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  چكيده

كلي بررسي ميزان گرايش جنسيتي با توجه به مؤلفه هاي مديريت اخبار و گزارش هاي ورزش بانوان تحقيق حاضر با هدف 
روزنامة پرتيراژ ورزشي كشور در  5جامعة تحقيق . روش تحقيق از نوع تحليل محتوا بود. جام گرفتهاي ورزشي كشور ان در روزنامه

هاي كدگذاري بود كه  گيري برگه ابزار اندازه. خبر بررسي شدند 3269اي  گيري خوشه بود كه با استفاده از روش نمونه 1388سال 
براي آزمون . درصد به دست آمد 90تأييد كردند و پايايي آن حدود  روايي آن را تعدادي از متخصصان مديريت ورزش و ارتباطات

هاي مديريت خبر شامل تصويري بودن، محل درج خبر، به  در اين تحقيق  مؤلفه. هاي تحقيق، از آزمون اسكوير استفاده شد فرضيه
يرهاي تحقيق با توجه به سوگيري گيري، ارزشگذاري تيترها، مالي بودن و محتواي خبر بود، كه به عنوان متغ روز بودن، جهت

هاي  هاي مديريت اخبار در روزنامه هاي تحقيق مؤيد سهم اندك بانوان ورزشكار در هر يك از مؤلفه يافته. جنسيتي بررسي شدند
و  مبناي نظري اين تحقيق بر نظريات جامعه شناختي كالينز، چافتز. ورزشي مورد نظر اين تحقيق در مقايسه با مردان بود

تر و نيز باورهاي  اي را تصاحب منابع قدرت توسط جنس قوي ندوفر تكيه داشت كه علت عمدة سوگيري جنسيتي در هر جامعهگري
  .دانستند اجتماعي مي

 

  هاي كليديواژه

  .سوگيري جنسيتي، روزنامه هاي ورزشي، اخبار ورزشي، مديريت خبر
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  مقدمه

ازاين رو به . يد به اندازة يك صفحة روزنامه هم نباشدتمام اخبار يك بخش خبري راديويي يا تلويزيوني، شا
دليل كوتاهي، سرعت بيان گويندگان و تغيير تصاوير، احتماالً آن طور كه بايد و شايد در ذهن شنوندگان و 

در صورتي كه روزنامه ها در صفحات متعدد خود مي توانند صدها خبر مختلف درج . بينندگان، نقش نمي بندد
ابر اخبار كوتاه راديويي و تلويزيوني، مطلب را ارائه دهند و آن طور كه منابع علمي و تحقيقاتي كنند و چند بر

  ). 15(نشان داده اند، مي توانند توجه افراد را بيش از راديو و تلويزيون به خود جلب كنند 

دارند، مي توانند جوانب  ها با استفاده از زمان كافي كه در مرحلة تهيه  و انتشار در اختيار در مجموع روزنامه
در بين . هاي خبري را با استفاده از اطالعات آرشيوي تحليل و تفسير كنند مختلف وقايع را بررسي و نارسايي

هاي گروهي، مطبوعات به عنوان عاملي اثرگذار بر فرهنگ جامعه اهميت خاصي دارد، زيرا ماندرگارتر است  رسانه
  ). 15(ها نسبتاً طوالني براي افراد وجود دارد  ها تا مدتو از طرفي امكان دسترسي مجدد به آن

اين مطلب محتواي اصلي . هاي كليدي نويسندة ورزشي است توصيف رويدادهاي ورزشي يكي از مهارت
ها،  گزارش رويدادها، بيشتر از هر مطلب ديگري فضاي بخش ورزشي روزنامه. دهند صفحات ورزشي را تشكيل مي

تر ممكن  ها رويدادهاي روز را گزارش مي كنند، اما اتفاقات مهم اغلب رسانه. شغال مي كندراديو وتلويزيون را ا
ها دربارة  روزنامه نگاران ممكن است هفته ها يا ماه. است براي مدتي طوالني تر در روزنامه ها درج شود

ها  رسانه. دهد تشكيل ميدر چنين مواردي، خود رويداد تنها بخشي از يك زنجيره را . رويدادهاي بزرگ بنويسند
  در چنين مواردي مطالب به چند دسته تقسيم . نويسند پيش از آغاز و پس از پايان رويداد در مورد آن مي

هاي پس از  مطالب مقدماتي، پيش بازي، نسخة در جريان، گزارش بررسي در طول رويداد، گزارش. شوند مي
  . رويداد و بررسي رويداد

خبر، سنگ بنا و اساس . ترين وظايف مطبوعات ورزشي است نشر اخبار نيز از مهم عالوه بر گزارش رويداد،
بنابر تعريف، خبر روايت يا برداشتي عيني از واقعيت هاست كه داراي يك يا ). 5(همه نوع روزنامه نگاري است 

  ). 11( چند ارزش خبري است و احتماالً تحت تأثير عوامل درون سازماني و برون سازماني شكل مي گيرد
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گزارش هاي تفصيلي است كه يك سوژه . نوع ديگري از مطالب كه روزنامه هاي ورزشي با آن سر و كار دارند
از آنجا كه گزارش شكلي از خبر و نوشتار در رسانه هاي مكتوب به ). 5(يا يك فرد را عميق تر بررسي مي كنند 

در اين صورت تعريف گزارش چنين . تعميم باشدشمار مي رود، ناچار بايد تعريف خبر نيز در مورد آن قابل 
گزارش، روايت يا برداشت خبرنگار از فراگرد ميان دو سوي ارتباط، به منظور دستيابي به واقعيتي : خواهد بود 

است كه داراي يك يا چند ارزش خبري باشد، اين روايت ضمن آنكه تحت تأثير ويژگي هاي دوسوية فرادگرد 
  ).16(از عوامل درون سازماني و برون سازماني تأثير مي پذيرد  ارتباطي است، احتماالً

است كه شامل موضوعات  »پيام سازي، رسانه نگاري، رويداد شناسي و روايت كردن«مديريت خبر، مديريت 
بسياري از جمله مديريت سوژه، مديريت تيتر، مديريت عكس، مديريت چينش خبر، مديريت فرم خبر، مديريت 

ديريت شناسايي داده ها در خبر، مديريت توليد اطالعات، مديريت خبرباني يا دروازه باني خبر، محتواي خبر، م
مديريت پالتو، مديريت نريشن، مديريت گفت و گو، مديريت ارائة محرك، مديريت برقراري ارتباط با مخاطب، و 

براي مثال . طلوبيت خبر مؤثر باشدتواند در جذابيت و م در مديريت خبر توجه به نكات و اصولي مي). 16(است ... 
يك خبر مهم و هيجان آور را بايد با حروف درشت يعني به شكل . دارداندازة حروف و كلمات اهميت بسياري 

اهميت خبر، اندازة . تيتر بزرگ چاپ كرد، در حالي كه خبرهاي كم اهميت را نبايد با حروف درشت چاپ كرد
  ). 19(سازد  ، شكل حروف را مشخص ميحروف را تعيين مي كند و كاراكتر خبر

هاي جمعي با اولويت دادن به برخي موضوعات و  سازي فراگردي است كه از طريق آن رسانه برجسته
ها اهميت موضوعات را در يك دورة زماني معين  اولويت. رويدادها، آن را براي مخاطبان خود مهم جلوه مي دهند

