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 چکیده 

ها،  مها از مهمرتین ابزارها برای انتقال پیا رسانه

این ابزار که به . اخبار و اطالعات گوناگون هستند

گیرد، در  طرق گوناگون در دسرتس عموم مردم قرار می

هایی است که در جهت منافع و  حال انتقال پیام

در حیطه ورزش نیز این مسئله . اهداف آهنا باشد

ها، نشریات از از بین انواع رسانه. پررنگ است

ای در میان مردم برخوردار مجله، جمله از توجه ویژه

-از میان متامی جمالت ورزشی جمله متاشاگر را می. است
به . ترین جمله ورزشی در ایران نامیدتوان پرخماطب

مهین دلیل حتقیق حاضر با هدف بررسی سوگیری جنسیتی 

-های نابرابرای جنسیتی و مؤلفهبا توجه به نظریه

روش . ودشهای ورزشِی حتت پوشش این جمله اجنام می

حتقیق این پژوهش، حتلیل حمتوا بود و به این منظور 

ای مطلب از بین بیست مشاره     عکس و  42  تعداد 

که به صورت تصادفی در دسرتس انتخاب شده بود، 

متغیرهای مورد . مورد جتزیه و حتلیل قرار گرفت

و ( هفت متغیر)ها بررسی در دو خبش مربوط به عکس

به صورت جداگانه ( متغیر هفت)مربوط به مطالب 
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آوری برای های پژوهش پس از مجعداده. بررسی شد

های آماری توصیفی و بندی و جتزیه و حتلیلطبقه

استفاده شد و  SPSSاستنباطی از برنامه کامپیوتری 

ها مورد داری تفاوتدو برای بررسی معنیآزمون خی

ضریب توافق بین کدگداران . استفاده قرار گرفت

های این پژوهش نشان داد که جمله دچار افتهنیز ی

سوگیری جنسیتی است و مهچنین توجه چندانی به 

 .مؤلفه تربیتی و مهگانی در ورزش ندارد
 

جمله، نابرابری جنسیتی، مؤلفه  :کلیدی گانواژ

 .ورزشی، حتلیل حمتوا
 

 مقدمه 

مطبوعات به طور عام در دنیای کنونی از معیارها 

-اجتماعی به حساب می/ رهنگیف های توسعهو شاخص
نامند که یافته میای را توسعهامروزه جامعه. آید

نظیر تولید  های اقتصادی و مجعیتیدر کنار شاخص

ناخالص ملی، درآمد سرانه، تولید فوالد و انرژی، 

میر و زادوولد، ونرخ امید به زندگی، میزان مرگ

و  های دیگر، آموزشساخت سنی و جنسی مجعیت و شاخص

اطالعات یا به عبارتی دیگر عنصر اطالعات و میزان 

پیدایش و . دانائی اجتماعی در آن برجسته باشد

گسرتش وسایل ارتباط مجعی به خصوص فناوری اطالعات 

باعث شده است تا برخی گمان برند که دیگر 

مطبوعات یا نشریات و به طور کلی عصر فرهنگ 

یا فرهنگ  نوشتاری به سر آمده و وارد دوران بصری

این ادعا با توجه به نتایج . ایمتصویری شده

های متخصصان علوم ارتباطی و حتقیقات و بررسی

اجتماعی حکایت از آن دارد که نه تنها از میزان 

اعتبار و ارزش نشریات کم نشده است، بلکه نقش و 

تر و تر، گسرتدهها، عمیقمنزلت و جایگاه این رسانه

در ایران نیز مهچون (. 42   زکی،) تر شده استحساس

بسیارى دیگر از كشورها روزنامه ها از بیشرتین 

 .(41   نوری،خواجه) اعتبار رسانه اى برخوردارند
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ها و به ویژه آن که شاهد افزایش تعداد روزنامه

 72  جمالت در کشور هستیم به طوری که در سال 

به تعداد  46  و در سال   66تعداد مطبوعات کشور 

و در این ( 46   مرکز آمار ایران،) رسید 74  

ها و ای در تعداد روزنامهمیان افزایش قابل مالحظه

   جمالت ورزشی بوقوع پیوست به طوری که تعداد 

روزنامه  1 هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه و 

 ۀدر عرص( 41   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،)ورزشی

 .مطبوعات کشور ظهور یافت

مجعی بر ترین نقشی که وسایل ارتباطهامروزه عمد

سازی، آموزش،  فرهنگ: عهده دارند عبارت است از

خالصی، ) رسانی و ایجاد مشارکت اجتماعیاطالع

و(. 44   از طرفی با توجه به گفته ر
 

 ( 111) ،

 .رسانه مرکز هدایت و سرنوشت ورزش امروزی است

حال در میان متامی موضوعاتی که رسانه به آن 

 ر ایران نیز مانند سایر کشورهاته است، دپرداخ

از . نشریاتی با موضوع و حموریت ورزش وجود دارد

ها رقم باال و جمالت تعداد آن بین تعداد روزنامه

از بین جمالت ورزشی . کمی نسبت به سایر کشورهاست

در ایران، جمله متاشاگر از اقبال خوبی روبرو شده 

بین عموم مردم  ای را دراست و توانسته توجه ویژه

 . به خود جلب کند

 هایا حمقق به دنبال بررسی ویژگیدر این راست

اثرگذار این جمله در مورد تأکید بر جنسیت خاص و 

مهچنین مؤلفه ورزش مهگانی و تربیتی در بین افراد 

رنگ، : ها عبارتندازجامعه است و این ویژگی

اما واقعًا این جمله . است... حمتوا،، سوگیری و 

است که از سوگیری جنسیتی به دور باشد؟ و وانستهت

است به مؤلفه ورزش مهگانی مهچنین چه مقدار توانسته

و تربیتی توجه کند؟ برای پاسخگویی به این سؤاالت 

                                                 
 . Rowe, D. 
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الزم است در مورد هر یک از مفاهیم فوق اشارات 

