـد رابطـه معنـادار دیده می شـود. عکس های منتشـر شـده حاکی از 
آننـد کـه چارچـوب خبری زنان در رسـانه های ورزشـی به صورتی سـاخته می شـود که با 
نقش هـای کلیشـه ای فرهنگـی کـه به منظـور بـاز شـکل گیری نقش های جنسـی سـنتی 
بـه کار مـی رود، هماهنگـی دارد ضمـن اینکـه »ناچیزانـگاری« زنـان نیـز در خط مشـی 

رسـانه های ورزشـی در سرتاسـر جهـان  دیده می شـود. 
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مقدمه
 طـی سـال ها، دختران اغلب به شـرکت در ورزش تشـویق نمی شـدند، زیـرا انواع 
ورزش را مردانـه تلقـی می کردنـد. زنانگـی خصیصـه ای نبـود کـه با هیـچ جنبه ای از 
ورزش مرتبـط باشـد. بـه اعتقـاد کالسـن 1 (2001) ازآنجـا  کـه ورزش به طور معمول 
یـک محیـط اجتماعـی مردانـه اسـت، زنـان بایـد ویژگی هـای زنانـه خـود را به جای 
توانایی هـای ورزشـی بـه نمایـش بگذارند. باوجود اینکه مشـارکت زنـان در ورزش در 
باالتریـن سـطح خـود قرار دارد (آکوسـتا2 و کارپنتـر3، 2012)، تمرکز بر ورزشـکاران 
زن، بـه جای دسـتاوردهای ورزشـی بـر ظاهر فیزیکـی، زنانگی و/یـا دگرجنس گرایی 

آنـان باقی  مانده اسـت (فینـک4، 2014).
مراجعـه  یـا وب سـایتی  روزنامـه  ورزشـی  بخـش  بـه  هنگامی کـه خواننـدگان 
می کننـد، به احتمال زیـاد تصویـر یـک ورزشـکار مـرد را می بیننـد  و اغلـب کمتـر 
از نصـف تعـداد عکس هـای اختصـاص داده  شـده بـه مـردان، ورزش هـای مردانـه 
ورزش  در  آنـان  مشـارکت  منعکس کننـده  به نـدرت  زنـان  بـرای  عکس هـا  اسـت؛ 
 اسـت  (جونـز5، 2006: 112). افـرادی همچـون الووی 6 و همـکاران (2013)؛ وبـر7 و 
کارینـی 8 (2013) بـر ایـن باورنـد کـه بازنمایی رسـانه ای زنـان در ورزش بـا تصاویر 
زنانگی و جنسـیت گره خورده اسـت. بازنمایی در رسـانه های چاپی و پخش گسـترده 
بـه شـکل گیری این دیـدگاه کمک می کند که ورزشـکاران زن نسـخه کمتر معتبری 
از همتایـان مـرد هسـتند. بـرای  مثـال، همان گونه کـه کیـن 9 (2013: 233) یادآور 
شـده اسـت، بـا اینکـه زنـان 40 درصـد از شـرکت کنندگان در ورزش ایاالت متحـده 
را تشـکیل می دهنـد، کمتـر از 2 درصـد از پوشـش رسـانه های تلویزیونـی بـه آنـان 
اختصـاص دارد. رسـانه ها بـا نادیـده گرفتـن زنـان ورزشـکار، آنـان را فاقـد مهـارت 
یـا عالقه منـد بـه ورزش معرفـی می کننـد. بـا این اوصـاف مراتـب جنسـیتی ورزش 
زمانـی تقویـت می شـود کـه مردان سـهم اصلی پوشـش رسـانه ای را بر عهـده  دارند. 
تصویـر منفـی از ورزشـکاران زن از طریـق تفـاوت در لحـن، تولیـد و تمرکز پوشـش 
رسـانه ای نشـان داده می شـود (آنجلینی10، 2008: 29). کین (2013: 1) نیز معتقد 
بـود که پوشـش رسـانه های جهانـی »به طورمعمـول و نظام مند بر روی شـاهکارهای 
ورزشـی مـردان ورزشـکار تمرکـز می کند درحالی کـه تصاویری بیش ازحد جنسـی از 

همتایـان زن خـود ارائـه می دهد«.
از سـویی بـا ظهـور وب 2.0 و ماهیـت فزاینده دموکراتیک ایجاد و انتشـار محتوا، 
امیـد ایـن بـود کـه پوشـش زنـان ورزشـکار در پلتفرم هـای رسـانه آنالیـن عادالنه تر 
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باشـد و شـکاف مشـهود در رسـانه های سـنتی را پـر کنـد (کوچـه1، 2015). ازآنجـا 
 کـه زنـان نیمـی از پیکره جوامع هسـتند، حضورشـان در زمینه های مختلف ورزشـی 
یـک ضـرورت انکارناپذیـر اسـت و هر یک از آنان ریشـه نـژادی خاص خـود را دارند؛ 
پژوهـش حاضـر در پـی آن اسـت کـه بـه چگونگـی چارچوب سـازی زنـان بـا تأمـل 
بـر مسـئله نـژاد در عکس هـای خبـری ورزشـی و مقایسـه کمـی ایـن عکس هـا در 
پنج سـایت »اسـپرتینگ نیوز«، »ورزش سـه«، »تیتان اسـپرت«، »یورو اسـپرت« و 
»گلـف نیـوز« بپـردازد. دلیـل انتخاب عکس هـای خبری بـرای تحلیل این اسـت که 
نقـش مهمـی در درک مـردم از اخبـار بازی می کننـد (گلدبـرگ2، 1991) و عالوه بر 
تقویـت حافظـه خواننـدگان، احساسـاتی را ارائـه می دهند که به سـختی قابـل  انتقال 
هسـتند (لسـتر3، 2013). به همین دلیـل در پژوهـش حاضـر سـعی شـده اسـت تا از 
راه چارچوب سـازی ظاهـر زنـان در عکس هـای ورزشـی بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
شـود کـه آیـا ایـن عکس ها نیز همسـو بـا گفتمـان حاکم بر فضـای ورزشـی (ورزش 
را امـری مردانـه تلقـی کردن) هسـتند یـا جهتی خـالف آن را طی می کننـد. درواقع 
سـعی شـده اسـت تـا بـه این پرسـش پاسـخ داده شـود کـه آیـا عکس های زنـان در 
سـایت های مختلـف ورزشـی، یـک گفتمـان و نشـانه خـاص را مبتنی بـر ایدئولوژی 
مردسـاالر و نـژادی بازتولیـد می کننـد یـا این پنج سـایت از سـه دیـدگاه مختلف به 

بازنمایـی زنـان بـا محوریـت نـژاد در عکس های ورزشـی خـود می پردازند.

پیشینهپژوهش
سـلطانی (1400) در مقالـه »مقایسـه پوشـش رسـانه ای ورزشـی زنـان و مردان 
در پایگاه هـای خبـری مجـازی«  بـه تحلیل پنـج خبرگـزاری پربیننده آفتاب، ایسـنا، 
تابنـاک، تسـنیم و فـارس در سـال 1395 پرداختـه اسـت. یافته ها نشـان داده اند که 
از 34768 خبـر فقـط 1140مـورد آن  مربـوط بـه بانـوان بوده اند (زنـان 31/ 3 درصد 
و مـردان 68/ 96 درصـد) اولیـن ورزش برای زنـان، تیراندازی و برای مـردان، فوتبال 

بـود. کل عکس هـای زنـان 739 قطعـه امـا عکس هـای مـردان 22074 قطعه بود.
»تحلیـل محتـوای عکس هـای روزنامـه ایـران ورزشـی بـا تأکیـد بـر متغیرهـای 
اجتماعـی در سـال 1394« عنـوان پژوهشـی اسـت کـه در آن کشـکر و اویسـی 
(1395) بـا اسـتفاده از روش تحلیـل محتوا به بررسـی تصاویر روزنامه ایران ورزشـی 
در شـش ماهه اول سـال 94 پرداخته انـد. تحلیـل داده هـا بـا اسـتفاده از نرم افـزار 
SPSS نشـان می دهـد کـه عکس هـای ورزشـی بـا محتـوای پیام هـای اجتماعـی و 

سـوگیری جنسـیتی، بـه نفـع مـردان بوده اسـت.

1. Coche 2. Goldberg 3. Lester
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اندکـی بـه مسـئله ورزش زنـان و  در حـوزه پژوهش هـای داخلـی، مطالعـات 
بازنمایـی و چارچوب سـازی آن  در رسـانه ها پرداخته انـد، پژوهش هـای معـدودی بـه 
تفـاوت نحـوه پوشـش زنـان بـا مـردان اشـاره  کرده انـد و مسـئله بازنمایـی آنـان در 
عکـس، در کل مـورد غفلـت واقـع  شـده اسـت؛ امـا در مطالعـات خارجـی، بـا خیـل 

کثیـری از پژوهش هـا در ایـن بـاب مواجهیـم. 
 جونـز1 (2006) در پژوهـش خود بـا عنوان »بازنمایی ورزشـکاران زن در تصاویر 
آنالیـن از بازی هـای المپیـک« در ابتـدا بـه تأثیرگـذاری بـاالی عکس ها در رسـانه ها 
بـر روی مخاطبـان می پـردازد. تحلیـل محتـوای پوشـش بازی هـای المپیـک 2004 
در وب سـایت های سـخن پراکنی بین المللـی اسـترالیا2 نشـان داده اسـت کـه تصاویر 
ورزشـکاران زن از تعـداد ورزشـکاران مـرد باالتـر اسـت؛ به همین ترتیـب، تحلیـل 
محتـوای پوشـش بازی هـای المپیـک 2000 نیـز مشـخص کـرده اسـت کـه زنـان 
اغلـب در ورزش هـای کم اهمیـت حضـور داشـته اند و نقشـی منفعـل ایفـا کرده انـد. 
همیـن امور سـبب شـد کـه در ذهـن مخاطبـان القا شـود زنان کمتـر از مـردان، در 
ورزش هـای جالـب و پـر تماشـاگر حضـور داشـته اند و در نتیجه، تصویری کلیشـه ای 