موضوع زماني به عنوان يك مسئله اجتماعي و حساس در جامعه بدل  از اين رو يك. دهند افزايش يا كاهش مي
  ). 3(گيرد  شود يا در اولويت قرار مي شود كه آن موضوع از طريق رسانه ها برجسته مي مي

هاي ورزشي،  يكي از عوامل مهم در معرفي چهرة ورزش بانوان در جهان و نيز جذب زنان جامعه به فعاليت
تحقيقات بسياري در كشورهاي جهان بر نحوة انعكاس زنان ورزشكار در . رزشكار استانعكاس مطبوعاتي زنان و

در انعكاس محتواي مطبوعات انجام گرفته است كه قريب به اتفاق آنها گوياي سوگيري جنسيتي به نفع مردان 
  . ده استها در مطبوعات به نفع مردان بو محتواي مطبوعاتي است، به عبارتي ديگر مديريت اخبار و گزارش
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در تحقيقي بر پوشش خبري و امور مربوط به زنان در رسانه ها در هفتاد ) 2000(انجمن زنان روزنامه نگار 
درصد از  10درصد رسانه هاي جهان به زنان اشاره شده است و تنها  18كشور جهان به اين نتيجه رسيد كه تنها 

نشان ) 2002( 2و همچنين پدرسون 1و كليتون تحقيقات هريس. پوشش خبري رسانه ها به زنان اختصاص دارد
با وجود رشد ورزش بانوان در . داد كه حضور بانوان در محتواي مطبوعات ورزشي نسبت به مردان ناچيز است

درصد پوشش خبري رسانه ها مختص  10نشان داد كه فقط ) 2002( 3سطح ورزش نخبگان، تحقيقات برنشتاين
در تحليل محتواي تعدادي از نشريات ورزشي و ارتباط آن با ميزان ) 2002( 4فينك و كينسكي. ورزش زنان است

فروش نشريات متوجه شدند كه فرايند چاپ اخبار ورزش زنان بيشتر به فروش روزنامه ها كمك مي كند، اما به 
ة در زمين) 2003(و همكاران  5تحقيقات ايمولد. هر حال، تعداد اخبار چاپ شده از مردان بيشتر بوده است

يعني ژيمناستيك، شنا و  6روزنامه هاي ورزشي آمريكا، كانادا و انگليس نشان داد كه ورزش هاي مناسب جنس
تنيس بيش از رشته هاي نامناسب جنس مثل واليبال، فوتبال، هاكي و سافتبال انعكاس تصويري داشتند و حتي 

ميانگين عكس در صفحات اول و  تعداد عكس هاي اين گروه به دليل جذابيت هاي جنسي آن بيش از تعداد
نشان داد  2004نشريه در سال  16گزارش بخش ورزشي از  2100تحقيق بر روي . ديگر صفحات ارائه شده بود

گزارش ها مورد توجه ) درصد براي مردان 35در مقابل (درصد  5كه زنان ورزشكار رشته هاي انفرادي فقط در 
از اين گزارش ها را ) درصد براي مردان 36در مقابل (درصد  3فقط  قرار دارند و زنان ورزشكار رشته هاي تيمي

 2000نشان داد كه در خالل بازي هاي المپيك ) 2005( 7نتايج بررسي كاپرانيكا. به خود اختصاص داده بودند
درصد عكس هاي چاپ شده در نشريات كشورهاي بلژيك، فرانسه،  38درصد مقاالت و  3/29در سيدني فقط 

درصد كل  4/42در تحقيقي متوجه شد كه ) 2005(اتحادية ورزش آماتور . ايتاليا به زنان تعلق داشت دانمارك و
درصد كل اخبار ورزش زنان  16بعدي به دو و ميداني با  هگزارش هاي ورزشي زنان به رشتة تنيس و در مرتب

ورزشي آن در سال هاي  درصد گزارش هاي 2نشان داد كه فقط ) 2006(تحقيق ايي اس پي ان . اختصاص دارد
درصد گزارش هايشان به زنان اختصاص  3به زنان تعلق دارد و همچنين فاكس اسپورتس فقط  2004و  1999

                                                           
1 - Harris & Clayton 
2 - Pederson 
3 - Bernstein 
4 - Fink & Kensicki 
5 - Imwold 
6 - Sport Appropriate 
7 - Capranica 
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در بررسي سه روزنامة مهم آمريكا پي برد كه زنان ورزشكار در قالب چهار مفهوم به نمايش ) 2007(نايسلي . دارد
اين تحقيق نشان  همچنين نتايج. ر و خواهر بودن و شهرتضعف فكري، مرجع مردان، ماد: گذاشته مي شوند 

 در واقع آنچه در اين روزنامه. هاي گروهي هاي انفرادي زنان توجه دارند تا ورزش ها بيشتر به ورزش داد كه رسانه
اي و بر حسب مقاصد معيني  شود، براساس قالب هاي رسانه ها در مورد زنان ورزشكار يا ورزش زنان ارائه مي

نشان داد كه از سال ) 2008(نتايج پژوهشي . هاي سنتي حفظ كند كه در آن تمايل دارد زن را در چارچوب است
موضوع چاپ شده در اسپورت ايلوستريتد به زنان اختصاص داشته  676از ) درصد 2/5(مورد  38فقط  1997
هاي  فصيلي در مورد جنبههاي ت به زنان در قسمتي از گزارش) درصد 6/15(مورد  6مورد،  38از اين . است

 6/31(مورد از آن  12پرداخته شده و ) طرفداران و دانشگاه هاي خوب ورزشقيمت بليت، (مختلف ورزش 
 285نتايج بررسي ). 31(از زنان براي تبليغ كاالهاي ورزشي مانند مايوهاي شنا استفاده شده است ) درصد

درصد سردبيران با اين عبارت موافقند كه زنان به طور  25نشان داد كه حدود  2009روزنامه در آمريكا در سال 
حتي حدود نيمي از سردبيران اعتقاد . هاي ورزشكاري كمتري برخوردارند طبيعي در مقايسه با مردان از ويژگي
نشان داد كه محتواي اخبار رسانه ها عاليق و قابليت هاي ) 2010( 1ليسك. دارند كه ورزش مختص مردان است

زن را به حاشيه برده است و در مقابل نشريات و سايت هاي ورزشي بانوان با نگرش برتري جنسيتي ورزشكاران 
نشان دادند كه در نشريات و ) 2010( 2همچنين گرين وود و همكاران . به موضوع زنان ورزشكار پرداخته اند

فقيت ها و قابليت هاي زنان از تلويزيون استراليا به مردان بيش از زنان پرداخته مي شود و ميزان تمركز بر مو
دستيابي به موفقيت در مسابقات، قرار گرفتن عكس و خبر آنها بر جلد نشريات است، درحالي كه مردان بدون 

در مطالعة ) 2011( 3ونبرگ. توجه به نتيجة مسابقات خود همواره تمايل دارند كه بر جلد نشريات قرار گيرند
سوئيس متوجه شد كه با وجود شهرت سوئيس در زمينة رعايت  2011تا  1967خود در زمينة نشريات سال 

تساوي حقوق زنان  و مردان، نشريات اين كشور نشان دهندة عدم رعايت تساوي جنسيتي در محتواي ورزشي 
نتيجة تحقيق . اين عدم تساوي همان طور كه در ديگر تحقيقات نشان داده شده به نفع مردان است. آنهاست

كه هر چند با گذشت زمان نشريات بيشتر از قبل به زنان توجه مي كنند، اما تمركز آنها بر  ونبرگ نشان داد

