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  چكيده

اي   بندي موانع موجود در مسير توسعه اخالق حرفه         هدف از پژوهش حاضر، شناسايي، ارائه و رتبه       
اي و همچنين مصاحبه   در گام نخست، با انجام مطالعات كتابخانه       .هاي ورزشي بوده است     در رسانه 

هاي ورزشي به شناسايي اين موانع پرداخته شـد و در   با خبرگان و استادان برجسته در حيطه رسانه 
 خبره قـرار گرفـت كـه        15 مانع طراحي شد و در اختيار        28اي با استفاده از       گام بعدي، پرسشنامه  

 اطالعـات   .سـنجيد    به موانع معرفي شده در يك مقياس هفت ارزشي مي          هاي آنان را نسبت     ديدگاه
هاي تكنيك تاكسونومي عددي در نظر گرفته و در نهايـت،              به عنوان ورودي ماتريس داده     ،حاصل

فقدان «طبق نتايج به دست آمده، چهار مانع . ندشدبندي  موانع موجود با استفاده از اين تكنيك رتبه      
فقـدان  (نارضايتي شـغلي كاركنـان      «،  »هاي ورزشي   ارت بر عملكرد رسانه   نظام جامع و اخالقي نظ    

فقدان تحـصيالت و تخـصص كـافي در بـين كاركنـان      «،  »...)امنيت شغلي، وجود فساد اداري و       
نسبت به سـاير  » پوشش بسياري از تخلفات اخالقي از طريق قوانين موجود«و » هاي ورزشي  رسانه

ند كه الزم است از سوي مسئوالن مربوط مورد توجه بيشتر واقع موانع موجود در اولويت قرار گرفت
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  مقدمه

امروزه ورزش و ابعاد گوناگون آن به عنوان مبحثي بسيار مهـم در محافـل مختلـف مـورد            
اي پويا و شاداب و رفـع بـسياري از      مد در ايجاد جامعه   توجه است و به عنوان ابزاري كارآ      

هاي فراوان خود را نمايان       هاي اجتماعي، فرهنگي و حتي اقتصادي و سياسي كاربرد          بحران
 مطالعـه در    .هـاي ورزشـي، جزئـي مهـم از جامعـه ورزش هـستند               رسـانه . ساخته اسـت  

 ديل شده است،  هاي اخير به موضوع جذابي تب       ها در طول سال     خصوص ورزش و رسانه   
هـا و مطالعـات مـرتبط بـا مؤسـسات            چنان كه امروزه در سطح جهـان، ميـزان گـزارش          

به نحـو چـشمگيري   ... اي ورزشي، مخاطبان ورزش، محتواي ورزشي رسانه ها و     رسانه
  .در حال افزايش است

هاي گروهي هم توجه بيشتري به آن نـشان   با افزايش محبوبيت ورزش در جامعه، رسانه   
 پوشـش هـر چـه بيـشتر مـسابقات،            و  به افزايش اين محبوبيـت كمـك كردنـد         دادند و 

ها، مجـالت، راديـو،       هاي مختلف از طريق روزنامه      رويدادها و حواشي ورزشي به شكل     
بدون ترديـد  اين موضوع تا حدي گسترش يافته است كه         . پرداختندتلويزيون و اينترنت    
 ،هـاي ورزشـي      حـضور رسـانه    اي، بـدون    ورزش و بويژه ورزش حرفـه     در زمان فعلي،    

 .رسـد  روحي مرده و منزوي خواهد يافت و بقاي حيـات آن امـري بعيـد بـه نظـر مـي      
 منـابع  از يكـي  رسـاني،   اطـالع  در اساسي نقش برخورداري از  ضمن ورزشي هاي  رسانه
 در مطلـوب  كيفيـت  بـا  را جزئيات تمام كه هستند ورزش براي صرفه با و دسترس قابل
بـديهي اسـت نقـش آنهـا در ورزش جهتـي مثبـت دارد و                 .دهنـد   مي قرار عموم اختيار

عملكرد صـحيح هـر يـك، روز بـه روز موجـب توسـعه ورزش و افـزايش گـستره آن            
هايي  نظمي شود، ولي در عين حال، عملكرد نادرست آنها به آشفتگي، ناهنجاري و بي           مي

اطالعات نامطمئن  ها اغلب در نشر       عملكرد ناصحيح رسانه  . انجامد  در ابعاد گوناگون مي   
هاي ورزشـي بـا توجـه بـه مخاطبـان             شود ولي در رسانه     و حتي خالف واقع نمايان مي     
هاي منحصر بـه فـرد ايـن          هاي مالي در جريان و ساير ويژگي        بيشتر، حجم باالتر سرمايه   
تعريف و تمجيدها و انتقادهاي    . هاي ديگري نيز دارد     ها، جنبه   مقوله نسبت به ساير مقوله    

ها، مديران و بازيكنـان ورزشـي و همچنـين            ، ايجاد چالش بين مسئوالن باشگاه     ناعادالنه
توان تنهـا بخـشي از ايـن گونـه      هاي مالي كالن را مي گري با هدف كسب منفعت   واسطه

هـا در ورزش، اخـالق و         با توجه به اثرات متفاوت مثبت و منفـي رسـانه          . موارد دانست 
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 2ليوپا و 1اوتس. رسد  و قابل تأمل به نظر مي ابعاد گوناگون آن در اين حيطه، بحثي مهم       
 دسـت  آلـت  را اخـالق  كه پوشالي ابزاري عنوان به ورزش از نبايد كه معتقدند) 2007(
 اخـالق  حفـظ در   را كـه   مهمـي  كارهـاي  الزم است  مقابل در كرد، استفاده دهد  مي قرار

ش كليـدي    بـا در نظـر گـرفتن نقـ         از ايـن رو،   . قرار داد  مورد حمايت  گيرد،  مي صورت
هاي ورزشي در رشد و توسعه ورزش كشور و همچنـين اهميـت وجـود اخـالق                   رسانه
بنـدي موانـع رشـد      در ايفاي اين نقش، پژوهش حاضر سعي دارد بـه اولويـت         3اي  حرفه

شايان ذكر است كه به هـيچ وجـه پـيش           . هاي ورزشي بپردازد    اي در رسانه    اخالق حرفه 
  .هاي ورزشي در كشور نيست هكرد رسان، غير اخالقي بودن عملپژوهش حاضرفرض 
 كه چرا دارد، بيشتري اهميت ها  حرفه ديگر در اخالق به نسبت ها  رسانه اخالق به توجه
 صـنوف  و افراد به آنها در غير اخالقي  اعمال و دارند محدودي وسعت ديگر، هاي  حرفه
 زيـادي  خـش ب و هستند مردم ميان واسطه ها  رسانه ولي كند،  نمي سرايت راحتي به ديگر
 جامعه يك در افراد پيوستگي عامل ها  رسانه. دهند  مي اختصاص خود به را آنان وقت از

