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 است. ارزشمند و دیمف الزم، بانوان) ژهیو (به عموم يبرا یورزش هايتیفعال
 جامعه در ورزش فرهنگ توسعه در ياژهیو گاهیجا ازها رسانه نیهمچن

 ورزش والنئمس دگاهید سهیمقا قیتحق نیا انجام از هدف هستند. برخوردار
 بانوان ورزشاي رسانه پوشش خصوص در یجمع هايرسانه والنئمس با

 و نفر 61 تعداد به بانوان ورزش والنئمس شامل يآمار جامعه است.
 ،یورزش روزنامه ،يخبرگزار ولئمس 61 شامل یجمع هايرسانه والنئمس

 شمارکل روش از حاضر قیتحق در است. یونیزیتلو و ییویراد هايهشبک
 بخش در است. جامعه کل تیجمع با برابر يآمار تیجمع و شد استفاده

 شد. استفادهها داده يآورجمع يبرا ساخته محقق نامهپرسش از ،یکم
 در و یتیترب واي حرفه ،یهمگان ،یقهرمان لفهؤم چهار شامل نامهپرسش
 تأیید صورت نیا به ییمحتوا و يصور ییروا است. الؤس 24 شامل مجموع

 ،ورزش والنئمس از نفر 20 و رسانه والنئمس گروه از نفر 20 که شد
 زین سازه ییروا کردند. تأیید کیتفک به را الؤس هر و مشاهده را نامهپرسش

 قرار تأیید مورد يتأیید عامل لیتحل و یاکتشاف عامل لیتحل قیطر از
 از بانوان ورزش يارسانه پوشش شیافزا يراهکارها ،یفیک بخش در گرفت.

 هر نظر از داد نشان جینتا شد. يبندتیاولو و ییشناسا دهندگانپاسخ دگاهید
 هارسانه دراي حرفه و یتیترب اخبار پوشش در بانوان ورزش سهم گروه دو
 ورزش اخبار پوشش خصوص در ورزش و رسانه والنئمس اما است کم

 نسبت ورزش والنئمس .ددارن دگاهید تفاوتها رسانه در یهمگان و یقهرمان
 دانند.می کمتر را بخش دو نیا در اخبار پوشش رسانه والنئمس به

 

  هاهواژد یکل
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Sport activities are useful and valuable for all (especially 
for women). And the media have a special effect on 
development of sport culture in society. The aim of this 
study was to compare between the views of mass media 
officials and the sport officials regarding media 
coverage of women sports. The statistical population 
was sport officials including managers of sport 
federations and sport associations 61 persons and the 
number of media executives were 61 persons including 
officials in charge of news press , sport newspapers, 
radio and television stations. In this study, the total 
number of statistical population was equal to the number 
of sample population. In the quantitative section a 
researcher-made questionnaire was used to collect data. 
The questionnaire includes four components; 
championship, public, professional and educational 
sports with a total of 24 questions. 20 sport officials and 
20 media officials confirmed the face and content 
validity of each question. The validity of the 
questionnaire was approved as well. In the qualitative 
part strategies to increase media coverage of women's 
sport from the perspective of respondents were 
identified and prioritized which showed that women 
sport media coverage is less than expected. 
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 همقدم
 یتندرسـت  و یسالمت حفظ خصوص در که ییهاسفارش باوجود

 و يتکنولـوژ  هـاي شـرفت یپ لیدل به حاضر، قرن بشرِ شود،یم
 جهـت  در یمحسوس راتییتغ ناظر ،ینینش شهر ةدیپد گسترش
ــاهش ــرك ک ــفعال و تح ــدن تی ــهینت در و یب ــروز ج ــواع ب  ان

 یحـال  در نیا. باشدیم آن از یناش یجسم و یروح يهايماریب
 در کارآمد و مطلوب يالهیوس عنوان به تواندمی ورزش که است
ـ  عامل و یجسم -یروح سالمت بقا، حفظ يراستا  يریـ گشیپ
 قشـر  زنـان ). 1393 سـلمان، ( شـود  مطـرح هـا  يماریب از کننده

 لیتشک ت،یترب یاصل بارِ و دهندیم لیتشک را جامعه از یمیعظ
 زنـان  اگر. است آنان دوش بر یخانوادگ یزندگ تداوم و خانواده
 طـور به نباشند، یمناسب طیشرا در یروح و یجسم نظر از جامعه
 حضـور . دارد تـأثیر  جامعـه  بـر  میرمستقیغ و خانواده بر میمستق
 ریانکارناپـذ  یضـرورت  ،یحیو تفر یورزش هايتیفعال در بانوان
 روان و جسـم  بهداشت و سالمت نیتأم در یاتیح نقش و است
 جامعه هر یفرهنگ ينمودها نیبارزتر از زنان ورزش. دارد آنان
 مشکل با را جامعه یفرهنگ نظام تواندمی آن از غفلت که است

ــه ــد متوج ــدو( کن ــاران و يعب ــد). 1390 همک ــپ از بع  يروزی
 توسـعه  و گسترش بر نظام نیلئومس یاسالم انقالب شکوهمند

 تیتقو نیهمچن و دختران و زنان يبرا یحیتفر یهمگان ورزش
ـ تأک بـا  یورزشـ  جوامع در زنان حضور و یقهرمان ورزش  بـر  دی

ــارزشا ــا و ه ــ يباوره ــید یغن ــ و ین ــتأک یفرهنگ ــد دی  دارن
 و ورزش بـه  یدسترس شیافزا با امروزه زنان ).1392،یشاهیعل(

 زمـان  هـر  از شتریب سالم، یزندگ سبک در آن تیاهم از یآگاه
 یتلقـ  مردانـه  هنوز که کنندمی مشارکت یالتیتشک در يگرید

 ییتوانـا  و شـده  موفق زنان از ياریبس). 20111 ،(پوپ شودمی
 رشته در که یشگامیپ زنان ؛اند داده گسترش را ورزش در زنان
 ییتوانـا  ازهـا  برداشت و کردند باز زنان بقیه يبرا را ریمس خود
 قیطر از مردم شتریب ).20122 ،پرسلند( دادند رییتغ را زنان یبدن
 کننـد مـی  برقـرار  ارتبـاط  ورزش با مطبوعات و ویراد ون،یزیتلو