                                                           
1 - Lisec 
2 - Greenwood 
3 - Wanneberg 
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جاذبه هاي جنسي زنان ورزشكار بيش از توانايي و مهارت هاي ورزشي آنهاست و در واقع از اين امر به عنوان 
  . امتيازي براي ارتقاي درآمدهاي تجاري و توسعة بازاريابي خود بهره مي گيرند

. حقيقات انجام گرفته در كشورمان مؤيد پوشش خبري ضعيف زنان در رسانه ها و به ويژه مطبوعات استت
به تحليل محتواي مطالب و اخبار ورزشي روزنامه هاي ابرار، ايران، اطالعات، ) 1380(در همين راستا، افچنگي 

به دست آمده نشان داد كه بين پرداخته و نتايج  1379و  1374هاي  كيهان و همشهري، در دورة زماني سال
تفاوت معناداري وجود  1374و  1379توجه به ورزش زنان و مردان در روزنامه هاي مورد بررسي در سال هاي 

ها مورد بررسي را  درصد اخبار و مطالب ورزشي روزنامه 7/3ورزش زنان تنها  1374دارد، به طوري كه در سال 
هاي مورد بررسي  مورد توجه روزنامه 1374ورزش زنان كمتر از سال  1379داد، درحالي كه در سال  تشكيل مي

درصد از مطالب ورزشي  3/96درصد به خود اختصاص داد، در كل  2/2تنها  1379در سال . قرار گرفته است
  . مربوط به مردان بود

د كه در واقع شو ها مبادرت به چاپ عكس روي جلد مي نشان داد كه در بسياري از روزنامه) 1380(بارفروش 
ها و محتواي مجالت مربوط وجود ندارد و روي جلد از عكس بانوان استفاده نشده و در داخل  ارتباطي بين عكس

در زمينة وضعيت ) 1384(در تحقيق كاشف . نشريه از عكس بانوان ورزشكار به تعداد كمي استفاده مي شود
ل بانوان از ورش بررسي مي شود، مشخص شد ورزش در كشور كه در بخشي از آن نقش رسانه ها در استقبا

تبليغاتي كه در مورد آثار مفيد ورزش كردن از طريق رسانه هاي جمعي شده است، هنوز نتوانسته اطمينان الزم 
در پژوهش خود در زمينة نيازسنجي ) 1386(اتقيا . ورزش بانوان بدهدرا به بسياري از خانواده در خصوص لزوم 

همگاني نشان داد كه يكي از راهكارهاي توسعة ورزش بانوان ارائة تبليغات از طريق رسانه بانوان در مورد ورزش 
ها، به ويژه صدا و سيما، در زمينة گسترش فعاليت هاي ورزشي در بين مردم، با هدف فرهنگ سازي و اعالم 

مهدويان و . مي شودبرنامه هاي تفريحي ورزشي است كه از طرف نهادهاي مختلف در مكان هاي گوناگون برگزار 
وضع موجود و مطلوب نقش رسانه هاي گروهي را در ورزش بانوان مقايسه كردند و به اين ) 1387(احمدي 

زنان تا اندازة زيادي از صحنة وزرش غايبند و با . نتيجه رسيدند كه رسانه مي تواند پلة ترقي ورزش زنان باشد
اين مسئله . ي كه درباره شان مي خوانيم و مي شنويم، مي بينيماين گونه برخورد با آنان، زنان را به همان صورت

موجب كوچك شمردن آنها و تالش هاي ورزشي شان مي شود و به اين ترتيب، رسانه ها درگيري زنان در ورزش 
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نتايج تحقيق ايشان نشان داد كه در رسانه ها نقش بسيار مهمي در فعال تر كردن ورزش . را به حاشيه مي كشند
نتايج تحقيق ابوالقاسمي، مسعودي و صديقي . ي، تربيتي، قهرماني و حرفه اي ورزش بانوان بر عهده دارندهمگان

 94در مورد تحليل محتواي روزنامه هاي ورزشي نشان داد كه از بين تيترهاي روزنامه هاي ورزشي ) 1388(
جنسيت در اخبار . بانوان تعلق داشته استدرصد به اخبار  4درصد تيترها اخبار آقايان را ارزيابي كرده و كمتر از 

قاسمي . اولويت مردانه بوده و زنان همچنان سهم ناچيزي از اختبار را تشكيل داده اندروزنامه هاي ورزشي 
تحقيق در زمينة تحليل محتواي روزنامه هاي ورزشي به نتايج مشابهي دست يافت و نشان داد كه سهم ) 1388(

نيز در تحليل محتواي ) 1389(بارفروش . رزشي در مقايسه با مردان بسيار اندك استبانوان از محتواي نشريات و
درصد  1درصد مطالب مربوط به ورزش آقايان بوده و كمتر از  97مطبوعات ورزشي كشور نشان داد كه بيش از 

  . حجم مطالب به ورزش بانوان اختصاص يافته است

ي به چارچوب نظري تحقيق وابسته است كه عبارت است از استفاده از نتايج تحقيقات مختلف در هر پژوهش
اين . مجموع گزاره هايي كه به لحاظ نظري قادر به تبيين يا طبقه بندي متغير وابسته يا اصلي تحقيق باشند

از آنجا كه ). 9(گزاره هاي ممكن است از نظرية خاصي گرفته شده باشند يا تلفيقي از نظريات مختلف باشند 
انه اي به عنوان پديده هاي اجتماعي مورد تأكيد جامعه شناسان است، ازاين رو تبيين اين قالب ها قالب هاي رس

موضع سوگيري جنسيتي در ابعاد مختلف حيات هر . با توجه به نگرش هاي جامعه شناختي اهميت بسياري دارد
ليل نظريات مختلفي در جامعه اي در رشد و توسعة آن جامعه از ارزش بسياري برخوردار است و به همين د

تبيين علل و داليل سوگيري جنسيتي در جوامع از طرف انديشمندان ارائه شده است كه در اين تحقيق نيز به 
  . از آنها اشاره مي شود تا به اين ترتيب بتوان در تشريح دستاوردهاي اين پژوهش از آنها بهره گرفتبرخي 

پيده دم تاريخ تا كنون همراه بشريت بوده و هر زمان و در نابرابري جنسيتي مقوله اي است كه از آغاز س
برابري و نابرابري . شرايط و فرهنگ هاي مختلف به گونه اي مطابق با آن شرايط و فرهنگ جلوه كرده است

  ). 1376ايوت، پامال، (جنسيتي از جامعه اي به جامعة ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است 

شد، نظريه هاي جامعه شناختي بسياري در تبيين علت سوگيري هاي جنسيتي در همان طور كه ذكر 
اشاره كرد كه معتقد است استفاده از ) 1975(از متفكران اين دسته مي توان به رندال كالينز . جامعه وجود دارد

يه را در دست ابزار قوة قهر) نرينه(وقتي يك جنس . نيروي فيزيكي و منابع مالي و نمادين بسيار اهميت دارد
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داشته باشد، مي تواند اين قدرت را براي اعمال سلطه در برخوردهاي جنسيتي به كار برد  نظام نابرابري 
جان چافتز . بنابراين جنس ضعيف بايد راهبردهايي را براي كاهش اين قدرت به كار گيرد. جنسيتي را ايجاد كند

ظريه هاي حفظ و بازتوليد نظام جنسيتي با هم در متفكر جامعه شناس ديگري است كه معتقد است ن) 1990(
نيروي قهري و سركوب كننده و نيروهايي كه نتيجة : ارتباطند و دو نيرو را عامل نابرابري جنسيتي مي داند 

