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  مداري در فوتبال از ديدگاه  نقش تلويزيون در اخالق

  بازيكنان ليگ برتر و دسته يك ايران

د قاسميدكتر حمي
* 

  

  چكيده

مداري در فوتبـال، از ديـدگاه بازيكنـان     پژوهش حاضر، با هدف بررسي نقش تلويزيون در اخالق
ليگ برتر و دسته يك ايران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر راهبرد، توصـيفي و از نظـر   

قه بـازي در  شود كه سـاب  مسير اجرا، پيمايشي بوده است. جامعه پژوهش نيز شامل تمام افرادي مي
گيرد كـه   نفر را در بر مي 384اند. نمونه پژوهش  ليگ برتر يا ليگ دسته يك فوتبال كشور را داشته

اي است  ساخته آوري پژوهش، پرسشنامه محقق اند. ابزار جمع به صورت تصادفي ساده انتخاب شده
رونبـاخ بـه تأييـد    نفر از صاحبنظران رسانه و پايايي آن، از طريق آلفـاي ك  12كه روايي از سوي 

  رسيده است. 
مداري در فوتبال  هاي تلويزيوني كشور در اخالق نتايج نشان داد كه از نظر پاسخگويان ، شبكه

شود. همچنين بين سابقه  هاي مختلف از نظر ايفاي اين نقش تفاوت ديده مي نقش دارند و بين شبكه
ص نقـش تلويزيـون در   هـاي ليـگ برتـر و دسـته يـك در خصـو       ورزشي و ديدگاه فوتباليسـت 

  مداري در فوتبال ارتباط وجود دارد. اخالق
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  مقدمه

هـاي   بـا گسـترش فنـاوري    .ورزش از ابعاد مهم فرهنگي ـ اجتماعي هـر جامعـه اسـت    
جانبه آن مـورد توجـه    يده و شناخت همهارتباطي و بويژه تلويزيون، ابعاد اين مقوله پيچ

هـاي   گيـري ارزش  هاي جمعـي نقـش بسـيار مـؤثري در شـكل      قرار گرفته است. رسانه
علـوم  ). توسـعه  1390اجتماعي بخصـوص در امـر ورزش دارنـد (قاسـمي و كشـكر،      

در ابعاد مختلف و انواع عملكردهاي مورد بررسي در اين حـوزه، باعـث شـده     يورزش
اخـالق  مورد توجه بيشتري قرار گيـرد. بـا وسـعت توجـه بـه       يقاخالاست كه مباحث 

 يـد نفعان پد يذ يرورزشكاران و سا يان،مرب يران،در خاطر مد يشتريانتظارات ب ي،ورزش
و  يـان مرب يران،بـا مـد   شـكاران ورز يـان بـر روابـط م   ياريآمده است. امروزه عوامل بس

انـواع  ، يورزشـ  بـه اخبـار   افـراد سـريع   يانـد. دسترسـ   تأثير گـذارده  يطرفداران ورزش
 يمحـور  و خـود  طلبـي  تنفعـ م يي،جـو  رفـاه  ي،طلب فزونرويكردهاي تضاد، برخوردها، ا

مانند  نيزدر ورزش ي در ورزش را بيش از پيش عيان ساخته است. به همين دليل، فلسف
و پاسخ  گيرند ميشكل  يديجد يها هر روز مسائل و پرسش ي،اجتماع يها يدهپد يرسا
  ). 1389 يع،ره و شج(ق طلبند يم

هـاي جمعـي ماننـد تلويزيـون مطـرح       هايي كه براي رسـانه  ترين نقش برخي از مهم
رساني و آگـاهي، حمايـت از قـانون و نظـارت بـر اجـراي        اند از: اطالع شود عبارت مي

درست قوانين، ايجاد حيطه مناسب براي برخورد عقايد گونـاگون، فـراهم كـردن زمينـه     
هـاي   رشد فرهنگي و فكـري جامعـه، فـراهم كـردن سـرگرمي     آموزش مداوم، كمك به 

هـاي توسـعه (خالـديان و     آموزنده، ايجـاد روحيـه مشـاركت و همكـاري بـراي برنامـه      
ــه:  هــاي جمعــي مــي هــاي رســانه ). همچنــين از ديگــر نقــش1392همكــاران،  تــوان ب

رساني و ايجاد مشاركت اجتماعي اشاره كـرد (محمـدي و    سازي، آموزش، اطالع فرهنگ
هـاي جمعـي ورزشـي ملـي ماننـد       ترين هدف رسانه ). در مجموع، مهم1392همكاران، 

تلويزيون ملي، در راستاي اهداف ملي و توسعه ورزش اسـت. طبـق سـند نظـام جـامع      
هـاي پشـتيبان توسـعه ورزش، توسـعه فرهنگـي و       توسعه ورزش كشور، يكي از مؤلفـه 

تواننـد مـؤثر باشـند     زمينه مي هاي جمعي در اين مداري در ورزش است و رسانه اخالق
در ايـن   زيـرا  ،انـد ناميـده » عصر ارتباطات«عصر حاضر را ). 1387(قاسمي و همكاران، 

كه وسعت، نفـوذ و تـأثيرات    مانند تلويزيون به دليل كاربرد وسايل ارتباط جمعي ،عصر



  85 ���� مداري در فوتبال از ديدگاه بازيكنان ليگ برتر و دسته يك ايران نقش تلويزيون در اخالق

آن بســيار زيــاد اســت، ارتباطــات جمعــي شــكل نــويني يافتــه و تحــوالت بشــري را  
از  يكي به عنوان بخشي از ساختار نوين جامعه وتلويزيون ع قرار داده است. الشعا تحت
هـاي  هاي فراگير و گسترده در دسترس همگاني، نقش حساس و مهمي در زمينهدستگاه

هـا   پـژوهش كنـد.  ايفا مـي  بويژه ورزش اجتماعي، اقتصادي و ،مختلف سياسي، فرهنگي
هـاي اطالعـاتي و پـل ارتبـاطي      بزرگـراه بـه مثابـه    ،هاي جمعـي رسانهكه دهد نشان مي

سـازي، آمـوزش،    رساني، گفتماننقش مهمي در فرايند اطالع ،تأثيرگذار بر افكار عمومي
سازي ورزشي در جامعه و اعتالي ورزش كشور و توسـعه  مشاركت اجتماعي و فرهنگ