 و ورزش میـان  رابطـه  حقیقت در ).1391همکاران، و انیمهدو(
 اسـت  نمـادین اي رابطه اساساً. است پیچیده گروهی يهارسانه

 ورزش بـراي  رسـانه  ،مقابـل  در و رسانه براي ورزش آن در که
 طریــق از ورزش فنــاوري، توســعه واســطههبــ. کنــدمــی تبلیــغ
 راه دنیـا  نقاط دورترین به اندشده جهانی که گروهی يهارسانه

 ).20093 ،بویل( کندمی پیدا
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ـ و گـاه یجا از یورزشـ  هـاي رسانه زین ما کشور در  در ياژهی
. هسـتند  برخـوردار  جامعـه  در ورزش فرهنگ گسترش و توسعه

ـ راد در یورزش هايشبکه ياندازراه و سیسأت ـ زیتلو و وی  و ونی
ـ ا تیاهم از یحاک متعدد یورزش مجالت وها روزنامه انتشار  نی
 با). 1392،یشاهیعل( است یاجتماع و یفرهنگ ،یاجتماع مقوله

 یذهنـ  يریسـوگ  و تفکـر  نـوع  حسب بر خبر تیریمد حال این
 اخبـار  تیریمد نحوة به آن تبع به و شودمی اعمال رسانه ارباب

. اسـت  مـؤثر  آن مخاطبـان  یذهن يریسوگ جادیا درها سانه در
 نگـاه  جهـان،  هـاي رسـانه  در شده يریسوگ موضوعات از یکی

ـ ا و اسـت  اخبار نشر به یتیجنس  مختلـف  جوانـب  در لهأمسـ  نی
ـ  ورزش در آن شدت و افتهی نمود زنان و مردان یزندگ  از شیب

 که برداشت نیا دآوردنیپد با ).1391 کشکر،( هاستحوزه گرید
 باعث امر نیا و اندبیغا ورزش صحنه از بانوان يادیز اندازه تا

 را زنـان  يریدرگها رسانه تالش و شودمی آنها شمردن کوچک
ـ ا از خـروج  يبرا کشانندمی هیحاش به ورزش در  و تیوضـع  نی

ها برنامه در يبازنگر از ریناگز ،يارسانه گاهیجا مطلوب استفاده
 هرچـه  تعامـل  جـاد یا جهـت  در ییراهبردها و راهکارها اتخاذ و
 تحقیقی در ).1392 همکارن و قاسمی( میهستها رسانه با شتریب

ـ م از کـه  شد مشخص  شـدة  شـناخته  مـؤثر  عامـل  شـانزده  انی
ـ و بـه  یجمعـ  هايرسانه مناسب استفادة ،یاجتماع یفرهنگ  ژهی

 شرکت يبرا بانوان در زهیانگ جادیا و قیتشو جهت مایس و صدا
 اول تیاولو در عامل نیمؤثرتر عنوان به یورزش هايتیفعال در

 مهــدویان پــژوهش نتــایج امــا ،)1390منظمــی،( گرفــت قــرار
 رسانه ةحوز نظران صاحب دیدگاه از که دهدمی نشان ،مشهدي

 در قهرمـانی،  و ملـی  سـطح  ورزشـکار  بانوان نظر از و ورزش و
 ترفعال حضور به بانوان ترغیب در جمعی يهارسانه حاضر حال

 اریبسـ  نقـش اي حرفـه  و قهرمـانی  تربیتی، همگانی، ورزش در
 میـانگین  بایـد  مطلـوب  وضعیت در کهصورتی در دارند ضعیفی
). 1391مشـهدي،  مهـدویان ( دهند اختصاص خود به را باالتري

 اسـت  شـده  مشـاهده  نیـز  دیگـر  کشـورهاي  در نتایج این البته
 در همگـانی  هـاي رسـانه  داد نشـان  فرزالیپـور  پژوهش کهچنان

 بـازي  بـانوان  ورزش توسعه در اندکی بسیار نقش جاري شرایط
 جمعـی  يهـا رسـانه  این مطلوب شرایط در که درحالی. کنندمی

و همکــاران،  فرزالیپــور( دارنــد بــانوان ورزش در مهمــی نقــش
20124 .( 

 مفهـوم  تقویـت  کـه  اسـت  داده نشـان  بومی غیر تحقیقات
 عنـوان  بـه  ورزش حفظ براي تالش "ضعیف جنس" اساسبی

 هنـوز  ضـعیف  جـنس  ذهنیـت  این اگر. است مردانه مقوله یک
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 در مـردان  کـه  اسـت  سـطحی  اعتقاد این واسطههب دارد، وجود
 ایـن  وجـود  بـا . هسـتند  زنـان  از ترقوي جسمی لحاظ از ورزش
 دسترسـی  امـروزه  تماشـاچی  و ورزشکار قالب در زنانها چالش

 کـه  یهنگـام  پـس  ).20125دیویس، ( دارند ورزش به بیشتري
 انتظار توانمی چگونه نرسد مردم گوش به ما ورزشکاران تالش
ـ انگ با یرانیا ورزشکار زنان که داشت  سـطح  در و کـارکرده  زهی

 ورزش و نباشـد  درست غاتیتبل که یهنگام شوند؟ ظاهر ییباال
 انتظـار  دولت از توانمی چگونه نشود، شناسانده جامعه به بانوان

ــات کــه داشــت ــاخت در یامکان ــانوان ورزش اری  اگــر بگــذارد؟ ب
 چگونــه رنــدینگ يجــد را بــانوان ورزش ،یگروهــ هــايرســانه

 و افتـه ی شیافـزا  مـا  ورزشکاران تعداد که داشت انتظار توانمی
ـ ن بانوان ورزش تیفیک  بـه  مـرد  و زن ورزشـکاران  بـاالرود؟  زی
 قـرار هـا  رسـانه  برخـورد  مـورد  و پوشش تحت متفاوت ياوهیش