به طور خالصه، هر دو اين متفكران بر اين نكته تكيه ). 1384زنجاني زاده، (فعاليت هاي اختياري افراد است 
دست مردان موجب مي شود تا قدرت آنان در جوامع برتر از قدرت زنان تيار بودن منابع قدرت در دارند كه در اخ

  . شود و به همين دليل زنان به عنوان جنس ضعيف تحت تسلط افكار مردانه قرار مي گيرند

بر تمام بيان مي كند كه باورهاي جنسيتي بسيار قدرتمند، فراگير و مؤثر ) 1987(در همين راستا، گريندوفر 
والدين، معلمان، رسانه هاي . ابعاد زندگي هستند و باورها و رفتارهاي جنسيتي حتي در كودكي هم آشكار است

. گروهي و جامعه پذير كننده هاي ديگر، باورهاي جنسيتي را به طور مستقيم و غيرمستقيم منتقل مي كنند
سيستم . ماعي و جانبداري جنسيتي تأثير داردباورهاي جنسيتي بر فرايندهاي اجتماعي، به ويژه ارزيابي اجت

باورهاي جنسيتي در ورزش و فعاليت فيزيكي نفوذ مي كند و فعاليت هاي ورزشي با تفكرات قالبي جنسيتي و 
  ). 16(باورهاي جنسيتي مرتبط است 

يريت مديريت خبر بر حسب نوع تفكر و سوگيري ذهني ارباب رسانه اعمال مي شود و به تبع آن به نحوة مد
يكي از موضوعات سوگيري شده در رسانه . اخبار در سانه ها در ايجاد سوگيري ذهني مخاطبان آن مؤثر است

هاي جهان، نگاه جنسيتي به نشر اخبار است و اين مسئله در جوانب مختلف زندگي مردان و زنان نمود يافته و 
  . شدت آن در ورزش بيش از ديگر حوزه هاست

، تصويري )به روز بودن، جهت گيري، نوع تيتر، جنبه هاي مالي خبر، مساحت خبر(محتوا و محل درج خبر 
صاحب (و ويژگي هاي خبرپردازان ) دوري و نزديكي خبر، رنگ عكس، نوع پوشش، محل درجه عكس(بودن خبر 

ايي است متغيرهاي اصلي و خرده متغيره) امتياز روزنامه، نوع امتياز، جنسيت خبرنگاران، جنسيت صاحبان امتياز
تحقيق . كه در مديريت خبر مورد توجه هستند و در اين تحقيق به عنوان متغيرهاي پژوهش استفاده مي شوند

حاضر با هدف كلي بررسي ميزان گرايش جنسيتي با توجه به مؤلفه هاي مديريت اخبار و گزارش هاي ورزش 
  : داف ويژه اي اين تحقيق عبارت بودند از بانوان در روزنامه هاي ورزشي كثيراالنتشار كشور انجام گرفت و اه
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 رسي ميزان رب  بررسي ميزان سوگيري جنسيتي در مؤلفة تصويري بودن اخبار مطبوعات ورزشي؛
يري گبررسي ميزان سو سوگيري جنسيتي در محل درج و محتواي اخبار مطبوعات ورزشي؛

  .جنسيتي در نشر اخبار با توجه به ويژگي هاي خبرپردازان

  : برخي از واژه ها مفاهيم خاصي دارند كه عبارتند ازحقيق در اين ت

خبرنويسان و : اند كه در اين تحقيق عبارتند از  تمامي افرادي كه در خلق و درج خبر مؤثر بوده: خبرپردازان
 روزنامه هايي كه محور اصلي مطالب موجود در آنها بر ورزش و: هاي ورزشي  روزنامه ها؛ صاحبان امتياز روزنامه

به معناي تمايل در ارائة محتواي روزنامه ها به نفع يكي از دو : سوگيري جنسيتي  جوانب مختلف آن تمركز دارد؛
  . فرد يا افرادي كه خبر در مورد آنها نوشته شده است: سوژة خبر  جنس زن يا مرد؛

  

  روش تحقيق 

انجام گرفت و داده هاي جمع  در اين تحقيق از روش تحليل محتوا استفاده شد كه به صورت كتابخانه اي
استفاده شد و با  SPSSآوري شده در اين تحقيق كدگذاري شد و سپس براي تحليل داده ها از نرم افزار 

استفاده از آمار توصيفي به بررسي شاخص هاي گرايش به مركز پرداخته شد و با استفاده از آمار استنباطي براي 
  . سكوير استفاده شدتجزيه و تحليل داده ها از آزمون كاي ا

خبر ورزشي، ابرار ورزشي، ايران ورزشي، نود ( 1388روزنامة پرتيراژ سال  5جامعة اين تحقيق عبارت بود از 
اي از هر چهار فصل سال، يك ماه به طور تصادفي انتخاب شد و  گيري خوشه كه با استفاده از روش نمونه) و گل

 40 هبه طور تصادفي انتخاب شد كه در مجموع جمع شمارة روزناماز هر ماه يك هفته و از هر هفته دو شماره 
ها كل خبرها مورد تحليل محتوا قرار  خبر بود و به جز پيام هاي تبليغاتي در روزنامه 3269شماره و شامل 

  . گرفت

گذاري و پرسشنامة معكوس بود كه توسط محقق برحسب متغيرهاي دابزار جمع آوري اطالعات برگه هاي ك
در يك پروتكل تحليل محتوا، اطالعات موجود در هر . آماده شد و داده هاي تحقيق در داخل آن ثبت شدتحقيق 

براي جمع آوري داده ها بايد . واحد تحقيق بايد به شكل روشن و غيرمبهم به برگة كدگذاري منتقل شود
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عمل مشابه پرسشنامه در تحقيق اين دستورال. ها تهيه شود ها و زيرمقوله دستورالعمل كدگذاري شامل تمام مقوله
ها با كدهاي مربوط مشخص  ها و پاسخ ها، مقوله ها و زيرمقوله به جاي پرسشنامه و طرح سؤال. پيمايشي است

به طور معمول در تحقيقات . ها براي انجام محاسبات و تحليل وارد كاميپوتر مي شوند سپس داده. شوند مي
مورد نظر خود، از پرسشنامه استفاده مي كند كه در آن افراد جامعة  پيمايشي، پژوهشگر براي تحليل متغيرهاي

اما در تحليل محتوا درست برعكس است، به همين . مورد نظر به پرسش هاي پرسشنامه پاسخ هايي مي دهند
نيز مي نامند، پرسشنامه نامعلوم ) Qvestionnire-Inveyse(دليل اين فن را گاهي فن پرسشنامة معكوس 

هايي است كه پيشاپيش طي خبرها، مقاله ها،  به طور تلويحي يافتن اين پرسشنامه براساس پاسخ است و هدف
هاي كدگذاري توسط تعدادي از متخصصان رشتة مديريت  در اين تحقيق روايي برگه. داده مي شود.. ها و  داستان

  . به دست آمد 90/0ورزش و ارتباطات تأييد شد، همچنين پايايي ابزار حدود 

  

  هاي تحقيق  تايج و يافتهن

هاي نمونه نشان  توزيع فراواني تعداد مطالب مورد بررسي براساس تفكيك جنس موضوع خبر در روزنامه
  .درصد به هر دو متعلق بود 4/1درصد به مردان و  4/93درصد خبرها متعلق به زنان،  2/5دادكه 