   ).1392(خالديان و همكاران،  عهده دارند آن بر يو فراگير
ون، پوشش رويدادهاي ورزشـي اسـت. كارشناسـان تماشـاي     يكي از وظايف تلويزي

ورزشـي ضـبط    هـاي غيـر   دانند؛ اغلب برنامـه  رويدادهاي ورزشي را فرايندي پيچيده مي
اند و فيلمنامه يا متن آنها از قبل نوشته شده و بازيگران نيز نقش از پيش تعيين شده  شده

رفدار تلويزيـون زنـده پخـش    هاي ورزشي پرط كنند در حالي كه برنامه خود را بازي مي
شوند. موقعيت ورزشكاران نيز به عملكردشـان بسـتگي دارد و ايـن واقعـي بـودن و       مي

ورزش در تلويزيـون   .بخشـد  مشخص نبودن عاقبت كار، به ورزش ويژگي خاصي مـي 
اي شـده اسـت. رويـدادهاي جهـاني موجـب قطـع        مقوله خاصي به نام رويـداد رسـانه  

بايـد بـه ايـن    شوند و اين بيانگر اهميت آنهاست البتـه   مره ميهاي تلويزيوني روز برنامه
بهبـود روحيـه   نكته مهم توجه داشت كه ورزش فقط براي سالمتي بـدن نيسـت، بلكـه    

كـه اخـالق در    يابد ميحقق تر زماني نظر دارد و اين ام مدنيز ورزشي و رفتار اخالقي را 
  ).2007، 3كوريرو  2، دشياز1بيشتري يابد (والراند عمق ورزش گسترش و

سـازند. تماشـاگران    قهرمـان مـي   و كننـد  الگوسازي ميتلويزيون  هاي ورزشي برنامه
 و بـا  الگوبرداري براي پرورش شخصيت خود هستند يدنبال نوعبه ورزشي هاي  برنامه

هاي ورزشـي   . برنامهكنند مي سازي هاي خود همسان با ستاره ،نيازهاي شناختي يا عاطفي
هاي مثبت و مهمي كه براي ورزش دارنـد، در صـورت اسـتفاده     نقش تلويزيون در كنار

هـاي   توانند تأثيري مخرب و منفـي در پـي داشـته باشـند. چنانچـه برنامـه       نامناسب مي
برانگيز را منتشر كنند، منجر به آشوب  ورزشي، اخبار كذب، غيرواقعي و شايعات چالش

شـوند. بـا    بـه ورزش و مـردم مـي   منـدان   نظمي در بين مديران، ورزشكاران، عالقه و بي
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هـا از   ها و برداشت هاي ياد شده، نگاه اي و تعارض در بين گروه هاي حاشيه شروع بحث
شوند. از طرف ديگر، ايـن شـايعات مـردم را نسـبت بـه       مباحث اصلي و علمي دور مي

جـا و   كنـد و در مجمـوع، انتقـاد و تعريـف و تمجيـد نـا بـه        اميد مي ورزش دلسرد و نا
). نتايج پژوهش صورت 1386شود (قاسمي،  دالنه، مانع توسعه مطلوب ورزش ميعا غير

هاي حواشي مسابقات فوتبال، نشان داد؛ تبليغـات و تحريكـات    گرفته در مورد درگيري
هفـت تـوي زنـدگي    » سـازي  عمومي«شناسي،  شناسي به جاي قدر اي، ترويج رنگ رسانه

هـا و   ترين عوامـل بـروز نـاآرامي    مهمخصوصي بازيكنان و بت ساختن از آنان، يكي از 
). اخـالق در  1381شـود (رحمتـي،    هاي درون و برون ورزشـگاهي قلمـداد مـي    آشوب
ها قبل مورد بحث و نگراني خاص افكار عمومي بوده است. برخـي از   ها از مدت رسانه

هايي كه در يك محيط پر رقابت و  كنند كه چگونه رسانه منتقدان اين سؤال را مطرح مي
توانند در عـين حـال، مسـائل اخالقـي را هـم       كنند، مي آوري بيشتر تالش مي اي سودبر

رعايت كنند. البته بسياري با اين مسئله موافق نيستند و رعايت مسائل اخالقي از سـوي  
). در چنين شـرايطي، از نظـر اخالقـي،    1387راد،  دانند (قيامي ها را غيرممكن نمي رسانه
اي، رفتارهاي غير اخالقي ورزشـكاران را بازتـاب    فزايندههاي ورزشي به صورت  رسانه
توجـه   سازان، نسـبت بـه پيامـدهاي منفـي ناشـي از آن بـي       دهند و مانند خود حاشيه مي

ها از تصادفات رانندگي در حين مستي ورزشـكاراني نظيـر جـرج بسـت،      هستند. رسانه
انه خصوصـي و  هـاي شـب   كريستين رونالدو و غيره، گرفتـه تـا حضـور آنـان در پـارتي     

هاي مسابقه نيز  هاي جامعه را كه از محافل خصوصي به زمين تفاوتي نسبت به ارزش بي
دهند. همچنين مواردي مانند ضربه پاي اريك كانتونا، پرتاب  شود، پوشش مي كشيده مي

آب دهان و فحاشي عليه يكي از طرفداران تيم كريستال پاالس، برخورد زننده بازيكنـان  
هـاي زننـده مربيـان     ها دوربـين تلويزيـوني، بيانيـه    ن با يكديگر در مقابل دهتيم ملي ايرا

سرشناس عليه يكديگر، فحاشي تماشاچيان ناراضي بـه داوران، ورزشـكاران و مربيـان،    
ها در ترويج  دهنده وضعيتي است كه نياز به توجه بيشتر به نقش رسانه همه و همه نشان

بنيانگـذار المپيـك    به عنـوان  كوبرتن). 1392 اخالق در ورزش دارد (احساني و شجيع،
را در  مـداري  شـرافت و اخـالق   ؛هاي تبليغاتي خواست نگاران و دستگاه نوين از روزنامه

ها تبليغ كنند. او معتقد بـود كـه ورزش بـا اخـالق      ورزش به عنوان سرآمد تمام فعاليت
  . )1386(قاسمي،  پيوستگي تنگاتنگ دارد
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اي، فقط تالقي عمل رسانه و وسـايل ارتبـاط جمعـي بـا      فهدر حوزه رسانه، اخالق حر
اي  كنند: مجموعـه  گونه تعريف مي اي را اين اي رسانه علم اخالق است. اصول اخالق حرفه

