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 چکیده

که نیاز دارند به ورزش گرایش پیدا کرده و در   دهند می تشکیل زنان  را  حاضر  هجامع افراد  از  درصد 50 قریب  

  پخش  و اخبار  انعکاس رایج  های الگو  بازنگری  لزوم صورت در  و  بررسی .زندگی روزمره به ورزش بپردازند 

  فرد  ر د را  نفس به اعتماد تنها نه  ورزش .بود خواهد کارساز معضالت  این  حل  جهت در  زنان ورزشی  های برنامه

  را  زنان  این از پیش چندی تا که نگرشی.  سازد می دگرگون  زنان به نسبت را جامعه نگرش بلکه کند می تقویت

  زندگی  و روح ، جسم سالمت در را مهمی نقش ورزش خالصه بطور.کردند می فرض وابسته افرادی عنوان به

  و  دارد  می بر  گام جامعه اجتماعی و  فرهنگی توسعه فرایند  در  آن تبع  به که کند می ایفاد زنان  اجتماعی  و فردی

  جهت در  خود مدت بلند  های ریزی برنامه با توانند می ورزشی خصوصا و جمعی  های رسانه فرایند این در

  انجام  به را  خود ،رسالت ورزش به آنان هدایت و جذب و هدف مورد جامعه میان در ورزش فرهنگ اشاعه

 .برسانند

 

 :  کلیدی  های واژه  
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 زنان  ،فدراسیون  زنان ،جامعه هدف مورد جامعه ، جمعی های  نهرسا

 

 

 مقدمه   

  رسانه  نقش بررسی به  حاضر پژوهش  در آنان بر وتاثیر عمومی افکار دهی جهت در جمعی های رسانه  نقش و اهمیت به توجه  با

  و کم که درآمده  اجرا به هایی انهرس مورد در مطالعه  این. است شده  پرداخته زنان جامعه در ورزش ترویج  بر کشور ورزشی های

  توانمدیهای  از که است  ورزش و بدنی تربیت  نقش  گرفته  قرار توجه  مورد  که  دیگری بعد .  اند  پرداخته  زنان ورزش مقوله  به  بیش

 . باشد می خوردار بر زنان فراغت اوقات  کردن پر و  روحیه  ،تقویت انگیزه   ایجاد برای  فراوانی

   120 تعداد. است شده  استفاده  مصاحبه و پرسشنامه از آن اجرای در که است ای زمینه و موردی یها بررسی نوع از تحقیق این

 استفاده استنباطی آمار و توصیفی  آمار از ترتیب به اطالعات تحلیل و نمایش در.اند گرفته قرار مطالعه  مورد تحقیق این در   زن نفر

  را  ورزش به  زنان  جذب  و گرایش ،  هدایت  در  بسزایی نقش ها  نه رسا که  آن است  از حاکی آمده  دست  به نتایج  است  شده 

  پر  زمانهای  در  و  جمعی  های رسانه  طریق  از  زنان  ورزش با  مرتبط  های  برنامه  و  اخبار  توسط پخش باید  ابتدا  مهم  این  دارندکه 

  سطح  در آن توزیع  و تخصصی ماهنامه انتشار - مناسب زمان در هفته درطول  اختصاصی برنامه پخش و  اجرا - آن تداوم  و  مخاطب

  الزم  بودجه  اختصاص  - خود  وظایف شرح مطابق  ورزش توسعه امر به  ذیربط  ونهادهای  سازمانها ،  ارگانها   جدی  اهتمام  - کشور

  با  ورزشی تمرینات جهت مناسب مکانهای  اختصاص - آن بر نظارت و زنان ورزش توسعه امر به دولت هیأت و مجلس توسط

  بسته  بکار آن در جدی اهتمام و  پذیرد صورت باشند می تر فراگیر که تلویزیون خصوصا   و رادیو  مانند بمخاط  پر های رسانه

