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 دانشگاه عالمه طباطبایی. دانشجوی کارشناسی ارشد 1
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 مقدمه
های اجتماعی و باورها و نگرش افراد جامعه نقش انکارناپذیر و یک ابزار اساسی برای عرضاه ورزش  گیری ارزشهای جمعی در شکلرسانه

رسانی، آموزشی و عامال بسایار مهمای در    های اساسی برای بررسی مسائل اجتماعی، اطالعاز ابزارهای گروهی یکی رسانه. رودشمار میبه
هاای  (. ویلیاام ساامنتر، معتقاد اسات کاه ورزش یکای از راه      1392آیند )مارادی و همکااران،   های اجتماعی بشمار میگیری ارزششکل

(. فرهناگ  52،ترجمه شایخی، ص  1321رهنگ جامعه است )انورالخولی، ها و فاجتماعی شدن و همانند سازی، مانند خو گرفتن با ارزش
دهاد )هناری و   حاکم بر مردم متأثر از عوامل مختلف اجتماعی است این عوامل نگرش ها، باورهاا و عملکردهاا را تحات تاأثیر قارار مای      

 هرمانی بانوان بود.   های ورزشی با رویکردی بر ورزش ق(.  هدف این پژوهش بررسی تحلیلی روزنامه1392همکاران، 
 شناسیروش

ی اجرا تحلیل محتوی و از نظر هدف کاربردی است. بر این اساس دساتور العمال کدگاذاری بار مبناای      روش تحقیق حاضر از نظر شیوه
های نامهاند. جامعه آماری پژوهش روزگذاری شدهموضوع و هدف تحقیق تهیه شده و بر مبنای آن اخبار و مطالب مورد نظراستخراج و کد

نفر از متخصصاان مادیریت ورزش و    12گیری برگه کدگذاری بود و روایی آن را گیری تصادفی و ابزار اندازهاست. روش نمونهورزشی بوده
 ارتباطات تأیید کردند.

 گیریها و نتیجهیافته
هاای  ها از رسانهیار بانوان ایرانی، سهم آنرغم تالش بسحاضر و تحقیقات مرتبط همگی حاکی از این نکته است که علی های تحقیقیافته

گیاری باانوان   دلساردی و کنااره   به ورزش باانوان زمیناه   توجهی رسانهاین روند و بی جمعی کم و ناچیز می باشد که بدون تردید با ادامه
به بانوان اختصااص داشات کاه    درصد 1 /66  نتایج نشان داد محتوای بخش ورزشی مطبوعات  کشور از ورزش را به دنبال خواهد داشت.

ای تیتار باه ورزش حرفاه    22تیتار و   22ورزشی بانوان را پوشش داده است. که در این میان پوشاش خباری ورزش قهرماانی     رشته 22
یه ای بودن مطبوعات، توصا های تحقیق و تفاوت فاحش بین پوشش خبری بانوان و آقایان و تک رشتهبود . با توجه به یافتهپرداخته شده 

رسانی عدالت محور حاوزه ورزشای   شود مطبوعات با توجه ویژه به پوشش خبری ورزش بانوان به جذب بانوان به ورزش و ترویج اطالعمی
 بانوان کمک نمایند.

 های ورزشی. توزیع فراوانی و درصد فراوانی توجه به مؤلفه1جدول
 ایحرفه قهرمانی همگانی توجه به مولفه های ورزشی

 22 22 9 فراوانی
 25 22 15 درصد فراوانی

 
 های ورزشهای جمعی، مؤلفه: ورزش بانوان، تحلیل محتوا، رسانهواژگان کلیدی
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