 بـر  بلكـه  افـراد،  تـك  تك بر تنها نه آنها، كردن كار اصولي غير يا اخالقي غير و هستند
 از ارتباطـات  در اخـالق  .)1378نـژاد،     جعفـري (گـذارد     مـي  تأثير آنانبين فردي    روابط
. منتقـدان بـوده اسـت      بحـث  و موضـوع   عمومي افكار خاص نگراني دمور قبل ها  مدت
پـر   محيط يك در كه هايي  چگونه رسانه  كه كنند  مي مطرح را سؤال اين منتقدان از برخي
 را اخالقـي  مسائل حال عين در توانند  مي كنند،  مي تالش بيشتر سودآوري براي و رقابت
از  اخالقـي  مـسائل  رعايـت  و نيـستند  قمواف مسئله اين با بسياري البته. كنند رعايت هم
 بـديهي اسـت توسـعه و رسـوخ          ).1383جبلي،  (دانند    نمي غير ممكن  را ها  رسانه جانب

از آنجا كه روح    . تواند از عوامل شكوفايي آن حرفه باشد        اخالق مربوط به هر حرفه، مي     
مي گرايي است و بويژه در تمدن كهن و فرهنگ اسـال            ورزش آميخته با اخالق و اخالق     

 هــر چــه بيــشتر ارتقــاكــشور مــا، ورزش بــدون اخــالق جايگــاهي نداشــته و نــدارد، 
توانـد    گرايي در رسانه ورزشي به عنوان يك بخش حياتي از جامعـه ورزش، مـي                اخالق

از طرفي  . نقشي بزرگ در بالندگي اين حرفه و متعاقب آن كل ورزش كشور داشته باشد             
 بـا  سـازمان  سـازي   اخالقـي  روند در دارند،را   اخالقيرعايت اصول    دغدغه كه مديراني

                                                      
1. Oates       2. Pauly       3. Professional Ethics 
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ند  هـست  بازدارنـده  عوامـل  از آنهـا  از برخـي  شـوند كـه     مي رو  روبه گوناگوني معضالت
مطالعـه و بررسـي دقيـق معـضالت و موانـع از      ). 1386فرامرز قراملكي و نوچه فالح،  (
از . تواند تا حدود زيادي موجب كاهش اين عوامل بازدارنده شـود            هايي است كه مي     گام

گيرندگان   تواند مديران، مسئوالن و تصميم      گيري از نتايج پژوهش حاضر مي       اين رو، بهره  
هاي ورزشي يـاري دهـد و از ايـن           هر چه بيشتر رسانه    گرايي   مربوط را در روند اخالقي    

 .رو، موجب شكوفايي و بالندگي اين حرفه و در نهايت، ورزش كشور شود

  اهداف پژوهش

  :كند مده را دنبال ميپژوهش حاضر دو هدف ع
 هاي ورزشي در رسانه اي شناسايي و ارائه موانع موجود در مسير توسعه اخالق حرفه. 1

  هاي ورزشي اي در رسانه بندي موانع موجود در مسير توسعه اخالق حرفه رتبه. 2

  پيشينه تحقيق

ـ   رسانه و بخصوص رسانه ورزشي از مقوله       ق هايي است كه بسياري از محققان، بـه تحقي
اند، بـه طـوري كـه حجـم           اي در آن پرداخته      ابعاد مختلف اخالق حرفه    دربارهو بررسي   
 2نـگ اژ و 1هـاردين . هاي صـورت گرفتـه نـشان از اهميـت ايـن موضـوع دارد               پژوهش

در اياالت متحده، بر اساس پژوهشي در حوزه عملكرد گزارشگران ورزشي بـه             ) 2010(
اي   لي به پوشش رخدادهاي ورزشي حرفه     اين نتيجه رسيدند گزارشگراني كه در سطح م       

تـر پايبنـد اصـول        پردازند، بيشتر از گزارشگران ورزشي در سـطوح پـايين           و قهرماني مي  
اي خود كمتر مقاومـت       اي هستند و در مقابل توسعه اخالق در حرفه رسانه           اخالق حرفه 
سنجي طي پژوهشي كه از طريق نظر     ) 2009( 3نگ و وايتسايد  ا، ژ هاردين. دهند  نشان مي 

 ايـاالت متحـده انجـام دادنـد، بـه بررسـي باورهـا و        ينگـاران ورزشـ   تلفني از روزنامـه  
اي و همچنين چگونگي      هاي خبرنگاران ورزشي نسبت به اصول اخالقي و حرفه          نگرش

نتايج ايـن مطالعـه نـشان       . نگاران ورزشي پرداختند    ارتباط بين اخالق و عملكرد روزنامه     
ستفاده از بليت رايگان، قمار و دوستي با منابع خبري خـود            داد كه خبرنگاران تمايل به ا     

                                                      
1. Hardin       2. Zhong       3. Whiteside 
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با پژوهشي در كشور كـره جنـوبي دريافـت كـه شـگردهاي              ) 2009 (1 سان گيك  .دارند
هاي مـرتبط مبنـي بـر هديـه           مختلف كارشناسان ورزشي ازجمله روابط عمومي سازمان      

هــا و   نوشــتهبــر... نگــاران، دعــوت بــه ناهــار و شــام و نوشــيدني و  دادن بــه روزنامــه
پـس از يـك دوره   ) 2007 (2پاليسانس. گذارد اي مي هاي آنان تأثير قابل مالحظه      گزارش

 در را داري  معني تفاوت نگاري   روزنامه اي براي دانشجويان    تمريني آموزش اخالق رسانه   
 قبيـل  از اي  و اخـالق رسـانه     نگـاري   روزنامـه  كليـدي  هـاي   ارزش بنـدي   اولويـت  نحوه

 دوره پايـان  و آغاز در ديگران به زدن صدمه از اجتناب و صداقت ،استقالل جوانمردي،
 و گرايـي   آل  ايـده  درجه را در  داري  معني هاي  كاهش همچنين، مطالعه اين. آورد دست به

نكتـه   .داد نشان اي  رسانه اخالق آموزش دوره گذراندن از پس دانشجويان گرايي  نسبيت
آنهـا در كـشورهاي توسـعه يافتـه در     ها آن اسـت كـه اغلـب        قابل تأمل در اين پژوهش    
دهد كه محققان، انديـشمندان و مـسئوالن    اند و اين مسئله نشان مي    ورزش انجام پذيرفته  