و منفعـل از آنـان ارائه شـود.
پژوهش هـای گذشـته نحـوه توصیـف ورزشـکاران از سـوی رسـانه ها را از نظـر 
همـکاران،  و  (سـیت3  کرده انـد  بررسـی  نـژاد  و  جنسـیتی  نقش هـای  کلیشـه ها، 
2010). پژوهش هـای صـورت گرفتـه در خصوص پوشـش رسـانه ای ورزش از طریق 
وجـود  از  حاکـی  اجتماعـی،  رسـانه های  و  وب سـایت ها  گسـترده،  پخـش  چـاپ، 
بازنمایی هـای ثابـت از نابرابری هـای جنسـیتی اسـت (اسـمیت4، 2016: 3). یافته ها 
به طـور مـداوم نشـان داده انـد کـه زنـان در نقش هـای منفعـل بـه تصویـر درآمده اند 
و در توصیف کننده هـای زبانـی بی اهمیـت و کودکانـه انگاشـته شـده اند (کاچـگال5، 
2001). ورزش زنـان و ورزشـکاران زن اغلـب از نظـر زنانگـی، تمایـالت جنسـی، 
احساسـات و ظاهـر توصیـف می شـوند؛ به ایـن معنا که آنـان به جای ورزشـکار بودن 

صرفـاً »توانایی هـای« ورزشـی دارنـد (جونـز، 2004: 143).

چارچوبمفهومیونظریپژوهش
تصاویرورزشکارانزن

انتشـار تصاویـر کمتـر از ورزشـکاران زن، یکـی از مصادیـق تبعیـض آشـکار در 
پوشـش ورزشـی اسـت. عـالوه بـر ایـن، آنچـه در ایـن تصاویـر نشـان داده می شـود 
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نیـز اهمیـت دارد. تصاویـر عکاسـی داسـتان هایی را بیـان می کننـد. »]آنهـا[ آن قدر 
بـه بخشـی از زندگـی روزمـره مـا بدل شـده اند کـه به ندرت بـه این می اندیشـیم که 
چگونـه بـر مـا تأثیر می گذارنـد و این تأثیـر چیسـت« (دانکـن1، 1990: 22). به زعم 
جونـز (2006) تصاویـر رسـانه ای بـرای مشـروعیت بخشـیدن بـه منافـع گروه هـای 
هژمونیـک ایجـاد شـده اند؛ درواقـع عکس هـای خبـری بیانگـر سـلطه بیشـتر مردان 

نسـبت بـه زنان هسـتند.
دانکن (1990) معتقد اسـت که عکس های ورزشـی انگیزه سیاسـی دارند. در به 
تصویـر کشـیدن بدن انسـان، گروه های مسـلط و ِهژمونیک از طبیعـی بودن عکس ها 
بـرای مشروعیت بخشـی بـه منافـع خـود اسـتفاده می کننـد؛ بنابراین عکس هـا برای 
شـکل دادن بـه اجمـاع یا رضایـت طبقه بندی هـای اجتماعی موجود عمـل می کنند. 
پیـام آنهـا به صـورت عینـی و واقع گرایانـه منتقـل می شـود و درعین حـال برخـی از 
منافـع را بیشـتر از سـایرین تأمیـن می کنـد. به گفتـه دانکـن (1990: 29)، محتوا یا 
گفتمـان عکس هـا می تــواند حاکـی از »دیگری« باشـد زمانی که تمرکـز بیش ازحد 

بـر موارد زیر اسـت:
(الـف) ظاهـر بدنی زنـان (مسـحورکننده و فریبنده ترین ورزشـکاران زن اغلب در 

تصویـر دیده می شـوند)،
(ب) ژسـت هایی بـا مفاهیـم و داللت هـای جنسـی (نمایـش مناظـر »ممنـوع«، 

چیـزی شـبیه پورنوگرافـی سـافت کور2یا شـهوت انگیز)،
(ج) نمایش هـای احساسـی (کـه در آن تصاویر اغلب از ورزشـکاران زن در هنگام 

است)،  گریه 
(د) تفـاوت جنسـی (تصویـر زنـان به عنوان شـرکت کنندگان منفعـل در ورزش و 

مـردان به عنـوان رقبـای فعال).
مطالعـات متعـددی از ادعـای دانکـن مبنـی بـر تعصـب شـدید جنسـیتی در 
عکس هـای ورزشـی حمایـت می کننـد. بیشـترین زنانـی کـه در مجلـه »اسـپرتس 
ایالسـتریتد3« بـه تصویـر کشـیده شـده اند، در ورزش هـای متناسـب بـا جنسـیت 
(اسـکیت روی یـخ و ژیمناسـتیک) بوده انـد و بـر تعریـف سـنتی زنانگـی تأکیـد 
داشـته اند (لومپکیـن4 و ویلیامـز5، 1991: 24). هاردیـن 6و همـکاران (2004) تداوم 
تفـاوت جنسـی را از طریـق بـه تصویـر کشـیدن زنـان به عنـوان شـرکت کنندگان 

منفعـل در ورزش هایـی کـه »زنانـه« تلقـی می شـوند، گـزارش کرده انـد. 
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2. سبک عکاسی یا فیلمی است که حاوی المان های پورنوگرافی یا شهوت انگارانه است؛ اما نسبت به پورنوگرافی هاردکور عناصر جنسی 

کمتری دارد و اندام های جنسی درگیری کمتری دارند.
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تصاویـر در سـایت های رسـانه ای آنالیـن تجـاری نیز ورزشـکاران مرد را برجسـته 
کرده انـد. در مطالعـه کاچگال (2001) در خصوص سـه وب سـایت ورزشـی برجسـته 
ایاالت متحـده، مـردان 86 درصـد تصاویـر را ثبـت کرده انـد. تصاویـر کمتـر از زنـان 
(22 از 162) نشـان مـی داد کـه اخبـار بیشـتر در مـورد زنـان فاقـد تصویـری از آنان 
بـود. یافتـه مشـابهی را نیـز بنیـاد ورزش زنـان بریتانیـا (2004) در پژوهش هـای 
خـود در مـورد پوشـش ورزش زنـان در وب سـایت ورزشـی بی بی سـی گـزارش کرده 
اسـت. به احتمال زیـاد، از تصاویـر زنـان بـرای نشـان دادن بخـش سـرگرمی و بـازی 
جنسـیتی،  نشـانه گذاری  کل  در  (جونـز، 2006: 113).  می شـود  اسـتفاده  سـایت 
بـر  تمرکـز  یـا سـردرگمی،  متفـاوت، دوسـوگرایی  کودک انـگاری، چارچوب سـازی 
زنانگـی و دگرجنس گرایـی و تکنیک هـای مختلـف تولیـد، از راهکارهایی هسـتند که 
بـرای ارائـه پوشـش متفـاوت بـه ورزشـکاران زن و مـرد اسـتفاده می شـوند (فینـک، 

.(2014

ناچیزانگاریوجنسیسازیرسانهایزنانورزشکار
پژوهش هـای کیفـی در مـورد نـوع پوششـی که زنـان ورزشـکار دریافـت می کنند، 
دو الگوی اصلی »ناچیزانگاری1« و »جنسی سـازی2« را آشـکار کرده اسـت. ناچیزانگاری 
بـه تصویرهایـی اشـاره دارد کـه ورزشـکار زن و یا دسـتاوردهای او را جـدی نمی گیرند 
(کیـن، 1996). ناچیزانـگاری هـم در تصاویر متنـی و هم در تصاویر بصری ورزشـکاران 
زن رخ می دهـد. از نظـر متنـی، داسـتان های مربـوط بـه ورزشـکاران زن، در اغلـب 
مـوارد اطالعـات نامربـوط یـا غیـر مرتبطـی را در مـورد زندگـی شـخصی آنهـا را در 
برمی گیـرد کـه نقش هـای جنسـیتی مناسـب و ایده آل هـای زنانـه را تقویـت می کنـد 
(کریستوفرسـون3 و همکاران، 2002). برای  مثال، می تــوان به نقش ورزشـکار به عنوان 
همسـر، مـادر و دختـر اشـاره کـرد یـا در مـورد مهارت هـای خانگـی یـا اشـتیاق او بـه 
فعالیت هـای کلیشـه ای زنانـه مانند خریـد اظهارنظر کـرد. از نظر بصـری، ناچیزانگاری 
 زمانـی رخ می دهـد کـه عکس های ورزشـکاران زن، تصاویـر کلیشـه ای را تقویت کنند. 
»زنان ورزشـکار اغلب به عنوان یک خانم معرفی می شـوند و در درجه دوم ورزشـکاران، 
اگـر اصـاًل مطـرح شـوند« (کیـن، 1996: 108). به عبارت دیگر، عکس های ورزشـکاران 
زن به طور معمـول بـا ژسـت های غیرفعال، بـدون یونیفرم یـا تجهیزات ورزشـی و خارج 

از فضای ورزشـی اسـت که از قدرت ورزشـکاری آنـان می کاهد.