اندركاران رسانه بـه آن پايبنـد باشـند و بـا رعايـت آنهـا و        از هنجارها كه الزم است دست
تـوان   مند ادامه دهند. در نهايت مـي  طهاي خود را ضاب  هاي حرفه ، فعاليت مقدس شمردنشان

اي از قواعد و اصول است كـه بايـد    اي در رسانه، مجموعه گفت كه منظور از اخالق حرفه
از جانب اصحاب رسانه رعايت شوند و از ايـن نظـر، بـا حقـوق و قـوانين رسـانه كـامالً        

اي  نـد و تبصـره  اي كه به ظاهر بـا هـيچ ب   تفاوت دارند، چه بسا بسياري از رفتارهاي رسانه
  ). 1389اند (قره، شجيع،  قابل پذيرش منافات ندارند، اما به لحاظ اصول اخالقي غير

هـاي جمعـي را بـه سـه دسـته: چـاپي،        هاي اساسـي، رسـانه   بندي در يكي از تقسيم
و فراگير بـودن آن،    كنند. تلويزيون با توجه به جذابيت بندي مي الكترونيك و نوين دسته

اي،  ). فوتبال بـه عنـوان يـك ورزش رسـانه    2007، 1امع دارد (استولدنقش مهمي در جو
اي در تلويزيون است و انواع مطالعات تحليل محتواي تلويزيـوني بـه    ايفاگر نقش عمده

اي يا همان ليـگ برتـر در كشـور     سهم غالب رشته ورزشي فوتبال و بويژه فوتبال حرفه
  ). 1390اشاره دارند (كرمي، 
ها مخاطبان وسيعي را مجـذوب   الترين سطح آن يعني ليگ برتر كه هفتهفوتبال و بويژه با

كند، الگوهاي زيادي را براي جوانان پديد آورده است. الگوهايي كـه از طريـق آنهـا      خود مي
سازي، رفتار خود را به هويـت الگـوي منتخـب خـود نزديـك       جوانان سعي دارند با همسان

هاي زنده، توليدي و خبري و با تأكيـد بسـيار بـر     پوشش كنند. در اين ميان، تلويزيون با انواع
  سزايي در الگوسازي و انعكاس رفتارهاي اين گروه بر عهده دارد.   فوتبال، نقش به

انـد.   هاي زيادي اين نوع نقش رسانه را مـورد تأييـد قـرار داده    در اين زمينه پژوهش
اند كه بين  نشان داده )2012و همكاران ( 2) و همچنين داود1390نژاد ( آقاجاني و نادري

ميزان استفاده افراد از وسايل ارتبـاط جمعـي (تلويزيـون، راديـو و نشـريات) و اشـاعه       
داري وجـود دارد (جامـه بزرگـي،     فرهنگ ورزش در سبك زنـدگي افـراد، رابطـه معنـا    

تواند رفتار مخاطبان خود  اي مانند تلويزيون مي ). اين به معناي آن است كه رسانه1392
بـا   )1388بيگـي (  حسـن در جهت گرايش به ورزش تحت تأثير قرار دهد. همچنـين  را 
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هـا را در   هاي جمعي، نقـش ايـن رسـانه    سازي استفاده از رسانه ارائه مدلي براي فرهنگ
ترويج ورزش و اخالق ورزشي مورد ارزيابي قرار داده است. ورزش به عنـوان يكـي از   

ش مورد توجه قرار گرفته و تالش شـده  هاي مهم فرهنگي جامعه، در اين پژوه شاخص
ها بر فرهنگ اجتمـاع، نقـش آن بـه عنـوان      است تا با شناخت ابعاد چندگانه تأثير رسانه

دهد كـه تلويزيـون،    يكي از اركان اساسي جامعه مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان مي
رگذار بـوده  در اشاعه فرهنگ ورزش و اخالق ورزشي در ميان زنان و دختران بسيار تأثي

هاي نوشـتاري از قبيـل مجـالت و نشـريات، در ميـان مـردان        است، در حالي كه رسانه
) نيز پژوهش خـود  1383). شاهكار (1392نقل از جامه بزرگي، به اند ( تأثيرگذارتر بوده

اي در ورزش ايـران بـا مـدل     هـا در تـرويج اخـالق حرفـه     را با عنوان تأثير نقش رسانه
رسـاني   اسـت. نتـايج پـژوهش او حـاكي از آن اسـت كـه اطـالع        مينتزبرگ انجـام داده 

جمعي، جداي از ترويج ورزش و اخالق ورزشي، موجب ايجاد نگرش مثبت  هاي رسانه
). 1392نقل از جامه بزرگـي،  به اي و اخالق ورزشي شده است ( نسبت به ورزش حرفه

ايجـاد انگيـزش    هاي جمعـي در هـر دو بعـد    دارد كه رسانه ) اذعان مي1386زاده ( محرم
توانند با حمايت هيجاني، عـاطفي، بـه تنظـيم انـرژي روانـي بـراي        دروني و بيروني مي
اي  طلبـي و تقويـت مثبـت ورزشـكاران غيرحرفـه      اي و ارضاي توفيق ورزشكاران حرفه

هاي انجام شـده در خصـوص نقـش تلويزيـون در      بپردازند. با مروري بر نتايج پژوهش
بندي كلي رسيد كه نتايج متعددي بر اين امر  ان به اين جمعتو مداري ورزشي، مي اخالق

  اند.   صحه گذاشته
هاي جمعي و بـه طـور مشـخص،     آيد كه وضعيت رسانه اما حال اين سؤال پيش مي

) 1386مداري در ورزش چگونه است؟ قاسـمي (  تلويزيون در كشور، براي بهبود اخالق
ه اخالق ورزش كشور پرداخـت  هاي جمعي در توسع در پژوهش به بررسي نقش رسانه

) 1387( راد و دريافت كه بين وضعيت موجود و مطلوب تفاوت معناداري وجـود دارد. قيـامي  
هاي جمعـي در بخـش توسـعه ورزش بـا اهـداف       به اين نتيجه رسيد كه عملكرد رسانه