 : پردازیمخمتصری ارائه کنیم که در ادامه به آن می
 

 تعریف جمله

بوعات، هرگاه ترتیب انتشار نشریه اي در عرف مط

حداكثر ماهي یك بار باشد، برآن نشریه، عنوان 

ترین ای، مهمانتشار دوره که مي گذارند« جمله »

(.  4   نژاد،کاظم) رود خصوصیت مطبوعات به مشار می

ها، تركیب موضوعي مطالب و حيت  قطع، تعداد صفحه

گريد، از  نوع ماشني چاپي كه مورد استفاده قرار مي

مجله مواردي است كه تفاوت میان تركیب ظاهري جمله 

 داد تشخیصتوانو روزنامه را از آن طریق مي

 .(61   بنیادی،)

 

 روي جلد 

كه نظر خماطب و خواننده را به جلد جمله عنصری است 

چند عامل، طرح ظاهر و جلد جمله . كند خود جلب مي

 یاعمومي يختصصشامل عوامل مزبور. كند ن ميیرا تعی

و در هنایت  خماطبان خاص ،عوامل فرهنگي ،جمله بودن

سیاسي و  هاي اقتصادي، ها و دگرگوني حوادث، تنش

هاي عمده در جامعه  اجتماعي كه باعث دگرگوني

ها اثر د، نیز به صورت مقطعي بر روي جلدشو مي

 . گذارد مي
 

 عکس

عكس، خواننده را به طور مستقیم در كوران حوادث 

دهد و در عني حال، او را سرگرم نیز  قرار مي

ها چاپ مي شوند، چهار  هایي كه در جمله عكس. كند مي

 هاي منفرد با تیرت و شرح عكسکه شامل  نوع هستند

های منفرد، داخل یک منت و خرب؛ عکس جداگانه؛ عکس

-؛ عکس(مانند باندهای تصویری)پی  در های پیعکس

چند اصل را  انتخاب عكس براي جملهدر. های مونتاژ

که عبارتنداز ارزش خربی باید مورد توجه قرار داد 



 
        ...های ورزشحتلیل حمتوای جمله متاشاگر از نظر مؤلفه

                  22 

 

عکس، قدرت انتقال پیام، ارزش هنری و قدرت 

 .اثرگذاری
 

 طراحي صفحه 

رسانی، جلب توجه، سرگرمی و اطالع ۀوظیفطراحي صفحه 

  .سازی را برعهده داردآگاه

 

 

 رنگ 

ثري براي جمله است و عكس ؤرنگ، عنصر بسیار م

ثري رنگ أت. كند آني را در خماطب اجياد مي هاي العمل

آمیزي جالب روي جلد، بیشرت از تیرتهاي هیجان 

زیرا رنگ آمیزي در زماني كوتاه دیده  .انگیز است

. شود، در حايل كه تیرت جالب را باید اول دید مي

بعد خواند و در مرحله سوم آن را فهمید، و درك 

 (.61   بنیادی،) دكر

ای قوی و مؤثر که در نوان رسانهجمالت ورزشی به ع

ای داشته است نیز مهواره بین مردم جایگاه ویژه

ن و های سیاسی مسؤالهای تفکر و چارچوبتابع قالب

در این بین . نفوذ جوامع خمتلف بوده استافراد ذی

سازی ورزش و اختصاص آن به مردان به منظور کلیشه

ماعی های پرقدرت اجتها در جایگاهقرار دادن آن

تفکری بوده است که نه تنها در جوامع بدوی که در 

. کشورهای مرتقی جهان مورد تأکید قرار داشته است

های اند که حمتوا رسانهنتایج حتقیقات نشان داده

ورزشی با سوگیری جنسیتی آشکار به نفع جنس مذکر 

های کشکر، مهراه بوده است از مجله نتایج پژوهش

ای حتت عنوان در مقاله( 11  ) قامسی و شیرویی

های مدیریت تصاویر رابطه سوگیری جنسیتی با مؤلفه

های ورزشی دریافت که بانوان ورزشکار سهم روزنامه

های های انعکاس تصویری روزنامهاندکی در مؤلفه

ورزشی این حتقیق در مقایسه با مردان داشتند و 

تفاوت میان تصاویر ورزشی در دو جنس مرد و زن در 
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. دار بودت با توجه به متغیرهای حتقیق معنینشریا

های ورزشی با در حتلیل حمتوای روزنامه( 11  ) قامسی

های ورزشی در نیم سال تأکید بر پوشش مؤلفه

به این نتیجه دست یافت که سهم ورزش  44  پایانی 

 .است%  بانوان کمرت از 

در گزارش حتلیل ( 44  ) ابوالقامسی و مهکاران

ات ورزشی ایران که شامل استقالل جوان، حمتوای نشری

پیروزی، خرب ورزشی، گل، ایران ورزشی، نود، الربز 

ورزشی است به این نتیجه رسیدند  ورزشی و ابرار

ها پیرامون ورزش مردان از اخبار روزنامه% 12که 

باشد و سهم مسائل پیرامون و ورزشکاران مرد می

حشی در ورزش بانوان بسیار اندک بوده و تفاوت فا

در حتلیل (  4  ) بارفروش. این رابطه به چشم خورد

  4  حمتوای نشریات ورزشی ایران در سه ماهه اول 

ورزش، ابرار   خرب ورزشي، صبح  که شامل نشریات

و   ورزشي، پريوزي  ورزشي، ایران  ورزشي، كیهان

است به این نتیجه رسید که جنسیت   جوان  استقالل

های مربوط به مردان و ورزش مطالب، بیشرت مربوط به

تنها روزنامه صبح ورزشی . استآنان سوق یافته

از مطالبش مربوط به جنسیت مؤنث اختصاص %  41/1

در حتلیل حمتوای نشریات ( 47  ) بارفروش. دارد

به نتایج مشاهبی دست  47  ورزشی در سه ماهه اول 

 . استیافته

ای حتت در مقاله( 1 1 )کیم و ساگاس

، به حتلیل «گرایی با جنسیتجایگزینی ورزش»عنوان

در . پرداخته است Sports Illustratedای با عنوان حمتوی جمله

دو سؤال بنا شده بود و این  ۀاین حتقیق که بر پای

ورزشکاران زن و مرد به چه صورت در  - : دو سؤال

-شرح داده شده 117 -111 های منت جمله از بین سال

های ورزشی زنان و ر مدلچه تفاوتی د - اند؟ 

مردان در جمله وجود دارد؟ به این نتیجه رسید که 

اگرچه در مقاطعی تصاویر روی جلد مربوط به زنان 

تأکید بر مسائل جنسیتی  ۀبود ولی بیشرت بر پای
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های ورزشی و ساالری و ویژگیبوده نه براساس شایسته