 حاکی آمده  دست به نتایج . نمایند پیگیری را موضوع آنان  با همسو  نوشتاری های رسانه همزمان و کند پیدا  را  خود مخاطبان  شودتا

 قشر این حرکتی مشکالت به  عنایت .بست کار به  را ذیل تدابیر بایستی ، ورزش به هدف مورد جامعه گرایش جهت  که  است آن از

  - انگیزه  ایجاد جهت به مربوطه  فدراسیون توسط خارجی های  تورنومنت در شرکت و داخلی مسابقات منظم و دقیق اجرای -

 .زن ورزشکاران  از خانواده  وحمایت  ،ترغیب تشویق نهایت   ودر عملکرد ضعف  دلیل  به  زنان فدراسیون مدیریت کادر در بازنگری
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 تحقیق  اصلی  مسئله

  می  تعریف  زنان جامعه و ورزشی  های رسانه  ،  ورزش ترویج  جانبه سه  ارتباط در پژوهش  این در اصلی مسئله

  نهاد  عنوان به  " ورزشی های  رسانه "   و فرهنگی مقوله یک  عنوان به   " ورزش  ترویج  "    طرح  این در.  شود

  با  ساز  فرهنگ  نهادهای ،   طرح این به بنا. باشد می  هدف  مورد جامعه  از  نمادی    " زنان  معهجا " و ساز  فرهنگ

 .کنند القا جامعه های  نماد بر را   فرهنگی  مقوله یک توانند  می جامعه  عمومی  افکار  بر  خود نفوذ قدرت از استفاده

 

 

 تحقیق  هدف  

  به  آنان هدایت و جذب جهت در خود مخاطبان افکار بر  ورزشی های رسانه نفوذ تعیین پژوهش این  از هدف

  نوید   قشر این در باوری خود و نشاط  ایجاد بر  عالوه  امر این  بر الزم اهتمام.  است انزوا   از  خروج و ورزش سمت

  .   داد خواهد را روشن  ای   آینده

.  سازد می گرگوند زنان به نسبت را جامعه نگرش بلکه کند می تقویت فرد در را نفس به اعتماد تنها نه ورزش

  ای  کننده تعین و قطعی اثری زنان زندگی در اجتماعی و فردی ، روحی ، جسمی نظر از  ورزش خالصه  طور  به

 .دارد
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 تحقیق   سوالهای

 است؟ شده ورزش به زنان  جامعه  گرایش  و جذب باعث ورزشی  های رسانه عملکرد آیا  -1

 است؟   شده کشور ورزشی های رسانه  در  کافی رسانی اطالع  زن  قشر برای ورزش اهمیت  خصوص  در آیا -2

 است؟   گردیده  پخش  و تهیه گذار تاثیر و  ای حرفه صورت به مربوطه ورزشی گزارشات و اخبار آیا -3

 ؟  است  گردیده پخش و تهیه ها رسانه طریق از علمی های برنامه  زنان قشر  برای  ورزش اهمیت باره  در آیا -4

  برنامه  جم ح با و بیننده پر ساعات در و باشد  کشور جغرافیایی  محدوده  در  یبایست ها رسانه  توسط رسانی اطالع 

  موجود  اشکاالت رفع با نهایتا و گرفته قرار بررسی مورد آن بازخورد و پذیرد صورت زن جمعیت تناسب مورد

  اقدام  عهجام افراد سالمت نهایتا و ورزش امر به قشر این جذب هدف با مدون و کامل های برنامه تهیه به نسبت

 .گردد

 تحقیق  های  فرضیه

  معنا  رابطه ورزش به آنان وگرایش زنان فعالیت خصوص در ورزشی های رسانه عملکرد بین رسد می نظر به -1

 . دارد وجود داری

  گزارشات  و اخبار  موقع به رسانی واطالع  کشور  ورزشی های  رسانه  بر  حاکم روابط بین  رسد  نظرمی  به  -2