نين خرده متغيرهاي اين مؤلفه نشان داد نتايج مربوط به تصويري بودن محتواي اخبار و گزارش ها و همچ
بود و مقدار آمارة كاي اسكوئر ) 6/26(بيش از خبرهاي تصويري زنان ) 9/38(كه تعداد خبرهاي تصويري مردان 

همچنين محاسبان . گوياي وجود تفاوت معني داري در ارائة تصويري اخبار بين ورزش مردان و زنان بود 33/23
مربوط به مردان با تصاوير رنگي و بيشتر خبرهاي مربوط به زنان داراي تصاوير سايه  نشان داد كه بيشتر خبرهاي
نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در رنگ تصاوير بين ورزش مردان و زنان ) 84/14(و سفيد بود و نتايج آزمون 

از مردان بود و نتايج دوري و نزديكي تصاوير نيز بررسي و مشخص شد كه تعداد تصاوير نزديك زنان كمتر . بود
. نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در فاصلة تصاوير خبري مردان و زنان بود) 49/30(آزمون كاي اسكوئر 

نتايج . محاسبات نشان داد كه در نوع پوشش سوژه ها در تصاوير بين زنان و مردان تفاوت معني دار وجود دارد
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نتيجة آزمون . به مردان در صفحة اول بيشتر از اخبار زنان بودنشان داد كه ميزان درج اخبار تصويري مربوط 
  . مبين وجود تفاوت معني دار در محل درج خبر تصويري بين مردان و زنان بود) 66/20(كاي اسكوئر 

  
  سوگيري جنسيتي و متغيرهاي مربوط به تصويري بودن اخبار و گزارش ها – 1شكل 

ي اخبار و خرده متغيرهاي مربوط نشان داد كه اخبار مربوط به مردان نتايج مربوط به مؤلفة محل درج و محتوا
) 6/0(ولي اخبار ورزش زنان . بيشتر در صفحة اول روزنامه كه ارزش خبري زيادي دارد، درج شده بود) 7/10(

 نشان دهندة) 66/20(نتايج آزمون كاي اسكوئر . بيشتر در صفحات داخلي كه ارزش كمتري دارند، درج شده بود
محاسبات نشان داد كه ميزان به روز بودن . وجود تفاوت معني دار در محل درج اخبار دو جنس زن و مرد بود

نشان دهندة وجود تفاوت معني دار در ميزان ) 34/33(نتايج آزمون كاي اسكوئر . اخبار مردان بيشتر از زنان بود
بود و ) 9/17(بيش از مردان ) 1/54(خبار زنان جهت گيري مثبت ا. به روز بودن اخبار در دو جنس زن و مرد بود

نشان دهندة ) 80/165(نتايج آزمون كاي اسكوئر . برعكس ميزان اخبار منفي در ورزش مردان بيشتر از زنان بود
اخبار مربوط به ورزش مردان با . وجود تفاوت معني دار در ميزان جهت گيري اخبار در دو جنس زن و مرد بود

. يين كه در صفحة اول روزنامه ها درج شده بود، به طور چشمگيري بيشتر از اخبار بانوان بوددو ارزش باال و پا
اخبار بانوان با ارزشگذاري باال در صفحة اول روزنامه درج نشده بودند و فقط يك خبر با ارزشگذاري كم در 

ت معني دار در ميزان انتشار نشان دهندة وجود تفاو) 08/10(نتايج آزمون كاي اسكوئر . صفحة اول درج شده بود
تمام اخبار مالي روزنامه هاي مورد بررسي به مردان . اخبار در صفحة اول روزنامه در دو جنس زن و مرد بود
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نتايج آزمون كاي اسكوئر . اختصاص داشت و هيچ خبري در مورد موضوعات مالي در مورد زنان درج نشده بود
  . ر در جنبه هاي مالي اخبار در دو جنس زن و مرد بودنشان دهندة وجود تفاوت معني دا) 44/40(

  

  
  درصد فراواني متغيرهاي محل درج و محتواي اخبار بر حسب تفكيك جنس  – 2شكل 

بررسي متغير محتواي خبر نشان دادكه بيشترين اخبار مربوط به تشويق ها، رقابت هاي داخلي و گزارش 
نتايج . تحليلي و اخبار رقبت هاي خارجي به مردان تعلق داشت –هاي خبري به زنان و بيشترين اخبار انتقادي 

بيانگر وجود تفاوت معني دار در محتواي اخبار ورزشي در دو جنس زن و مرد ) 118/101(آزمون كاي اسكوئر 
بررسي معني دار تفاوت مساحت اخبار دردو جنس زن و مرد با استفاده از آزمون تحليل واريانس يك طرفه . بود

، )513/182( Fبود و مقدار ) 4873/3(كمتر از مردان ) 8049/2(داد كه ميانگين مساحت اخبار زنان نشان 
  . حاكي از وجود تفاوت معني دار در محتواي اخبار ورزشي بانوان و آقايان بود
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  اي اسكوئر براي هر يك از خرده متغيرهاي محل درج و محتواي اخباره نتايج آزمون -1جدول 
صويري ت  كاي اسكوئر

  بودن
محل 
  درج

روز  به
  بودن

ارزشگذاري   گيري جهت
  تيترها

مالي 
  بودن

محتواي 
  خبر

  118/101  44/40  08/10  80/165  34/33  66/20  23/33  مقدار آمارة آزمون
  8  3  2  4  2  2  2  درجة آزادي

  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  00/0  داري سطح معني

05/0  =P 

  حليل واريانس يك طرفه متغير مساحت خبرفراواني و نتايج ت – 2جدول 
  سطح معني داري Fمقدار  انحراف استاندارد ميانگين فراواني جنس نويسنده  

  مساحت

  42379/1  8049/2  123  زن

  88259/0  4873/3  353  مرد  00/0  513/182
  04924/1  3709/2  2793  نامشخص
  10593/1  5078/2  3269  جمع

  

ويژگي هاي خبرپردازان و همچنين خرده متغيرهاي مربوط نشان داد كه در بين  مؤلفةمحاسبات در زمينة 
ها ابرار بيشترين ميزان گرايش جنسيتي و روزنامة نود كمترين ميزان گرايش جنسيتي را داشته است و  روزنامه

مقدار .وددرصد مربوط به هر دو جنس ب 4/1درصد مربوط به مردان و  4/93درصد خبرها مربوط به زنان و  2/5
داري نشان دهندة وجود تفاوت  درجة آزادي بود كه با توجه به مقدار سطح معني 8با  94/115آمارة آزمون برابر 

نتايج نشان . هاي مورد نظر تحقيق بود دار بين ميزان مطالب را ارائه شدة مردان و زنان در هر يك از روزنامه معني
درصد خبرهاي زنان در  2/8ي گرايش هاي جنسيتي داشتند و هاي دولتي و چه غيردولت داد كه چه روزنامه

درصد خبرهاي مردان در  21درصد خبرهاي زنان در روزنامه هاي غيردولتي بود و  8/91هاي دولتي و  روزنامه
محاسبات انجام گرفته نشان داد كه مقدار آمارة . درصد در روزنامه هاي غيردولتي بود 79هاي دولتي و  روزنامه
داري بين اخبار و مطالب ارائه شده در  درجة آزادي بود كه با توجه به مقدار سطح معني 2با  18/23رابر آزمون ب

