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 چکیده 

  جمعی   هایرسانه   از  پیروی  در  فوتبال  ایحرفه   بازیکنان  ادراک  کردنمشخص   ،حاضر   پژوهش  از  هدف 

  شده دریافت  بازتاب  براساسپژوهش  این . بود ینگارروزنامه  و اخالقی مبنای  راساس ب ایران ورزش

  کمتر  و  21ـ 30 ؛( نفر 53) 21ـ30 ؛( نفر 55) 31ـ 61 سنی  ۀ دامن)با  فوتبال  ایحرفه  بازیکنان  138 از 

  ایران   برتر  لیگ   در  کنندهشرکت   هایتیم این بازیکنان شاغل در    که  انجام گرفت  ((نفر  30)   سال  20  از

ۀ  نحو ،هارسانه  صداقت ،شخصی زندگی فاکتور پنج ارزیابی به کنندگانشرکت  از هریک هستند. 

  به مربوط شایعات  و  خشونت به ها رسانه  تشویق و تحریک  میزان  ،هارسانه  توسط  اخبار  آوری جمع

  تحلیل   منظوربه   والیس  کروسکال  غیرپارامتریک  آزمون  توسط  واریانس  تحلیل  از  . پرداختند  هارسانه 

 زندگی  شایعه،  در  متناوب  طور به اخالق  مبانی  که  دهدمی  نشان نتایج. گردید استفاده  هاداده

  . اندشده  نقض خشونت تحریک و اخبار  آوری ع جم در اوقات  برخی و  اخبار صداقت و خصوصی

  درگیر  اخالقی  مبانی بارز  معضالت  با  ایران جمعی  هایرسانه  که گفت  توانمی  نتایج  این  براساس 

 . باشندمی

 

 . فوتبال ایحرفه  بازیکنان ورزش، جمعی هایرسانه   ،اخالقی مبانی اصول: کلیدی واژگان 

 
1. Email: rayatamin@yahoo.com 

2. Email: sn.sajjadi@gmail.com 

3. Email: horajabi@ut.ac.ir   

4. Email: sportmanshp@gmail.com 
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 مقدمه
 آن  اتاثر ترینمهم ازراستا، دراین . کنندمی ایفا را مهمی نقش جمعی هایرسانه امروز، دنیای در

 توانایی  و  (2005  ،1شانک  و  هوگس)  اجتماعیعات  موضو  اهمیت  به  نسبت  جامعه  یک  درک  به  توانمی

 در پیوستگی و اهمیت به مربوط مستقیم طوربه که هایینقشۀ سازند عملکرد در جمعی هایرسانه

 مستلزم جمعی هایرسانه اندرکاراندست تمامی بنابراین، ؛اشاره کرد باشدمی خاص القیاخ مبانی

 ،کنندمی تهیه گزارش هان آ از که هاییکشور ،وجوداینبا .هستند رسمی اخالقی مبانی از اطاعت

باید عنوان  .شوندمی اداره گوناگون مناطق در المللیینب جمعی هایرسانه هایانجمن  اعضای توسط

 هانجمنا  این  اعضای  ازو    دانشده مطرح  هاانجمن  توسط  اخالقی  مبانی  از  یهمشاب هایلیستنمود که  

 پذیرفته  جهانی  طوربه  اصول  اینذکر است که  شایان.  کنند  پیروی  قیاخال  مبانی  این  از  تا  رودمی  انتظار

 ،هاپاداش  دریافت  ،صداقت  ،منافع  برخورد  قبیل  از  مسائلی  ۀدربار  مستقیم  طوربه  اخالقی  مبانی  .نداهشد

 ؛277،    2002،  3پرسن  مک  و  هرچروایت)  خلوت  ،(2000،  2وکس)  عدالت  ،اخبار  آوریجمع   هایروش

 .دنکنمی  صحبت  بیاد  سرقت  و  (154،    2005  ،5لو)  خبری  منابع  و  سازی برجسته  ،(317،    2005  ،4وارد

 تفاوت مثالعنوان هب ؛باشند داشته یکدیگر با هاییتفاوت و هاشباهت است ممکن اخالقی مبانی این

 درک کلیطور هب توانندمی که هاییرهنمود  گیریشکل از ،اخالقی مبانی از اطمینان عدم و فرهنگی

 را  خود  ایحرفه عملکرد بایستمی جمعی هایرسانه کارمندان ؛ لذا،آورندعمل می، ممانعت بهشوند

 مبانی. دهند قرار ارزیابی مورد اندپذیرفته را اخالقی استانداردهای که اجتماعی هایچوب ارهچ در