 .دارد  وجود رابطه  زنان ورزشی 

 .است  قرار بر معناداری ارتباط  ورزش به زنان  وگرایش ها  رسانه  ای حرفه عملکرد بین رسد  نظرمی به -3

  آنان  گرایش هاو رسانه طریق از زن قشر برای ورزش اهمیت خصوص در رسانی اطالع  بین رسد می نظر به -4

 .است  برقرار داری معنا ارتباط ورزش  به
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 تحقیق  ادبیات     

  از  اعم  خارجی  و داخلی  مسابقات مانند دهد  می  رخ ورزش با رابطه  در که اتفاقات کلیه: ورزشی رویدادهای 

  گردهمایی و سمینارها و لمپیکیا ،جهانی، ای قاره  ای، ،منطقه ،استان،کشور  شهر  سطح  در رسمی غیر و  رسمی

 . ورزش خصوص در ها

  طبق  بر و هدفمند و منظم صورت به روح و جسم تقویت منظور به که بدنی  تحرکات کلیه: ورزشی فعالیتهای

 .پذیرد صورت  انفرادی  یا تیمی قالب در  خاص اصول

  و  وسائل با و  دیده آموزش و  خبره افراد یا فرد توسط  رویداد یک از  که اخباری به: ای حرفه گزارشات

 .باشد شده  تهیه ای حرفه  شیوه به و روز  آوری  فن با متناسب تجهیزات

  فعالیتهای  زمینه که شود می اطالق دولتی نیمه و دولتی دوایر و ، سازمانها نها، ارگا به  :زنان ورزشی نهادهای

  و  جهانی  و  داخلی مسابقات برگزاری و هدف  جامعه بین در ورزش توسعه جهت در  و  فراهم را زنان  ورزشی 

 .  بدنی تربیت کل اداره  زنان،  ورزشهای فدراسیون: مانند نماید فعالیت االمپیکی

 مخاطبین حداکثر که بصورتی کشور جغرافیای پهنه سرتاسر در اخبار انتشار و پخش: اخبار جغرافیای گستردگی

 .گیرد بر در را ایرانی

  توسط  جمعی های  رسانه طریق از نظر مورد مطلب خصوص در اخبار و ت اطالعا کسب:  آگاهی دریافت

 .مخاطبین

  داشته  باالیی وری  بهره و  تهیه روز آوری فن اساس بر که  بشر دست های  ساخته و  اطالعات:  روز  تکنولوژی

 .باشد
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  خود  محوله وظایف  انجام قبال  در افراد  که کاری  اخالق غیر و ای حرفه  ،غیر  اداری غیر  روابط: حاکم روابط

  در  روابط این متأسفانه.میکنند تحمیل ای  هزینه مقابل طرف بر( کنند می دریافت دستمزد و حقوق  آن بابت که)

 .است حاکم  ما نوشتاری های  نهرسا اکثر

 . دارند قرار جمعی ارتباط های  رسانه  ارتباطی حوره در که  زنان  کلیه:  هدف مورد جامعه

  فراملی  و  ملی رقابتهای در  شرکت برای زن  ورزشکاران  پرورش جهت در که ورزشی فدراسیون : زنان فدراسیون 

 .کند می تفعالی قهرمانی مقامهای کسب برای موجود ورزشی های  رشته در

  ارتباطات  حوزه در که  شود می اطالق دیداری و شنیداری ,  نوشتاری های رسانه کلیه به:  جمعی  های رسانه

 .کنند می فعالیت

 نظری   چوب  چهار 

  ارتباط  اجتماعی های کارکرد  و نقشها به مربوط های نظریه: جمله از ارتباطی های نظریه پایه بر تحقیق این 

 .است استوار  سازی برجسته نظریه و  اهیآگ شکاف نظریه :  جمعی

  تفکیک  هم از را جامعه نوع  سه باید جمعی ارتباط  وسایل اجتماعی وظایف و نقش باره در مطالعه  برای امروزه