در  .هاي ورزشي واقفند اي در رسانه در اين كشورها بسيار بيشتر به اهميت اخالق حرفه
 ورزشـي   هـاي   هايي هر چند اندك پيرامون مسئله اخالق در رسـانه           كشور ما نيز پژوهش   
 هـاي   رسـانه  نقـش  بررسـي  هدف با پژوهشي در) 1386(قاسمي  . صورت پذيرفته است  

 موجود وضع بين كه يافت دست نتيجه اين به كشور ورزش توسعه در ورزشي گروهي
 كاشف .دارد وجود داري معني تفاوت آن مطلوب وضع با ورزشي هاي رسانه در اخالق

 مفـاهيم  و هـا   ارزش مـستقيم  انتقـال  در تنيز با اذعان اين مطلـب كـه مطبوعـا         ) 1370(
 گروهـي  هـاي   رسـانه  دارند، در نتايج تحقيق خـود بيـان كـرد كـه            مؤثري نقش اخالقي
 ايفـا  مثبتي و بهينه نقش كشور قهرماني ورزش در اخالقي رفتار گسترش در اند  نتوانسته
 تـوان دريافـت كـه محققـان مختلـف،            مي گرفتههاي صورت      با نگاهي به پژوهش    .كنند

هاي خود و يا معضالت موجود، ابعاد خاصي از موضـوع را در               اغلب با توجه به انديشه    
 وانـد؛   آوري اطالعات و تحقيق و بررسـي پرداختـه   اند و بر اساس آن به جمع      نظر داشته 
اي در   بـه صـورت كلـي و جـامع بـه ابعـاد گونـاگون اخـالق حرفـه          موجـود تحقيقات  
  .اند هاي ورزشي نپرداخته رسانه

                                                      
1. Sungick       2. Plaisance 
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  ت پژوهشسؤاال

  :شوند به منظور دستيابي به اهداف پژوهش سؤاالت زير مطرح مي
 هاي ورزشي كدامند؟ اي در رسانه موانع موجود در مسير توسعه اخالق حرفه. 1

هـاي ورزشـي، كـدام موانـع اهميـت            اي در رسـانه     در مسير توسعه اخالق حرفـه     . 2
   قرار گيرند؟بيشتريبيشتري دارند و بايد مورد توجه 

  اي ق، اصول اخالقي و اخالق حرفهاخال

اخـالق جمـع خلـق و بـه         . هاي گوناگون داراي تعاريف مختلف است       اخالق از ديدگاه  
معناي نيرو و سرشت باطني انسان است كه تنها با ديده بصيرت و غير ظاهر قابـل درك                  

را » اصول اخالقـي  «برخي از محققان واژه     ). 21  ص ،1379ديلمي و آذربايجاني،    (است  
اند و اصول اخالقي را به عنوان شكل صريح يا غير صـريح               ترجيح داده » اخالق« واژه   بر

آنـان  . كننـد   شود تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفي مي            اخالق كه ديگر سعي مي    
معتقدند كه هر دو واژه ياد شده سوابق تاريخي طوالني دارند، بـا ايـن تفـاوت كـه واژه               

اقتباس شـده، در حـالي كـه واژه         » 1اتوس«ي دارد و از كلمه      ريشه يونان » اصول اخالقي «
در عـين حـال، هـر دو واژه         . گرفته شده اسـت   » 2مورس«از زبان التين و واژه      » اخالق«

هـستند  » 3اخالقيـات «تقريباً در برگيرنده معـاني مـشترك شـامل رفتارهـاي متعـارف و               
ار قابل اسـتنادي در زمينـه   ، فيلسوف بزرگ فرانسوي كه آث4ژانه پير ).1385معتمدنژاد، (

علم اخالق عبارت است : كند  اخالق ارائه داده است، علم اخالق را اين گونه تعريف مي          
ها، مجموعه    از آگاهي و اطالع از عادات و آداب و سجاياي بشري و مقصود از اين واژه               

 ژانـه، ترجمـه   (ها و عقايدي است كه راجع به اعمـال خـود دارد               اعمال انسان و انديشه   
تر، علم اخـالق عبـارت اسـت از مطالعـه طبيعـت              ، يا به عبارت ساده    )53  ص ،1373كتابي،  

اهللا مكــارم شــيرازي  آيــت). 27  ص،1386،  زرنــديمظفــري و پورســلطاني(ســلوك نيــك 
از صاحبنظران در علوم رفتاري معتقد است اخالق دو جنبه اجتمـاعي و فـردي دارد     ) 1384(

 محـور  گيرد و شخصيت انـسان حـول    مورد توجه قرار ميكه اغلب جنبه اجتماعي آن بيشتر     
                                                      

3. les moeurs (F.) - the morals (E.) 2. mores 1. ethos 

  4. Pierre Jeanneny 

 1.  
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اي نيز به مجموعه اسـتانداردها و قواعـدي گوينـد كـه بـر                 اخالق حرفه . زند   دور مي  آن
در ). 673  ص ،1998،  1آيراكـسينن (شـود     نحوه رفتار تمام اعضاي يك حرفه اعمال مـي        

درآمـد، هزينـه و     (حوزه سازماني، بحث اخالق بيانگر تقابل بين عملكردهاي اقتـصادي           
) تعهدات سازمان در داخـل و خـارج نـسبت بـه ديگـران             (و عملكرد اجتماعي    ) سودها
اي بـه     رعايـت اصـول اخـالق حرفـه        ).1382ترجمه اعرابي و ايزدي،      (2 هس مور  است

معناي در نظر گرفتن منافع سازمان و همچنـين رعايـت اصـول رقابـت سـالم بـا ديگـر            
 ايجاد منافع بلند مدت براي سازمان و حـوزه كـاري            هاي فعال است كه منجر به       سازمان
  ).76ص ، 1389زاده،  شيرمحمدي و اصغري(شود  مي

  اي در رسانه اخالق حرفه

 با علم   عمل رسانه و وسايل ارتباط جمعي     اي، نقطه تالقي      در حوزه رسانه، اخالق حرفه    
اي   هاصول اخالق حرفـ   ) 2005 (3شامسي). 56،  1387خجسته و احمدي،    (اخالق است   

ــانه ــي  رس ــف م ــه تعري ــن گون ــد اي را اي ــه: كن ــه الزم اســت   مجموع ــا ك اي از هنجاره
اندركاران رسانه به آنها پايبند باشند و با رعايت آنها و مقدس شمردنـشان فعاليـت      دست
تـوان گفـت كـه منظـور از اخـالق       در نهايت مي .مند ادامه دهند اي خود را ضابطه حرفه
از قواعد و اصول است كه بايد از جانب اصـحاب رسـانه   اي  اي در رسانه مجموعه    حرفه