  . داري وجود داشت بين زنان و مردان با توجه به نوع امتياز روزنامه تفاوت معني
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مه هاي درصد فراواني مطالب ارائه شده بر حسب جنس نويسندة خبر و سوگيري جنسيتي در روزنا -3شكل 

  مورد نظر
نتايج حاصل نشان داد كه زنان به جمع آوري خبر در مورد مردان نيز مي پردازند و نويسندگان زن حدود 

 3/11درصد خبر زنان و  6/0درصد خبر مردان را نوشته اند و نويسندگان مرد حدود  9/3درصد خبر زنان و  9/2
نتايج نشان . درصد خبر مردان نامشخص بوده اند 8/84درصد خبر زنان و  96درصد خبر مردان را نوشته اند و 
درجة آزادي بود كه با توجه به سطح معني داري بين ميزان ارائة  4با  69/22داد كه مقدار آمارة آزمون برابر 

  . اخبار مطالب ورزشي مردان و زنان با توجه به جنس نويسندة خبر تفاوت معني داري وجود داشت

دست اندركاران ورزش بانوان . هم در مردان بيشتر به ورزشكاران اختصاص داشت سوژة خبر هم در زنان و
به طور چشمگيري در مقايسه با مردان، كمتر مورد توجه روزنامه ) 5/3(و مربيان و داوران ) 5/5(اعم از مسئوالن 

كه گوياي اين مطلب بود درجة آزادي بود  8با  16/759نتايج نشان داد كه مقدار آمارة آزمون برابر . ها بوده اند
  . كه بين ميزان ارائة مطالب ورزشي زنان و مردان با توجه به سوژة خبر تفاوت معني داري وجود دارد
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  فراواني مطالب ارائه شده بر حسب سوژة خبر و سوگيري جنسيتي در روزنامه هاي نمونه – 4شكل 

  

  گيري  بحث و نتيجه

هاي ورزشي  ههاي روزنام ي جنسيتي در مديريت اخبار و گزارشنتايج تحقيق حاضر به وضوح وجود سوگير
نتايج اين پژوهش نشان داد كه تفاوت اخبار بر حسب سوگيري جنسيتي در متغيرهاي . دهد كشور را نشان مي

نتايج نشان مي دهد كه انبوه اخبار مربوط به ورزش مردان در . دار است تحقيق و همچنين خرده متغيرها معني
چافتز نظريه پردازان مشهور  آن طور كه كالينز و. قلت اخبار ورزش زنان امري مديريت شده است مقايسه با

شناسي مطرح مي كنند، در اختيار داشتن منابع قدرت در جامعه از طرف يكي از دو جنس زن و مرد  جامعه
ذ قدرت برتر او موجب برتري قدرت او بر جنس مخالف شده و موجب مي شود تا جنس مخالف تحت سلطه و نفو

اي سطوح باالي مديريت در اختيار مردان باشد، زنان تحت سلطة اين قدرت برتر  به طوري كه در جامعه. در آيد
هايي موجب شود  گويد، اگر دولت با ايجاد تمهيدات و كاربرد رويه طور كه كالينز مي قرار خواهند گرفت، اما همان

يت جامعه قرار گيرند، از شدت اعمال يكطرفة قدرت بر جنس ضعيف كه زنان نيز بتوانند در سطوح باالي مدير
در حال حاضر در جامعة ما با اينكه اخيراً شاهد حضور بانوان در سطوح باالي مديريت كشور . شود كاسته مي

  هستيم، ولي همچنان تعداد مردان در سطوح مذكور بيشتر از زنان است و شايد آن طور كه كالينز و چافتز 
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تر مديريت اجتماعي منتقل شده است و  هاي پايين هاي برتري مردان نسبت به زنان به اليه ند، نگرشگوي مي
هاي مورد نظر اين تحقيق كه تماماً از بين مردان هستند، مديريت اخبار را با تأكيد بر  صاحبان امتياز روزنامه

اين . تمركز داردي بر ورزش مردان هاي ورزش به همين دليل محويت محتواي روزنامهكنند،  مردان اعمال مي
، مهدويان و همكاران )1389و  1380(، بارفروش )1380(، افچنگي )1375(نژاد  نيكنتايج در تحقيقات 

ونبرگ ) 2010(، ليسك و گرين وود )1388(، ابوالقاسمي و همكاران )1388(، قاسمي و همكاران )1387(
  . تأييد شده است) 2002(، پدرسون )2002(، هريس و كليتون )2011(

او اظهار مي دارد كه وجود . گريندوفر نظريه پرداز ديگر جامعه شناسي به باورهاي اجتماعي معتقد است
باورها و كليشه هاي اجتماعي موجب شده كه در نظر اجتماع ورزش مختص مردان تلقي شود و از آنجا كه 

ياز دارد و مردان از نظر توان جسمي برتر از ورزش با حركات دشوار بدن همراه است و به قدرت بدني مناسب ن
زنان هستند، ازاين رو تناسبي بين ويژگي هاي زنانه با ورزش وجود ندارد و اگر زنان وارد حوزة فعاليت هاي 

همان طور . ورزشي مي شوند، بايد به حفظ ويژگي هاي زنانة خود توجه كنند و از خشونت ورزش فاصله بگيرند
نشان مي دهد، زنان ) 2005(و اتحادية ورزش آماتور ) 2008(ن پژوهش هاي زنان كه نتايج تحقيق انجم

ورزشكار در مطبوعات آمريكايي به عنوان موجوداتي حائز جاذبه هاي جنسي و زنانه تلقي مي شوند، درحالي كه 
دي زنان تحقيقات نشان مي دهد كه مطبوعات رشته هاي انفرا. مردان قوي، شجاع و ستيزه جو معرفي مي شوند

مانند تنيس و دو و ميداني را كه در آن نمودهاي جنسي زنان بارزتر است، بيشتر منعكس مي كنند تا رشته هاي 
نشان مي دهد كه سردبيران نشريات ) 2005(نتيجة تحقيق انجمن رسانه هاي گروهي و روزنامه نگاري . تيمي

مؤيد نظر گريندوفر هستند كه علت سوگيري  همة اين تحقيقات. ورزشي موافق فعاليت ورزشي بانوان نيستند
  نتايج تحقيق حاضر نشان . دانند جنسيتي در انعكاس اخبار ورزش بانوان را به باورهاي اجتماعي منتسب مي

هاي خبري به زنان تعلق دارد و بيشترين ميزان  داخلي و گزارشهاي  دهد كه محتواي اخبار تشويق ها، رقابت مي
ي و اخبار رقابت هاي خارجي به مردان تعلق دارد، همچنين جهت گيري مثبت اخبار تحليل –اخبار انتقادي 

تحليلي و همچنين اخبار با سوگيري منفي در  –ورزشي زنان بيش از مردان است، درصورتي كه اخبار انتقادي 
يران اين موضوع مؤيد نظر گريندوفر است و در واقع نشان مي دهد كه مد. مورد مردان بيش از زنان است

نشريات، اخبار ورزشي را به شكلي مديريت مي كنند كه تصوير پذيرفته شده از زن به عنوان موجودي دور از 
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در همين راستا برجسته سازي . خشونت و داراي ظرافت و ويژگي هاي زنانه در اذهان اعضاي جامعه ثابت بماند
 و تخصيص اكثريت مساحت روزنامه به اخبار اخبار ورزشي مردان با درج آنها در صفحة اول با ارزشگذاري باال