 .کرد

  خاص  شرایط با جوامع این.است استوار آنها بر غربی گرای آزادی متفکران نظریات که داری سرمایه جوامع

      .کنند می مطرح جمعی ارتباط وسایل برای را  معینی نقشهای ,  هستند  دارا که هنگیفر   و اجتماعی ,  اقتصادی

 (  السول  نظریه) 

  جمعی  ارتباط  وسایل  بود معتقد لنین و  است استوار  آنها بر سوسیالیستی متفکران  نظریات که  سوسیالیستی جوامع 

 .کنند توجه وظیفه و نقش سه  به باید کمونیست  حزب  خاص اهداف  تحقق برای سوسیالیستی کشورهای در
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 .کمونیست حزب سیاستهای با  همسویی جهت  عمومی افکار برانگیختن برای تهیج  نقش

 .عمومی  اعتقادات  جلب  و حزب ایدئولوژی  اشاعه   جهت تبلیغ نقش

 .سوسیالیستی  نظام تحقق جهت در عمومی مشارکتهای  جلب و جامعه سازماندهی برای سازماندهی نقش

  نوسازی  برای معتقداست که  غربی تقلیدی  دیدگاه ,  دارد وجود  دیدگاه دو  جامعه این  در  که  سوم جهان  وجوامع 

  است  معتقد که رادیکال دیدگاه و کرد استفاده باید جمعی ارتباط وسایل از سیاسی توسعه و جامعه دگرگونی و

  نقش ,  جمعی باطارت وسایل که داشت انتظار توان نمی نشود دگرگون سوم جهان جوامع اساس که زمانی تا

 .کنند ایفا  جوامع این در مثبتی

  داناهو . نمایند می عنوان را  آگاهی  آپارتاید  بحث نظریه، این  صاحب  اندیشمندان  که ؛  آگاهی  شکاف نظریه  

  و  برخوردارند باالتری تحصیالت سطح  و بیشتر درآمد از ، باال اجتماعی پایگاه با افراد معتقدند نیگونز و ،اولین

  به  بسته جمعی ارتباط وسایل  که است معتقد نیز الیورکات.  برند می بهره کمتری اطالعات  از تر ممحرو طبقات

  بر که ؛ سازی برجسته نظریه.هستند گذار تاثیر آگاهی شکاف افزایش یا کاهش در خود ذهنی و فکری زمینه

  توافق  مورد ، موجود ارزشهای اساس بر را ها رسانه سازی  جریان,  دارد تأکید مخاطبین بر ها رسانه نفوذ قدرت

  را عمومی افکار اولویتهای آیا. است مطرح اصلی سوال سه  نظریه این اساس بر. داند می جامعه توجه مورد و

  افکار  با  ها رسانه که  اولویتهایی آیا  ؟  دارد  تاثیر عمومی افکار  بر رسانه  اولویتهای  آیا  کنند؟ می  تعیین  ها رسانه 

 دارد؟  همخوانی واقعیت با, کنند می مطرح عمومی

  نگرش  نتیجه در  و شود می  مردم  ادراک و اطالعات  افزایش  سبب  ها رسانه فعالیت ، است  معتقد  نیز گالتونگ 

 . کند می تغییر آنها
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 تحقیق  شناسی روش 

  گرفتن  منظور به آماری جامعه بررسی جهت پیمایشی روش.  است پیمایشی روش پژوهش این در تحقیق روش

  ،  پیمایش  از هدف .  است  آماری  جامعه یک های  ویژگی  دنبال به "اصوال روش  این است نیاز  دمور اطالعات

  و  گیری نمونه ذات  پیمایش در . است کل به آن تعمیم و نمونه طریق از آماری  جامعه یک ویژگی  شناسایی