1. Trivialization 2. Sexualization 3. Christopherson
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رسـانه ها بـا تقابـل تصویـر ورزشـکاران مـرد و زن، تفاوت هـای جنسـی را تقویت 
به عنـوان  مـردان  و  منفعـل  و  تابـع  به عنـوان  زنـان  کـه  به این ترتیـب  می کننـد؛ 
سـلطه جو و فعـال دیـده می شـوند. عـالوه بـر ایـن، زوایـای دوربیـن نیـز می تــواند 
تفاوت هـای جنسـی را نشـان دهـد. زمانـی کـه عکـس در باالی سـطح چشـم گرفته 
می شـود، فـرد تصویـر شـده غالب اسـت زیـرا خواننـده بایـد به او نـگاه کنـد (دانکن 
و سـایاوونگ1، 1990)؛ امـا عکس هایـی کـه خواننـده آنهـا بایـد بـه پایین نـگاه  کند، 
حقـارت فـرد تصویر شـده را القـا می کنند (هاردیـن و همـکاران، 2005). عکس هایی 
هـم کـه در سـطح چشـم گرفتـه می شـوند، برابری بین سـوژه عکـس  گرفته شـده و 
خواننـده را نشـان می دهنـد. براسـاس پژوهش هـا، عکس های ورزشـکاران زن بیشـتر 
از عکس هـای ورزشـکاران مـرد، خواننـدگان را ملـزم می کنند که به آنها خیره شـوند 
(دانکـن و سـایاوونگ، 1990). همچنیـن »جنسی سـازی« بـه تأکیـد بیش ازحـد بـر 
زنانگـی و جذابیت ورزشـکاران اشـاره دارد (کین، 1996). به طورکلی، ورزشـکاران زن 
جذاب و خوشـایند از نظر بدنی پوشـش بیشـتری دریافت می کنند عـالوه بر جذابیت 
فیزیکـی، پوشـش جنسـی ورزشـکاران زن به طور معمـول از طریـق قـرار دادن بدن و 
لباس هـای پیشـنهادی، تمایـالت جنسـی را منتقـل می کنـد (فینـک و کنسـیکی2، 
2002). به زعـم کیـن (1996: 110) جنسی سـازی فقط حقـارت ورزش زنان را تداوم 
می بخشـد »رسـانه ها بـا جنسـیت زدایی زنان ورزشـکار به طور مسـتمر بـه ]مخاطبان 
خـود[ یـادآوری می کننـد کـه زنان ورزشـکار واقعاً شـبیه مردان ورزشـکار نیسـتند و 
هرگـز نمی تــوانند و نبایـد باشـند«. نکتـه مثبت در مـورد مطالعات کیفی این اسـت 
کـه نمونه هایـی از تصاویـر زنـان افریقاییـ  امریکایی در آنها گنجانده شـده اسـت. در 
بیشـتر مـوارد، زنان افریقایی ـ امریکایی به شـیوه هایی مشـابه همتایـان قفقازی خود 
بـه شـکل جنسـی و ناچیزانگارانه نشـان داده می شـوند (فینک و کنسـیکی، 2002).

نژادوجنسیت
درحالی کـه موانـع جنسـیتی در زمیـن ورزش و در رسـانه های ورزشـی، نقـش 
مهمـی در درک جایـگاه زنـان در مقایسـه بـا مـردان ایفـا می کنـد، نژاد ورزشـکاران 
نیز بر پوشـش رسـانه ای، تکنیک های پوشـش و برداشـت آنان از ورزشـکار در جامعه 
تأثیـر می گـذارد (وایـد3، 2008: 17). به گفتـه پژوهشـگران، زمانـی کـه ورزشـکاران 
غیر سفیدپوسـت هسـتند، نژاد در نمایش رسـانه ها نیز برجسـته می شـود (کوکی4و 
همـکاران، 2010: 142). عـالوه بـر ایـن کلیشـه ها به عنـوان راهـی بـرای توصیـف 
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ورزشـکاران سیاه پوسـت، بـه تصویـر رسـانه ای از ورزشـکار زن سیاه پوسـت و نحـوه 
چارچوب سـازی او به طورکلـی کمـک می کننـد. مطالعـات قبلـی نشـان می دهنـد 
کـه زنـان سیاه پوسـت از نظـر نژادی و جنسـی در رسـانه های چاپی متفـاوت از زنان 

سفیدپوسـت قـرار گرفته انـد (فاندربـورک1، 2019: 13).
 ورزشـکاران زن سفیدپوسـت در ورزش هـای زنانـه قابل قبـول اجتماعـی ماننـد 
زن  ورزشـکاران  درحالی کـه  می کننـد،  دریافـت  بیشـتری  پوشـش  ژیمناسـتیک، 
سیاه پوسـت به طـور عمـده در ورزش هـای قدرتـی و تهاجمـی مانند بوکس نشـان داده 
می شـوند (هاردین و همکاران، 2004: 222). تصویر کلیشـه ای از سیاه پوسـتان بیشـتر 
به عنـوان افـرادی فیزیکـی تا فکـری، این تصـور را تقویت می کند که شـرکت کردن در 
ورزش هـای تهاجمـی برای زنان سیاه پوسـت از نظر اجتماعی قابل  قبول اسـت (کارتی2، 
2005). به اعتقاد هیل کالینز 3 (2000: 12) بسـیاری از اسـتدالل هایی که پیش تر در 
مـورد زنان سیاه پوسـت ارائه  شـده بـود، در مورد زنـان هند، امریکای التیـن، پورتوریکو 
و آسـیا نیـز صـدق می کند، »البتـه از طریق ویژگـی تاریخی تاریخ هـای گروهی متمایز 
آنهـا«. زنـان آسـیایی و التین  نیز اغلـب در رسـانه ها به عنوان »دیگـران« عجیب وغریب 

و جنسی شـده بـه تصویر کشـیده می شـوند.
بـا ایـن اوصاف همیشـه نوعـی ابهـام در بازنمایی انـواع نژادهـا وجـود دارد. ابهام 
و چندگانگـی در بازنمایـی سیاه پوسـتان را حتی هنگام سـاختن تصاویـر »مثبت« از 
آنـان نیز می تــوان مشـاهده کرد. بـرای نمونه، اهمیتـی که به ورزشـکاران زن و مرد 
سیاه پوسـت امریکایـی در المپیک هـا یـا فوتبـال و بسـکتبال داده می شـود، دوپهلـو 
اسـت: ازیک طـرف، ایـن توجـه، نوعـی بزرگداشـت و پذیـرش موفقیت سیاه پوسـتان 
محسـوب می شـود و از طرف دیگر، می تــوان آن را سیاسـتی پنداشـت که موفقیت 
سیاه پوسـتان را تنهـا بـه ورزش محـدود می کنـد و در اشـکال کلیشـه ای، آنـان را به 
انسـان هایی کـه صرفـاً از لحـاظ جسـمانیـ  نـه عقالنی  و  ذهنـیـ  می تــوانند موفق 

باشـند، در نظر می گیـرد (مهـدی زاده، 1387: 190).

چارچوبسازیرسانهایوزنانورزشکار
چارچوب هـای رسـانه ای ایـن توانایـی را دارنـد کـه بـر افـکار عمومـی و در نحوه 
انتقـال اطالعـات از منبـع رسـانه ای بـه آگاهـی اجتماعـی و فـردی تأثیـر بگذارنـد 
(انتمـن4، 1993). ایـن چارچوب هـا به عنـوان سـاختارهایی عمـل می کنند کـه افراد 
از طریـق آنها به تفسـیر و سـازماندهی اطالعـات می پردازند (شـوفل5، 2004: 412). 
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چارچوب سـازی رسـانه ای شـامل انتخـاب و برجسـتگی بخش های مختلـف اطالعات 
اسـت کـه بـه ویژگی های خاصـی اجازه می دهد تا برجسـته شـوند و برخـی دیگر در 
یـک زمینـه ارتباطی حـذف می کند (انتمـن، 1993). طبـق نظریه چارچوب سـازی، 
سـه کارکرد چارچوب های رسـانه عبارت اند از: انتخاب (چه کسـی/چه چیزی نشـان 
داده شـود)، تأکید (میزان نشـان دادن) و حذف (آنچه نباید نشـان داده شـود). نظریه 
چارچوب سـازی همچنیـن تأکیـد می کنـد کـه رسـانه ها قـدرت شـکل دهی بـه یک 
داسـتان را بـه شـیوه ای مثبت یا منفـی درخور دارنـد، به طوری کـه تصویرهای منفی 
در مقایسـه بـا تصویرهـای مثبـت، تأثیـر قوی تـری بـر مخاطبـان دارنـد (بیلینگـز1، 
2004). ایـن نظریـه تشـخیص می دهـد که اطالعات می تــواند به روش هـای متعدد 
ارائـه شـود، و نحـوه چیدمان و توزیع آن از طریق رسـانه ها، بر نحوه درک و اسـتفاده 

عمـوم تأثیـر می گذارد (ترکیلدسـون2 و شـنل3، 1997: 882).
از سـوی دیگـر، بازنمایـِی رسـانه ای واقعیـت نیـز نوعـی چارچوب سـازی اسـت. 
»هـال4« اسـتدالل می کنـد کـه رسـانه ها محصـوالت خـود را در چارچـوب عالیـق 
و منافـع نیروهـای مسـلط جامعـه رمزگـذاری می کننـد. نهادهـای رسـانه ای حتـی 
ناآگاهانـه و به طـور ناخواسـته بـا نیروهـای هژمونیـک همدسـت می شـوند. هـال؛ 
کار بازنمایـی را اکتشـاف معنـای عمـل در زمینه هـای متنـوع اجتماعـی و بررسـی 
روش هایـی می دانـد کـه در آن، رسـانه بـا قـدرت کنتـرل اجتماعی خـود، توانمندی 
برخـی افـراد را توسـعه می دهـد درحالی کـه در همان زمـان؛ ناتوانـی افراد ناتـوان را 
حفـظ می کنـد (مهـدی زاده، 1396). مردان و زنان در رسـانه های جمعـی به صورتی 
بازنمایـی می شـوند کـه بـا نقش هـای کلیشـه ای فرهنگـی کـه به منظـور بازسـازی 
نقش هـای جنسـی سـنتی بـه کار می رونـد، سـازگاری دارنـد. به طور معمـول، مردان 
به صـورت انسـان هایی مسـلط، فعـال، مهاجـم و مقتدر به تصویر کشـیده می شـوند و 
در مقابـل، زنـان اغلـب تابع، منفعل، تسـلیم و کم اهمیت هسـتند. رسـانه ها با نشـان 
دادن مـردان و زنـان بـه ایـن صـورت، بـر ماهیـت طبیعـی نقش های جنسـی و نبود 
برابـری جنسـی صحـه می گذارند. »فناسـازی نمادین« بـه این معنی اسـت که زنان، 
زندگـی و منافـع آنـان به نحـو شایسـته ای در رسـانه های جمعی منعکس نمی شـود. 
 فرهنـگ رسـانه ای عامـه زندگـی واقعـی زنـان را بـه مـا نشـان نمی دهـد. نتیجـه؛ 
نبـود حضـور، محکومیـت، ناچیز به حسـاب آمدن، حـذف و مخدوش شـدن}چهره{ 