م. قهرمانی زنان ورزشکار دانکن ا
 

در ( 111 ) 

های جنسیتی های ورزشی و تفاوتبا عنوان عکسحتقیقی 

های ورزشی آمریکای مشالی با که به حتلیل حمتوای جمله

و   14 های های املپیک های بازیاستفاداه از عکس

پرداخته بود به این نتیجه رسید که به ورزش  144 

برابر بیشرت از  4 /4های نوشتاری مردان در رسانه

مهچنین سهم مطالب . ودورزش زنان پرداخته شده ب

از %  1به یک بود و    مردان نسبت به زنان 

 .تصاویر متعلق به مردان بود

ن استم
 

گ  و بلین
 

ی( 111 )  و ل
 

تفاوت (  11 ) 

ها در مورد ورزش آشکار و عمیقی بین پوشش رسانه

. مردان و زنان در حتقیقاتشان پیدا کردند

کریستوفر کینگ
2

ن منایش ای با عنوادر مقاله( 117 ) 

رسانه از تصاویر ورزشکاران زن و مرد، به حتلیل 

حمتوای دو روزنامه تایمز
6

و دیلی میل انگلیس در  

های املپیک از مورد ورزشکاران دوو میدانی در بازی

حتلیل حمتوای این . آتن پرداخت  11 تا  4 1 املپیک 

های املپیک ای بازیدو روزنامه فقط در مدت دو هفته

در این حتقیق . استته دوومیدانی بودهمربوط به رش

تیرتهای اختصاص داده شده به مردان و زنان و 

-مقاالت مربوط به زنان و مردان و جنسیت روزنامه

از کل مقاالت %  64. نگاران مورد بررسی قرار گرفت

از %   . نگاران مرد نوشته شده بودتوسط روزنامه

در کل مقاالت فقط توسط زنان نوشته شده بود و 

 . از مقاالت، جنسیت مشخص نشده بود%  1 

مقاالت نوشته شده در روزنامه تایمز به این شرح 

در مورد % 4 در مورد ورزشکاران مرد، %  21: بود

                                                 
 . Duncan, M 

 . Eastman, S.T 

 . Billings, A.C 

 . Lee, J. 

 . Christopher King 

 . The Times 
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. بدون اشاره به جنسیت خاص%   ورزشکاران زن و 

بیان کردند که با توجه (  11 ) و مهکاران وینسنت

به  ای مربوطبه اینکه اکثریت پوشش رسانه

کم رو به کاهش ورزشکاران مرد است، این فاصله کم

 . رودمی

ن پدرسو
 

ای با عنوان حتلیل در مقاله(  11 ) 

ها از ورزشکاران زن و مرد های روزنامهحمتوای عکس

ها برای از عکس%  7/66ها نشان داد که دبیرستان

ها مربوط به از عکس%    /6ورزشکاران مرد بود و 

ها از هر دو از عکس% 6/1حدود ورزشکاران زن و 

 .جنس بود

نتایج حتقیقات پیشین در مورد تصاویر زنان در 

های ورزشی نشان داد که زنان کمرت از مردان رسانه

فینک و کنسیک) در موردشان مطلب نوشته شده است
 

 ،

ها از زنان در قالب  و پوشش بیشرت رسانه(  11 

رهاردین و وال) شودمسائل جنسیتی مطرح می سول
 

، 

 112 .) 
 

های ورزشی سنتی که مهچنان حتقیق در مورد رسانه

دهد که به ورزشکاران زن نسبت ادامه دارد نشان می

 شان در هر دو پوشش نوشتاری به مردان مهسطح

پ) بیشا
 

-و سخن(  11  ، فینک و کنسینک، 11  ،

ی) پراکنی بیلینگ و آجنلین
2

، بیلینگ و 117 ، 

استمن
6
 .شودای کمرتی داده میهپوشش رسان(  11  ،

دهد که دستاوردهای مطالعات بسیاری نشان می

زنان به اندازه دستاوردهای مردان امهیت چندانی 

ن) ندارد کالویا و ایگلم
7

دانکن و (.   1 ،

سایاوانگ
4

ای حتت عنوان تصاویر و  در مقاله( 111 ) 

                                                 
 . Pedersen,P,M. 

 . Fink, J.S., & Kensicki, L.J 

 . Hardin, M., Lynn, S., & Walsdorf, K. 

 . Bishop, R. 
 . Billings, A.C., & Angelini, J.R. 

 . Billings, A.C., & Eastman, S.T. 

 . Clavio.I., Eagleman.A. N. 

 . Duncan, M.C., & Sayaovong, A. 
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به این نتیجه  Sports Illustrated for Kidsجنسیت در جمله 

های جنسیتی بین زنان و مردان در  ند که تفاوترسید

های انفرادی است  این جمله مثل شرکت زنان در ورزش

. کنندهای تیمی شرکت میحالیکه مردان در ورزش در

های وابسته به  زنان اغلب در غالب شرکت در ورزش

ی زیبای
 

شوند مثل ژیمناستیک و یا نشان داده می 

هایی که بر ر ورزشدر حالیکه مردان د... اسکیت و 

 . شوندقدرت تأکید دارند نشان داده می

یک حتقیق مشاهبی که توسط هاردی و مهکاران
 

( 11  )

مهکاران
 
اجنام شده بود نشان داد که زنان به (  11 )

  های ورزشی در جملهدوم برای عکسبه عنوان درجه

Sports Illustrated for Kids این مطالعه نشان داد که نسبت

  .است  به   های مردان به زنان عکس

توان گفت که  ها می با توجه به نتایج این پژوهش

-زنان یا کمرتین توجه را در نشریات ورزشی داشته

اند به دلیل  اند و یا اگر مورد توجه بوده

است و از ها بوده های زنانگی آن بزرگنمایی ویژگی

ایشان به عنوان ابزارهای جنسیتی جهت جلب توجه 

در باب . ستفاده شده استها ا مردان خماطب رسانه

نظران علت این امر نظریات خمتلفی از طرف صاحب

علوم اجتماعی مطرح شده است ازمجله رندال کالینز، 

بلومربگ و جانت چافتز
 

ای از کار  چافتز خبش عمده. 