در بررسـي   )2012( 1هورينـگ متولي ورزش و ماهيـت تربيـت بـدني همسـو نيسـت.      
ورزشـي، دريافـت گزارشـگراني كـه در سـطح ملـي بـه پوشـش         عملكرد گزارشـگران  
تـر، پايبنـد    پردازند، بيشتر از گزارشگران ورزشي در سطوح پايين  رخدادهاي ورزشي مي

                                                      
1. Hornig 
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اي خـود كمتـر    اي هستند و در مقابل توسعه اخالق در حرفه رسانه اصول اخالقي حرفه
سـازي ورزشـي    سي فرهنگدر برر )2010( 3دو بران 2، البه1دهند. ملزر مقاومت نشان مي

سـازي جامعـه    هاي فرهنگي هم راستا با فرهنگ به اين نتيجه دست يافتند كه رشد رسانه
پـذيري،   بوده است و هيچ يك بر ديگري اولويت زمـاني نـدارد، در حـالي كـه فرهنـگ     

) 2011( 4سازي بوده اسـت. روزنبـروك   هاي گوناگون فرهنگي و فرهنگ زمينه رشد رسانه پيش
حـال توسـعه     ها در كشورهاي در وهشي به بررسي پذيرش و استفاده از رسانهدر پژ نيز

هـاي ورزشـي    پرداخت. در اين پژوهش، عوامل انگيزاننده در اسـتفاده و كـاربرد رسـانه   
ها در اشاعه فرهنگ گرايش به ورزش، تـأثيري بنيـادين    مورد ارزيابي قرار گرفت. رسانه

كنـد مقايسـه نقـش     ش را منحصـر بـه فـرد مـي    اند اما آنچه ايـن پـژوه   در جوامع داشته
هاي اجتماعي و اقتصـادي اسـت. نتـايج     هاي تصويري و تفاوت آن با ديگر رسانه رسانه

هاي تصويري در كشورهاي در حال توسـعه از تأثيرگـذاري بيشـتري     نشان داد كه رسانه
هـاي   ) نيز در پژوهشي به اهميت نقـش تـرويج رسـانه   2010( 5اند. جيمز برخوردار بوده

مداري در ورزش دسـت يافتنـد. در ايـن مطالعـه،      جمعي در گرايش به ورزش و اخالق
هـا   ها به عنوان منابع صحيح و قابل اعتماد، از تبليغات كمي رسانه اهميت دادن به رسانه

رفتـار   ا به عنوان مبدأ و منبع تغييـر ه تر بيان شده است و به اين ترتيب، گرايش به رسانه مهم
)، 2009و همكـاران (  6هاي باالرد شود. اين نتايج در پژوهش و اخالق ورزشي شهروندان مي

ــدورا ــونين)، بو1986( 7بن ــارتر2006( 8ت ــزن2003( 9)، ك ) و 2010)، جيمــز (1988( 10)، ايت
  ) نيز به نوعي مورد تأييد قرار گرفته است.  2012( 11كرشتمن

مداري به عنوان شاخصي كه اغلب با معيـار وجـدان    توجه به اينكه اخالق و اخالقحال با 
توانـد بـه    شـود، مـي   در جامعه، باعث گرايش به رفتارهاي خوب و پرهيز از رفتارهاي بـد مـي  

هاي اجتماعي در نظر گرفته شود، مطالعه در زمينه عوامل مـؤثر بـر زمينـه     عنوان يكي از سرمايه
روريات برجسته است. اين مهم در حوزه ورزش و به طور مشـخص، در  توسعه اخالقي، از ض

اي  رشته فوتبـال كـه نقـش غالـب محتـواي رسـانه تلويزيـون را در بـر دارد، از اهميـت ويـژه          
                                                      

1. Melzer       2. Elbe       3. Brand 

4. Rosenbrock    5. James      6. Ballard 

7. Bandura       8. Boynton    9. Carter 

10. Eitzen       11. Kereshtmann 
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مداري در باالترين سـطح فوتبـال    برخوردار است. تا جايي كه بررسي نقش تلويزيون در اخالق
  دانست.   ها ترين پژوهش ن از ضروريتوا اي و ليگ برتر را مي يا فوتبال حرفه

دهد كه با وجود تأييد اثـر تلويزيـون بـر     مروري بر سوابق پژوهشي گذشته نشان مي
آفرينان اين عرصه؛ يعني بازيكنان برتـر فوتبـال    مداري، اين مهم از ديد خود نقش اخالق

كـه   كنند، كمتر مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت. بـديهي اسـت     كه در ليگ برتر بازي مي
توانـد نقـش مـؤثري در بهبـود رونـد اثرگـذاري        توجه اين گروه به مسئله ياد شده مـي 

  مداري در فوتبال داشته باشد.      تلويزيون بر اخالق
مـداري در   شود كه نقـش تلويزيـون در اخـالق    به هر ترتيب، اين پرسش كلي مطرح مي

تبال چگونه است؟ آيا بـين  هاي ليگ برتر و دسته يك فو ورزش فوتبال از ديدگاه فوتباليست
هـاي آنـان در ايـن زمينـه ارتبـاطي       سابقه فوتبال بازيكنان در ليگ برتر يا دسته يك و ديدگاه
  ؟هاي تلويزيوني در اين زمينه چيست وجود دارد؟ و سرانجام اينكه اختالف بين نقش شبكه

  شناسي پژوهش روش

، پيمايشـي بـوده اسـت.    اين پژوهش به لحاظ راهبرد، توصيفي و به لحـاظ مسـير اجـرا   
ها، مقطعي و از نظـر   آوري داده همچنين از نظر هدف، كاربردي، از نظر دوره زماني جمع

شود. جامعه آماري پژوهش كليه ورزشكاراني را  آوري، كمي تلقي مي هاي جمع نوع داده
 1392گيرد كه سابقه بازي در  ليگ برتر يا دسته يك فوتبال كشور را تـا سـال    در بر مي

نمونه با توجه به جدول  384گيري، تصادفي ساده بوده و به تعداد  اند. روش نمونه اشتهد
مورگان از جامعه نامحدود انتخاب شده است؛ به اين ترتيب كه با شناسايي اسامي افراد 

انـد. بـه    نفرات از ميان آنها به صورت تصادفي ساده و بـدون جـايگزين، انتخـاب شـده    
) 1392از پرسشنامه مورد استفاده در پـژوهش جامـه بزرگـي (   ها  آوري داده منظور جمع