 اتموضوع   از  هانآ  آگاهیخود  همچون  ،کندمی  کنترل  را  هاآن   ایحرفه  مطالعاتی  هایحوزه   که  اخالقی

 و ندارد وجود موضوع این ی در ارتباط بانظراتفاق  ،حقیقتدر .است بوده پیچیده بازدیر از اخالقی

. گیرند کارهب اخالقی مبانی از دفاع در را متفاوتی اصول نگارانروزنامه است ممکن ،نتیجهرد

 .کندمی  نمایان  بهتر  کلیطور هب  را  اخالقی  هایارزش  گروهی،  هایرسانه  دیگر  با  مقایسهدر  نگاریروزنامه

 کنندمی فراهم نگارانروزنامه برای ی رامستحکم ساختار هاسازمان استانداردها، این بر توافق با

 محصالن  باشد؛ بلکهنمی نگارانروزنامه به منحصر تنها اخالقی اصول .(1994 ،6سالزون و کاریسون)

 کار هب جامعه افراد تمام ۀدربار ی، این اصولکلطورهب .ندبرمی کارهبها را آن نیز نگاریروزنامه ۀ حوز

 لیستی که حالیرد ،(851، 2005) ردین هاییه نظر طبق هرچند .(154،  2005 ،لو) شوندمی گرفته

 
1. Hughes & Shank 

2. Wuxi 

3. Hrchrvayt & Mac Persson 

4. Vard 

5. Luo 

6. Karysvn & Salzvn 
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 ،شودمی  تلقی  ارزشبا  نگارانروزنامه  برای  و  کندمی  کمک  اخالقی  عاتموضو  توضیح  به  اخالقی  اصول  از

  اصول  ،روازاین نمایند؛ ضمانت و زده برچسب را اخالقی معضالت و اخالقی رفتارهای توانندنمی هاآن 

 اخالقی  اصول نقایض از بسیاری .ماندمی باقی نگاریروزنامه در سازمشکل ۀ حوز یک عنوانبه اخالقی

 این .(4و1، 2004 ،1اوزون) باشدمی کشورها بیشتر در ورزش ترینمحبوب که است فوتبال به مربوط

 .شودمی تحمیل هاباشگاه مدیران و مربیان بازیکنان، ،فوتبال هایباشگاه بر آن هایینههزو  تخلفات

 عامل  که  فوتبال  بازیکنان  ۀدربار  اطالعات  صحت  و  منبع  در ارتباط با تشخیص  کمی  مدیریت ،سفانهأ مت

ۀ گستر از عمومی کادرا بررسی پژوهش ایناز  هدف ،بنابراین ؛گیردمی صورت هستند اخبار تولید

 .باشدمی اخالقی اصول از ایران ورزش گروهیۀ رسان پیروی و فوتبال ایحرفه ازیکنانب

 بسیاری   توجه  که  است  دهه  چهار  از  بیش  و  باشدمی  ایران  در  ورزش  ترینمحبوب   فوتبال  ،رضحاحالدر

 مسائل  و  اقتصاد  کنار  در  گروهی  هایرسانه  در  مهمی  جایگاه  فوتبال  ،امروزه  .است  نموده  جلب  خودبه  را

 براین،دهند. افزونمی اختصاص ورزش به را خود صفحات بیشتر هاروزنامه ،نتیجهدر ؛دارد سیاسی

 زیون یتلو در ورزشی یهارقابت و مسابقات ۀزند پخش و ورزشی هایبرنامه ،ورزشی مجالت تعداد

ی ورزش  ایحرفه  هایتیم  و  افراد  به  بسیاری  توجه  اقتصادی  هایرسانه  راستا،دراین  .است  یافته  افزایش

 ،4ساندرس و بروس ؛2002 ،3پدرسن ؛2000 ،2ساگاس و هام کونینگ) مبتدی زنان و افراد تا دارند

چهل   چهاگر  ،مثالبرای  ؛(2003  ،هاردین)  رایجغیر  هایورزش  و(  69و   68،    2005  ،5هاردین ؛  2005

 ای رسانه   پوشش  از  درصد  جهل  از  کمتر؛ اما  هستند  بانوان  مریکاآ  ورزش  در  نندهکشرکت   افراد  از  درصد

  بیشتری  درآمد که یورزش براین،عالوه .(2007 ،کان) اندداده اختصاص خودبه مردان با مقایسهدر را 

. (2000، 6هاینس و بویل) دارد فعالیت)تنها(  هدف با ورزش به نسبت باالتری مزیت ،نماید کسب را