های اجباری سلطه مردان و خود را بر روی پایه

در این باره بیان . دهدنابرابری جنسیتی قرار می

د که بقای نظام قشربندی جنسیتی کارکرد کنمی

ای که مردان قدرت ای است به خصوص درجهپیوسته

 - یابد که اجباری دارند و زمانی افزایش می

 - ؛ شودتقسیم کار سطح کالن در جامعه، جنسیتی می

-جنسیتی به مردان فواید منابع مادی میتقسیم کار 

رد در فواید منابع مادی مردان در سطح خ -  ؛خبشد

                                                 
 . Aesthetic Sports 

 . Hardin, M., Lynn, S., Walsdorf, K., & Hardin, B. 

 . J.S. Chafetz 
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فواید منابع  - و  رودبرخورد با زنان به کار می

مادی مردان در سطح خرد و کالن منجر به کنرتل آهنا 

 شود های برگزیده در سطح کالن جامعه میبه موقعیت

 (. 42   زاده و بوستانی،هلسایی)

ها وجود در این پژوهش جمال بررسی سایر نظریه

-متامی نظریهندارد ولی چهار مضمون مشرتکی که در 
خنست : های نابرابری جنسیتی وجود دارد، عبارتنداز

آنكه ،زنان و مردان نه تنها موقعیتهاي متفاوتي 

هاي نابرابري در جامعه دارند بلكه در موقعیت

دوم آنكه این نابرابري از  .اندقرار گرفته

گريد و از هیچ گونه تفاوت  سازمان جامعه سرچشمه مي

میان زنان و مردان  خصیيتمهم زیست شناخيت یا ش

سومني مضمون نظریه نابرابري این است  .شود ناشي مني

كه هر چند افراد انساني ممكن است از نظر 

اي شان با یكدیگر تا اندازههاي استعدادها و ویژگي

اما هیچ گونه الگوي تفوق  تفاوت داشته باشند،

طبیعي مهمي وجود ندارد كه دو جنس را از هم 

نابرابري جنسي براي آن وجود دارد  :متمایز سازد

كه زنان در مقایسه با مردان از قدرت كمرتي براي 

در حايل كه  یاز به حتقق نفس برخوردارند،نبرآوردن 

مهه  چهارم اینكه، .هر دو در این نیاز سهیمند

گريند كه هم هاي نا برابري فرض را بر این مي نظریه

اختارها و توانند در برابر س مردان و هم زنان مي

واكنشي آسان و  تر، هاي اجتماعي برابرانه موقعیت

بعبارت دیگر آهنا بر  طبیعي از خود نشان دهند،

-اند كه دگرگون ساخنت موقعیت زنان امكان این عقیده

درکل نابرابری جنسیتی . ( 7   بشريیه،)پذیر است 

به وضعیتی اشاره دارد که در آن زنان عمومًا حتت 

قرار دارند و موقعیت زنان و  سلطه مردان جامعه

مردان به دو حوزه خصوصی و عمومی تفکیک شده و از 

 (. 4  آزاده، اعظم) گرددیکدیگر متمایز می

های پژوهشی با عنوان حتلیل حمتوای روزنامه در

های ورزشی در نیم ورزشی با تأکید بر پوشش مؤلفه

، به این نتیجه دست یافت که 44  سال پایانی 
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-سهم روزنامه% 17ای و قهرمانی بیش از هورزش حرف

اند و های ورزشی را به خود اختصاص داده

در گزارش حتلیل حمتوای ( 44  ) ابوالقامسی و مهکاران

نشریات ورزشی ایران به این نتیجه رسیدند که از 

ای در های ورزشی، مؤلفه ورزش حرفهمیان مؤلفه

م اخبار را به خود اختصاص داده و سه% 72حدود 

ها ها و شهرداریورزش تربیتی که متولی آن دانشگاه

 . است%  باشند کمرت از می

با توجه به امهیت مطالبی که شرح آن گذشت حمققین 

به دنبال این امر هستند که چه تعداد مطلب در 

مورد زنان و ورزش زنان در این جمله نوشته شده 

است و این که بین دو جنس زن و مرد در مطالب جمله 

داری وجود دارد ؟ چه تعداد از مطالب تفاوت معنی

توسط نویسنده و خربنگار زن نوشته شده است؟آیا 

های جمله وجود دارد؟ چه سوگیری جنسیتی در عکس

های تعداد از مطالب در مورد هر یک از مؤلفه

ورزشی است؟ تأکید مطالب جمله بر روی چه رشته یا 

ه بر اصول های ورزشی است؟ آیا مطالب  جملرشته

اخالقی و مسائل فنی تأکیدی دارد؟ و اهدافی که 

ن اکند چیست؟ بر این اساس حمققمطالب جمله دنبال می

متاشاگر به  ۀقصد دارند که با بررسی حمتوای جمل

ترین جمله ورزشی کشور به بررسی عنوان پرخماطب

 . پردازدفاکتورهای اثرگذار در جمالت می

 

 شناسی حتقیقروش

توا یک شیوه پژوهشی است که برای تشریح حتلیل حم

های ارتباطی عینی، منظم و کمی حمتوای آشکار پیام

پژوهش (. 47  ضیغمی و مهکاران،)رود به کار می

حاضر از نظر اسرتاتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا 

با . ای اجنام شدحتلیل حمتواست که به صورت کتاخبانه

ی جمله ی بیست نسخهاستفاده از روش حتلیل حمتوا بررو

است، با ی آن چاپ شدهمشاره 61متاشاگر که تاکنون 
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. گیری تصادفی دردسرتس، اجنام گرفتاستفاده از منونه