نفـر از خبرگـان    12استفاده شد كه روايي صوري و محتـوايي آن، بـار ديگـر از جانـب     
درصـد تأييـد شـد. پرسشـنامه     91رسانه و ورزش به تأييد رسيد. پايايي آن نيز به ميزان 

م (بر اساس مقيـاس ليكـرت)   ك زياد تا خيلي گزينه، از خيلي 5گويه بود كه با  20شامل 
دهنــده را فــراهم  و ورزش) امكــان پاســخگويي پاســخ 5، 3، 1شــبكه ( 4در خصــوص 

دهنـده پيرامـون نقـش تلويزيـون در      كرد. محورهاي هر گويه نيز بـا سـؤال از پاسـخ    مي
گرفـت: تـرويج نفـي     مداري بازيكنان ليگ برتر فوتبال، اين مـوارد را در بـر مـي    اخالق
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ــر شايســته دوپينــگ، نفــي درو ــد ب ــاري، تأكي ســاالري، نفــي خشــونت و  غ، نفــي رياك
پرخاشگري، ترويج گفتگوي منطقي، پرهيز از تخريب شخصـيت و بـدگويي، پرهيـز از    
مسخره كردن ديگران، كنترل هيجانات، معرفي اصول اخالق، ترويج رفتار پهلواني، نفـي  

ق ديگران و احترام اعتياد، نفي جرم و جنايت، ترويج فرهنگ وقف، ترويج رعايت حقو
همچنين از يك پرسشـنامه   به: پيشكسوت، قانون، حريف، تماشاگر، مربي و خبرنگاران.

هايي چون: سن، سابقه بـازي در ليـگ برتـر،     هاي عمومي براي شناسايي ويژگي ويژگي
  وضعيت تأهل، قوميت و تحصيالت استفاده شد.   

  هاي پژوهش  يافته

تا  20سني شامل افراد بين اواني پاسخگويان به لحاظ دهد كه بيشترين فر نتايج نشان مي
سال و به لحاظ مدرك، شـامل افـراد داراي مـدرك كارشناسـي بـوده اسـت. بيشـتر         30

  اند. فصل در ليگ برتر و دسته يك داشته 8تا  3پاسخگويان سابقه بازي بين 

  هاي عمومي پاسخگويان ـ ويژگي1جدول 

  درصد  فراواني    ها ويژگي

  سن

  15  58  سال 20زير 

  32  123  سال 25تا  20

  34  130  سال 30تا  25

  19  73  سال 30باالي 

  تحصيالت

  2  9  كارشناسي ارشد

  48  185  كارشناسي

  10  37  كارداني

  29  112  ديپلم

  11  41  زيرديپلم

سابقه كار 

  اي حرفه

  4  16  فصل 3كمتر از 

  30  115  فصل 5تا  3

  38  147  فصل 8تا  6

  12  45  فصل 10تا  9

  16  61  فصل 10بيشتر از 
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ها از پراكنـدگي هنجـار برخـوردار نيسـتند و از      دهد كه داده نشان مي 2نتايج جدول 
  هاي ناپارامتريك استفاده شده است.    اين رو، براي پاسخ به سؤاالت از آزمون

  ـ آزمون كلموگروف ـ اسميرنف2جدول 

  سطح معناداري درجه آزادي ميزان آماره  متغير

ديدگاه پاسخگويان درباره نقش 

  ها در ترويج اخالق رسانه
08/0  384  001/0  

  
به همين منظور، براي پاسخ به سؤال نظر بازيكنان در خصوص نقـش تلويزيـون در   

 3اي بـه شـرح جـدول     جملـه  مداري در ورزش فوتبال، از آزمون ناپارامتريك دو اخالق
  استفاده شده است.  
ه از ديـدگاه بازيكنـان ليـگ برتـر و دسـته يـك فوتبـال،        نشان داد ك 3نتايج جدول 

  مداري در فوتبال نقش دارد. تلويزيون در اخالق
در مقيـاس ليكـرت) در    3فرض برابري نسبت موفقيت (نسبت امتيازهاي بيشـتر از  

دهـد كـه   هاي مشاهده شده نشـان مـي  شود بررسي نسبتجامعه، با نسبت آزمون رد مي
هـا، تلويزيـون در    رصد است. بنـابراين، بـه نظـر فوتباليسـت    د6نسبت موفقيت بيشتر از 

  مداري در فوتبال نقش دارد.   ترويج اخالق

  مداري در فوتبال اي: نقش تلويزيون در اخالقـ نتايج آزمون دوجمله3جدول 

سطح 

  معناداري

- نسبت

  آزمون
  متغير  هاگروه  تعداد  نسبت

001/0  6/0  
نقش تلويزيون در   1گروه  3  82 21/0

  2گروه   <3  302  79/0  مداري در فوتبال القاخ

  
ها و نظر آنـان نسـبت بـه نقـش      در سؤال ديگر، رابطه بين سابقه ورزشي فوتباليست

مداري در فوتبال از طريـق ضـريب همبسـتگي اسـپيرمن بـه شـرح        تلويزيون در اخالق
  بررسي شده است. 4جدول 
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رصـد سـطح معنـاداري آزمـون     د 95طبق اطالعات به دست آمده، در فاصـله اطمينـان   
كمتر  05/0است. چون سطح معناداري از  sig=  03/0ضريب همبستگي اسپيرمن برابر با 

هـاي   شود. درواقع، بين سابقه ورزشي و ديدگاه فوتباليست ييد ميأاست، فرضيه پژوهش ت
 مداري در فوتبال ارتباط معنـادار وجـود   ليگ برتر و دسته يك با نقش تلويزيون در اخالق

توان شدت و جهت رابطه را نتيجه  دارد. از ميزان و عالمت ضريب همبستگي اسپيرمن مي
و جهت آن منفي و معكوس بـه دسـت   = rS  -  13/0گرفت. در اين آزمون، شدت رابطه 

تـر و   آمده است. بنابراين كساني كه سابقه ورزشي كمتري دارند، ديدگاه يا نگـرش مثبـت  
  مداري در فوتبال دارند و بر عكس. در اخالق مساعدتري نسبت به نقش تلويزيون

  ها  ـ آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن براي رابطه سابقه ورزشي و ديدگاه4جدول 