مردان و همچنين اختصاص اخبار مالي به مردان، همگي گوياي مديريت اخبار به نفع جايگاه ورزش مردان در 
و گرين وود ) 1375(و نيك نژاد ) 1389و  1380(، بارفروش )1380(نتايج تحقيقات افجنگي . جامعه است

  . مؤيد اين مطلب است) 2010(

دهد كه ويژگي هاي خبرپردازان با سوگيري جنسيتي در نشر مطالب  يج حاصل از اين تحقيق نشان مينتا
همچنين بررسي هر يك از خرده متغيرهاي مربوط به ويژگي . دار دارد ورزشي در مطبوعات ورزشي، رابطة معني

نها با سوگيري جنسيتي در دهندة وجود رابطة معني دار بين هر يك از آ هاي خبرپردازان در اين تحقيق نشان
  . نشر مطالب ورزشي است

به نظر او زماني كه . گيرد هاي مهمي از زندگي ما را در بر مي براساس نظرية كالينز، قشربندي امروزه حيطه
گيري از اين قدرت را براي تسلط بر جنس مخالف دراد و از  كند، توان بهره يك جنس وسايل قدرت را كنترل مي

نسيتي نابرابر را ايجاد كند، از طرفي ديگر وقتي يكي از دو جنس به طور نسبي منابع جاند نظام تو طريق آن مي
ازاين رو نتايج . مادي را در كنترل خود دارد، صاحب قدرت خواهد شد و توان كنترل امور زندگي را خواهد داشت

  ها همان طور كه در  ياز روزنامهگذارد، زيرا با توجه به اينكه صاحبان امت تحقيق بر نظرية كالينز صحه مي
هاي اين تحقيق مشخص شد، تماماً از مردان هستند، پس شايد بتوان نتيجه گرفت كه قدرت منابع در  يافته

ها بر  اختيار مردان است و همان طور كه كالينز مي گويد، صاحبان اين منابع قدرت مي توانند بر محتواي روزنامه
و نايسلي ) 2003(نتايج حاصل از اين تحقيق را نتايج تحقيقات ايمولد  .حسب تمايالت خويش اثربگذارند

  . كند تأييد مي) 2007(

چافتز بر اين عقيده است كه در هر جامعه اي دو دسته عوامل وجود دارند كه به شكل دهي و تداوم 
از نظر . ستندقشربندي جنسيتي منجر مي شوند، دسته اي از اين عوامل اجباري و دسته اي ديگر اختياري ه

اگر اين تقسيم كار جنسيتي . كار در سطح كالن يك جامعه وابسته استيتي به تقسيم سجنچافتز، قشربندي 
باشد، يعني كار براساس جنس افراد تعريف و توزيع شود، مردان منابع بيشتري را نسبت به زنان به خود 

زلت به تفاوت در قدرت بين زنان و مردان در اختصاص مي دهند و از طرفي ديگر، اين منابع مادي امتياز و من
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قدرتي كه (هر چه مردان بهرة مادي و قدرت بيشتري بر زنان داشته باشند . سطح فرد و بين شخصي مي انجامد
  . كنند ، مردان در روابط خود با زنان بيشتر از اين قدرت استفاده مي)ناشي از تقسيم كار جسمي است

يدة سطح كالن را بيشتر اشغال كنند، توزيع فرصت ها هم در قدرت و هم در هاي برگز هر چه مردان موفقيت
ها و رفتارها  زماني كه اين شرايط حاكم باشد، نگرش. نقش هاي شغلي خارج از خانه بيشتر به نفع آنها خواهد بود

مردان بر زنان  كنند، زيرا اين نقش ها به عنوان ويژگي هاي برتر در مورد نقش هاي شغلي به نفع مردان عمل مي
چافتز نيز مانند كالينز بر امتياز مردان . هاي زنان به طور منفي ارزيابي مي شود تلقي مي شود و از اين رو ويژگي

، همچنين قدرت فيزيكي مردان را دليل مهمي براي برتري آنها به در اختيار داشتن منابع قدرت اشاره دارد
توان نتيجه گرفت كه علت انعكاس ضعيف مطالب ورزشي زنان در  ميبر اين اساس . كند نسبت به زنان عنوان مي

از . در اختيار مردان استهاي ورزشي  مطبوعات ايران عالوه بر اين كه منابع قدرت مادي و قانوني نياز روزنامه
شود هاي زنان در ورزش مي  طرفي ايدة برتري قدرت جسماني مردان در مقايسه با زنان، منابع از نمايش توانايي

مؤيد ) 2007(نتايج پژوهش نايسلي . دانستند كه در نگرش اجتماعي جوامع سنتي آن را فعاليتي خاص مردان مي
  . مطالب مذكور است

. هاي ورزشي دارد باورهاي جنسيتي جامعه سهم مهمي در نحوة انعكاس رسانه اي حضور بانوان در فعاليت
يار قدرتمند، فراگير و مؤثر بر تمام ابعاد زندگي هستند و كند باورهاي جنسيتي بس بيان مي) 1987(گريندوفر 

هاي ديگر، باورهاي جنسيتي را به طور مستقيم و  پذير كننده هاي گروهي و جامعه ، رسانه ، معلمان والدين
  . مؤيد مطلب مذكور است) 2009(نتايج تحقيق كوستال . غيرمستقيم منتقل مي كنند

سيستم . ماعي، به ويژه ارزيابي اجتماعي و جانبداري جنسيتي تأثير داردباورهاي جنسيتي بر فرايندهاي اجت
باورهاي جنسيتي در ورزش و فعاليت فيزيكي نفوذ مي كند و فعاليت هاي ورزشي يا تفكرات قالبي جنسيتي و 

  . باورهاي جنسيتي مرتبط است و همين مسئله محدوديت حضور بانوان در رسانه ها را به دنبال دارد

بررسي كرده اند، اين ) نابرابري درآمد(قاد تياسن، بيشتر نظريه پردازان نابرابري را از زاويه اي محدود به اعت
دارد، اتخاذ رويكردي امر مانع توجه آنان به ديگر ابعاد نابرابري شده است، ازاين رو آنچه امروز ضرورتي اساسي 

ان باز هم بر نابرابري جنسيتي مردان و زنان در براساس نظرية تياسن، مي تو. عامليت گرا در مورد زنان است
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مي كند، اين نابرابري كه او مطرح عرصة اجتماعي بر حسب قدرت منابع در اختيار آنها اشاره كرد و همان طور 
  . جنسيتي با تغيير نگرش اجتماعي بهبود مي يابد

اي قدرت فيزيكي در بين افراد كالينز معتقد است كه كنترل بر ابزار و منابع سلطه چيزي بيش از تفاوت ه
نظام حقوقي با دولت و . است و اين كنترل از طريق قدرت هاي فراتر از دوجنس مي تواند تعديل يا تقويت شود

  .حضور يا عدم حضور خويشاوندان، بر نوع و ماهيت مناسبات زن و مرد تأثير گذارند

نوع و محتواي ارائة اخبار و مطالب ورزش نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه جنس نويسندة خبر نيز بر 
با وجود خبرنگاران زن در ساختار سازمان هاي . همان طور كه از نتايج تحقيق بر مي آيد. زنان مؤثر است

مطبوعاتي كشور، ولي بيشتر مطالب مربوط به ورزش زنان توسط مردان نوشته مي شود كه اين امر مي تواند به 
كه تعداد خبرنگاران مرد بيش از خبرنگاران زن است و دوم اينكه شايد قرارداشتن اول اين: دو علت عمده باشد 