متغیر انتخاب گردید که هفت متغیر     در این حتقیق

مربوط به عکس و هفت متغیر دیگر مربوط به مطالب 

 متغیرهای مربوط به عکس به ترتیب عبارت. جمله بود

بودند از اندازه عکس، دوری و نزدیکی سوژه و منای 

عکس، حمل قرارگیری سوژه عکس، ورزشی بودن سوژه، 

ای تأکید بر عکس، جنسیت سوژه عکس و جایگاه حرفه

عالوه بر متغیرهای فوق متغیرهای تأکید بر . سوژه

-اصول اخالقی، نوع رشته ورزشی، هدف مطلب، مؤلفه
مرحله بعدی . فنی های ورزشی و تأکید بر مسائل

دادن کد به متغیرهاست و مرحله آخر از جمموعه 

آوری اطالعات، مربوط است به وارد کردن مراحل مجع

های کدگذاری که در هنایت این اطالعات کدها در برگه

در کامپیوتر  SPSSافزار آماری  با استفاده از نرم

های روایی برگه. مورد جتزیه و حتلیل قرار گرفت

-با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبکدگذاری 

-نظران در حیطه رسانه و مدیریت ورزشی گرفته شده
 1/1است و مقدار ضریب توافق بین کدگذاران حدود 

 .به دست آمد
 

 های پژوهشیافته
 

 های توصیفییافته

از مطالب جمله مربوط به اخبارها و %   7/ 

ست های مردان ارویدادهایی است که روایتگر فعالیت

%   /  مطلب است و فقط  14که این میزان معادل 

است  مطلب     مطلب از    که معادل از مطالب 

 . های بانوان استمربوط به فعالیت

از مطالب توسط نویسنده و یا خربنگار زن %  4/1

از مطالب توسط خربنگار و %  61نوشته شده است و 

از %  1 یا نویسنده زن نوشته شده است و حدود 

یعنی به . طالب بدون منبع خاصی نوشته شده استم

تعداد هر دو نسخه یک مطلب توسط بانوان نوشته 

 . شده است
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های جمله از زنان گرفته شده که عدد از عکس   

هاست و بقیه مربوط به مردان از عکس%   /2معادل 

ها و فاکتورهای در ادامه، نتایج سایر ویژگی. است

ها، وضعیت دوری و عکساندازه : ها که شاملعکس

ها و تکی یا ها، حمل قرارگیری سوژه عکسنزدیکی عکس

های گرفته شده از زنان است که با گروهی بودن عکس

 :شودتأکید بر سوگیری جنسیتی ارائه می
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 توزیع فراوانی براساس اندازه عکس . جدول

 اندازه عکس بانوان هااندازه جمموع عکس 

 % فراوانی % فراوانی

 44   4 42     2 بزرگ 

  624 2  6242  17 کوچک

 11     11  42   جمموع

 

%  6242عدد که معادل   17های کوچک تعداد عکس

عدد عکس که معادل    2های بزرگ هاست و عکساز عکس

عکس موجود در این بیست جلد  42  از کل %  42  

عکس بزرگ  4عکس مربوط به زنان    از . است بوده

 .عکس کوچک است 2 و 
 

 هاتوزیع فراوانی براساس دوری و نزدیکی عکس .  جدول

 عکس بانوان هادوری و نزدیکی عکس 

 % فراوانی % فراوانی

 44   4 42   1   منای دور

  624 2  7442 62   منای نزدیک

 11     11  42   جمموع

 

هایی که از منای دور گرفته شده معادل تعداد عکس

هایی که از هاست و تعداد عکسکل عکس از%    /2

   از . هاستاز عکس%  2/74منای نزدیگ گرفته شده 

عکس  2 عکس از منای دور و  4عکس مربوط به بانوان 

 .از منای نزدیک گرفته شده است
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 ها بر اساس مکانتوزیع فراوانی عکس . جدول

 مکان عکس بانوان هامکان عکس 

 % فراوانی % فراوانی

 744      44  6 7 زمین بازیدر 

  4 2    44 2 761 هادر سایر مکان

 11     11  42   جمموع

 

شده هایی که در خارج از زمین بازی گرفتهعکس

از کل %  44 2هاست، که معادل بیش از نیمی از عکس

عکسی که مربوط به زنان است    از . باشدها میعکس

خارج از زمین عکس در    عکس در زمین بازی و    

 .بازی گرفته شده است
 

ها براساس ورزشی بودن سوژه توزیع فراوانی عکس . جدول 

 ها

 

اند های آن ورزشی بودههایی که سوژهعداد عکست

و از بین . است%  41 7باشد که معادل عدد می 164 

سوژه عکس ورزشی 6 عکسی که از زنان گرفته شده    

 . سوژه عکس ورزشی نیستند 7هستند و 

 ورزشی بودن زنان هاورزشی بودن سوژه 

 % فراوانی % فراوانی

-ورزشی بودن سوژه عکس

 ها

 164 7 41  6 6146 

-ورزشی نبودن سوژه عکس

 ها

  7  44  7  14  

 11     11  42   جمموع
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ها بر اساس تکی یا گروهی توزیع فراوانی عکس .2جدول

 بودن

تکی و گروهی بودن  

 هاعکس

گروهی بودن عکس  تکی و

 بانوان

 % فراوانی % فراوانی

 6146 6  442   27 به صورت تکی

  14  7 42 6   1 به صورت گروهی

 11     11  42   جمموع

 