 فیتوصـ  بـه  مربـوط  نهیزم دو ورزش، شناسانجامعه. رندیگمی
. انـد کـرده  ییشناسـا  راهـا  رسـانه  لهیوس به مرد و زن قهرمانان

 در یهنگفتـ  شیافزا زنان از يشمار يبرا گرچه که،نیا نخست
 قهرمان زنان کنیول دآمدهیپدها تیفعال از يادامنه در مشارکت

. رنـد یگیم قرار توجه مورد کمتر یلیخ يارسانه پوشش لحاظ از
 زینـاچ  یموضـوع  بـانوان  ورزش يارسـانه  پوشش مقدار و نوع

ـ ز انـدازه  تـا  زنان که برداشت نیا دآوردنیپد با. ستین  از يادی
 بـه  را زنـان  آنان، با برخورد گونه نیا با و بندیغا ورزش صحنه
. مینیبیم م،یشنومی و میخوانمی هاآن درباره که یصورت همان

 شـان یورزشـ  هايتالش وها آن شمردن کوچک باعث امر نیا
 بـه  را ورزش در زنـان  يریدرگها رسانه ب،یترت نیبد و شودمی
ـ ا از خـروج  يبرا زنان ورزش. کشانندمی هیحاش  و تیوضـع  نی

 اتخـاذ  وهـا  برنامـه  در يبازنگر از ریناگز يارسانه گاهیجا ارتقاء
 بـا  شـتر یب هرچـه  تعامل جادیا جهت در ییراهبردها و راهکارها

 خبـري  پوشـش  بـه  توجـه  بـا  ).1389 قاسـمی، ( استها رسانه
 يهارسانه پیشرفت براي پژوهش به نیاز و بانوان ورزش ضعیف

 کـه  بـانوان  ورزش اخبـار  محتـواي  تحلیـل  بـر  عالوه ورزشی،
 ایـن  از پـیش  مختلف زمانی يهامحدوده وها رسانه درخصوص

 ورزش مسـئوالن  دیدگاه کیفی بررسی به نیاز است، شده انجام
 سـؤال  ایـن  شده ذکر موارد به توجه با. شدمی احساس رسانه و

 و بانوان ورزش امر مسئوالن دیدگاه که شد مطرح محقق براي
 ورزشاي رسـانه  پوشش خصوص در ورزشاي رسانه مسئوالن

 و همگـانی  و تربیتـی  قهرمانی، اي،حرفه مختلف ابعاد از بانوان
هـا  رسـانه  توجه افزایش براي راهکارهایی چه چیست، تفریحی
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در  ؟چیست راستا این درها اولویت و دارد وجود بانوان ورزش به
ــه ورزشــی حرفــه تحقیــق   آن در کــه گوینــدمــیاي حاضــر ب

 ورزش. کننـد می دریافت دستمزد خود فعالیت براي ورزشکاران
 آن در کـه  گیـرد مـی  قرار آماتور ورزش مقابل نقطه در ايحرفه

 .پردازنـد مـی  ورزش بـه  شخصـی  ۀعالق براي فقط ورزشکاران
 است یافته وسازمان رقابتی هايورزش معنی به ورزش قهرمانی

 عنـوان بـه  قهرمـانی  عنـاوین  کسـب  براي ماهر ورزشکاران که
 عنوان به ورزش تربیتی. کنندمی تالش ورزشی مدارج باالترین
ورزش  از شـود و منظـور  می تلقی تربیت و تعلیم نظام از بخشی

 بـا  کوتـاه  زمانی در حتی ورزش به مردم عامه پرداختن همگانی
تحقیق حاضر بـه   .است افراد شرایط و موجود امکانات به توجه
 بـا  ورزش مسـئوالن  دیدگاه بین دهد که آیاپاسخ می سؤالاین 

 ورزشاي رسانه پوشش خصوص در جمعی يهارسانه مسئوالن
 دارد؟ وجود تفاوت بانوان
 

 پژوهششناسی روش
 واي توسـعه  ماهیـت  نظـر  روش مورد استفاده در این تحقیق از

-توصـیفی ( ترکیبـی  محـدوده  در استراتژي لحاظ کاربردي و از
 بخـش  در اجـرا،  سـیر  نظـر  از رو پیش تحقیق است. در )کیفی

 از نیـز  کیفـی  بخـش  در. شد استفاده پیمایش روش از توصیفی
  .است شده استفاده ساختاریافته نیمه مصاحبه روش

اول،  مرحلـه  اکتشـافی  روایی در بخـش تحلیـل   تأییدبراي 
ن، کفایت نمونه را معـادل  یاوکل و ریمی -سریک و بارتلت آزمون

 کی هر انسیوار سهم گزارش داد. بررسی یعال حد در و 93/0
 نامـه نیـز نشـان داد تـوان    پرسـش  یعامل 4 مدل درها عامل از
ـ وار درصـد  مجموع اساس بر مدل نیا یشگوئیپ  تجمعـی  انسی

 هـاي لفـه ؤم لیـ تحل جینتـا  .است درصد 27/71 با برابرها عامل
 تسـؤاال  یعـامل  بار مورد در ماکسیوار چرخش با همراه یاصل

 پوشـش  نامـه پرسش تسؤاال که دهدمی نامه هم نشانپرسش
ـ وار کل از درصد 27/71 کل در بانوان ورزشاي رسانه  را انسی
 .شودمی شامل

 نامـه پرسـش  لفـه ؤم 4 هـر  دوم، مرحله یاکتشاف لیدر تحل
 آزمـون  .گرفت قرار بررسی مورد بانوان ورزشاي رسانه پوشش
 کهنیا به توجه ن انجام شد و بایاوکل و ریمی – سریک و بارتلت
 خـوب  حـد  در آن مـورد  در قضاوت بود 85/0 با برابر آن مقدار

 .شد گزارش
 آزمـون  يمعنـادار  سـطح  و يکـا  مجـذور  مقدار به توجه با

 شـد  گرفتـه  جهی) نت =31/421X2و >01/0P(  بارتلت تیکرو
 هـاي لفهؤم لیتحل جینتا .دارد وجود یهمبستگها عامل نیب که
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ت سـؤاال  یعـامل  بار مورد در ماکسیوار چرخش با همراه یاصل
ـ ا یشـگوئ یپ نیز نشان داد تـوان   مجمـوع  اسـاس  بـر  مـدل  نی