  سابقه ورزشي  متغيرها

  ها ديدگاه

13/0 -  rS =  

03/0  =sig 

384 =N 
  

هـاي تلويزيـوني در    همچنين براي پاسخ به اين سؤال كه آيا بين نقـش انـواع شـبكه   
هاي ليگ برتر و دسته يك تفـاوت   مداري در ورزش فوتبال از ديدگاه فوتباليست  اخالق

  استفاده شده است.    5وجود دارد، از آزمون فريدمن به شرح جدول 
نقـش انـواع    شود، فرض برابري ميانگين رتبـه  مشاهده مي 5طور كه در جدول همان
  شود.د نميمداري در ورزش فوتبال تأيي هاي تلويزيوني در اخالق شبكه

مداري در ورزش  ها در اخالق ـ آزمون فريدمن: مقايسه نقش شبكه5جدول 

  فوتبال از ديدگاه پاسخگويان 

  سطح معناداري  درجه آزادي  خي دو  هاميانگين رتبه  ها شبكه

  77/4  سه

059/389  3  001/0  
  21/4  ورزش

  28/3  پنج

  87/3  يك
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  گيري بحث و نتيجه

جه آزمون پاسـخ بـه سـؤال اول نشـان داد كـه تلويزيـون از ديـدگاه        نتايج حاصل از نتي
مـداري در ورزش فوتبـال نقـش دارد.     هاي ليگ برتر و دسته يك، در اخالق فوتباليست

)، 1388بيگـي (  )، حسـن 1390نـژاد (  جـاني و نـادري   هاي آقا اين نتيجه با نتايج پژوهش
) 2011) و روزنبــروك (2012)، هورينــگ (2012)، داود و همكــاران (1383شــاهكار (

هـاي   هاي خود نشان دادند كه به طور كلـي، رسـانه   همسو بود. آنان نيز در نتايج بررسي
مـداري در ورزش در   جمله تلويزيون، در گرايش بـه ورزش و تـرويج اخـالق    جمعي از

توانـد ناشـي از جايگـاه     بين مردم نقش مثبت و مهمي دارند. اين همسويي در نتايج مـي 
رگذار تلويزيون در زندگي روزمره افراد باشد. اما بايـد توجـه داشـت كـه در     مهم و تأثي

كند. همان طور كه در پـژوهش  ملـزر    هاي مختلف، اين نقش تغيير مي جوامع و فرهنگ
شود، در برخي كشورها تلويزيون و ابزار تصـويري نسـبت    ) ديده مي2010و همكاران (

شـتري در تـرويج فرهنـگ جديـد و اخـالق      ها، تأثير بي به مطبوعات، مجالت و روزنامه
) ناهمسو بوده اسـت. دليـل   1386دارند. همچنين نتايج اين پژوهش با پژوهش قاسمي (

تواند تفاوت پاسخگويان در دو پژوهش باشد. چـرا كـه در پـژوهش     اين ناهمسويي مي
انـد در حـالي كـه در     قاسمي بخشي از پاسخگويان از افراد متخصص و دانشگاهي بوده

هايي بودند كه رفتارهاي اخالقي از خود بروز  پژوهش، پاسخگويان خود فوتباليستاين 
ها و مسابقات فوتبال امكانات و  توان گفت چون برنامه دادند. بنابراين، در مجموع مي مي

يابـد و رفتـار و اعمـال     شرايطي دارند كه طي آنها شخصيت و ماهيت افـراد بـروز مـي   
پـذير   جايگزيني خصايص انساني و رعايت قوانين امكانشود،  ناشايست آنان شناخته مي

تواند از احترام الزم در بـين دسـته و جامعـه خـود      گردد و به اين ترتيب، هر فرد مي مي
گيري، به عنوان نـوعي اخـالق بـه     برخوردار شود. اين ارتباط مطلوب، در صورت شكل

ق ايـن ارتبـاط مطلـوب،    شود. در تحقـ  يابد و مشاهده مي قلمروهاي خارج نيز انتقال مي
كند كه تأثير مثبت آن از نظر ورزشكاران فوتباليست، بـه   تلويزيون نقش مهمي را ايفا مي

عنوان پاسخگويان اين پژوهش، مورد تأييد قرار گرفته است. از سوي ديگر، در پژوهش 
) اين نتيجه به دست آمده است كه بين نقش موجود در تلويزيـون ايـران   1386قاسمي (

داري وجود دارد و بـه   مداري در ورزش، تفاوت معنا ش مطلوب آن در بهبود اخالقبا نق
عبارت ديگر، نقش موجود، نقش مطلـوبي نيسـت. بنـابراين بـا توجـه بـه تأييـد نقـش         
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هاي  شود كه اين نقش با توجه به مقوله مداري در فوتبال، پيشنهاد مي تلويزيون در اخالق
در فوتبال به صورت تحليل محتوا مورد بررسي  مداري يافته در خصوص اخالق انعكاس

  برداري شود.    قرار گيرد و از حداكثر اين ظرفيت بهره
هـا و نظـر آنـان     نتيجه آزمون اسپيرمن نشان داد كه بين سـابقه ورزشـي فوتباليسـت   

نسبت به نقش تلويزيون در ترويج اخالق در فوتبال رابطـه وجـود دارد. همچنـين بـين     
ها نسبت بـه نقـش تلويزيـون در تـرويج اخـالق در       گاه فوتباليستسابقه ورزشي و ديد
برقرار است. درواقـع افـراد برخـوردار از تجربـه ورزشـي كمتـر،       فوتبال رابطه معكوس

تري به ترويج اخـالق از طريـق تلويزيـون دارنـد و بـرعكس.       نگرش مساعدتر و مثبت
هـاي گونـاگون، از سـابقه     ) نشان دادند؛ مديراني كه در حرفـه 2009باالرد و همكاران (

كاري متفاوتي برخوردارند، ديدگاه متفاوتي نسبت به نقش تلويزيون در تـرويج اخـالق   
هـاي تعـاوني صـورت     دارند. اين پژوهش كه در ميان متخصصان مديريت ارشد شركت

هاي گوناگون كاري در يـك حرفـه، ديـدگاه متفـاوتي      پذيرفت، نشان داد؛ افراد با سابقه
تلويزيون در ترويج ابعاد شناختي اجتماعي، فرهنگي و به طـور خـاص،   نسبت به نقش 