است که معادل عکس به صورت گروهی گرفته شده   1

-ها به صورت تکی گرفته شدهاست و بقیه عکس%   2/6

 6 انوان است عکسی که مربوط به ب   از بین . است

عکس به صورت گروهی گرفته  7عکس به صورت تکی و 

 . شده است

و در ارتباط با این موضوع که چه تعداد از 

های ورزشی است؟ مطالب در مورد هر یک از مؤلفه

از مطالب مربوط به ورزش تربیتی و مهگانی %   /6

ای و از مطالب مربوط به ورزش حرفه%   7است و 

ای از مطالب هیچ اشاره%    / در . قهرمانی است

از مطالب %   / ها نشده است و در به این مؤلفه

ها که شامل تربیتی و مهگانی به هر دو خبش از مؤلفه

 .ای و مهگانی است، اشاره شده استو حرفه

ها از ورزشکاران مهچنین بیش از نیمی از عکس

هاست و بقیه  از عکس%   2/ گرفته شده که معادل 

 و سایر%( 1 /7) ه دو گروه مربیانمربوط ب

که منظور داوران، متاشاگران، رؤسای %( 4 / )

 .است... ها و باشگاه

های تأکید مطالب جمله بر روی چه رشته یا رشته

د %ورزشی است، مورد دیگری است که این پژوهش 

تعداد مطالبی که در مورد . پاسخگویی به آن است

     مطلب از  416رشته ورزشی فوتبال نوشته شده 

سایر . از مطالب است%  67/ مطلب است که معادل 

از مطالب %  6 های ورزشی به غیر از فوتبال رشته

مطالبی که در . % را به خود اختصاص داده است

است ودرصد %  4مورد هیچ نوع رشته ورزشی نبوده 
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های ورزشی نوشته شده، مطالبی که در مورد مهه رشته

 . است%  4/4

مطالبی که به مسائل اخالقی پرداخته و تعداد 

درصد ترویج مسائل اخالقی نظیر بازی جوامنردانه 

است و %  4/ مطلب است که معادل  14 است، بوده

 . استمطالب دیگر، تأکیدی بر مسائل اخالقی نداشته

    تعداد مطالبی که بر مسائل فنی تأکید دارد 

البی است و تعداد مط%  7 / مطلب است که معادل 

است که  11  که بر مسائل فنی تأکیدی نداشته است 

 . است%   6/4معادل 

تعداد مطالبی که با هدف ایجاد آگاهی نوشته 

مطلب نوشته شده است      مطلب از  764شده است 

مطالبی که با هدف . % شودمی%  7/27که معادل 

است و تعداد %  6 /4حتریک و ختریب بوده است 

مطلب  16 بررسی و حتلیل بوده مطالبی که باهدف 

 . از مطالب است%  2 /2است که معادل 
 

 های استباطی یافته

دو یک ها از آزمون خیبرای تعیین معنی داری تفاوت

دهی به این سؤال برای پاسخ .متغیره استفاده شد

داری بین زن و که آیا بین مطالب جمله تفاوت معنی

را  P=12/1آزمون  ۀمرد وجود داشت یا نه، نتیج

دار در بین نشان داد که نشان دهنده تفاوت معنی

ومهچنین . مطالب از نظر توجه به جنسیت خاص بود

برای پاسخگویی به این سؤال که بین جنسیت 

داری وجود داشت یا نه از گزارشگران تفاوت معنی

این آزمون استفاده شد که مهانند مطالب تفاوت 

وجود داشت داری بین جنسیت گزارشگران معنی

(12/1=P .) عالوه براین سردبیر، صاحب امتیاز و

گذاران دبیر حتریریه که از ارکان اصلی و سیاست

 . شوند مهگی مرد هستندجمله حمسوب می

برای بررسی و پاسخ به این سؤال که آیا سوگیری 

های جمله وجود دارد یا نه، یکبار جنسیتی در عکس
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و نتایجی مشابه دو استفاده شد دیگر از آزمون خی

 (.P=12/1) با مطالب و خربنگاران به دست آمد

 

 

 گیریحبث و نتیجه

های مجعی به بدون هیچ مقیاسی، ورزش در رسانه

-عنوان یک قلمرو مردانه مهراه با منایش ورزش حرفه
و مقیاس  ای مردان به عنوان آخرین حد از ورزش،

ونسینگ) موفقیت بنا شده است
 

(.  11  و مهکاران، 

ها و مهمرتین آهنا در این طرز نگاه در رسانه

-خورد و این یک قانون نوشته شدهنشریات به چشم می
ای نیست که نتوان آن را تغییر داد بلکه این 

ها نه تنها در ایران بلکه در متام نگاه که رسانه

های دنیا در حال ترویج ورزش مردان به رسانه

غییر کند که تواند تعنوان هبرتین اجرا هستند، می

ای به ورزش زنان این تغییر نیازمند نگاه ویژه

ای نشان داد که مطالعه. پذیراست و البته امکان

ها، خرند و زندگی، نقشزنان بیشرت از مردان جمله می

های گذشته نیازها و انتظاراتشان در طول سال

قرن دانش و    تغییر کرده است و اگر قرن 

قرن زنان نیز نامیده شود تواند تکنولوژی است، می

-چرا که زنان خودشان را برای پیشرفت آماده می
بنابراین جایگاه زنان به (. 112  ترولند،) کنند

خصوص ورزش زنان در متامی کشورها در حال تغییر 

 .است که نیازمند توجه خاص به این خبش است

این حتقیق که بر روی جمله متاشاگر به عنوان یکی 

ن جمالت با حموریت و موضوع ورزش در از پرطرفدارتری

د پاسخگویی به این %میان عموم مردم پرداخته، 

پرسش است که این جمله چه میزان در حال ترویج این 

نگاه است که ورزش ظاهرًا متعلق به مردان است و 

توان با بس؟ که برای پاسخگویی به این سؤال می

حتلیل ها را جتزیه و روش حتلیل حمتوا، مطالب و عکس

                                                 
 
 - Wensing,E 
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هایی که از ورزشکاران مرد کرد که تعداد عکس