چه بسا بسياري   . رعايت شوند و از اين نظر با حقوق و قوانين رسانه كامالً تفاوت دارند             
اي منافات ندارنـد، امـا بـه          اي كه به ظاهر با هيچ اصل و بند و تبصره            از رفتارهاي رسانه  

هـا، سـرآغاز    اران اصول اخالقي رسانهنگ تاريخ. اند قابل پذيرش لحاظ اصول اخالقي غير
اي   اي از سـوي ناشـران روزنامـه         اي را تصويب قاعده     قواعد رسمي اصول اخالقي رسانه    

دهـد كـه بـسياري از         هاي اخير نيز نشان مـي       بررسي. دانند   مي 1910در كانزاس در سال     
يب اي از اصـول اخالقـي را تـصو       اي حرفـه    اي در سراسر جهان قاعده      هاي رسانه   انجمن
ها، مي تـوان مبنـاي همگـي          ها در قواعد اصول اخالقي رسانه       با بررسي شباهت  . نمودند

اول، رعايـت اصـول كلـي اخالقيـات بـشري در            : آنها را در چهار مورد خالصـه نمـود        
                                                      

3. Shamsi 2. Hess Moor 1. Airaksinen 

 1.  



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 16

  

دوم، احترام به حقوق اوليه بـشري نظيـر پرهيـز از    ... . ها نظير صداقت، انصاف و        رسانه
شناسي خاص رسـانه نظيـر    سوم، اخالق ... . ي ديگران و    افترا، احترام به زندگي خصوص    

گيري از ابزارهاي صـحيح و صـادقانه بـراي           شرافت فردي، امتناع از دريافت رشوه، بهره      
و نهايتاً، وظايف جنبي حرفه رسانه هماننـد پاسـخگويي، پـذيرش            ... كسب اطالعات و    

، ترجمه بشري،   1وايت.. (.نويسي و     گويي و هرزه    هاي اجتماعي، پرهيز از هرزه      مسئوليت
هاي كـشورهاي     هايي نيز در اصول اخالقي رسانه       ها، تفاوت   در كنار اين شباهت   ). 1385

اخالق و ابعاد گونـاگون     . مختلف وجود دارد كه غالباً ريشه در فرهنگ آن كشورها دارد          
گردد و اخـالق   هاي فرهنگي خاص آن ملت تعريف مي        آن در هر ملتي با توجه به ريشه       

بروز يك رفتار ويـژه     . باشد  هاي ورزشي نيز از اين قاعده مستثني نمي         اي در رسانه    حرفه
ورزشي در كشوري ممكن است مورد پسند جامعه باشد و همين رفتـار   از يك خبرنگار

لذا بـا توجـه   . در كشور ديگر و با فرهنگ متفاوت ديگري يك ناهنجاري به حساب آيد           
ـ   به اين موضوع بديهي است، پژوهش      اي   ي كـه در حيطـه اخـالق و اخـالق حرفـه            گران

هاي اجتماعي محدوده مورد مطالعه خود        اي به فرهنگ    نمايند، بايد توجه ويژه     فعاليت مي 
شـود كـه غالبـاً     ها در جوامع مختلف موجب مي داشته باشند و اين تفاوت عمده فرهنگ     

نباشـند، چـرا   ها در هر كشوري قابل تعميم به مناطق ديگـر    نتايج حاصله از اين پژوهش  
 .كه معيارها كم و بيش متفاوت هستند

  روش تحقيق

در . ـ تحليلي و به لحاظ هدف، كاربردي اسـت          پژوهش حاضر به لحاظ روش، توصيفي     
هـاي ورزشـي، بـه        اي در رسانه    اولين گام، به منظور شناسايي موانع توسعه اخالق حرفه        

هاي معتبر علمي موجـود و   گاهها، مقاالت و پاي مطالعه منابع علمي مختلف ازجمله كتاب  
پس از تعيـين موانـع   . همچنين مصاحبه با برخي خبرگان و استادان برجسته پرداخته شد      

بر اساس يك   ) موانع(ها    اي با هدف سنجش گزينه      اقدام به طراحي پرسشنامه   ) 1 جدول(
هـاي تعريـف شـده از سـوي كارشناسـان و         از آنجا كه گزينـه    . مقياس هفت ارزشي شد   

                                                      
1. White 
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 تعيين و تأييد شده بودند، پرسشنامه طراحي شده به لحاظ محتوا از روايي قابـل                استادان
 نفـر  20به منظور سنجش پايايي نيز پرسشنامه ياد شده در اختيار          . قبولي برخوردار است  

 درصـد 87 قرار گرفت كه پس از استخراج اطالعات، آلفاي كرونباخ آن معادل     ناز استادا 
پس از انجام مراحل فوق، پرسـشنامه     . ي مطلوب آن داشت   به دست آمد كه نشان از پاياي      

هاي ورزشي به صورت حـضوري و يـا از             در حيطه رسانه   مورد نظر  خبره   15در اختيار   
 پرسشنامه به محققان بازگردانـده  11طريق پست الكترونيك قرار گرفت كه از اين تعداد         

پـس  ). درصـد 33/73: نرخ بازگشتي( پرسشنامه به داليل مختلف ارجاع نگرديد        4شد و   
هـاي پـژوهش تـشكيل و موانـع           از گردآوري اطالعات مورد نياز، ماتريس ابتـدايي داده        

بـه ايـن ترتيـب،      . بنـدي شـد     شناسايي شده با استفاده از تكنيك تاكسونومي عـددي رتبـه          
  .گرفتند، معرفي شدند موانعي كه داراي اولويت بودند و بايد مورد توجه بيشتري قرار مي

شدند، دو دسـته خـاص از افـراد    انتخاب ه براي نظرسنجي در اين پژوهش      خبرگاني ك 
  :ندبود
استادان برجسته دانـشگاهي ازجملـه اسـتادان مـديريت ورزشـي كـه بـر حيطـه                  . 1
در اين حيطه سابقه كـاري يـا تحقيقـاتي قابـل            (هاي ورزشي اشراف كامل داشتند        رسانه
  ).اي داشتند مالحظه
نگاران ورزشي بـا      ن، خبرنگاران، گزارشگران و روزنامه    مديران، مسئوالن، سردبيرا  . 2

 .سابقه كه داراي تحصيالت عالي دانشگاهي در زمينه ورزش يا رسانه بودند
بديهي است افرادي كه در ايـن ميـان گـزينش شـدند و نتـايج پـژوهش بـر اسـاس                      

 تحصيالت عـالي دانـشگاهي در حيطـه         ويژگيهاي آنان به دست آمد، داراي دو          ديدگاه
هـاي    رسـانه زمينـه سانه يا ورزش و همچنين سابقه كاري يا پژوهشي قابل مالحظه در          ر