زنـان در رسـانه های جمعی اسـت (اسـتریناتی، ترجمـه پاک نظـر، 1392: 246).
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همسـو بـا چارچوب سـازی از زنـان ورزشـکار، نایـت1 و جولیانـو 2 (2001: 226) 
اذعـان داشـتند کـه مخاطبان ممکن اسـت نبـود حضـور ورزشـکاران زن را به عنوان 
نشـانه ای از اینکـه ورزش زنـان به انـدازه ورزش مـردان، مهـم یا هیجان انگیز نیسـت، 
ببیننـد. نبـود چنیـن تعادلـی، این ایـده را به تصویر می کشـد کـه ورزشـکاران زن و 
ورزش آنـان در مقایسـه بـا ورزش هـای مردانـه و ورزشـکاران مرد، پایین تر هسـتند. 
به زعـم هاردیـن و همـکاران (2004: 346) عکس ها اغلب نشـان دهنده »تعریف عدم 
حضور و بازنمایی نادرسـت زنان ورزشـکار« اسـت که نشـان می دهد زنان ورزشـکار، 
پسـت تر و از نظـر ورزشـی ناموفق انـد. عالوه برایـن عکاسـان و ویراسـتاران ورزشـی 
می تــوانند اهمیـت جنسـیت در ورزش را از طریـق نسـبت مـرد بـه زن، عکس هایی 
کـه در یـک مجلـه ظاهـر می شـوند و اینکـه مـردان یـا زنـان،  کـدام یـک به عنـوان 
منفعـل یـا فعـال در آن عکس ها به تصویر کشـیده می شـوند، چارچوب سـازی کنند. 
رادا3 و ولفمایـر4 (2005: 69) نیـز معتقدنـد که اگر پیام های رسـانه، شـامل بازنمایی 
نادرسـت جنسـیتی باشـد، مخاطـب ممکن اسـت این »دانـش عمومی« درک شـده 
در مـورد دنیـای ورزش را دریافـت کنـد و آن را در نگـرش کلـی خـود در مـورد این 
گروه هـا در یـک بافـت اجتماعـی بـه کار گیرد، تکـرار قاب های رسـانه ای سـوگیرانه 
تأثیـر منفـی بـر بیننـدگان منفعـل دارد و ممکن اسـت ایـن تصاویر را از یـک زمینه 
ورزشـی بـه دنیـای واقعـی منتقل کننـد. درواقـع می تــوان گفت روش هـای خاصی 
کـه اصحـاب رسـانه یک پیـام یا ورزشـکار را چارچوب سـازی می کند، بـر نحوه درک 

و اسـتفاده مخاطـب از پیـام تأثیـر می گذارد.

روششناسیپژوهش
پژوهـش حاضـر بـا اسـتفاده از تحلیـل محتـوای کمـی انجام  شـده اسـت که در 
زمـره روش هـای کمـی پژوهش اسـت. به زعـم کریپنـدورف (1980): »تحلیل محتوا 
یـک روش تحقیقـی بـرای اسـتنتاج تکـراری و قابل اعتمـاد از داده هـا به زمینـه آنها 
اسـت«. برلسـون (1952) نیـز معتقـد اسـت کـه »تحلیل محتـوا یـک روش تحقیق 
بـرای توضیـح عینـی، سـاختاریافته و کمی محتـوای آشـکار ارتباطات اسـت«. طبق 
نظـر کرلینگـر (1973)، تحلیـل محتـوا باید به عنوان »یک تکنیک مشـاهده« شـبیه 
بـه مشـاهده رفتـار افـراد یـا »پرسـش از آنها بـرای پاسـخگویی به مقیاس هـا« تلقی 

شـود، بـا ایـن تفاوت کـه پژوهشـگر »سـؤاالتی از ارتباطات می پرسـد.«
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در ایـن پژوهـش با اسـتفاده از نمونه گیـری غیراحتمالی هدفمنـد، اخبار المپیک 
2020 توکیـو در پنـج وب سـایت ورزشـی از تاریـخ شـروع آن (یـک مـرداد 1400-

23 جـوالی 2021) تـا آخریـن روز المپیـک (17 مـرداد 1400ـ 9 آگوسـت 2021) 
مـورد مطالعـه قـرار گرفت. پنـج خبرگـزاری از پنج کشـور مختلف انتخاب شـدند تا 
امـکان مقایسـه داده هـا را بـر اسـاس زمینه هـای اجتماعـی و فرهنگی فراهـم کنند، 
به این ترتیـب وب سـایت یورو اسـپرت فرانسـه، اسـپرتینگ نیـوز امریکا، تیتـان چین، 
گلـف نیـوز امـارات متحـده و ورزش سـه در ایـران انتخـاب شـدند. بـرای نیـل بـه 
اعتبـار پژوهـش نیـز درصد توافق میـان دو کدگـذار در متغیرهایی که امکان تفسـیر 
شـخصی وجـود داشـت بـا اسـتفاده از ضریب اسـکات محاسـبه شـد. بر اسـاس نژاد 
97 درصـد توافـق، بـر اسـاس نقش زنان 94 درصـد توافق و بر اسـاس موضوع عکس 

95 درصـد توافـق به دسـت آمد.

فرضیههایپژوهش
میان وب سایت های ورزشی و موضوع عکس رابطه معناداری وجود دارد. •
میان وب سایت های ورزشی و نقش زنان در عکس ها رابطه معناداری وجود دارد. •
میان وب سایت های ورزشی و نژاد رابطه معناداری وجود دارد. •
میان وب سایت های ورزشی و نوع ورزش رابطه معناداری وجود دارد. •
میان موضوع عکس و نژاد رابطه معناداری وجود دارد. •
میان نژاد و نقش زنان رابطه معناداری وجود دارد. •
میان موضوع عکس و نقش زنان رابطه معناداری وجود دارد. •

یافتههایپژوهش
دادههایتوصیفی

بـر اسـاس جـدول 1 از مجمـوع 646 خبـر از پنـج وب سـایت ورزشـی به ترتیب، 
تیتـان وب سـایت ورزشـی کشـور چیـن با 201 خبر، ورزش سـه وب سـایت ورزشـی 
ایرانـی بـا 186 خبـر، گلف نیوز وب سـایت ورزشـی امارات بـا 90 خبر، یورو اسـپرت 
وب سـایت ورزشـی فرانسـه با 89 خبر و اسـپرتینگ نیوز وب سایت ورزشـی امریکا با 

80 خبـر، تصاویـر ورزشـی زنـان را در المپیـک 2020 توکیو پوشـش داده اند.
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جدول1.توزیعفراوانیتصاویرورزشیزنانبهتفکیکوبسایتخبری

Table1. Frequency distribution of women’s sports images  
by news website

وب سایت ورزشی
News website

فراوانی
Frequency

درصد فراوانی
Frequency percetage

یورواسپرت
Eurosport 

8913.8

ورزشسه
Varzesh 3

18628.8

گلفنیوز
Gulf news

9013.9

اسپرتینگنیوز
Sporing news

8012.4

تیتان
Titan 

20131.1

جمع
Total 

646100.0

بـر اسـاس جـدول 2 از مجمـوع 646 عکـس ورزشـی، 483 عکـس مربـوط بـه 
ورزش هـای انفـرادی و 163 عکـس مرتبـط بـا ورزش هـای تیمـی بـوده اسـت.

جدول2.توزیعفراوانینوعورزشدرعکسهایورزشی

Table 2. Frequency distribution of sports type in sports photos

نوعورزش
Sport type 

فراوانی
Frequency

درصدفراوانی
Frequency percetage

انفرادی
Individual48374.8

تیمی
Team 

16325.2

جمع
Total 

646100.0

بـر اسـاس جـدول 3، 282 عکـس بـا موضـوع احساسـات، 260 عکـس بـا موضوع 
ظاهـر فیزیکـی و 104 عکـس با مراسـم اهدای مدال به زنان ورزشـکار مرتبـط بوده اند.
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جدول3.توزیعفراوانیموضوعاصلیدرعکسهایورزشی

Table 3. Frequency distribution of main subject in sports photos

موضوععکس
Photo subject

فراوانی
Frequency

درصدفراوانی
Frequency percetage

احساسات
Emotions 

28243.7

ظاهرفیزیکی
Physical appearance

26040.2

مدال
Medal 

10416.1

جمع
Total 

646100.0

از مجمـوع 646 داده کدگـذاری شـده، بـر اسـاس جـدول 4، بیشـترین فراوانـی 
در ارتبـاط بـا نـژاد زنـان، مربـوط بـه سفیدپوسـتان بـا 227 عکـس بوده اسـت. نژاد 
آسـیایی بـا 208 عکـس و سیاه پوسـتان بـا 115 عکس در جایگاه دوم و سـوم جدول 
فراوانـی قـرار گرفته انـد. تعداد 96 عکس شـامل تصاویری هسـتند کـه همزمان از دو 

یا سـه نـژاد دیگـر در آنهـا حضور داشـته اند.