  گردد  نمی  چرایی دنبال به  که  توصیفی سبک  دو در پیمایش .  است انگاشتن ساده معنای  به نمونه روی بر  بررسی

  کند،وجود  می بیان علی را فرضیه گرددو می علت  دنبال  به که تحلیلی سبک کندو می توصیف  را نمونه  بلکه

 .  ایم نموده استفاده  پرسشنامه از پژوهش این  در ما که  است مصاحبه و  پرسشنامه آن ابزار  که دارد

 

 

 آماری  جامعه 

 . باشد می  اساسی شرط دو مشمول طرح این در نمونه حجم انتخاب

  و  دهد می  پوشش  را آنان فراغت  اوقات  از  بخشی  ورزش که  است  زنانی  شامل طرح این  در  آماری  جامعه  -1

 .کنند می  ورزش ای فه حر صورت به نیز آنان  از تعدادی  و پردازند می ورزش به بار  یک ای هفته  حداقل

  بهره (  نشریات ، رادیو  ، تلویزیون)  ورزشی های رسانه از یکی از حداقل روز طول در که است زنانی شامل -2

 .برند می

  ،  هستند فعال ورزشی  مختلف  های رشته  در  که  مختلف سنین  در زنان میان از   پژوهش  این  در  آماری  جامعه

 .اند شده انتخاب
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 گیری  اندازه روش و  نمونه جم ح

  120 تعداد  که ورزشکار زنان بین از,  ککران فرمول از استفاده با ، پژوهش این در آماری جامعه نمونه حجم

 .گرفتند قرار پرسش مورد  شد تعیین نفر

 گیری  اندازه ابزار  

  آن  وضوح و سادگی سئواالت  طراحی در  شده سعی.  است بوده پرسشنامه پژوهش این در گیری اندازه  ابزار 

 .بسنجد را  شده طرح های فرضیه ، مندرج سئواالت و شود رعایت 

 . باشد می پاسخگویان شخصی اطالعات اخذ جهت  سوال 7 و اصلی    سوال 23 شامل مذکور پرسشنامه

 

 

 پرسشنامه  روایی  و  پایایی 

  زنان  و ارتباطات  متخصصان و  اساتید به مراجعه ، صوری  اعتبار طریق از گویه  هر  اعتبار  تامین پژوهش این در

 .  است  گرفته قرار بررسی مورد ابزار صحت میزان  و  شده ارزیابی   شهر ورزشکار 

  با  ولی  اصلی نمونه  مشابه ، شده تدوین  پرسشنامۀ از  استفاده با  آزمونی ،پیش روایی  میزان سنجش برای 

  ضریب  و شده محاسبه   CRON BACH آزمون  از  استفاده با  و گرفته صورت(  نفر 30) آن از  تعدادکمتر

 . است  گردیده محاسبه تحقیق روایی  میزان عنوان  به 0/ 893 برابر آن آلفای
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 ها  داده  تحلیل و تجزیه  

 مورد  ها داده تحلیل و تجزیه ی برا SPSS      افزار نرم از استفاده  و  واستنباطی توصیفی  آمار  از  مندی  بهره 

 .  است  گرفته  قرار استفاده

   تحقیق  های  یافته  

  بطور  که شده رهاشا محدودی تعداد به تنها آمده دست به  فراوانی توزیع جدول 30 میان از که است ذکر شایان

 .شود می  مربوط بررسی مورد های فرضیه به مستقیم

 تحصیالت  درصد و فراوانی توزیع: 1 شماره  جدول

   

 

 

 

 

   دیپلم زیر  و دیپلم تحصیالت دارای  درصد 47.5 معادل پاسخگویان از نفر 57 تعداد موجود  های  داده اساس بر

 سطح  ارتقا شود می مشاهده بنابراین هستند لیسانس فوق تحصیالت دارای درصد 4.2 معادل نفر 5 تعداد و

 . دارد مستقیم ارتباط ورزشی   فعالیتهای در  آنان حضور کاهش با زنان میان در تحصیالت