  . ورزشي، به طور همزمان بودند
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  هاي ورزشي اي در رسانه موانع توسعه اخالق حرفه ـ1جدول 

  هاي ورزشي اي در رسانه موانع توسعه اخالق حرفه
1A هاي ورزشي فقدان تحصيالت و تخصص كافي در بين كاركنان رسانه  
2A اي فقدان انگيزش در كاركنان جهت رعايت اصول اخالق حرفه  
3A  فقدان امنيت شغلي، وجود فساد اداري و (نارضايتي شغلي كاركنان(...  
4A  مواردي نظير تازگي و جذاب بودن و (هاي شغلي  ضرورت(...  
5A هاي ورزشي فقدان تحصيالت و تخصص كافي در بين مديران رسانه  
6A اي از سوي مديران فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه  
7A اي قرار دادن اخالق را در سايه مسائل حرفه(نگري مديران  تحول(  
8A فقدان نظام جامع و اخالقي پرداخت حقوق و مزايا  
9A  اي فقدان آموزش كافي پيرامون اخالق حرفه(موانع آموزشي سازمان(  
10A وجهي در سازمانفقدان منشور اخالقي چند   
11A  تحمل هر گونه شرايط محيطي و (فيزيكي و رواني محيط كار موانع(...  
12A هاي ورزشي فقدان نظام جامع و اخالقي نظارت بر عملكرد رسانه  
13A رساني در ورزش فقدان نظام جامع اطالع  
14A ها اي در برخورد با رسانه گرايي جامعه ورزش حرفه اي عدم حرفه  
15A اي هاي حرفه سازي باشگاه وابستگي ورزش به دولت و عدم خصوصي  
16A سرگردان و هنگفت در ورزش ماليهاي وجود سرمايه   
17A ها به بودجه دولتي وابستگي رسانه  
18A ها به لحاظ اقتصادي بين ورزشكاران با ديگر اقشار جامعه وجود فاصله  
19A فقر اقتصادي در جامعه  
20A ار گرفتن مسائل اقتصادي نسبت به مالحظات اخالقيدر اولويت قر  
21A ثباتي و ناامني در وضعيت اقتصادي جامعه بي  
22A ضعف در اجراي قوانين اجتماعي  
23A  قوانين اجتماعيعدم قاطعيت در برخورد با متخلفين به هنگام نقض  
24A پوشش بسياري از تخلفات اخالقي به وسيله قوانين موجود  
25A ند جاي مشاركت كرهفتن به مخالفت كردن بخو گر  
26A فهم نادرست از مذهب در جامعه  
27A ها جا شدن و رنگ عوض كردن ارزش جابه  
28A در نظر گرفتن منافع آني(گرايي مردم در جامعه  مقطع(  
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هاي توصيفي خبرگاني است كه نتايج پژوهش بر مبنـاي            دهنده ويژگي    ارائه 2جدول  
  .نا نهاده شده استهاي آنان ب ديدگاه

  هاي توصيفي خبرگان  ويژگيـ2جدول 

شاخص 

  )ويژگي(
  درصد  فراواني  زيرشاخص

شاخص 

  )ويژگي(
  درصد  فراواني  شاخص زير

  91/90 10  مذكر
 39 تا 30

  سال
3  27/27  

  جنسيت
  09/9  1  مونث

 49 تا 40
  سال

5  46/45  

فوق 
  ليسانس

3  27/27  
 سال و 50

  باالتر
ميزان   27/27  3

  تحصيالت
  73/72  8  دكتري

  سن

  100 11  مجموع

  تكنيك تاكسونومي عددي

 پيـشنهاد داد؛ ايـن      1763 در سـال     2 را نخستين بـار، آدنـسون      1روش تاكسونومي عددي  
 بـه   1968 گروهي از رياضيدانان لهستاني بسط دادند و در سـال            1950روش را در سال     
بين ملل مختلف در يونسكو     يافتگي    بندي توسعه   بندي و درجه    اي براي طبقه    عنوان وسيله 
اين تكنيـك، در كـل يـك روش عـالي           ). 167 ، ص 1388زاده،    آذر و رجب  (مطرح شد   
هـاي مختلـف بـا توجـه بـه درجـه توسـعه         بندي و مقايسه گزينه   بندي، طبقه   براي درجه 

هاي كم و بيش همگـن        اي را به زيرمجموعه     آنهاست؛ همچنين روشي است كه مجموعه     
ها در اختيـار      يافتگي گزينه    قابل قبولي براي بررسي ميزان توسعه      كند و مقياس    تقسيم مي 
در ايـن   ). 45 ، ص 1390هران و شبيري،    طمهر    مسعود، معززي (دهد    ريزان قرار مي    برنامه

آذر و (رويـم   ها، طبق مراحل هشتگانه زير پـيش مـي    بندي گزينه روش به منظور اولويت  
  ):8، ف 1388زاده،  رجب

                                                      
1. numerical taxonomy technique        2. Adenson 
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هاي   ها با توجه به هدف مورد نظر و تعيين شاخص           دن گزينه  مشخص كر  .مرحله اول 
  ها مختلف براي انتخاب گزينه

  و محاسبه ميانگين و انحراف معيار)m×n(ها   تشكيل ماتريس داده.مرحله دوم

  هاي ماتريس به دست آمده  سازي داده  نرمال.مرحله سوم
 يس فواصل مركبها و تشكيل ماتر  تعيين فاصله مركب بين گزينه.مرحله چهارم

هر گزينـه را    ) اختالف(توان فاصله      مي Zدر اين مرحله، با داشتن ماتريس استاندارد        
ها به دست آورد و با استفاده از رابطه زير،            ها به نسبت هر يك از شاخص        از ديگر گزينه  

 : را تعيين كردy و xفاصله بين دو گزينه 

 

  .شود به نام ماتريس فواصل مركب تشكيل ميبا تعيين اختالف گزينه ها با يكديگر ماتريسي 
  ترين فاصله  تعيين كوتاه.مرحله پنجم

در اين مرحله، پس از محاسبه فواصل مركـب، كمتـرين ميـزان فاصـله هـر سـطر از         
ها و انحراف معيار آنها به        سپس ميانگين هر كدام از فاصله گزينه      . شود  ماتريس تعيين مي  

همـين مـسير بـراي    .شـود  اصل مركب گنجانده مـي آيد و در انتهاي ماتريس فو       دست مي 
  .شود  ترين فاصله نيز پيموده مي كوتاه

  )ها سازي گزينه همگن(ها   تحديد گزينه.مرحله ششم
هاي بسيار بيشتر يا كمتـر    ممكن است واحدهايي وجود داشته باشند كه داراي فاصله        