هـاي   توان بيان كرد با توجه به نتـايج بـه دسـت آمـده از تحليـل      اخالقي دارند. پس مي
صورت گرفته در اين پژوهش و همچنين مطالعات پيش از آن، مـديران يـك حرفـه بـا     

تلويزيـون در تـرويج اخـالق    هاي كاري مختلف، ديدگاه متفاوتي نسبت به نقـش   سابقه
 ) صـورت پـذيرفت،  2011ورزشي دارند. در پژوهشي ديگـر نيـز كـه از سـوي روزنبـرگ (     

مشخص گرديد افراد با سابقه كاري باالتر در ادارات تربيت بدني، گـرايش بيشـتري بـه    
انـد و ديـدگاه آنـان نسـبت بـه       هـا داشـته   استفاده از نشريات در قياس با ديگر ـ رسـانه  

مجموع تر بوده است. در  ها در ترويج آموزش و اخالق ورزشي مثبت روزنامهنشريات و 
پذيرفتـه، سـابقه    هـاي صـورت   توان نتيجه گرفت كه با توجه به تحليل در اين خصوص مي

كاري، تأثير معناداري بر ديدگاه افراد نسبت به تلويزيـون در تـرويج آمـوزش و اخـالق     
گونـه بتـوان    ت آمده از پژوهش حاضـر را ايـن   ورزشي دارد. اما شايد دليل نتايج به دس

اند،  هاي بدني رو آورده تر و كساني كه تازه به فعاليت استدالل كرد كه ورزشكاران جوان
هاي ارائه شده از تلويزيون دارند و تعامل بيشتري با آن برقـرار   گرايش بيشتري به برنامه

ترتيب، به دليل تعامل و ارتبـاط   گيرند. به اين تر مي كنند و به نوعي نقش آن را جدي مي
مـداري دارنـد و    تري نسبت به تأثير تلويزيون در اخـالق  نزديك، ديدگاه و نگرش مثبت
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نقش آن را در ارائه اطالعات مورد نياز و پوشش كمبودها و نيازهاي ورزشي خود مفيـد  
تر، اصول كنند. شايد يكي از داليلي كه ورزشكاران جوان و تازه وارد ليگ بر ارزيابي مي

كنند، باور آنان بـه نقـش تلويزيـون در انعكـاس رفتارهـاي       اخالقي را بيشتر رعايت مي
رفتـه ورزشـكاران بـا     اخالقي و پيامدهاي ناشي از آن در سطح جامعـه باشـد. امـا رفتـه    

هاي مختلف، نقش تلويزيـون را در پوشـش    افزايش حضور در ليگ برتر و كسب تجربه
بينند و به اين ترتيـب، از ميـزان    مداري چندان مؤثر نمي رفتارهاي خود در جهت اخالق

  شود.   كنترل هيجاني آنان در مواجهه با شرايط سخت كاسته مي
هـاي   نتايج حاصل از پاسخ به سؤال مربـوط بـه بررسـي تفـاوت بـين انـواع شـبكه       

، اين اخـتالف و تفـاوت را   »ها مداري در فوتبال از ديد فوتباليست اخالق«تلويزيوني در 
بـاالترين   3ها مشخص كرد كه از ديد پاسخگويان، شبكه نشان داد. بررسي ميانگين رتبه
است. البته بـا توجـه بـه مطالعـات      ها به خود اختصاص داده  رتبه را در ميان انواع شبكه

هـاي   انجام شده  بايد در نظر داشت كه در شرايط زماني و مكاني مختلف و در موقعيت
بندي جديدي بين آنها تعريف  يابد و رتبه ها تغيير مي ين شبكهمتفاوت، نقش هر يك از ا

هاي تلويزيوني تعريف مشخصـي دارنـد و در    شود. طبيعي است كه هر يك از شبكه مي
هاي خاص خود برخوردارنـد. يكـي از داليـل     زمينه اثرگذاري و ضريب نفوذ، از تفاوت

وشش رويدادهاي مهم فوتبـال  با توجه به پ 3احتمالي نتيجه ياد شده اين است كه شبكه 
هاي پرحاشيه مرتبط با اين ورزش، مانند برنامه نود، توجه بيشتر پاسخگويان را  و برنامه

كنـد. شـبكه تلويزيـوني     مداري در فوتبال به خود جلـب مـي   از نظر اثرگذاري بر اخالق
 هاي ديگر، معطوف خـود  ورزش نيز با وجود نوپا بودن، توجه زيادي را نسبت به شبكه

كرده است و با وجود پخش ديجيتال و محدوديت نسبي در دسترسي همه پاسخگويان، 
رسـد بـا افـزايش مخاطبـان ايـن شـبكه و        در اولويت دوم قرار گرفته است. به نظر مـي 

دسترسي بيشتر عموم، اين نگاه نسـبت بـه شـبكه تقويـت گـردد. در مـواردي، تفـاوت        
) در 2012تفاوت نظرها باشـد. هورينـگ (  تواند عاملي براي اين  هاي مخاطبان مي گروه

بررسي نقش محيط بر اثربخشي تلويزيون در شرايط مختلف، بر اين نكته تأكيد داشـت  
هاي علمي افراد، اثرات متفاوتي دارند. آنچه از پژوهش آنها  ها از لحاظ تفاوت كه محيط

شرايطي كـه  كند. بر اين اساس، در  به دست آمده است نتايج پژوهش حاضر را تأييد مي
هـاي   پـذيري از برنامـه   سطح علمي افراد از درجه به نسبت بااليي برخوردار اسـت، اثـر  
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هـاي ديگـر نيـز نشـان      علمي بيشتر از پخش رويدادهاي زنده است. برخـي از پـژوهش  
مـداري در ورزش دارد.   دهند كه هر رسانه يا حتي شبكه، تأثير خاص خود در اخالق مي

هـاي مختلـف    ستنتاج كرد كـه شـرايط گونـاگون، نقـش شـبكه     توان چنين ا بنابراين، مي
مداري، به ميـزان بسـيار بـااليي دسـتخوش تغييـر و تحـول        تلويزيون ملي را در اخالق

) نيز دريافت كه از طريق يك برنامـه آمـوزش   2012كنند. در همين زمينه، كرشتمن ( مي
شـان   هاي اخالقـي  گيري توان مديران و مربيان ورزشي را در تصميم اي، مي مجازي رايانه