                              

 

 فراوانی  درصد  درصد تجمعی 

وضعیت 

 تحصیالت

  

47.5 47.5 57 

دیپلم و زیر  

 دیپلم 

 فوق دیپلم  46 38.3 85.8
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 اشتغال  درصد و فراوانی توزیع:  2 شماره  جدول

 

 

 

 

 

 

 

  درصد  11.7 معادل نفر 14 و اربیک درصد  35 معادل پاسخگویان  از نفر 42 موجودتعداد های داده اساس بر

 .شوند کار بازار  جذب اند  نتوانسته زنان  از  باالیی درصد شود می مشاهده بنابراین هستند اشتغال حالت

 سن  درصد و فراوانی توزیع: 3 شماره  جدول

 

   

  

  

  

  

 وضعیت اشتغال فراوانی  درصد  درصد تجمعی 

  

35 35 42 
 بیکار

69.2 34.2 41 
 شاغل

88.3 19.2 23 
 در حال تحصیل

100 11.7 14 
 حالت اشتغال

  100 120 
 جمع

 وضعیت سن فراوانی  درصد  درصد تجمعی 

  

37.5 37.5 45 
     25-15 

80.8 43.3 52 
35-26 

93.3 12.5 15 
45-36 

100 6.7 8 
 و بیشتر  46

  100 120   
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 تعداد و35-26 سنی محدوده  در درصد 43.3 معادل پاسخگویان از نفر 52 تعداد موجود های داده اساس بر   

  سن  افزایش شود می مشاهده  بنابراین دارند قرار بیشتر و 46 سنی  محدوده در  درصد 6.7 معادل نفر 8

 . دارد معکوس رابطه ورزشی  درفعالیتهای آنان شرکت اب زن   ورزشکاران

 تلویزیون  های  برنامه پخش ثیر  تأ درصد و فراوانی توزیع: 4 شماره  جدول

 میزان تأثیر پخش تلویزیونی  فراوانی  درصد  درصد تجمعی 

  

 خیلی کم  4 3.3 3.3

 کم 6 5 8.3

 متوسط 15 12.5 20.8

 زیاد  95 79.2 100

 جمع 120 100  

 

 معادل نفر 4 تعداد و زیاد میزان به درصد 79.2 معادل پاسخگویان از نفر 95 تعداد موجود های داده اساس بر

  می  مشاهده براین بنا.پذیرند می تأثیر زنان ورزش تلویزیونی های برنامه پخش از  کم خیلی میزان به درصد 3.3

 .است  موثر بسیار ها  برنامه اینگونه پخش که شود
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 ای   حرفه اخبار انتشار   و تهیه تأثیر  درصد و فراوانی توزیع: 5 ه شمار جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.7 معادل نفر 2 تعداد و زیاد  میزان به درصد 80 معادل اسخگویانپ از نفر 96 تعداد موجود های داده اساس بر

  ورزش  به نظر مورد قشر گرایش در ای حرفه صورت به را  اخبار انتشار و تهیه کم خیلی میزان به درصد

 . است موثر مخاطب جذب در نشریات در ای حرفه کارکنان بکارگیری گفت توان می بنابراین.اند موثردانسته

 استنباطی  ارآم نتایج  

 . شود می ارائه  ذیل شرح به  ها فرضیه تائید و  رد در استنباطی آمار نتایج 

  به  زن  مخاطبان گرایش  و  زنان  فعالیت خصوص  در  ورزشی های رسانه  عملکرد بین رسد  می نظر به : اول فرضیه

  از  ها متغیر بین رابطه بررسی  جهت دوبعدی جدول رسم  ضمن فرضیه این بررسی برای .دارد وجود رابطه ورزش

 .  است  شده استفاده  دو خی  غیرپارامتریک  آزمون

 فراوانی  درصد  درصد تجمعی 

میزان تأثیر تهیه و انتشار  

 اخبار حرفه ای 

 