همگن از مجموعـه حـذف      هاي نا   از اين رو، الزم است كه گزينه      . ها باشند   از ساير گزينه  
  :آيند براي انجام اين كار، حد باال و پايين با استفاده از روابط زير به دست مي. شوند

  

  
هايي كه خـارج از      اند و گزينه     هاي بين حد باال و پايين هماهنگ       rdدر اين صورت    

ها بدون    ر ديگر ماتريس داده   با. گيرند، بايد حذف شوند     اين محدوده تعيين شده قرار مي     
  .شوند هاي حذف شده تشكيل و مراحل تكرار مي گزينه

  (Cio)ها  گزينه) پيشرو( تعيين الگو يا سرمشق .مرحله هفتم
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آيد؛ فاصله كم     آل به دست مي     ها از مقدار ايده     در اين مرحله، فاصله هر يك از گزينه       
و فاصله زيـاد بيـانگر توسـعه يافتـه          ) وضعيت مناسب (يافتگي    آل نمايانگر توسعه    از ايده 

از رابطـه زيـر بـه دسـت         ) توسعه(ها    يعني الگو يا سرمشق گزينه    . نبودن آن گزينه است   
  :آيد مي

  
  (Fi)ها  يافتگي گزينه بندي ميزان توسعه بندي يا رتبه  درجه.مرحله هشتم

سـاس   بـر ا   )Fi(هـا     يافتگي و وضعيت گزينه     در مرحله پاياني، به تعيين درجه توسعه      
  :شود روابط زير پرداخته مي

  
 سرمشق توسعه هـر گزينـه و      : Cio ها،  يافتگي گزينه   درجه توسعه : Fi در اين روابط،  

Co :حد باالي توسعه است .  
Fi       0(عددي بين صفر و يك 1Fi〈∀ تر باشـد،     است كه هر چقدر به صفر نزديك      ) 〉

  تـر باشـد، توسـعه       ر چقدر به يك نزديـك     و ه ) وضعيت مناسب (يافتگي    نشان از توسعه  
  .دهد گزينه را نشان مي) وضعيت نامناسب(يافته نبودن 

  هاي پژوهش تجزيه و تحليل داده

هاي پژوهش است كه بر اساس نظـر خبرگـان            نمايانگر ماتريس نرماليزه داده   ) 3(جدول  
 در. هـاي ورزشـي تـشكيل شـده اسـت      اي در رسـانه     درباره موانع رشـد اخـالق حرفـه       

هـا، نظرهـاي هـر يـك از خبرگـان گنجانـده        سطرهاي اين ماتريس، موانـع و در سـتون   
  .اند شده
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 موانع رشد درباره خبرگان هاي ديدگاهها شامل   ماتريس نرماليزه دادهـ3جدول 

  هاي ورزشي اي در رسانه اخالق حرفه

X11 X10  X9  X8  X7  X6  X5  X4  X3  X2  X1  
  مالك

  موانع
15/0  66/0  11/0  03/0-  65/1  06/0  88/0  79/0  84/0  02/1  05/1  1A  
90/0-  66/0  66/0-  74/0-  74/0  06/0  81/0-  86/0-  58/1-  66/0-  68/0-  2 A  
2/1  19/1  11/0  03/0-  74/0  66/1  73/1  62/1  84/0  85/1  18/0  3 A  

96/1-  93/0-  66/0-  46/1-  07/1-  06/0  81/0-  03/0-  77/0-  66/0-  18/0  4 A  
15/0  66/0  66/0-  74/0-  16/0-  86/0  73/1  03/0-  03/0  02/1  92/1  5 A  
15/0  13/0  11/0  74/0-  65/1  86/0  03/0  86/0-  03/0  02/1  05/1  6 A  
15/0  66/0  11/0  74/0-  16/0-  66/1  03/0  79/0  84/0  02/1  05/1  7 A  
2/1  13/0  66/0-  03/0-  74/0  86/0  88/0  03/0-  84/0  17/0  18/0  8 A  

15/0  19/1  88/0  69/0  16/0-  86/0  81/0-  03/0-  84/0  02/1  18/0  9 A  
90/0-  93/0-  65/1  69/0  07/1-  54/1-  66/1-  69/1-  03/0  66/0-  56/1-  10 A  
2/1  13/0  65/1  69/0  65/1  86/0  03/0  86/0-  03/0  02/1  05/1  11 A  
2/1  66/0  65/1  4/1  74/0  06/0  88/0  62/1  64/1  02/1  92/1  12 A  

90/0-  40/0-  43/1-  74/0-  16/0-  06/0  88/0  03/0-  58/1-  66/0-  56/1-  13 A  
90/0-  93/0-  88/0  4/1  07/1-  06/0  73/1  79/0  03/0  66/0-  56/1-  14 A  
90/0-  98/1-  43/1-  17/2-  07/1-  06/0  66/1-  51/2-  58/1-  66/0-  56/1-  15 A  
90/0-  98/1-  43/1-  74/0-  07/1-  34/2-  66/1-  69/1-  58/1-  66/0-  56/1-  16 A  
90/0-  13/0  66/0-  03/0-  74/0  74/0-  03/0  79/0  03/0  17/0  18/0  17 A  
90/0-  98/1-  43/1-  03/0-  98/1-  74/0-  03/0  86/0-  58/1-  34/2-  56/1-  18 A  
2/1  19/1  66/0-  69/0  65/1  86/0  03/0  86/0-  84/0  17/0  18/0  19 A  

90/0-  40/0-  88/0  4/1  98/1-  74/0-  03/0  86/0-  58/1-  34/2-  68/0-  20 A  
2/1  66/0  88/0  69/0  16/0-  86/0  03/0  86/0-  84/0  17/0  05/1  21 A  
2/1  66/0  88/0  69/0  16/0-  86/0  03/0  86/0-  84/0  17/0  05/1  22 A  
2/1  13/0  66/0-  4/1  74/0  74/0-  66/1-  79/0  03/0  66/0-  18/0  23 A  

15/0  19/1  11/0  69/0  16/0-  86/0  03/0  79/0  64/1  02/1  05/1  24 A  
15/0  13/0  65/1  46/1-  74/0  54/1-  81/0-  79/0  03/0  02/1  18/0  25 A  
96/1-  40/0-  43/1-  46/1-  16/0-  74/0-  88/0  03/0-  77/0-  50/1-  68/0-  26 A  
15/0  19/1  11/0  4/1  74/0  74/0-  88/0  03/0-  84/0  17/0  68/0-  27 A  
2/1  40/0-  11/0  74/0-  98/1-  54/1-  81/0-  79/0  03/0  66/0-  68/0-  28 A  
2/1  19/1  65/1  4/1  65/1  66/1  73/1  62/1  64/1  85/1  92/1  DOy  
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ها و پس از آن تـشكيل مـاتريس فواصـل مركـب،               پس از ارائه ماتريس نرماليزه داده     
 خارج از بازه حدود باال و پايين قرار دارد، بر اين اسـاس،         21 گزينه   drمشخص شد كه    