  .است درصد 93/83 با برابرها عامل انسیوار
 ي نیز انجام شد و بـا توجـه بـه مـالك    تأیید عاملی تحلیل

 هـم  نامـه بـا  ي پرسـش هالفهؤم یتمام رابطه ±96/1 يمعنادار
 اسـاس  بـر  ±96/1 يمعنـادار  بود. همچنین بـا مـالك   معنادار

 .گزارش شد معنادار نامهپرسش باها لفهؤم تمامی رابطه ،هاداده
 مـدل  هـاي داده مجموعه تناسب برازش، نیکویی آزمون در
 یبررسـ  بـانوان  ورزشاي رسانه پوشش نامهپرسش گیرياندازه

 لحــاظ از نامــهپرســش گیــريانــدازه مــدل مجمــوع شــد و در
 .تشخیص داده شد مناسب برازش، هايشاخص
 جامعـه  از نمونـه  40 بین نامهپرسش اعتبار، تأیید منظور به
 شده توزیع) ورزش کارشناس 20 و رسانه کارشناس 20( آماري

و  اعمـال  کرونبـاخ  آلفـاي  آزمون SPSS برنامه از استفاده با و
ـ پا کـه  شد ) آمده است، مشخص1همانطور که در جدول (  ییای

 حـد  در بـانوان  ورزش ايرسـانه  پوشـش  نامهپرسش وها لفهؤم
 .است قبول قابل

 
 کرونباخ آلفاي نتایج آزمون .1 جدول

 عامل ردیف
آلفاي 
 کرونباخ

وضعیت 
 پایایی

 قابل قبول 89/0 ورزش قهرمانی 1
 قابل قبول 85/0 ورزش همگانی 2
 قابل قبول 90/0 ورزش حرفه اي 3
 قابل قبول 88/0 ورزش تربیتی 4

اي پوشش رسانه 5
 قابل قبول 96/0 ورزش بانوان

 
 اسـتفاده  یافتـه  ساختار نیمه مصاحبه کیفی نیز از بخش در

 راهکارهـاي  ورزش و رسـانه  مسئوالن با گفتگو جریان در. شد
 .شد ذکر وار فهرست بانوان ورزشاي رسانه پوشش افزایش

 در کیفـی  هم و کمی ها هم به صورتتحلیل داده و تجزیه
 حاضـر  تحقیق در .است گرفته قرار استفاده مورد حاضر تحقیق

 .شد استفاده SPSS افزار نرم از
 
 پژوهشهاي یافته

 نمونـه  و جامعـه  از آمـده  دسـت بـه  خام هايداده مرحله این در
 تـا  شـد  تحلیـل  مناسـب  آماري هايتکینک از استفاده با آماري
 .شود معلوم تحقیق نتایج

آزمـون کلمـوگروف   هـا  براي سنجش طبیعی بودن توزیع داده
تـوان مشـاهده   می 2گونه که در جدول انجام شد و هماناسمیرنف 

 پوشـــش خبـــري ورزش بـــانوان  هـــاي توزیـــع دادهکـــرد 
)09/0,P=25/1Z=هـاي  در نتیجه از آزمون .استه طور طبیعی ) ب

 ها استفاده شد.پارامتریک براي تحلیل استنباطی داده
 

توزیع  در خصوصنتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف  .2 جدول
 هاطبیعی داده

 میانگین شاخص
انحراف 
 استاندارد

Z P 

پوشش خبري 
 09/0 25/1 94/0 42/3 ورزش بانوان

 
پوشش خبري ورزش  هايلفهؤن میانس بیتجانس وار .3جدول 

 هاگروه براساس بانوان

 F df1 df2 Sig متغیرها
 84/0 120 1 04/0 ورزش قهرمانی
 33/0 120 1 94/0 ورزش همگانی

 10/0 120 1 85/2 ايورزش حرفه
 14/0 120 1 19/2 ورزش تربیتی

 
هـاي تحقیـق تجـانس واریـانس بـین      در بخش آزمون فرضیه

انجام آزمـون لـون بررسـی شـد. طبـق       ها باها بر اساس گروهداده
هـاي  بـه نمـایش درآمـده اسـت تحلیـل      3هایی که در جدول یافته

کننده آن ها بیانواریانسی متغیرهاي وابسته در سطوح مختلف گروه
هـاي ورزش قهرمـانی و ورزش   لفـه ؤاست که تحلیـل واریانسـی م  

ده همگانی معنادار است. بنابراین همگنـی در ایـن دو گـروه مشـاه    
لفه تفـاوت دیـدگاه   ؤتوان نتیجه گرفت که در این دو مشود. مینمی

 نامه وجود دارد.بین دو گروه پاسخ دهندگان به پرسش
تـک   tآزمـون  میزان پوشش خبـري ورزش بـانوان از طریـق    

شـود  مشخص مـی  4با توجه به نتایج جدول اي سنجیده شد. نمونه
 مشـاهده شـده و فرضـی   هـاي  داري بین میانگینمعنی اختالفکه 

پـس  وجـود دارد.   )=P≤01/5t,01/0( پوشش خبري ورزش بانوان
کنـیم کـه پوشـش خبـري ورزش بـانوان از      گیري میچنین نتیجه

تر پوشـش خبـري   میانگین فرضی هم کمتر است یا به عبارت کلی
 دهندگان کم ارزیابی شده است.ورزش بانوان از دیدگاه پاسخ

هـا از ورزش بـانوان،   سـانه پس از بررسی میزان پوشـش ر 
آزمـون  لفه مورد نظر تحقیق را با ؤم 4تر شده وضعیت هر دقیق

t 5ج جـدول  یبـا توجـه بـه نتـا    بررسـی کـردیم.    ياتک نمونه 
 یفرضـ و مشاهده شـده   هاينیانگیم بینشود که یمشخص م