هاي آموزشي تلويزيـوني، بـا    ) نيز دريافتند كه برنامه2010ياري كرد. ملزر و همكاران (
هاي پيشگيرانه در  هاي بسيار خوبي براي برنامه هاي اخالقي، ظرفيت گيري ترويج تصميم

زش هـاي آمـو   كنند. آنان دريافتند كه برنامه ورزش، بويژه پيشگيري از دوپينگ فراهم مي
توانـد در   هـا مـي   اخالق در كنار كنترل عوامل ديگري نظير محيط، مربيـان و هـم تيمـي   

شود، هـر يـك    پيشگيري از دوپينگ بسيار مؤثر باشد. بنابراين، همان طور كه مشاهد مي
هـاي اخالقـي در    از پژوهشگران به طور مستقل بـر نقـش تلويزيـون در آمـوزش روش    

رام به حريف، داور و ... تأكيد دارند. به اين ترتيـب،  ورزش، مانند پرهيز از دوپينگ، احت
هاي تلويزيوني يكسان نيست و برخي از آنها اثر و نفوذ بيشتري  نقش و تأثير تمام شبكه

هـاي پرنفـوذ و اثرگـذارتر در     شود كـه شـبكه   در اين زمينه دارند. از اين رو، پيشنهاد مي
ورزش قـرار گيرنـد. در ايـن زمينـه،     مـداري در   ريزي براي ترويج اخالق اولويت برنامه

هاي ورزشي و بخصوص برنامه پربيننده نود عواملي هستند  ، پخش زنده رويداد3شبكه 
مداري در ورزش و در نهايت توسـعه ورزش   توانند نقش مهمي در توسعه اخالق كه مي

هنگي هاي استاني نيز نقش مؤثري را با توجه به بافت فر ملي كشور ايفا كنند. البته شبكه
) نشـان داد كـه در جوامـع    1986هر شهر يا استان بـر عهـده دارنـد. پـژوهش بنـدورا (     

هاي تلويزيوني متفاوت اسـت. ايـن    ساالر، گرايش مردان و زنان به برنامه ساالر و زن مرد
) بـا  1988يافته از بافت فرهنگي و اجتماعي آن جوامع به دست آمده است. امـا ايتـزن (  

ها بر استفاده از تلويزيون و كاربرد آن نتيجـه گرفـت كـه نحـوه      هبررسي تأثير انواع گرو
هاي مختلف طبقـات اجتمـاعي دربـاره تلويزيـون بـا نقـش آن در        تفكر و ديدگاه گروه

ترويج مواردي مانند اخالق ورزشي، تفاوتي ندارد. اين يافته با نتيجه پژوهش حاضر در 
هـر فـردي بـر اسـاس     كـه   توان چنين نتيجه گرفـت  تناقض است. در اين خصوص مي

برنامـه  هاي شخصي خود، بـه اسـتفاده از يـك يـا چنـد       ها و عالقه ها، توانمندي ويژگي
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بيشـتري از آنهـا دارا    به اين ترتيب، تـأثير خاص گرايش دارد و  هاي تلويزيوني يا شبكه
هاي مختلف طبقات اجتماعي نيز ديدگاه متفاوتي نسبت بـه نقـش    اينكه گروه .پذيرد مي

هاي تلويزيوني در ترويج اخالق ورزشي دارنـد برخاسـته از همـين     برنامه و شبكهانواع 
هـاي   ها و عاليق اين افراد بـا توجـه بـه ويژگـي     نگرش است؛ چرا كه ساليق، توانمندي

انـد كـه نشـان     هايي هم انجـام شـده   فردي و رواني آنها با يكديگر تفاوت دارد. پژوهش
مختلـف، ديـدگاه متفـاوتي نسـبت بـه نقـش        دهند افراد مختلف با سطح تحصيالت مي

) صـورت  2003اي كـه از جانـب كـارتر (    تلويزيون در ترويج اخالق دارند. طي مطالعه
پذيرفت، مشخص گرديد كه افراد با سطح تحصـيالت مختلـف (جامعـه دانشـگاهي در     

هاي گوناگون جمعـي (از قبيـل تلويزيـون،     مقايسه با جامعه كارمند دولتي)، نقش رسانه
ترنت، راديو و نشريات) را در ترويج عوامـل فرهنگـي و اخالقـي، متفـاوت ارزيـابي      اين
كنند. نتايج پژوهش حاضر نشـان داد كـه در هـر جامعـه، افـراد برخـوردار از سـطح         مي

هاي مختلف توجه بيشتري دارند و نقـش هـر    تحصيالت برتر، به هنر و خالقيت رسانه
كنند. بنابراين  ليت در هر يك، متفاوت ارزيابي مييك از آنها را با توجه به ميزان اين قاب

هاي فردي دانست كه در افراد گوناگون سطوح  توان يكي از ويژگي تحصيالت را نيز مي
شود كه هـر فـرد بـا توجـه بـه آن سـطح ديـدگاه و نگـرش          متفاوتي دارد و موجب مي
اتخـاذ كنـد.    ها و نقش آنها در آموزش و ترويج اخالق ورزشي متفاوتي نسبت به رسانه

  شود:   بر اساس نتايج به دست آمده پيشنهاد مي
مداري در فوتبال و به منظـور تقويـت    با توجه به پذيرش نقش تلويزيون در اخالق 

سـيما بـا    و سازي رفتارهاي مطلوب، شوراي هماهنگي ورزش صدا اين نقش در راه بهينه
ود قـرار دهـد تـا از    هاي اخالقي، نظام هماهنگي را در دسـتور كـار خـ    تعريف شاخص

  افزايي الزم در اين زمينه استفاده شود.   هم
هـاي پاسـخگويان در زمينـه نقـش تلويزيـون در       همچنين به دليـل تفـاوت ديـدگاه   

هاي آموزشي، نتايج اين نقش هـر   مداري در فوتبال، الزم است تا در غالب كارگاه اخالق
  سازي شود.  ها و مخاطبان تلويزيون يكسان چه بيشتر بين فوتباليست

هـاي نظـارتي    هاي تلويزيوني در اين نوع اثرگذاري، بخـش  با توجه به تفاوت شبكه
هـا و   گذاري انواع برنامه بندي و ارزش توانند با تحليل محتوا، رتبه سيما مي و سازمان صدا

 بخش با آنها اقدام كنند.    ي اثر ها ها، نسبت به تشويق و مواجهه شبكه
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