از .  گزينه ديگر تشكيل شد   27ها براي     اين گزينه حذف و بار ديگر ماتريس نرماليزه داده        
 اسـت، در پايـان،   22براي اين گزينـه كـامالً مـشابه گزينـه        آنجا كه نظرهاي كارشناسان     
در نهايـت، پـس از      .  نيـز در نظـر گرفتـه شـد         21 براي گزينه    22نتيجه حاصل از گزينه     

هاي پـژوهش و انجـام مراحـل هـشتگانه روش تاكـسونومي          تشكيل ماتريس مجدد داده   
بيـانگر  ) 4(ل  بر اين اسـاس، جـدو     . بندي موانع دست يافته شد      عددي، به هدف اولويت   
  .هاست بندي گزينه ماتريس نهايي و رتبه

ي ، چهـار مـانع داراي اهميـت بيـشتر         )4(بر اساس نتايج به دست آمـده در جـدول           
  :سبت به ساير موانع به ترتيب شامل موارد زيرندن

  هاي ورزشي فقدان نظام جامع و اخالقي نظارت بر عملكرد رسانهـ 
 ...)نيت شغلي، وجود فساد اداري و فقدان ام(نارضايتي شغلي كاركنان ـ 

 هاي ورزشي فقدان تحصيالت و تخصص كافي در بين كاركنان رسانهـ 

   قوانين موجوداز طريقپوشش بسياري از تخلفات اخالقي ـ 

  ها بر اساس الگوهاي به دست آمده بندي گزينه ـ رتبه4جدول 

-  -  -  25/1  23/1  66/1  41/1  48/1  67/1  70/1  57/1  68/1  76/1  84/1  ND
Oy 

R Fi Cio X11  X10  X9 X8  X7 X6  X5  X4 X3  X2  X1 Xi  
Ai  

3  33/0  39/3  12/1  31/0  31/2  02/2  0  50/2  61/0  67/0  66/0  62/0  67/0  1  
19  71/0  21/7  49/4  31/0  24/5  54/4  67/0  50/2  25/6  00/6  43/10  66/5  95/5  2  
2  28/0  88/2  0  0  31/2  02/2  67/0  0  0  0  66/0  0  66/2  3  
21  76/0  74/7  18/10  88/4  24/5 01/8  00/6  50/2  25/6  66/2 86/5  66/5  66/2  4  
10  44/0  52/4  12/1 31/0  24/5 54/4 69/2  62/0  0  66/2 62/2 62/0  0  5  
13  47/0  74/4  12/1 23/1  31/2 54/4 0  62/0  79/2  00/6  62/2 62/0  67/0  6  
6  40/0  05/4  12/1 31/0  31/2 54/4 69/2  0  79/2  67/0  66/0 62/0  67/0  7  
9  43/0  35/4  0  23/1  24/5  02/2  67/0  62/0 61/0  66/2 66/0 53/2  66/2  8  
8  42/0  30/4  12/1  0  58/0  66/0  69/2  62/0 25/6  66/2 66/0 62/0  66/2  9  
24  80/0  17/8  49/4  88/4  0  66/0 00/6  05/10  09/11  69/10  62/2 66/5  56/10  10  
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  4ادامه جدول 

-  -  -  25/1  23/1  66/1  41/1  48/1  67/1  70/1  57/1  68/1  76/1  84/1  ND
Oy 

R Fi Cio X11  X10  X9 X8  X7 X6  X5  X4 X3  X2  X1 
Xi  

Ai  
5  38/0  90/3  0  23/1  0  66/0 0  62/0  79/2  00/6  62/2 62/0 67/0  11  
1  21/0  17/2  0  31/0  0  0  67/0  50/2 61/0 0  0  62/0 0  12  
20  74/0  50/7  49/4 76/2  30/9  54/4  69/2  50/2 61/0 66/2  43/10  66/5 56/10  13  
17  61/0  16/6  49/4 88/4  58/0  0  00/6 50/2 0  67/0  62/2  66/5 56/10  14  
27  983/0  01/10  49/4 02/11  30/9 53/12  00/6 50/2 09/11 73/16  43/10  66/5 56/10  15  
26  979/0  97/9  49/4 02/11  30/9 54/4  00/6 68/15  09/11 69/10  43/10  66/5 56/10  16  
14  54/0  53/5  49/4 23/1  24/5  02/2 67/0  66/5 79/2 67/0  62/2  53/2  66/2  17  
25  92/0  42/9  49/4 02/11  30/9  02/2 69/10  66/5 79/2 00/6 43/10  76/15  56/10  18  
11  45/0  6/4  0  0  24/5  66/0  0  62/0  79/2 00/6 66/0  53/2  66/2  19  
23  79/0  07/8  49/4  76/2  58/0 0  69/10  66/5  79/2 00/6 43/10  76/15  95/5  20  
7  41/0  18/4  0  31/0  58/0 66/0  69/2  62/0  79/2 00/6 66/0  53/2  67/0  22  
16  59/0  96/5  0  23/1  24/5  0  67/0  66/5  09/11  67/0 62/2  66/5  66/2  23  
4 34/0  49/3  12/1 0  31/2  66/0  69/2  62/0  79/2  67/0 0  62/0 67/0  24  
15  57/0  82/5  12/1 23/1  0  01/8  67/0  05/10  25/6  67/0 62/2  62/0 66/2  25  
22  78/0  98/7  18/10  76/2  30/9  01/8  69/2  66/5  61/0 66/2  86/5  05/10  95/5  26  
12  46/0  71/4  12/1  0  31/2 0  67/0  66/5  61/0 66/2  66/0  53/2  95/5  27  
17  70/0  18/7  0  76/2  31/2 54/4  69/10  05/10  25/6  67/0  62/2  66/5  95/5  28  

 گيري تيجهبحث و ن

هـاي    فقدان نظام جامع و اخالقي نظـارت بـر عملكـرد رسـانه             نتايج به دست آمده   طبق  
هاي ورزشي معرفي    اي در رسانه   اخالق حرفه يافته نبودن   ترين عامل توسعه     ورزشي مهم 