ــهؤم ــانوان  لفـ ــري ورزش بـ ــش خبـ ــاي پوشـ ــتالف  هـ اخـ
توان چنین نتیجه گرفت که وجود دارد. می) ≥01/0P(معناداري

رسـانه پوشـش    مسـئوالن ورزش و  مسـئوالن از دیدگاه گـروه  
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 اي کم است.همگانی، تربیتی و حرفهبخـش قهرمـانی،    4خبري ورزش بـانوان بـه تفکیـک در هـر     
 هانیانگیدر خصوص اختالف م ياتک نمونه tنتایج آزمون  .4 جدول

 مفهوم
میانگین 
 فرضی

و انحراف میانگین 
 استاندارد مشاهده شده

 tآماره 
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 121 01/5 42/3±94/0 3 پوشش ورزش بانوان
 

 هانیانگیدر خصوص اختالف م ياتک نمونه tنتایج آزمون  .5 جدول

 ردیف
هاي پوشش لفهؤم

 خبري ورزش بانوان
میانگین 
 فرضی

میانگین و انحراف 
 شدهاستاندارد مشاهده 

اره آم
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 121 30/5 46/3±97/0 3 ورزش قهرمانی 1
 001/0 121 34/3 33/3±08/1  ورزش همگانی 2
 001/0 121 53/4 42/3±03/1  ايورزش حرفه 3
 001/0 121 27/5 49/3±01/1  ورزش تربیتی 4

 
 هانیانگیدر خصوص اختالف م ياتک نمونه tنتایج آزمون  .6 جدول

 هاگروه ردیف
میانگین 
 فرضی

میانگین و انحراف 
 استاندارد مشاهده شده

آماره 
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 60 27/2 25/3±85/0 3 رسانه مسئوالن 1
 001/0 60 74/4 60/3±99/0  ورزشی مسئوالن 2

 
 هانیانگیدر خصوص اختالف م ياتک نمونه tنتایج آزمون  .7 جدول

 هالفهؤم هاگروه ردیف
میانگین 
 فرضی

میانگین و انحراف 
 استاندارد مشاهده شده

آماره 
t 

درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

 001/0 60 98/1 23/3±90/0 3 ورزش قهرمانی رسانه مسئوالن 1
 001/0 60 87/1 26/3±04/1  ورزش همگانی  2
 001/0 60 25/1 14/3±89/0  ايورزش حرفه  3
 001/0 60 99/2 37/3±97/0  تربیتی ورزش  4
 001/0 60 56/5 70/3±98/0 3 ورزش قهرمانی ورزشی مسئوالن 1
 001/0 60 82/2 40/3±11/1  ورزش همگانی  2
 001/0 60 04/5 70/3±08/1  ايورزش حرفه  3
 001/0 60 43/4 60/3±06/1  ورزش تربیتی  4

 
ورزشی بـه تفکیـک    مسئوالناي و رسانه مسئوالندیدگاه 

میزان پوشش خبري ورزش بانوان نیز بررسی شد. نتـایج   ةدربار
نیز آمـده اسـت    6همانطور که در جدول  ياتک نمونه tآزمون 

ــی ــان م ــدنش ــه  ده ــتالفک ــ اخ ــ≥01/0P( داريیمعن ن ی) ب
وجـود  ها) (به تفکیک گروه یمشاهده شده و فرض هاينیانگیم

به این معنی هر دو گروه به تفکیک معتقدند کـه پوشـش   دارد. 
 خبري ورزش بانوان کم است.

هـاي پوشـش خبـري    لفـه ؤتـر، وضـعیت م  در مطالعه جزئی
 t ورزش بانوان به تفکیک هر دو گروه آزموده شد. نتیجه آزمون

شـده اسـت، نشـان    مشـخص  نیز  7جدول  که در يانمونه تک
تمـامی   یفرضـ و شـده   مشـاهده  يهانیانگیم بینکه  دهدمی

ها وجـود  به تفکیک گروه )≥01/0P(اختالف معناداري  هالفهؤم
رسـانه و   مسـئوالن گونـه نتیجـه گرفـت کـه     توان ایندارد. می
ورزش به تفکیک معتقدند که پوشـش خبـري ورزش    مسئوالن
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 است. تفکیک کماي بـه  بخش قهرمانی، همگـانی، تربیتـی و حرفـه    4بانوان در 
 پوشش خبري ورزش بانوان هايلفهؤم يبندتیلووادمن در خصوص یج آزمون فرینتا .8 جدول

 درجه آزادي دو -خی  تعداد میانگین رتبه پوشش خبري ورزش بانوان يهالفهؤم بندي لویتوا ردیف
 3 76/5 122 62/2 ورزش قهرمانی 1
    31/2 ورزش همگانی 2
    44/2 ايورزش حرفه 3
    63/2 ورزش تربیتی 4

 
 هاگروه براساس پوشش خبري ورزش بانوانمستقل در خصوص تفاوت  tآزمون نتایج  .9 جدول

 M±SD t df P هاگروه آزمون لوین متغیر شاخص
 04/0 120 -11/2 25/3 ±85/0 95/1 17/0 پوشش خبري ورزش بانوان

 
 آزمون باکس جهینت .10 جدول

 Box`s M F df1 df2 Sig شاخص
 52/0 62/68844 10 92/0 51/9 مقادیر

 
ـ لووا به منظـور  دمنیآزمون فر پوشـش   لفـه ؤم 4 يبنـد تی

دست آمده که در خبري ورزش بانوان انجام شد و طبق نتایج به
ـ  ياخـتالف معنـادار   قابل مشاهده است 8جدول  ن یانگیـ ن میب

 ≤05/0P( پوشـش خبـري ورزش بـانوان    هايلفهؤم يهارتبه
,76/5=2x(  تـوان  اي که از ایـن آزمـون مـی   نتیجهدارد. نوجود

گرفت این است که پوشش خبري ورزش بانوان در هیچ یک از 
 لفه دیگر نیست.ؤم 3تر از لفه شاخصؤم 4

 پوشـش خبـري ورزش بـانوان   بـین  براي بررسی این کـه  
 tآزمـون  یـا خیـر    دارد داري وجودتفاوت معنی هاوهگربراساس 