عکس بود که  42  عکس از بین   6  گرفته شده بود 

است و مابقی که بسیار ناچیز است %  2/14معادل 

عکسی که از زنان    ازتعداد . متعلق به زنان است

عکس کوچک  2 عکس بزرگ و  4بود اندازه گرفته شده

عکس از منای نزدیک  2 عکس از منای دور و  4بود، 

عکس در زمین بازی و در حال    گرفته شده بود، 

عکس در خارج از زمین بازی گرفته    فعالیت و 

ها ورزشکار  های عکسعدد از سوژه 6 شده بود، شغل 

به جز مربی و ) عدد از آهنا را سایرین 7و 

عکس  6 های دادند، ماهیت سوژهتشکیل می( ورزشکار

مثل ) سوژه ورزشی نبودند 7ورزشی بودند و 

عکس به صورت  6 ، (خربنگار، متاشاگران و مدیران

مهچنین . بودعکس به صورت گروهی گرفته شده 7تکی و 

مطلب که معادل   14مطلب، سهم مردان      از بین 

 باشد و سهم زنان بازهم ناچیز استاست، می%   7/7

یک شاهد دیگر برای صحه گذاشنت بر این %(.   / )

وضوع که جمله با سوگیری جنسیتی مهراه است تعداد م

مطالبی است که توسط خربنگار یا نویسنده زن نوشته 

     از بین )شده که این میزان بسیار کم است

مهچنین (. مطلب توسط زنان نوشته شده 1 مطلب فقط 

دار دو در مورد معنیبا توجه به نتایج آزمون خی

ن، تأکید جنسیتی بودن تفاوت بین جنسیت خربنگارا

دار به ها، تفاوت موجود، معنیدر مطالب و در عکس

این نتایج با نتایج حتقیقات .(. 12›.111) دست آمد

از %  12که گفته بود ( 44  )ابوالقامسی و مهکاران

اخبار مربوط به ورزش مردان است مهخوانی دارد 

که ( 47  ،  4  ) مهچنین با نتایج حتقیقات بارفروش

تیجه رسیده بود که تنها در یکی از به این ن

از مطالب به ورزش زنان  41/1ها فقط روزنامه

نیز به این نتیجه ( 111 ) دانکن ام. پرداخته بود

های نوشتاری به ورزش مردان رسید که در رسانه

شود و برابر بیسرت از ورزش زنان پرداخته می 4 /4
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%   1به یک و    سهم مطالب مردان نسبت به زنان 

 نتایج حتقیق قامسی.از تصاویر متعلق به مردان بود

های ورزشی با در مورد حتلیل حمتوای روزنامه( 11  )

های ورزشی نیز به نتایج تأکید برپوشش مؤلفه

نیز به ( 11  ) کشکر و مهکاران. مشاهبی دست یافت

ای با عنوان رابطه سوگیری نتایج مشاهبی در مقاله

های ت تصاویر روزنامههای مدیریجنسیتی با مؤلفه

 و لی( 111 ) استمن و بلینگ. ورزشی دست یافت

کاًل به این نتیجه رسیدند که تفاوت عمیق و (  11 )

ها در مورد ورزش مردان و آشکاری بین پوشش رسانه

به این ( 117 ) کریستوفر کینگ. زنان پیدا کردند

-از کل مقاالت توسط روزنامه%  64نتیجه رسید که 

از کل %   بود و تنها د نوشته شدهنگاران مر

بود و  نگار زن نوشته شدهمقاالت توسط روزنامه

%  4 از مطالب مربوط به ورزشکاران مرد و %  21

وینسنت و . از مطالب مربوط به ورزشکارن زن بود

-گفته بودند که اکثریت پوشش رسانه(  11 ) مهکاران
 گفته بود(  11 )پدرسون. ها مربوط به مردان است

ها برای ورزشکاران مرد و از عکس%  7/67که 

.  ها مربوط به ورزشکاران زن استاز عکس%    /6

های به صورت کلی نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش

، بیلینگ و ( 11 ) ، بیشاپ( 11 ) فینک و کنسیک

، کالویا و ( 11 ) ، بیلینگ و استمن(117 ) اجنلینی

و ( 111 ) گ، دانکن و سایاوان(  1 ) ایگلمن

نتایج متامی . مهخوانی دارد(  11 ) هاردی و مهکاران

این حتقیقات با آنچه که ما در مورد سوگیری 

جنسیتی به آن رسیدیم، مهخوانی دارد، درصورتی که 

های های اخیر دارای موفقیتورزش بانوان در سال

املللی و جهانی به خصوص های بیندرخشانی در صحنه

رفت و انتظار می ی گوانگژو بودههای آسیایدر بازی

 .ای به ورزش بانوان شودکه توجه ویژه

با توجه به نظریه چافتز مبنی بر اینکه بقای 

ای است به خصوص قشربندی جنسیتی کارکرد پیوسته

ای که مردان قدرت اجباری دارند و زمانی درجه
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تقسیم کار سطح کالن در  - یابد که افزایش می

یعنی )شود، جهت اثبات این قضیهجامعه، جنسیتی می

( اینکه تقسیم کار کالن در کشور ما جنسیتی است

. کافی است به سطوح عالی مدیریت کشور توجه شود

سران مهه سه قوه مرد هستند، مهه وزرا به غیر یکی 

از آهنا مرد هستند و در میان منایندگان جملس تعداد 

ای از دهمشاری مناینده زن وجود دارد که خبش عمانگشت

پس با . باشندمردان میاین افراد از منسوبان دولت

توان پذیرفت که تقسیم کار در سطح کالن اطمینان می

جامعه ایران، یک تقسیم کار جنسیتی و آن هم حتت 

 .باشدکنرتل جنس مرد می

جنسیتی به مردان فواید منابع  تقسیم کار - 

اند توخبشد،وضعیت زنان در بازار کار میمادی می

مندی تقسیم کار گواه خوبی در جهت تأیید فایده

باشد چرا که با توجه به جنسیتی به نفع مردان می

مطلب توسط زنان      مطلب از  1 نتایج حتقیق فقط 

نوشته شده و مهچنین صاحب امتیاز، سردبیر و سایر 

 .اعضای هیئت حتریریه مرد هستند

 فواید منابع مادی مردان در سطح خرد در - 

رود تا آنان را به برخورد با زنان به کار می

زنان را : اطاعت وادارد که در آغاز این امر الف

: و ب کندحمکوم به اجنام امور خانه و تولید مثل می

توامنندی آنان را برای رقابت با مردان در سطح 

 .دهدکالن تقسیم کار کاهش می

فواید منابع مادی مردان در سطح خرد و کالن  - 

های برگزیده در سطح جر به کنرتل آهنا به موقعیتمن

: شود به الفاین امر منجر می. شودکالن جامعه می

بیشرت ... ها در حوزه سیاسی، کاری و توزیع فرصت

تعاریف خصایص خوب و بد در : به نفع مردان و ب

و . بیشرت به نفع مردان... حوزه کاری و سیاسی و 

های ر مضمون نظریهبا توجه به مضمون خنست از چها

-نابرابری جنسیتی در مورد اینکه زنان در موقعیت

-های نابرابری در جامعه در حال فعالیت هستند می
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گونه توان با توجه به این ارقام و این نتایج این