 خیلی کم  2 1.7 1.7

 کم 4 3.3 5

 متوسط 18 15 20

 زیاد  96 80 100

 جمع 120 100 
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  و  اخبار موقع به رسانی اطالع و کشور ورزشی های رسانه بر حاکم روابط بین رسد می  نظر به: دوم فرضیه

 . دارد وجود  رابطه  زنان ورزشی  گزارشات

  سطح  میزان  چون. است 0.338 معناداری سطح  با 4 برابر آن آزادی  درجه و 4.542 برابر دو خی  آماره  میزان

  ورزشی  های رسانه  بر حاکم روابط متغیر  دو بین معنادار رابطه وجود فرض  لذا  است بیشتر 0.05 از معناداری 

  ای  رابطه  متغیر  دو این  بین  و. نیست تأیید  مورد زنان ورزشی گزارشات  و  اخبار موقع به  رسانی  اطالع و  کشور

 . ندارند وجود

 .   دارد وجود رابطه  ورزش به زنان گرایش و  ها رسانه ای   حرفه عملکرد بین سدر  می نظر  به: سوم فرضیه

  به  زنان گرایش و ها  رسانه  ای  حرفه  عملکرد  متغیر دو بین  متوسط  ارتباط کننده بیان همبستگی  ضریب  میزان

  افزایش  با که است آن دهنده نشان که. است مثبت عالمت دارای همبستگی ضریب همچنین. باشد می ورزش

 .یابد  می افزایش نیز ورزش  به زنان  گرایش ها  رسانه  ای حرفه عملکرد

  و  ها رسانه  طریق  از زنان قشر  برای ورزش  اهمیت خصوص در  رسانی  اطالع  بین رسد  می  نظر به : چهارم فرضیه

 . دارد وجود  رابطه  ورزش به آنان گرایش 

  رسانه  طریق از زنان قشر برای ورزش میتاه خصوص در رسانی اطالع متغیر دو بین معنادار رابطه  وجود فرض   

 نیز متغیر دو این همبستگی ضریب میزان.است تأیید مورد خطا% 1 و اطمینان% 99 با ورزش به آنان گرایش و ها

  دو  بین متوسط ارتباط کننده  بیان همبستگی ضریب میزان این. است 0.000 معناداری سطح  با 0.474 برابر

  می  ورزش به آنان گرایش و ها رسانه طریق از زنان قشر برای  ورزش همیتا  خصوص در رسانی اطالع متغیر

  رسانی  اطالع  افزایش با  که است آن دهنده  نشان که. است مثبت عالمت دارای همبستگی ضریب همچنین. باشد

 .یابد  می افزایش نیز ورزش  به  آنها گرایش   ها  رسانه  طریق از زنان  قشر برای ورزش اهمیت خصوص در
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 یریگ نتیجه 

  از  باالیی  درصد که نمود تحلیل اینگونه  توان می سئواالت از شده  استخراج  نتایج  و آمده بعمل  پژوهش اساس بر

  بازار  جذب  عالیه  تحصیالت کسب در  توفیق  عدم بعلت دهندکه  می  تشکیل مجرد دختران  را  زن  ورزشکاران 

  رو  ورزش به  خود های توانایی اثبات جهت  ال با انگیزه و بسیار  فراغت اوقات داشتن دلیل به  لیکن  اند نشده کار

  آنان  تشویق  و خانواده  حمایت  فرایند  این در . پردازند  می خود عالقه مورد  ورزش به متمادی سالهای  و آورده 

  اینگونه  در را بودن مفید ،احساس جسمانی و روحانی قوای تقویت بر عالوه ورزش.است موثر و سازنده بسیار

  این  برای ورزش ضرورت.شوند می  اجتماعی های عرصه  در آنان پیش از بیش حضور سبب و کرده زنده افراد