 9دست آمـده کـه در جـدول    بهنتایج ام شد و طبق جان مستقل
براساس  پوشش خبري ورزش بانوانبین  داده شده است،نشان 
 داري وجـود دارد. ) تفاوت معنیt = -11/2و  P≥05/0( هاگروه

ـ   در نتیجه فرض صفر  يهـا نیانگیـ ن میمبنی بر نبود تفـاوت ب
 شود. یها رد مگروه براساس پوشش خبري ورزش بانوان

همچنین براي بررسی وجود یا نبود اخـتالف معنـادار بـین    
ها آزمـون  گروهبراساس  هاي پوشش خبري ورزش بانوانمؤلفه

س یماتر یهمگن یبررس يره برایک آزمون چند متغیباکس که 
وابسته است، انجام شد. طبق  يرهایانس) متغی(کووار یپراکندگ

ــدول  ــادار  10جــ ــطح معنــ ــه ســ ــه بــ ــا توجــ آن  يو بــ
}F(10,68844.62)=0.92, P=0.52ــ  ی}، فــرض همگن

پوشش خبري ورزش  مؤلفه 4شود. بنابراین می تأیید یپراکندگ
 بانوان در هر دو گروه همگن هستند.

 

 بحث و نتیجه گیري

 لیـ تحل روش بـه  رسانه حوزه در گرفته صورت قاتیتحق شتریب
 تیوضـع  سـه یمقا و یبررسـ  صورت به موارد یبعض در و محتوا
 قیـ تحق روش با گرفته انجام قاتیتحق و است مطلوب و موجود
 تـوان ینمـ  نیبنـابرا  اسـت،  نادر ینوع به و محدود اریبس حاضر

 بحـث،  در رو نیازا داد، انجام گذشته قاتیتحق با یقیدق سهیمقا
 .گرفت صورت اسیق یکلصورتبه جینتا سهیمقا و یبررس

دست آمـد در  کارشناسان به دیدگاهدر بخش کیفی آنچه از 
قالــب راهکارهــاي افــزایش پوشــش خبــري ورزش بــانوان در 

و دسـت   مسـئوالن شود؛ مرتبط به دو بخش می ها عمدتاًرسانه
 ورزشی. مسئوالناران رسانه و کاندر

اعـزام   بـه  زن خبرنگـاران  توانند با استخدامها میايرسانه
خـارجی بـانوان    و داخلـی  ها براي پوشش خبـري مسـابقات  آن

و یـا   ویژه هاينشریه سایت، اندازيراهگشا باشند. همچنین راه
هـا کمـک ویـژه بـه     بانوان در رسانه هاي مختص ورزشبخش

تـوان بـه   کنـد. در ایـن راسـتا مـی    سازي در جامعه مـی فرهنگ
 و قهرمانـان  بـا  مصـاحبه  بـانوان،  ورزش مسـئوالن  بـا  مصاحبه

آموزان دانش بخش ورزش به بیشتر آور و توجهمدال ورزشکاران
 دختر اشاره کرد.

کـارگیري  تواننـد بـا انتخـاب و بـه    ورزش هم می مسئوالن
اي بـه ایـن بخـش کمـک     راهکارهایی به افزایش توجه رسـانه 

از جمله فراهم آوردن شرایط آشنایی و آموزش خبرنگاران  ،کنند
در خصوص بخش بانوان هر رشته ورزشی. افـزایش تعامـل    زن

خصـوص در  ها بـه ايها با رسانهبخش روابط عمومی فدراسیون
 بـانوان  اسـت. از طرفـی بایـد    مـؤثر بخـش ورزش بـانوان نیـز    
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ها تعامل بیشتري داشته باشـند  رسانه با هافدراسیون رییسنایب
به انجام وظایف خود در فدراسیون بسـنده نکننـد. اگـر     و صرفاً

 بـانوان  المللیبین رویدادهاي برگزاري ورزشی شرایط مسئوالن
 شود.ها جلب میرسانه و ورزش توجه را فراهم کنند بالطبع

 اول فرضـیه  هـا در ها و یافتـه در بخش کمی و با توجه به داده
 بـا  ورزش مسـئوالن  دیـدگاه  بـین  کـه  کـرده بـودیم   مطرح چنین

 ورزش ايرسـانه  پوشـش  خصـوص  در جمعی هايرسانه مسئوالن
 رد نتـایج  اساس بر فرضیه این که دارد وجود تفاوت بانوان ايحرفه

 مسـئوالن  گـروه  دو هـر  شـد  مشخص حاضر پژوهش در. شودمی
 بـانوان  ورزش خبـري  پوشش که معتقدند ورزش مسئوالن و رسانه

ــه بخــش در ــم ايحرف ــایج. اســت ک ــايبررســی در حاضــر نت  ه
ــاظري( ــرد،ن ــی( ،)1388 ف ــاران، و کرم ــري( ،)1391 همک  و امی

اصـل بـر    .است شده تأیید نیز) 1388 صدیقی،( و )1391 همکاران،
اي پرداخت دستمزد به بازیکنان باعث این است که در ورزش حرفه
شود ولی از آنجـا کـه گـردش    ها میرونق اقتصادي و حضور رسانه

اي مالی ناچیزي در بخش ورزش بـانوان نسـبت بـه ورزش حرفـه    
 ها نیز کمرنگ است.آقایان وجود دارد، حضور رسانه

 دیـدگاه  بـین  کـه  کردیم مطرح را فرض این گام دومین در
 خصـوص  در جمعـی  هـاي رسـانه  مسئوالن با ورزش مسئوالن

 کـه  دارد وجـود  تفـاوت  بانوان قهرمانی ورزش ايرسانه پوشش
 نتیجـه  چنین توانمی و شودمی تأیید نتایج براساس فرضیه این

 ورزش مسـئوالن  رسـانه،  مسئوالن دیدگاه نسبت به که گرفت
. داننـد مـی  کمتـر  را بـانوان  قهرمـانی  ورزش بـه  هارسانه توجه