جدول4.توزیعفراوانینژاددرعکسهایورزشی

Table 4. Frequency distribution of race in sports photos

نژاد
Race

فراوانی
Frequency

درصد فراوانی
Frequency percetage

سفیدپوست
White

22735.1

سیاهپوست
Black 

11517.8

آسیایی
Asian 

20832.2

ترکیبی
Mixed of two or more races

9614.9

جمع
Total 

646100.0
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بـر اسـاس جـدول 5، زنـان در عکس هـای ورزشـی عضـو سـه گـروه عمـده در 
جامعـه هسـتند و به عنـوان یکی از این سـه عضـو در عکس های ورزشـی نقش دارند. 
زنـان به عنـوان ورزشـکار بـا 523 داده (بیشـترین فراوانـی)، به عنوان نمـاد از عضوی 
از گروه هـای ورزشـی بـا 74 داده و به عنـوان نمـاد ملی با 49 داده، در وب سـایت های 

ورزشـی نشـان داده  شده اند.

جدول5.توزیعفراوانینقشزناندرعکسهایورزشی

Table 5. Frequency distribution of women’s roles in sports photos

نقشزنان
Women’s role

فراوانی
Frequency

درصدفراوانی
Frequency percetage

ورزشکار
Athlete

52381.0

همتیمی
Team-mate

7411.5

نمادملی
National symbol

497.6

جمع
Total 

646100.0

دادههایتحلیلی
در جـدول 6، بـا کای اسـکوئر 15.704 در درجـه آزادی 8 بـا اطمینان 99 درصد 
می تــوان گفـت کـه بیـن موضـوع عکـس و وب سـایت های ورزشـی رابطـه معنـادار 
وجـود دارد. بیشـترین عکس با موضوع احساسـات، در سـایت ورزش سـه و کمترین 
آن در سـایت اسـپرتینگ نیـوز منتشـر شـده اسـت. تیتـان بیشـترین عکس هـا را با 
محوریـت ظاهـر فیزیکـی زنان منتشـر کرده اسـت در حالی کـه این موضـوع در یورو 
اسـپرت تنهـا 10 درصـد از عکس هـا را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. اسـپرتینگ 
نیـوز و گلـف نیـوز هـر دو سـهم برابـری در انتشـار عکس بـا موضوع ظاهـر فیزیکی 
داشـته اند. مراسـم اهـدای مـدال و یـا ورزشـکاران همـراه بـا مدال هایشـان موضـوع 
35/6 درصـد از عکس هـای ورزش سـه بـوده اسـت. کمتریـن فراوانی ایـن موضوع با 

10/6 درصـد، مربـوط به وب سـایت اسـپرتینگ نیوز اسـت.
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جدول6.رابطهمیانوبسایتهایورزشیوموضوععکسبراساسدرصد

Table 6. The relationship between sports websites and  
photo subject based on percetage

وبسایت
website

موضوععکس
Photo subject

یورو
اسپرت
Euro
sport

ورزشسه
Varzesh 

3

گلفنیوز
Gulf 
news

اسپرتینگ
نیوز

Sporting 
news

تیتان
Titan

جمع
Total

احساسات
Emotions 

4986362883282تعداد

درصد 
17.430.512.89.929.4100.0سطری

درصد 
55.146.240.035.041.343.7ستونی

ظاهر فیزیکی
Physical 

appearance

2663414189260تعداد

درصد 
10.024.215.815.834.2100.0سطری

درصد 
29.233.945.651.344.340.2ستونی

مدال
Medal 

1437131129104تعداد

درصد 
 100.0 27.9 10.6 12.5 13.535.6 سطری

درصد 
 16.1 14.4 13.8 14.4 15.719.9 ستونی

جمع
Total 

891869080201646تعداد

درصد 
100.0 31.1 12.4 13.9 13.828.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی

در جـدول 7، بـا کای اسـکوئر 38.006 در درجـه آزادی 8 بـا 99 درصد اطمینان 
می تــوان گفـت کـه میان نقـش زنان و وب سـایت های ورزشـی رابطه معنـادار وجود 
دارد. بیشـترین فراوانـی عکس هـای کدگذاری شـده در ارتباط با نقـش زنان به عنوان 
ورزشـکار در سـایت ورزش سـه بـا 168 مـورد اسـت. از مجمـوع 646 داده، تنها 49 
عکـس بازتاب دهنـده نقـش زنـان به عنـوان نمـاد ملـی و همـراه بـا پرچم آن کشـور 
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بـوده اسـت کـه وب سـایت چینی تیتـان تقریبـاً نیمـی از آنهـا را به خـود اختصاص 
داده اسـت از سـوی دیگـر اسـپرتینگ نیـوز تنهـا یـک عکـس در این زمینه منتشـر 
کـرده اسـت. ورزش سـه و اسـپرتینگ نیـوز هـر دو کمتریـن فراوانـی نقش زنـان را 
به عنـوان نمـاد عضـوی در گـروه منتشـر کرده انـد در حالی که زنـان به عنـوان نمادی 

از یـک گـروه بیشـترین فراوانـی را در تیتان داشـته اند.

جدول7.رابطهمیانوبسایتهایورزشیونقشزنانبراساسدرصد

Table 7. The relationship between sports websites and  
the role of women based on percetage 

وبسایت
website

نقشزنان
Women’s role

یورو
اسپرت
Euro
sport 

ورزشسه
Varzesh 

3

گلفنیوز
Gulf 
news

اسپرتینگ
نیوز

Sporting 
news

تیتان
Titan 

جمع
Total 

ورزشکار
Athlete

591687469153523تعداد

درصد 
 100.0 29.3 13.2 14.1 11.332.1 سطری

درصد 
 81.0 76.1 86.3 82.2 66.390.3 ستونی

همتیمی
Team-mate

141013102774تعداد

درصد 
 100.0 36.5 13.5 17.6 18.913.5 سطری

درصد 
 11.5 13.4 12.5 14.4 15.75.4 ستونی

نماد ملی
National 
symbol

168312149تعداد

درصد 
 100.0 42.9 2.0 6.1 32.716.3 سطری

درصد 
 7.6 10.4 1.3 3.3 18.04.3 ستونی

جمع
Total

891869080201646تعداد

درصد 
 100.0 31.1 12.4 13.9 13.828.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی
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در جدول  8، با کای اسـکوئر 402.306 در درجه آزادی 12 با 99 درصد اطمینان 
می تــوان گفـت کـه بیـن نـژاد و وب سـایت های ورزشـی رابطه معنـادار وجـود دارد. 
55/9 درصـد عکس هـای سفیدپوسـتان در وب سـایت ورزش سـه و کمتریـن فراوانی 
این نژاد در سـایت تیتان با 4/8 درصد منتشـر شـده اسـت. از سـوی دیگر، بیشـترین 
فراوانـی نـژاد آسـیایی مربـوط به سـایت تیتان اسـت که شـامل 78/6 درصـد از کل 
عکس هـای منتشـر شـده در ایـن سـایت می شـود. یـورو اسـپرت و اسـپرتینگ نیوز 
کمتریـن فراوانـی را در انتشـار عکس هـای نـژاد آسـیایی داشـته اند. گلـف نیـوز و 
اسـپرتینگ نیـوز به ترتیـب بـا 27/8 و 26/1 درصـد، بیشـترین فراوانـی را در انتشـار 
عکس هـای سیاه پوسـتان بـه خـود اختصـاص داده انـد. تیتان با انتشـار چهـار عکس 
از سیاه پوسـتان کمتریـن فراوانـی را از ایـن نـژاد داشـته اسـت. همچنیـن در زمینـه 
عکس هـای ترکیبـی، تیتـان و ورزش سـه بیشـترین گلـف نیـوز و اسـپرتینگ نیـوز، 

کمتریـن فراوانی را داشـته اند.

جدول 8. رابطه میان وب سایت های ورزشی و نژاد بر اساس درصد
Table 8. The relationship between sports websites and 

 race based on percetage  

وبسایت
website

نژاد
 Race

یورو
اسپرت
Euro
sport

ورزشسه
Varzesh 

3

گلف
نیوز
Gulf 
news 

اسپرتینگ
نیوز

Sporting 
news

تیتان
Titan 

جمع
Total 

سفیدپوست
White 

34127223311227تعداد

درصد 
 100.0 4.8 14.5 9.7 15.055.9 سطری

درصد 
 35.1 5.5 41.3 24.4 38.268.3 ستونی

سیاهپوست
Black 

292032304115تعداد

درصد 
 100.0 3.5 26.1 27.8 25.217.4 سطری

درصد 
 17.8 2.0 37.5 35.6 32.610.8 ستونی
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وبسایت
website

نژاد
 Race

یورو
اسپرت
Euro
sport

ورزشسه
Varzesh 

3

گلف
نیوز
Gulf 
news 

اسپرتینگ
نیوز

Sporting 
news

تیتان
Titan 

جمع
Total 

آسیایی

Asian 

512267158208تعداد

درصد 
 100.0 76.0 3.4 12.5 2.45.8 سطری

درصد 
 32.2 78.6 8.8 28.9 5.66.5 ستونی

ترکیبی
Mixed 
of two 

or more 
races

212710102896تعداد

درصد 
 100.0 29.2 10.4 10.4 21.928.1 سطری

درصد 
 14.9 13.9 12.5 11.1 23.614.5 ستونی

جمع
Total 

891869080201646تعداد

درصد 
 100.0 31.1 12.4 13.9 13.828.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی

در جـدول 9، بـا کای اسـکوئر 61.285 در درجـه آزادی 4 بـا 99 درصد اطمینان 
می تــوان گفـت کـه بین نـوع ورزش و وب سـایت های ورزشـی رابطه معنـادار وجود 
دارد. بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه عکـس  ورزش هـای انفـرادی در سـایت تیتـان با 
116 عکس از مجموع 483 بوده اسـت. سـایر وب سـایت ها تعداد تقریباً مشـابهی در 
ایـن زمینـه داشـته اند. ورزش هـای تیمـی با 6 عکـس در اسـپرتینگ نیـوز، کمترین 

فراوانـی و بـا 85 عکـس در تیتـان بیشـترین فراوانی را داشـته اند.