امتياز روزنامة در اختيار مردان، خود عامل مهمي براي تهيه و نشر اطالعات توسط مردان است و همان طور كه 
نتايج . هستندكلية صاحبان امتياز روزنامه هاي پرتيراژ ورزشي مرد . در نتايج تحقيق حاضر مشخص شده است

  . مؤيد مطلب مذكور است) 2009(و گوستال ) 2007(تحقيقات نايسلي 

نشريات با برتري تعداد نتايج تحقيق حاضر نشان مي دهد كه ميزان اخبار ورزشي زنان با اينكه در بسياري از 
ا به مطالب ورزشي ، نه تنه)ابرار(اما در بعضي از نشريات مورد بررسي . مطالب ورزشي به نفع مردان همراه است

زنان اصالً پرداخته نشده، بلكه حتي مطالب ورزشي كه هر دو جنس مرد و زن را در برداشته باشند نيز در اين 
شايد بتوان گفت كه در اختيار داشتن . روزنامه وجود نداشته وكلية مطالب ورزشي آن به مردان اختصاص دارد

اشاره داشته اند، موجب محوريت كامل مطالب مردانه در اين  منابع توسط مردان همان طور كه كالينز و چافتز
  . روزنامه شده است

نكتة جالب توجه تحقيق حاضر اين است كه ميزان اخبار ورزشي زنان در روزنامه هاي ورزشي دولتي به 
ر دو در كل ميزان اخبار ورزشي ه). درصد 8/91در مقابل  2/8(مراتب كمتر از مطالب ورزشي مردانه بوده است 

جنس در روزنامه هاي غيردولتي به مراتب بيشتر از روزنامه هاي دولتي است، ولي اختالف مذكور قابل تأمل 
  . است
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نتايج حاصل از اين تحقيق، در نشريات بيشترين اخبار و مطالب ورزشي بر ورزشكاران تمركز دارد كه به هر 
مسئوالن، مربيان و داوران  توجه مطبوعات ورزشي برعالوه بر اين، . حال اين تمركز باز هم به نفع مردان است

ورزش هاي مردانه بيش از مسئوالن، مربيان و داوران زن است و اين مسئله نيز به نوعي مي تواند نشان دهندة 
توجه اندك صاحبان امتياز روزنامه ها به حضور دست اندركاران ورزش زنان به عنوان نيروهاي توانا در امر توسعة 

  ). 1389، 1380بارفروش ، (شد ورزش با

همچنين . سوگيري جنسيتي در انعكاس تصويري مطالب ورزشي در مطبوعات كشورمان به قوت وجود دارد
ك از خرده متغيرهاي مربوط به تصويري بودن اخبار و گزارش ها در اين تحقيق نشان دهندة وجود يبررسي هر 

عكس مطبوعاتي . جه به هر يك از متغيرها تحقيق استسوگيري جنسيتي در نشر تصويري مطالب ورزشي با تو
بايد داراي تحرك و هيجان در عكس هاي خبري، روشني و وضوح از نظر فني و نشان دهندة خشم و نفرت و 

آنها . وظيفة گزينش و انتخاب عكس را سردبيران مطبوعات بر عهده دارند. مظلوميت و نگراني مخاطب آن باشد
انتخاب هر عكس با خود پيامي به همراه دارد كه موجب مي . سطحي باال قرار داده اند مالك انتخاب عكس را در

ازاين رو چاپ عكس روي جلد روزنامه حاكي از مهم . شود بيننده براساس آن پيام، ادراكي از سوژه كسب كند
با . هند داشتبا به كارگيري عكس در صفحات داخلي خوانندگان توجه بيشتري به متون خوا. ترين اخبار است

هر . چاپ عكس از وقايع و رخدادها در يك روزنامه دقت و عالقه مندي در خوانندگان به موضوع ايجاد مي شود
بار كه روزنامه ورق مي خورد، عكس هاي چاپ شده ديده مي شود، اما متن هاي نوشته شده خوانده نمي شود، 

بان  و دة شغلي با زبان عكس ارتباط برقرار مي كنند، زتمامي گروه هاي شغلي از پايين ترين رده تا باالترين ر
ر نيست، ازاين رو هر فرد مي تواند با عكس هاي چاپ شده در روزنامه ارتباط برقرار سواد در ارتباط با عكس مؤث

شود و تمامي واقعيت به خواننده منعكس  هاي سياه و سفيد انتقال موضوع به خواننده كمرنگ نمي در عكس. كند
هاي رنگي در روزنامه نشاط و جامع نگري براي خواننده خواهد داشت  د، اما بهره گيري از عكسمي شو

نتايج تحقيق حاضر نشان داد اكثريت اخبار . دهد آن، جذابيت بيشتري به موضوع ميعالوه بر ). 1388مظاهري، (
د، از حساسيت و جذابيت مربوط به بانوان ورزشكار فاقد عكس است و اين مسئله كه در مطالب مذكور ذكر ش

شود و در  عكس بانوان ورزشكار در مقايسه با عكس مردان ورزشكار كمتر به شكل رنگي درج مي. كاهد خبر مي
اين امر از اهميت زنان ورزشكار . اكثريت مطالب مربوط به زنان، ايشان با لباس غيرورزشي نشان داده مي شوند
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آنها در پوشش ورزشي همان طور كه در نظرية باورهاي اجتماعي  كاهد و عدم نمايش در مقايسه با مردان مي
با اينكه اعتقادات مذهبي و نيز قوانين كشور انعكاس . دهد گريندفر آمده است، آنان را دور از ورزش نشان مي

داند و به همين دليل عدم نمايش بانوان ورزشكار با لباس ورزشي كه  زنان را بدون پوشش مناسب مجاز نمي
اما نمايش تصويري بانوان ورزشكار . هاي مذهبي اجتماع است، امري پذيرفته است قانون و مغاير ارزش ناقض
دهد كه  هايي كه با محدويت پوشش مواجه نيستند، قابل انتظار است، اما نتايج اين تحقيق نشان مي رشته

شايد نظرية باورهاي . ده استهاي ورزشي با محدوديت همراه بو انعكاس تصويري زنان ورزشكار در تمامي رشته
  اجتماعي در اين زمينه صادق است كه ورزش در نظر جامعه امري مردانه تلقي مي شود و با انتخاب و درج 

هايي كه در آنها هر چه بيشتر زنان دور از عرصة ورزش نشان داده شود، اين امر تحقق مي يابد و اين پيام  عكس
ر تصاوير زنان ورزشكار و فزوني تصاوير مردان ورزشكار با نماي نزديك نيز نماهاي دور د. به جامعه القا مي شود

ازاين رو به نظر محققان اين پژوهش از آنجا . گوياي اهميت كمتر زنان ورزشكار در قياس با مردان ورزشكار است
امتياز وجود  كه صاحبان امتياز روزنامه هاي مورد نظر را مردان تشكيل مي دهند و حتي يك زن در بين صاحبان

ندارد و با توجه به نظرية كالينز و چافتز مي توان نتيجه گرفت كه چون منابع قدرت در اختيار مردان است و 
مطبوعات و جامعه با برتري تعداد مردان همراه است، زنان ورزشكار در سطحي پايين تقسيم كار در سطوح عالي 

رت مردانه واقع مي شوند كه نمود آن در انعكاس اخبار و تر از مردان قرار مي گيرند و تحت نفوذ نگرش و قد
  . تصاوير مطبوعاتي جلوه گر مي شود
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