 در بـانوان  ورزش قهرمـانی  بخـش  در ضعیف ايرسانه پوشش
ــق ــايتحقیـ ــري( هـ ــاران، و هنـ ــفی( ،)1391 همکـ  و یوسـ
و، یکالو و انیک( ،)1388، همکاران و یاحسان( ،)1393همکاران،

پررنگ ترین . شد تأیید نیز) 20107، ازبک و چندك( و )20116
 پرمخاطب و یشینما ،يآوربخش ورزش کشور به واسطه مدال

بخش قهرمـانی اسـت کـه بـه خصـوص در کارزارهـاي        بودن،
بیشـترین  کنـد. در حـال حاضـر    فراملی نمود بیشتري پیـدا مـی  

ت در بخش قهرمانی متمرکـز  نیروي ورزش کشور نیز بر موفقی
ي مـؤثر ها در فرهنگ سازي این حوزه نقـش  شده است. رسانه

هاي اخیر توجه به ورزش قهرمانی بانوان دارند. با اینکه در سال
ـ     ی به ویژه در مسابقات آسیایی و جهـانی و کمتـر در بخـش ملّ

درصد  4نیست و کمتر از  بیشتر شده است، هنوز رضایت بخش
کل اخبار را دربرمی گیرد. از دیـدگاه کارشناسـان ورزش توجـه    

                                                                      
6. Kian and Clavio 

7. Cendek and Ozbek 

هـا را جلـب نمـی    ها به این بخش کم است و رضایت آنرسانه
 اتخـاذ  و هابرنامه در يبازنگر ورزش قهرمانی زنان نیاز به کند.

 . ها داردرسانه در ییراهبردها و راهکارها
 با ورزش مسئوالن دیدگاه بین هک این بر مبنی سوم فرض
 ورزش ايرسانه پوشش خصوص در جمعی هايرسانه مسئوالن

 هـر  که معنی این به. شد رد نیز دارد وجود تفاوت بانوان تربیتی
 بخـش  در بانوان ورزش خبري پوشش که القولندمتفق گروه دو

 بـا  که است کم دانشجویی و آموزيدانش ورزش شامل تربیتی
 همکـاران،  و یزرکـ ( ،)1389 ،یرشـ تپـه ( يهـا پـژوهش  جینتا

 دهنـده نشان یهمگ و دارد یهمخوان) 1389 زاده،یعل( و) 1390
 توجه. است یجمع يهارسانه نیب در یتیترب ورزش اندك سهم

 کی از کمتر هادانشگاه و مدارس ورزش یعنی یتیترب ورزش به
ــش آمــوزي   درصــد ــران درســنین دان و اســت. درحالیکــه دخت

دانشجویی بیشترین نیاز به ورزش و ساختن بدنی سالم را دارند. 
 هـاي صـحنه  دختران نوجوان و نونهـال در  کمرنگ البته حضور

انعکاس اخبـار   به هارسانه توجهیآموزشی نیز باعث بی ورزشی
ها شده است. این بخش نیاز بـه همکـاري هـر سـه بخـش      آن

ـ   درگیـر یعنـی ارگـان    ی، وزارت ورزش و هـاي آموزشـی و تربیت
 ها دارد.رسانه

 مسـئوالن  دیـدگاه  بـین  کـه  بود این بر مبنی چهارم فرض
 پوشـش  خصـوص  در جمعـی  هـاي رسـانه  مسـئوالن  با ورزش
 که دارد وجود تفاوت بانوان تفریحی و همگانی ورزش ايرسانه

 دیـدگاه  بـا  مقایسـه  در کـه  معنـی  این به شد تأیید فرضیه این
ــئوالن ــانه، مس ــ رس ــش ورزش والنئمس ــري پوش  ورزش خب

 و يمـراد ( يهـا یبررسـ  جینتا. دانندمی کمتر را بانوان همگانی
 بـه  یتـوجه کم دهندهنشان نیز) 1386ا،یاتق(و  )1388همکاران،

 مسـئوالن  يهاصحبت و هارسانه در یحیتفر و یهمگان ورزش
ــت ــه اس ــا ک ــهی ب ــاافت ــژوهش يه ــر پ ــوان حاض . دارد یهمخ

ورزش کشـور اخیـرا بـه سـوي توجـه بـه ورزش       هاي سیاست
همگانی پیش رفته است چون هدف از ورزش به صـورت عـام   

هـا و داشـتن   دست یافتن به نشاط و سالمتی، دوري از بیماري
روابط اجتماعی سالم با حضور در گروههاي ورزشی و به صورت 
خاص دستیابی به مدال و افتخارآفرینی است. شکی نیست کـه  

 نه بـه عنـوان   است ضروري بانوان براي همگانی انجام ورزش
اي پوشـش رسـانه   بلکه الزمه حفظ سالمتی است اما سرگرمی

 از کمتـر  کشور يسراسر يهاروزنامه ورزش همگانی بانوان در
ها شاید به دلیل ناآگاهی دست اندرکاران رسانه است درصد کی

قهرمـانی  ها توجـه بـه ورزش   ها روند کاري آنباشد چون سال
هـا  نیز باید بر ایـن بخـش در رسـانه    مسئوالن البته بوده است.
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 مشـارکت  کید کنند تا توجه عمومی به این بخش جلب شـود. أت
نهادها براي فعالیـت در بخـش همگـانی نیـز      و هاسازمان همه
 باشد. مؤثرتواند می

کیـدي بـر ایـن    أت حاضـر  همچنین از نتایج جانبی تحقیـق 
 ورزش، والنئمسـ  و رسـانه  مسـئوالن  دگاهدی از مطلب بود که

 ضـعیف  پوشـش  ایـن . است کم بانوان ورزش ايرسانه پوشش
ــانه ــه در ايرسـ ــق نتیجـ ــايتحقیـ ــکرانی،( هـ  ،)1391 شـ

 و زادهنجــف( ،)1388 ،يمظــاهر( ،)1387 ،يمشــهدانیمهــدو(
 ،)1391 پـور، زارع و آقاپور( ،)1390 زاده،قلی( ،)1391 همکاران،