ادامهجدول8.
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جدول9.رابطهمیانوبسایتهایورزشیونوعورزشبراساسدرصد

Table 9. The relationship between sports websites and  
the type of sport based on percetage

وبسایت
website

نوعورزش
Sport type

یورو
اسپرت
Euro
sport

ورزشسه
Varzesh 

3

گلف
نیوز
Gulf 
news

اسپرتینگ
نیوز

Sporting 
news

تیتان
Titan

جمع
Total

انفرادی
Individual 

601607374116483تعداد

درصد 
 100.0 24.0 15.3 15.1 12.433.1 سطری

درصد 
 74.8 57.7 92.5 81.1 67.486.0 ستونی

تیمی
Team 

292617685163تعداد

درصد 
 100.0 52.1 3.7 10.4 17.816.0 سطری

درصد 
 25.2 42.3 7.5 18.9 32.614.0 ستونی

جمع
Total 

891869080201646تعداد

درصد 
 100.0 31.1 12.4 13.9 13.828.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی

درصـد   99 بـا   6 آزادی  درجـه  در   14.285 کای اسـکوئر  بـا   ،10 جـدول  در 
 اطمینـان می تــوان گفـت که بیـن موضوع عکـس و نژاد رابطـه معنادار وجـود دارد. 
42/3 درصـد از عکس هـای سفیدپوسـتان در حالی منتشـر شـده اسـت کـه موضوع 
اصلـی آنهـا احساسـات و عواطـف بـوده اسـت بعـدازآن نژاد آسـیایی و سیاه پوسـتان 
قـرار داشـته اند. 36/5 درصد سفیدپوسـتان در عکس هایی با محوریـت ظاهر فیزیکی 
تصویـر شـده اند در حالی کـه 14/2 درصـد عکس هـای سیاه پوسـتان نشـان دهنده 
ظاهـر فیزیکی آنها بوده اسـت. نژاد آسـیایی دارای بیشـترین فراوانـی در حین توزیع 
مـدال بوده انـد و سیاه پوسـتان کمتریـن فراوانـی را در میـان سـه نـژاد عمـده در 
المپیـک همـراه بـا مدال داشـته اند. در میان عکس هـای ترکیبی از نژادهـای متفاوت 

بـه ظاهـر فیزیکـی دارای بیشـترین فراوانی بوده اسـت. 
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جدول10.رابطهمیانموضوععکسونژادبراساسدرصد

Table 10. The relationship between the subject of the photo  
and race based on percetage

نژاد
Race 

موضوععکس
Photo subject

سفیدپوست
White

سیاهپوست
Black

آسیایی
Asian

ترکیبی
Mixed

جمع
Total

احساسات
Emotions

96648735282تعداد

درصد 
 100.0 12.4 30.9 34.022.7 سطری

درصد 
 43.7 36.5 41.8 42.355.7 ستونی

ظاهر فیزیکی
Physical  

appearance

95377949260تعداد

درصد 
 100.0 18.8 30.4 36.514.2 سطری

درصد 
 40.2 51.0 38.0 41.932.2 ستونی

مدال
Medal

36144212104تعداد

درصد 
 100.0 11.5 40.4 34.613.5 سطری

درصد 
 16.1 12.5 20.2 15.912.2 ستونی

جمع
Total 

22711520896646تعداد

درصد 
 100.0 14.9 32.2 35.117.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی

در جـدول  11، با کای اسـکوئر 21.924 در درجـه آزادی 6 با 99 درصد اطمینان 
می تــوان گفـت کـه بین نـژاد و نقـش زنان رابطـه معنـادار وجـود دارد. 191 عکس 
از سفیدپوسـتان آنان را نمادی از ورزشـکاران نشـان می دهد. سیاه پوسـتان کمترین 
فراوانـی را در بیـن ایـن سـه نـژاد در نقـش ورزشـکار، عضـوی از یـک گـروه و نمـاد 
ملـی داشـته اند. از 100 درصـد عکس هـای سیاه پوسـتان، 5/4 درصـد نقـش آنـان 
را به عنـوان عضـوی از گـروه بـه نمایـش گذاشـته اند. ایـن تعـداد در نـژاد آسـیایی 
بیشـترین فراوانـی را بـا 41/9 درصـد داشـته اسـت. زنان همـراه با پرچـم و به عنوان 
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نمـاد ملـی، به ترتیب در میان سفیدپوسـتان، نژاد آسـیایی و سیاه پوسـتان بیشـترین 
فراوانـی را داشـته اند. 72 عکـس از عکس هـای ترکیبـی از نژادهای گوناگـون، آنان را 

به عنـوان در نقـش ورزشـکار و 4 عکـس زنـان را نمـاد ملـی معرفـی کرده اند.

جدول11.رابطهمیاننژادونقشزنانبراساسدرصد

Table 11. The relationship between race and  
the role of women based on percetage

نژاد
Race

نقشزنان
 Women’s role

سفیدپوست
White

سیاهپوست
Black

آسیایی
Asian

ترکیبی
Mixed

جمع
Total

ورزشکار
Athlete 

1919916172523تعداد

درصد 
 100.0 13.8 30.8 36.518.9 سطری

درصد 
 81.0 75.0 77.4 84.186.1 ستونی

همتیمی
Team-mate

194312074تعداد

درصد 
 100.0 27.0 41.9 25.75.4 سطری

درصد 
 11.5 20.8 14.9 8.43.5 ستونی

نماد ملی
National 
symbol

171216449تعداد

درصد 
 100.0 8.2 32.7 34.724.5 سطری

درصد 
 7.6 4.2 7.7 7.510.4 ستونی

جمع
Total 

22711520896646تعداد

درصد 
 100.0 14.9 32.2 35.117.8 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی

در جـدول 12، با کای اسـکوئر 40.412 در درجـه آزادی 4 با 99 درصد اطمینان 
می تــوان گفـت کـه بیـن موضـوع عکـس و نقش زنـان رابطـه معنـادار وجـود دارد. 
91/5 درصـد از عکس هایـی کـه موضـوع آنهـا ظاهـر فیزیکـی زنـان، بـوده اسـت، 
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 آنـان را به عنـوان ورزشـکار نشـان می دهـد. 7/7 درصـد به عنـوان عضـوی از گـروه و
عکـس  مجمـوع 49  از  می کننـد.  معرفی شـان  ملـی  نمـادی  را  آنهـا   درصـد   0/8
در ارتبـاط بـا نقـش زنـان به عنـوان نمـاد ملـی بیشـترین فراوانـی بـا 36 عکـس بـا 
موضـوع احساسـات، دو عکـس بـا ظاهـر فیزیکـی و 11 عکس در حین اهـدای مدال 
 اسـت. 58/1 درصـد از نقـش زنـان به عنـوان عضـوی از گـروه همـراه با احساسـات و 

14/9 درصد در حین اهدای مدال بوده است.

جدول12.رابطهنقشزنانوموضوععکسبراساسدرصد

Table 12. The relationship between the role of women  
and the subject of the photos based on percetage

موضوععکس
Photo subject 

نقشزنان
Women’s role

احساسات
Emotions

ظاهرفیزیکی
Physical

appearance

مدال
Medal

جمع
Total

ورزشکار
Athlete 

20323882523تعداد

درصد 
 100.0 15.7 38.845.5 سطری

درصد 
 81.0 78.8 72.091.5 ستونی

همتیمی
Team-mate

43201174تعداد

درصد 
 100.0 14.9 58.127.0 سطری

درصد 
 11.5 10.6 15.27.7 ستونی

نمادملی
National  
symbol

3621149تعداد

درصد 
 100.0 22.4 73.54.1 سطری

درصد 
 7.6 10.6 12.80.8 ستونی

جمع
Total 

282260104646تعداد

درصد 
 100.0 16.1 43.740.2 سطری

درصد 
 100.0 100.0 100.0100.0 ستونی
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بحثونتیجهگیری
عکس هـای  در  زنـان  چارچوب سـازی  نحـوه  بررسـی  بـه  حاضـر  پژوهـش  در 
خبـری پنـج رسـانه آنالیـن پرداختـه شـده تـا بـه این پرسـش پاسـخ داده شـود که 
آیـا عکس هـای زنـان در سـایت های مختلـف ورزشـی، گفتمـان و نشـانه ای خاص را 
مبتنـی بـر ایدئولـوژی مردسـاالر بازتولیـد می کننـد یـا از دیدگاه هـای مختلـف، بـه 
بازنمایـی زنـان در عکس های ورزشـی خـود می پردازنـد؟ و آیا نحوه چارچوب سـازی 