 كـه در    اسـت تـرين عناصـر مـديريت         از مهـم   ،كنترل و نظارت بر عملكرد كاركنان     . دش
كيـد ويـژه    أ ت مـورد  ،هاي مديريتي  نظريهكالسيك و ساير     نئوهاي كالسيك،    نظريهتمامي  
ينـد نظـارت و ارزيـابي پـيش نيازهـاي           ادر عين حال بايد توجه داشت كه فر       . قرار دارد 
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 و 1پترسـون . گيرنـد  مورد توجه قرار بايد در ابتدا، و بديهي است كهخاص خود را دارد  
عملكرد كاركنـان رسـانه تنهـا بـا         كنند كه نظارت و كنترل بر        اظهار مي ) 2008 (2ويلكينز

 در ابهـام نيز ) 1375( سبحاني .اي ممكن است تنظيم، تدوين و ابالغ اصول اخالق حرفه
 بـه  اخـالق  ورود بـراي  مـوانعي  را اجرايي معضالت و اي حرفه هاي ضرورت ها، ارزش
 رشـد و توسـعه      راهرسد كـه اولـين گـام در           به نظر مي   از اين رو،  . داند رسانه مي  صحنه
 ، كنترل عملكـرد كاركنـان و بـه طـور كلـي            نيزهاي ورزشي و     اي در رسانه   خالق حرفه ا

همان طـور كـه گفتـه       . استاي   هاي ورزشي، تدوين اصول اخالق حرفه      اصحاب رسانه 
 ، مثـال بـراي و مختـصات خـود را دارد،   هـا     ويژگي ،اي در هر فرهنگ    اخالق حرفه شد،  

زاده،  تقـي (هـايي دارد   عه غربي تفاوتحريم خصوصي افراد در يك جامعه شرقي با جام       
د گروهـي كارشـناس و متخـصص پـس از           شـو   مي پيشنهاد   از اين رو،  ،  )22 ، ص 1388

به تدوين اين   ) هاي كشور ما   با توجه به فرهنگ و ارزش     (در اين زمينه،    مطالعه و تحقيق    
 بـه   ، و سپس بر اساس چـارچوب مـشخص شـده          بپردازندهاي ورزشي    اصول در رسانه  

جالـب  . كننـد هاي استاندارد مـديريتي اقـدام        ارزيابي كاركنان با استفاده از شيوه      كنترل و 
، طي تحقيقـي دريافتنـد كـه اصـحاب رسـانه       ) 1994 (4ن و  و سال  3توجه است گريسون  

   .دنهست  موافقشان كامالً اي در حرفه  نيز با مكتوب شدن كدهاي اخالق حرفهخود
دو مـانع نارضـايتي شـغلي كاركنـان         شـود،     مشاهده مـي   4 كه در جدول     گونههمان  

و فقدان تحصيالت و تخـصص كـافي در   ...) فقدان امنيت شغلي، وجود فساد اداري و       (
هاي ورزشـي    رسانه. اند هاي بعدي قرار گرفته    هاي ورزشي در اولويت    بين كاركنان رسانه  

كاركنـان خـود     متخـصص نبـودن   هـاي ديگـر بـا مـشكل          نيز همانند بسياري از سازمان    
 و يا   رد ارتباط خاصي به حرفه رسانه ندا       آنها به كارگيري افرادي كه تحصيالت    . نددرگير
تـوان از مـشكالت اساسـي        مـي را   برخـوردار نيـستند    ايـن حرفـه      در تخصص كافي    از

 ييهمـسو ) 1371(بديعي دزفولي   اين يافته با نتيجه پژوهش      . هاي ورزشي دانست   رسانه
نگاران   روزنامه آن دسته از   دارند   تأكيد نكته   ني ا بر نيز) 1994(ن   و  و سال  سونيگر. ددار
كننـد و    ي حرفه به آن نگاه نمـ      كي ندارند، به عنوان     نهي زم ني در ا  تيالي كه تحص  يورزش

 كه نظارت بيشتري به     شود  مي توصيه   از اين رو،  . ندبندي پا يا كمتر به اصول اخالق حرفه    
                                                      
1. Patterson        2. Wilkins       3. Garrison 

4. Salwen 



  1390زمستان )/ 68پياپي  (4شماره / همهجدسال / هاي ارتباطي  پژوهش���� 26

  

ـ     صورت افراد متقاضي اين حرفه      بر روي  ،لحاظ تخصص  راي كـساني كـه در       گيـرد و ب
 مـشغول كارنـد،   ،تخـصص ويـژه  هـر گونـه   تحـصيالت مربـوط يـا       بدون   ،حال حاضر 
 قابل ذكر است افرادي كـه بـه عنـوان گزارشـگر،       . برگزار شود  هاي آموزشي ويژه   كالس

ند، عـالوه بـر آنكـه هماننـد سـاير           هـست نويسنده و يا خبرنگار ورزشي مشغول فعاليت        
دربـاره   الزم اسـت ت اين حيطه را داشته باشند،    اصحاب رسانه بايد تخصص و تحصيال     

  . كامل داشته باشندآگاهي خاص آن نيز فضايورزش و 

  پيشنهادها

بـه منظـور   هاي مالي و معنـوي و همچنـين امنيـت شـغلي كاركنـان،         افزايش حمايت  .1
 آنان؛رضايت شغلي و انگيزش هر چه بيشتر 

 جنبـه   تنهابينانه كه     قي واقع بر اساس تدوين كدهاي اخال    ( نگارش منشور اخالقي     .2
و تـصويب قـوانين مـشخص و قـاطع بـه منظـور برخـورد بـا                  ) تشريفاتي نداشته باشند  
 ؛هاي ورزشي متخلفان در رسانه

اي كاركنـان    ايجاد يك نظام جـامع كنتـرل و نظـارت بـر عملكـرد اخـالق حرفـه          .3
 ،هاي ورزشي رسانه
ان و برخورد قاطع و جـدي بـر         پوشي نكردن از رفتارهاي غير اخالقي مدير         چشم .4

 ؛اساس قوانين از پيش تعيين شده
 ايجاد فيلتر مناسب بـر اسـاس ضـوابطي ماننـد تخـصص و همچنـين تعهـدهاي                   .5

اخالقي براي گزينش و استخدام نيروهاي كاري جديد، به نحوي كه در مدت زماني نـه                
ول چندان طوالني، بتوان شاهد رشـد سـطح تحـصيالت، تخـصص و پايبنـدي بـه اصـ                  

 .هاي ورزشي بود اخالقي در اصحاب رسانه
هاي آموزشي ويژه، به منظور آشنايي هـر چـه بيـشتر خبرنگـاران،                 برگزاري دوره  .6

 خـاص، پويـا و متغيـر    هـاي فـضاي   ويژگي مسائلي همچون باورزشي ... گزارشگران و  
هاي ورزشي و نقـش آنهـا در توسـعه يـا توسـعه                اي ويژه رسانه    ورزش، موقعيت حرفه  

  .... افتن ورزش و ني
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