ــامی( ــی، و ام ــمی( ،)1392 مالئ ــاران، و ابوالقاس  ،)1388 همک
، وهمکـــاران کـــوکی( ،)1392 شـــاکرمی،( ،)1390 قاســـمی،(

 مرکـز ( ،)201010، همکاران و مسنر( ،)20119، تافت( ،)20158
 و نیمارت( ،)201312، همکاران و یبایس( ،)201411، زنان رسانه

 مشـاهده  نیـز ) 201514، همکاران و پکر( و) 201213، همکاران
 هـا این تحقیق نتایج در همخوانی این دالیل احتماال .است شده
ها به پوشش خبري ورزش بانوان اسـت چـون   توجهی رسانهکم

هاي اخیر با وجود رشد چشمگیر روي آوردن دختران به در سال
اي ورزش بانوان چندان بهبود نیافته است ورزش، پوشش رسانه

یده نشود، نه تنها بـر  و تا وقتی نتیجه تالش دختران ورزشکار د
هـاي آنـان نیـز    تعداد ورزشکاران زن افزوده نمی شـود، انگیـزه  

تقویت نمی شـود. عـالوه بـر راهکارهـاي ارایـه شـده توسـط        
هـا و  کارشناسان در تحقیق حاضر، بهتر است بـا کمـک رسـانه   

متولیان ورزش اهداف خرد و کالن براي بهبود پوشـش خبـري   
 اتخاذ شود. تشویقی و نظارتی اقدامات بانوان تدوین شده و
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 ،5 شماره دوم، سال ،ورزشی علوم تحقیقات فصلنامه. »ورزشکار
 .75-89صص

 بـا  ورزشـی  مطبوعـات  محتواي تحلیل). 1390( سمیه زاده،قلی −
ــردي ــر رویک ــانی ورزش ب ــار در همگ ــان. 1389 به ــه پای  نام
 تهران واحد.نور پیام دانشگاه. ارشد کارشناسی

 رابطـۀ «). 1391( اعظـم  شیرویی، و حمید قاسمی، سارا؛ کشکر، −
 گـرایش  بـا  ورزشـی  يهـا ش گـزار  و اخبـار  مدیریت يهامؤلفه

 شـمارة . پـاییز  ،ورزشی مدیریت. »ورزشی مطبوعات در جنسیتی
 .5-29 صص. 14

 ).1391( داود انـارکی،  نعمتـی و  حمیـد  قاسـمی،  عبداهللا؛ کرمی، −
 کشور تلویزیونی يهاشبکه ورزشی يهابرنامه محتواي تحلیل«
 سـال . ارتبـاطی  يهاپژوهش فصلنامه .»بانوان ورزش رویکرد با

 . 135-155 صص. 1شماره .نوزدهم
 يهـا رسانه نقش بررسی«).  1388(  همکاران و مهدي مرادي، −

 مقالـۀ . »ورزشـی  يهـا رشـته  توسـعۀ  در کشـور  ورزشی گروهی
 دي شـیراز، . ورزشـی  علوم و بدنی تربیت ملی همایش نخستین

 .ماه
 و مطبوعــات در آن جایگـاه  و عکـس ").  1388(  مهنـاز  مظـاهري،  −

ــریات ــی نشـ ــن ســـایت. "داخلـ ــان انجمـ  روابـــط متخصصـ
 http://www.prsa.ir/fa/page/articles/28.htm.عمومی،

 ناهیـد  سـیده  بوشـهري،  شـتاب  و شـهرام  علـم،  مریم؛ منظمی، −
 ورزش و بـدنی  تربیـت  توسـعۀ  بـر  مؤثر عوامل تعیین«). 1390(

 شـماره  پـاییز . ورزشی مدیریت. »ایران اسالمی جمهوري بانوان
 .151-168 صص ،10

 يهـا رسـانه  نقـش  بررسـی ). 1387( مـریم  مشـهدي،  مهدویان −
 دانشـکدة  ارشـد،  کارشناسی نامۀ پایان. بانوان ورزش در گروهی
 .گیالن دانشگاه ورزشی علوم و بدنی تربیت

 احمــدي، علـی؛  مهـر  نـژاد،  همتــی مـریم؛  مشـهدي،  مهـدویان  −
 و موجود وضعیت مقایسه« .)1391( محمد احسانی،و  عبدالحمید

 از بـانوان  ورزش در مطبوعـات  و تلویزیـون  رادیو، نقش مطلوب
. 69 شماره. ارتباطی يهاپژوهش فصلنامه. »صاحبنظران دیدگاه

 .39 -54 صص. بهار
. گروهـی  يهارسانه در ورزش بررسی ).1388( نادیه فرد،ناظري −

 آزاد دانشگاه .شناسی جامعه رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان
 تحقیقات و علوم واحد .اسالمی

 و مهـدي  رسـتمی،  لقـا؛  فـرخ  زاده،نجف؛ محمدرحیم زاده،نجف −
 بر مؤثر عوامل برخی شناسایی و بررسی«). 1391( ژیال مرسلی،
 فراسوي. »غربی آذربایجان استان بانوان ورزش بازاریابی توسعه

 .127-144 صص .بهار.20 شماره. پنجم سال. مدیریت
). 1391( مهـدي  ،مـرادي و  عبدالحمیـد  احمـدي،  حبیب؛ هنري، −

 مشــارکت رســانی، اطــالع يهــانقــش مــؤثر عوامــل بررســی«
 توسعۀ در ورزشی يهارسانه سازي فرهنگ و آموزش اجتماعی،

 .127-145 صص .12شماره .ورزشی مدیریت. »قهرمانی ورزش
 قهرمـان  و اسـماعیل  شـریفیان،  پرسـتو؛  زرکـی،  سعید؛ یوسفی، −

 ورزشـی  بخـش  محتـواي  تحلیـل «). 1393( کـوروش  تبریزي،
 بـا  کشـور  آنالیـن  پرمخاطـب  و پرشمارگان سراسري مطبوعات

ــانوان ورزشــی يهــارشــته وهــا مؤلفــه پوشــش بــر کیــدأت . »ب
 .45-54 ،)7(4 ،ورزشی مدیریت در معاصر يهاپژوهش
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