آنهـا همسـو بـا گفتمـان حاکم اسـت یـا خیر؟
یافته هـا نشـان می دهنـد کـه از میـان پنـج وب سـایت ورزشـی، دو خبرگـزاری 
تیتان و ورزش سـه بیشـترین پوشـش خبری را داشـته اند و گلف نیوز، یورو اسـپرت 
و اسـپرتینگ نیـوز از نظـر فراوانـی اخبـار منتشـر شـده، دارای عملکـردی مشـابه 
بوده انـد. موضـوع عکس هـای یـورو اسـپرت بیشـتر متمرکز بر احساسـات زنـان بوده 
اسـت و زنـان سفیدپوسـت نسـبت بـه سیاه پوسـتان و نژاد آسـیایی سـهم بیشـتری 
از عکس هـا داشـته اند، مقایسـه میـان نژادهـا در یـورو اسـپرت نشـان می دهـد کـه 
فراوانـی عکس هـای سیاه پوسـتان بـا اختـالف کمتـری از سفیدپوسـتان قـرار دارد 
در حالـی کـه فراوانـی نـژاد آسـیایی 6 برابـر کمتـر از سیاه پوسـتان و 7 برابـر کمتـر 
از سفیدپوسـتان بـوده اسـت. در مقابـل وب سـایت تیتان بیـش از 70 درصـد از زنان 
آسـیایی را پوشـش داده بـود و سفیدپوسـتان و سیاه پوسـتان کمتـر از 10 درصـد از 
کل را شـامل می شـدند نکتـه قابـل  توجـه دیگـر این اسـت کـه در چهار عکسـی که 
از سیاه پوسـتان در ایـن وب سـایت منتشـر شـده بـود، زن سیاه پوسـت بـه همـراه 
یـک فـرد چینـی بـوده اسـت. ورزشـکاران روس نیز کـه به دلیـل محرومیت روسـیه 
از المپیـک، تحـت عنـوان ROC در مسـابقات حضـور پیـدا کـرده بودنـد، بخش قابل 
 توجهـی از عکس هـای ورزشـی تیتـان را بـه خـود اختصـاص می دانـد، موضوعی که 
با توجه بـه روابـط سیاسـی مسـتحکم میـان دو کشـور چیـن و روسـیه قابـل تفسـیر 
اسـت چراکه فراوانی پوشـش عکس های روسـیه در سـایر وب سـایت ها انگشت شـمار 
بـود. در میـان عکس هـای منتشـر شـده در این سـایت عکس هایـی از پیشکسـوتان 
گـروه و موفقیت هـای دوره هـای قبلـی چیـن بـه چشـم می خـورد، عکس هایـی بـا 
ایـن مضمـون در دیگـر سـایت ها منتشـر نشـده اسـت و ایـن امـر به نوعـی بـر حس 
غـرور نسـبت بـه تاریـخ پرافتخـار ایـن کشـور در المپیـک داللـت دارد. هرچنـد که 
عکس هـای بـا مضمـون نمـاد ملی و پرچم کشـور چیـن کمتریـن فراوانـی را در این 
میـان داشـته اند. عکس هـای تیتـان در مقایسـه بـا دیگـر سـایت ها از کیفیت بسـیار 
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پایینـی برخـوردار اسـت، ماننـد عکاسـی از صفحه نمایـش تلویزیون که می تــواند به 
دلیـل حضـور نداشـتن عکاسـان خبری در هنـگام بازی باشـد.

پوشـش ورزشـکاران هنـدی، بازتـاب اخبـار جـدی گرفتن مسـئله افسـردگی در 
ورزش پـس از کنار گیـری ژیمناسـت امریکایـی، عکـس بازیکنـان بـا سـلبریتی ها، 
عکـس ورزشـکاران خـارج از مسـابقات، عکاسـی از تتـوی ورزشـکاران و عکاسـی از 
حـس همـدردی میان رقیبان یک رشـته ورزشـی، ازجملـه موضوعاتی اسـت که تنها 
در وب سـایت گلـف نیـوز امـارات بـه آنها پرداخته  شـده اسـت. همچنین این سـایت 
از عکس هـای تکـراری زیـادی در انتشـار اخبـار اسـتفاده کرده اسـت. برخالف سـایر 
سـایت ها ورزش سـه بـرای هـر خبـر، از بیـش از یک عکس اسـتفاده کرده اسـت که 

عمـده آنهـا از فاصلـه دور از ورزشـکار گرفته  شـده اند.  
بررسـی  شـده اند،  فرضیه هـای  پژوهـش  تحلیلـی،  داده هـای  از  اسـتفاده  بـا 
کای اسـکوئر به دسـت آمده از متغیرهـای هـر مقولـه نشـان می دهـد که میـان تمامی 
مقـوالِت پژوهـش رابطـه معنادار بـا اطمینان 99 درصد وجـود دارد. مقایسـه این دو 
نـوع ورزش نشـان می دهـد کـه بیـش از 70 درصـد عکس هـا مربوط بـه ورزش های 
انفـرادی بـوده اسـت. همچنیـن 43 درصد احساسـات زنان ورزشـکار از قبیـل گریه، 
خنـده، غم، اشـک شـوق و شـکرگزاری را نشـان داده انـد. عکس ها بـا محوریت ظاهر 
فیزیکـی زنـان نیـز 40 درصـد دیگـر را شـامل شـده اند در ایـن عکس هـا زنـان را 
به گونـه ای در حـال اجـرای مسـابقات و تمرین هـا نشـان می دهنـد کـه نـوع ژسـت 
و بـدن آنـان در تصویـر برجسـته شـده اسـت؛ در حالی کـه کمتـر از 20 درصدشـان 
زنـان را در حـال دریافـت مـدال و به عنوان فردی که موفقیتی به دسـت آورده اسـت 
نشـان می دهـد. زنـان سیاه پوسـتان کمتریـن فراوانـی را در عکس هـا داشـته اند از 
سـوی دیگـر بیـش از 60 درصد عکس ها به سفیدپوسـت و نژاد آسـیایی (کشـورهای 
شـرق آسـیا) اختصـاص داده  شـده اسـت. در ارتباط با نقـش زنان در عکـس بیش از 
80 درصـد عکس هـا بـر نقـش زنـان به عنـوان ورزشـکار داللـت دارد، زنـان به عنوان 
یـک عضـو حاضـر در گروه ورزشـی یـا در جمـع هم تیمی هـا و مربیان یـا رقیبان نیز 
11/5 درصـد عکس هـا را شـامل می شـوند در ایـن میـان، کمتریـن نقـش مربوط به 
نقـش زنـان به عنـوان نمـادی ملی اسـت؛  چنان که کمتـر از 10 درصـد عکس ها آنان 

را در چنیـن نقشـی نشـان می دهند. 
داده هـای آمـاری پژوهـش وجـود رابطـه معنـادار میان وب سـایت های ورزشـی و 
موضـوع عکـس را تأییـد می کننـد. مقایسـه میـان وب سـایت ها نشـان می دهـد کـه 
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بیشـتر عکس های زنان در ورزش سـه و تیتان، با موضوع احساسـات و ظاهر فیزیکی 
بوده انـد و اسـپرتینگ نیـوز، گلف نیـوز و یـورو اسـپرت به ترتیـب، کمتریـن فراوانی را 
در ایـن دو زمینـه داشـته اند. عکس هـای بـا محوریـت اهـدای مـدال نیـز در تیتـان و 
ورزش سـه فراوانی بیشـتری داشـته اسـت. نقش زنان به عنوان نمادی ملی در تمامی 
وب سـایت های بررسـی  شـده کمتریـن فراوانـی را داشـته اسـت اگرچـه در مقایسـه 
میـان وب سـایت ها، تیتـان و یـورو اسـپرت تعـداد بیشـتری از این عکس ها را منتشـر 
کرده انـد. ورزش سـه و تیتـان در زمینـه نقـش زنـان نیـز هماننـد موضـوع عکـس ، 
مشـابه بـوده اسـت بـه این صـورت که زنـان به عنـوان ورزشـکار در این دو وب سـایت 
عکس هـای بیشـتری در مقایسـه بـا سـه وب سـایت دیگـر داشـته اند. کای اسـکوئر 
میـان ایـن دو مقولـه تأییدکننده رابطه معنادار میان آنهاسـت. بیشـترین تعـداد زنان 
سفیدپوسـت در ورزش سـه و کمتریـن آنهـا در تیتـان بـوده اسـت و ازآنجاکـه تیتان 
وب سـایت کشـور چین اسـت، کم بودن سـایر نژادها در آن را می تــوان دلیل این امر 
دانسـت؛ نژاد آسـیایی در یورو اسـپرت و اسـپرتینگ نیوز کمترین سـهم را داشـته اند. 
بیشـترین فراوانـی زنـان سیاه پوسـت به ترتیـب در وب سـایت گلف نیوز و اسـپرتینگ 
نیـوز منتشـر شـده اسـت. زنـان سفیدپوسـت و آسـیایی در قالـب نمـاد ورزشـکار و 
عضـو یـک گـروه به نسـبت سیاه پوسـتان فراوانـی بیشـتری داشـته اند؛ امـا در زمینه 
نمـاد ملـی، سـهم هر سـه نـژاد سـهم در تمامـی وب سـایت ها مشـابه بوده اسـت که 
خـود بـر وجـود رابطه میـان نـژاد و وب سـایت های ورزشـی تأکید می کنـد همچنین 
کای اسـکوئر میـان نـژاد و موضـوع عکـس، نقش زنان و نـژاد و موضـوع عکس و نقش 
زنـان رابطـه میـان این مقوالت را ثابت می کند. زنان سفیدپوسـت و آسـیایی، بیشـتر 
در حـال بـروز احساسـات بـه تصویـر درآمده انـد و این موضـوع، درباره ظاهـر فیزیکی 
و اهـدای مـدال نیـز صـدق می کند درواقـع رابطه میان نـژاد و موضوع عکـس معنادار 
اسـت. مقایسـه روابـط میـان متغیرهـای پژوهـش نشـان می دهـد کـه ایـران و چین 
در زمینـه  انتشـار عکـس زنـان در ورزش، هـم ازنظر کمیـت و هم متغیرهای بررسـی 
 شـده، عملکـردی شـبیه بـه یکدیگر داشـته اند؛ اما خط مشـی امـارات متحـده باوجود 