  های  برنامه تهیه همچنین و ورزشی گزارشات اخبارو انتشار علت همین به.  است  ناپذیر انکار امری قشر

 پر ساعات در کارشناسی های برنامه و گزارشات پخش .شود تبدیل مطبوعاتی نهضت یک به باید کارشناسی

 . داشت خواهد پی  در مطلوبی تأثیرات "قطعا ای حرفه بصورت تیراژ پر  نشریات در  درج و طبمخا

  که  را باور این جمعی های رسانه در ورزشی نهادهای عملکرد بررسی و نقد و امر  مسئوالن حمایت و تشویق

  همچنین و کرد خواهد دهزن  آنها در را اند نشده فراموش و دارند قرار اهمیت مورد جانبازان و زنان جامعه هنوز

  نشریات  گیشه  و  هدف جامعه میان در  آن  توزیع و زنان ورزشی  فعالیتهای  انعکاس برای  خاص نشریه  یک  انتشار

 .باشد می اهمیت حائز  موارد جمله از

  توانند  می  باال نفوذ درصد و بودن فراگیر ، بودن مخاطب پر دلیل به وتلویزیون رادیو مانند عمومی های رسانه

  در لیکن پرداخت خواهند امر این به "قطعا ها رسانه دیگر  از گرفتن تأسی با نیز نشریات و باشند گذار  تأثیر یاربس

  نظارت  عدم شعار، حد  در مسئوالن حمایتهای ، مناسب سازی فرهنگ عدم  جمله از  مختلف دالیل به حاضر حال

  دلیل  به دولتی بنگاهای کارآمدی ،نا اآنه فعالیت بررسی و نقد و هدف جامعه ورزشی  ارگانهای عملکرد بر

  با  فدراسیون عمومی  روابط نامناسب ،تعامل زمینه  این در ها   NGO فعالیت عدم  ، دولتی بودجه  به  آنها وابستگی
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  و  کاری  اصول  به مالی تبادلهای ترجیح  و  غلط ی  ساختارها ، فدراسیون کارآمد نا و ضعیف  مدیریت  ، ها رسانه

  وجود  جمعی های رسانه در زنان ورزش موضوع به پرداختن بر مبنی استواری ارادۀ هنوز..... ..........و اخالقیات

  ورزشی  های موضوع به کیفی و کمی پرداختن  ،مبنای ژورنالیستی "صرفا خبری ارزشهای  که  زمانی تا و ندارد 

  مگر  کند نمایی خود جمعی  ها رسانه عرصه  در خود قدر  رقیبان پای به پا تواند  نمی  زنان ورزش ،اخبار است

  معیارهای  اساس  بر  را حوزه  این  به فزاینده توجه و داشته دیگر  نگرشی  بخواهند ها  رسانه سیاستگذاران  آنکه

 . کنند تعریف رایج  خبری  ها  ارزش از غیر  دیگری

 تحقیق پیشنهادهای 

  بین  در  آن  توزیع و زنان ورزشی  رویدادهای  و  اخبار انعکاس جهت در  وخاص  تخصصی  نشریه  یک انتشار  -

 .هدف مورد جامعه با مرتبط نهادهای تمامی طریق  از   ها خانواده کلیه

 .ای حرفه  های ژورنالیست و ماهر  نیروهای از   استفاده با فدراسیون  عمومی  روابط  و خبری ستاد تقویت -

 . جمعی های  رسانه  با بیشتر و سازنده تعامل -

 . آنها از  حمایت و  ها NGO  تأسیس اجازه -

 . مخاطب پر فراگیرو های  رسانه در  زنان  ورزشی های برنامه تعدد  بیشترو زمان  اختصاص -

 .آنان از   عملی  حمایتهای  و  زنان ورزشی  قهرمانان به مسئوالن یکسان نگاه -

 . ای رسانه   نهضت و گفتمان یک  به زنان ورزش  موضوع  تبدیل -
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