استنباط کرد که جایگاه اجتماعی زنان در مقایسه 

با مردان بسیار پایین است چرا که توجهی چه از 

ن و چه از جانب مردان به زنان و جانب خود زنا

 .شودورزش زنان منی

های نابرابری با توجه به مضمون سوم از نظریه

جنسیتی مبنی بر اینکه هیچ گونه الگوی تفوق 

طبیعی مهمی وجود ندارد که دو جنس را از هم 

نابرابري جنسي براي آن وجود دارد : متمایز سازد

مرتي براي كه زنان در مقایسه با مردان از قدرت ك

در حايل كه  یاز به حتقق نفس برخوردارند،نبرآوردن 

با توجه به نتایجی . هر دو در این نیاز سهیمند

توان یکی از دالیلی را که از این حتقیق برآمده می

-که به زنان و ورزش زنان کمرت از مردان توجه می

شود این گونه بیان کرد که زنان خود در راه 

کنند چرا که فقط از عمل می ترویج ورزش زنان ضعیف

مطلب توسط زنان نوشته شده و  1 ، مطلب     ن بی

این نشان دهنده توجه ضعیف زنان به امور 

شان است و تا زمانی که خود وارد عمل نشوند  ورزشی

افتد و با  هیچ تغییری از جانب مردان اتفاق منی

توجه به مضمون چهارم مبنی بر اینکه دگرگون کردن 

پذیر است باید گفت با توجه به نان امکانموقعیت ز

: که گفته(  11 )نتایج حتقیقات وینسنت و مهکاران

ای مربوط به با توجه به اینکه اکثریت پوشش رسانه

کم رو به کاهش ورزشکاران مرد است، این فاصله کم

توان امید آن را داشت که این در نتیجه می. رودمی

 .گذاردوضعیت روبه هببودی می

چنین این حتقیق درصد پاسخگویی به این سؤال مه

های ورزشی  است که چه میزان، این جمله به مؤلفه

مطلبی که جتزیه و      توجه کرده است؟ از بین 

ای و قهرمانی توجه به ورزش حرفه%   7/ حتلیل شد 

کرده و موضوعات و اخبارهای این حوزه را پوشش 

به ورزش  از مطالب مربوط%   /6و فقط . استداده

مطلبی که در  6 1تربیتی و مهگانی بود و از بین 
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% 4 /1ای و قهرمانی نوشته شده، مورد ورزش حرفه

از مطالب بر مسائل فنی تأکید دارد و مابقی که 

ای در این بین دارد به مسائل فنی توجهی سهم عمده

که این نتیجه نیز با نتیجه حتقیق . ندارد

%  72مبنی بر اینکه ( 44  )ابوالقامسی و مهکاران

پردازد ای میاز اخبار نشریات ورزشی به ورزش حرفه

مبنی بر ( 11  ) مهخوانی دارد و با نتایج قامسی

سهم % 17ای و قهرمانی بیش از اینکه ورزش حرفه

ی ورزشی را به خود اختصاص داده، هامطالب رزونامه

 .نیز مهخوانی دارد

ره کرد توان به آن اشااز نتایج دیگری که می

که به این نتیجه . های خمتلف استتوجه جمله به ورزش

از کل مطالب را %  67/ رسیدیم که ورزش فوتبال 

 به خود اختصاص داده که با نتایج بارفروش

( 44  ) و ابوالقامسی و مهکاران( 47  ، 4  )

 .مهخوانی دارد 

اهدافی که از مطالب گرفته شد به این صورت 

از کل مطالب، حتریک و %  7/27ایجاد آگاهی : بود

از کل مطالب %  2 /2و بررسی و حتلیل % 6 /4ختریب 

کیدی که مطالب بر مسائل أگرفت و ترا دربرمی

 %(.  4/ )اخالقی داشتند بسیار ناچیز بود

توان اینگونه نتیجه ها میبا توجه به یافته

گرفت که جمله باید به ورزش زنان بیش از این توجه 

که در شأن آهنا و عملکردشان است،  بکند و آنچه را

مهچنین به ورزش تربیتی و مهگانی . به منایش بگذارد

ای و قهرمانی و سالمت که از ارکان ورزش حرفه

د ترویج و %جامعه است بیش از این توجه کند و 

ترویج اخالق جوامنردانه و هپلوانی . تبلیغ آن برآید

د که تواند به هببود ورزش کشور کمک زیادی کنمی

جمله باید مسائل اخالقی را بیش از این ترویج کند 

و با . پردازی به دور باشدسازی و حاشهو از حاشیه

توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاداتی برای هببود جمله 

مهکاری بیشرتی با : از مجله اینکه. شودارائه می
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وقت خربنگاران و نویسندگان زن در جمله به صورت متام

ت و به صورت یک فراخوان عمومی باید وقو یا پاره

وجود داشته باشد، ایجاد یک خبش از جمله، خمصوص 

ورزش زنان و ورزشکاران زن ایران و جهان، مهراه 

هایی با هایی از آهنا، اجنام مصاحبه با عکس

آور زن ایرانی و نوشنت ورزشکاران مدال

هایی از آهنا، توجه بیشرت به ورزش  زندگینامه

-ای، که میگانی با ایجاد خبش جداگانهتربیتی و مه

های متولی در این امر خواست که توان از سازمان

برای پر کردن مطالب آن مهکاری کنند و جتلیل جمله 

های اخالق هفته در متامی رشته از ورزشکاران با
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