قرابـت فرهنگـی و جغرافیایـی بـا ایران، مشـابه اروپـا و امریکا بوده اسـت. 
نتایـج ایـن پژوهش نشـان داده اسـت همان گونه کـه  الووی و همـکاران (2013) 
معتقدنـد بازنمایـی رسـانه ای زنان در ورزش بـا تصاویر زنانگی و جنسـیت گره  خورده 
اسـت. هـر پنج کشـور با وجـود تفاوت هـای فرهنگی، اجتماعـی و سیاسـی ، در زمینه  
نشـان دادن زنان در ورزش بر موضوع احساسـات و ظاهر فیزیکی آنان تمرکز کرده اند 
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بـرای مثال در کدنامه طراحی شـده از سـوی نویسـندگان، ابتدا موضوعـات دیگری نیز 
ماننـد قدرت نمایـی و تـوان بدنـی، تمرینـات، هـواداران و حضـور در کنار ورزشـکاران 
مـرد عنـوان  شـده بـود کـه پـس از اتمـام کدگـذاری بـه دلیـل نبـودن عکس هایـی 
بـا ایـن مضامیـن حذف شـدند. بـر اسـاس نظریـات جونـز (2006) می تــوان نتیجه  
گرفـت؛ تالش رسـانه ها برای مشـروعیت بخشـیدن به مـردان، عاملی اسـت که عمده 
موضوعـات ایـن تصاویـر، زنـان را در دو حالت بروز احساسـات و یا اشـاره بـه بدن آنها  
نشـان  دهـد و در نتیجـه آن و همان گونـه کـه دانکـن (1990) اظهـار می کنـد، ایـن 
عکس هـا بـر دیدگاه هـای سـنتی دربـاره طبقه بندی هـای اجتماعی صحـه می گذارد.

متغیـر نقـش زنـان در عکـس نشـان داد کـه آنچـه کیـن (1996) بـا عنـوان 
»ناچیزانـگاری« زنـان مطـرح سـاخت، در خط مشـی رسـانه های ورزشـی در سرتاسـر 
جهـان  دیده می شـود. انگشت شـمار بـودن تصاویری که بـه نقش زنان به عنـوان نمادی 
ملـی اشـاره دارند در رویـدادی مانند المپیک که از جایگاه ممتازی چـه در ورزش و چه 
در سیاسـت برخوردار اسـت، به مثابه جدی نگرفتن دسـتاوردهای زنان اسـت. مطالعات 
کیـن در زمینـه »جنسی سـازی« و تأکیـد بیش ازحـد بـر زنانگـی و جذابیـت زنـان نیز 
 در متغیـر موضـوع عکـس قابل  بررسـی اسـت جذابیت فیزیکی و پوشـش ورزشـکاران 

زن دومین مضمون قابل  توجه در عکس های منتشر شده است. 
بررسـی متغیـر نـژاد در ایـن پژوهـش نشـان می دهـد ؛ مطابـق با نتایـج پژوهش 
از  سیاه پوسـت  زنـان  نـژاد  چارچوب سـازی  نحـوه   ،2019 سـال  در  فاندربـورک 
سفیدپوسـتان متفاوت اسـت برای مثال، زنان سیاه پوسـت کمتر از زنان سفیدپوسـت 
در حـال بـروز احساسـات نشـان داده می شـوند و همان گونـه که هاردیـن و همکاران 
(2004) معتقـد اسـت، اغلـب در ورزش هـای قدرتـی و تهاجمـی تصویـر می شـوند. 
درواقـع بر اسـاس  تفکـر قالبی شـکل گرفته اسـت که پایـگاه اجتماعی سیاه پوسـتان 
صرفـاً از منظـر قـدرت بدنـی آنـان تثبیت  شـده اسـت. نتایـج پژوهش حاضر نشـان 
می دهـد کـه نـژاد آسـیایی بـرای کشـورهای غربـی به عنـوان »دیگـران« شـناخته 
می شـود اصطالحـی کـه کالینـز (2000) آن را عنـوان کـرد، بـرای مثـال، پوشـش 
خبـری محـدود آنهـا در یـورو اسـپرت و همچنین برعکس، پوشـش خبـری محدود 
سفیدپوسـتان در چیـن و امـارات متحـده بـر این امر داللـت دارد که نوعـی ابهام در 

بازنمایـی نژادهـا بـر اسـاس جغرافیا وجـود دارد.
یافته هـای پژوهـش نشـان داد کـه مطابـق بـا مطالعـات چارچوب سـازی انتمـن 
(1993) و بازنمایـی هـال، چارچـوب خبـری زنان در رسـانه های ورزشـی به صورتی 
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سـاخته می شـود کـه با نقش هـای کلیشـه ای فرهنگی یعنـی نقش هایی کـه با هدف 
بـاز شـکل گیری نقش هـای جنسـی سـنتی بـه کار مـی رود، هماهنگـی دارد؛ البتـه 
عکس هـای زنـان ورزشـکار به گونه هـای متعـدد بازتـاب داده می شـوند امـا شـیوه 
رمزگـذاری آنهـا حتـی به طور ناخواسـته مطابـق با منافـع نیروهای هژمونیک اسـت. 
پوشـش خبـری در عکس هـای ورزشـکاران ایـن پیـام را بـه مخاطبـان و جامعـه 
چنیـن  و  نیسـت  مـردان چشـمگیر  به انـدازه  زنـان  دسـتاوردهای  کـه  می رسـاند 
خط مشـی یـا عملکـردی در رسـانه ها چارچوب هایی را بـرای مخاطبان می سـازد که 

ورزش زنـان از چارچـوب آنهـا درک و تفسـیر می شـود. 

پیشنهادها
مسـئله بازتـاب و پوشـش خبـری ورزش بانـوان بـا وجود رشـد مطلوبـی که در  •

سـال های اخیـر در شـبکه های صدا و سـیما و فضـای مجـازی داشـته اسـت ،  همچنان 
نیـاز بـه تولید برنامه هایی از حیث پوشـش زنده مسـابقات ملی مهم دارد تا در مسـیر 
حمایـت از ورزش بانـوان در مقایسـه بـا ورزش آقایان، گام های مهمی برداشـته شـود؛ 

هـم از حیـث حمایـت انگیزشـی از ورزش بانوان و هـم از حیث درآمدزایی ورزشـی.
مسـئله قومیت، نژاد و مباحث مذهبی در ورزش و تالقی آن با مبحث جنسـیت  •

در فراینـد پوشـش رسـانه ای رخدادهـای مرتبط بسـیار تأثیرگذار اسـت به نحوی که 
گاه ایـن پوشـش تحت الشـعاع ایـن مفاهیم مهـم و انتقادی قـرار می گیـرد. به همین 
دلیـل پیشـنهاد می شـود کـه هـم از حیث پژوهشـی، مطالعاتـی در این بـاب صورت 
گیـرد و هـم از حیـث کاربـردی، برنامه هایـی بـرای تحلیـل نحـوه تأثیرگـذاری ایـن 

مفاهیـم انتقـادی در پوشـش ورزش بانوان تهیه شـود.
پیشـنهاد می شـود در شـبکه ورزش سـیما بـه دلیـل تخصصـی بـودن و اینکه  •

مخاطبـان آن اغلـب از افـراد عالقمنـد به ورزش هسـتند، دسـت به خلـق برنامه های 
کارشناسـانه در حـوزه جامعه شناسـی، روان شناسـی و ... ورزش بزند تا ضمن آشـکار 
شـدن زیرسـاخت های نامتقـارن ورزش بانـوان و آقایـان، راه هـای عملـی بـرای برون 

رفـت  از مصایـب ورزش بانوان ارائه شـود.
پوشـش تصویـری ورزش بانوان نـه در تنها در ایران بلکه در رسـانه های جهان و  •

حتی در شـبکه های اجتماعی و اینترنت، بسـیار کمتر از آقایان اسـت. اهمیت تصویر 
در جهـان رسـانه ای امـروز و روایت تصویـری از مسـابقات، منجر به ایجـاد تکانه هایی 
در عملکـرد ورزش بانـوان می شـود کـه می تــواند از تحلیـل رفتن عمر ورزشـی آنان 

بکاهـد و بـر رشـد و شـناخت ورزش بانوان در نـزد عموم تأثیری شـگرف بگذارد.
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نوآوریومحدودیت
در پایـان در بـاب نـوآوری و سـهم مطالعـه حاضـر از ادبیـات نظـری و عملـی 
رسـانه ها می تــوان اذعـان کـرد کـه این پژوهـش در باب پوشـش و چارچوب سـازی 
رسـانه ای زنـان ورزشـکار، از این حیث حامل نوآوری اسـت که با توجـه  صرف به زنان 
ورزشـکار از دریچـه عکس هـای خبـری پرداختـه و سـعی داشـته تا چارچوب سـازی 
را بـر محـور نـژاد نیـز متمرکـز کنـد کـه تالقـی مسـئله زنـان ورزشـکار و نـژاد نیـز 
ضمـن اینکـه در زمره مسـائل انتقـادی قرار می گیرنـد، به نوین بودگـی پژوهش یاری 
رسـانده  اسـت؛ البتـه محدودیت هایـی موجـود به دلیـل نبـود تناسـب محتوایـی بین 
رسـانه های مختلـف بـر پایه بافـت مذهبی، به ویژه بافت اسـالمی کشـور ایـران باعث 

شـده اسـت کـه برخی محتواهـا کمتـر مدنظر قـرار گیرد. 
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