 هایرسانه  خروجی برای درآمد ایجاد و هاورزش  این برای تقاضا ناشی از ر چیزه از بیش چرخه این

خواهد داشت   ادامه  ایران  یورزش  هایرسانه  در  توسعه  .(3،    2002  ،7هانیسمن  و  بویل)  باشدمی  گروهی

 کانونبه  فوتبال ،(1370هۀ )د اواخر در مثال عنوان هب ؛شود انسهم روند جهانی آن با کهجایی تا

 برتر  لیگ  در  ویژههب  فوتبال  محبوبیت افزایش  با  .تبدیل گشت  ایران  در  ورزش  گروهی  هایرسانه   توجه

 
1. Uzoon 

2. Koenigs Ham & Sagas 

3. Pedrsen 

4. Sanders 

5. Hardin 

6. Boiyl & Haiys  

7. Hanisman 
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 قبیل  از  هاکشور  سایر  با  مقایسهدرامر    این.  یابد  ادامه  تواندمی  مهم  صنعت  یک  عنوانهب  آن  نقش  ،ایران 

 ایهمثال ذکر با شدید ۀعالق این. باشدمی توجهقابل( 199،  2005 ،1لی) پانیااس و ایتالیا ،انگلستان

 تعداد ،فوتبال و دو تا نود سه نود فصل در مثال، عنوان به ؛شودمی داده نشان بهتر زیر

 بیش دوره همان طولدر ؛کردند توجه هفته هر آخر مسابقات به ورزش طرفدار 400000ـ550000

 زنده طورهب حذفی جام و سیاآ قهرمانان لیگ ،ایران فوتبال برتر لیگ  از فوتبال ۀمسابق دویست از

 و  اسپانیا  فرانسه، ،انگلستان  مسابقات فوتبال ۀزند  خشپ   گرفتننظردر  بدون  ،در این ارتباط  .شد  پخش

 دیداری هایرسانهطریق  ازآن  وقایع مربوط به کردندنبال وبه تماشای فوتبال  نفر هامیلیون  ،ایتالیا

 ،هاهروزنام یورزش صفحات در فوتبال به توجه ذکر این نکته ضرورت دارد که .پرداختند نوشتاری و

 ،برتر لیگ ویژههب و فوتبال به یافتهاختصاص اینترنتی هایسایتوب و زیونیتلو ورزشی، مجالت

 گروهی هایرسانه پوشش که است پذیرشقابل ایگسترده  طورهب ضوعوم این .باشدمی پذیرنااجتناب 

 دنبال فعاالنه را ورزشی یعوقا که تماشاگرانی چه) ورزشی وقایع تماشاگران گروه دو هر افزایش با

 و  پریچارد)  یابدمی  افزایش  نمایند(می  دنبال  گروهی  هایرسانه  را در  وقایع که  هاییآن  چه  و  کنندمی

 پیوند در را مطمئنینا نتایج ،هابازی ۀزند پخش ،(2006) فوستر بیانات به استناد با .(2006 ،2فانک

 بنابراین  ؛دهدیم  را  یمتفاوت  ۀتجرب  لذت  کدامهر  به  کهحالیدر  ؛داردهمراه  به  دیگران  با  ورزش  طرفداران

 پخش  در  مهمی  نقش  هرکدام  نوشتاری  هایرسانه  و  اینترنت  ،کابل  ،زیونیتلو  ،ورزش  عیمج  هایرسانه

 به قادر که طرفدارانی برای یا و کنندیم اشامت زندهصورت به را هابازی که مردمی برای هابازی ۀزند

از  توجهقابل و مهم خشب یک جمعیۀ رسان هر خروجی یجه،نتدر ؛دارد نیستند وقایع دیدن و توجه

 ها،لیگ ،هاسازمان در ورزش طرفداران ۀعالق تحریک و افزایش باعث که باشدمی جامعه در فوتبال

  از  برخی برای ،درنتیجه ؛شودمی هابازی از بعد و قبل هایگرایش در بازیکنان و هاباشگاه ها،بازی

 زنده،  پخش  این  که  دارد  دنبالبه  را  اخبار  ۀعرض  افزایش  ،فوتبال  هایبازی  بیشتر  چههر  پخش  کشورها

 نیمی از بیش مثال، برای ؛باشدمی متناسب ورزشی مجالت و هاروزنامه فروش در افزایش با همچنان

 .دندهمی پوشش را فوتبال اخبار ،ایران در ورزشی خبرنگاران و نگارانروزنامه از

 به مندهعالق که افرادی و تماشاگران فوتبال، طرفداران برای ایران در فوتبال اخبار ،طبیعی  طورهب

 فوتبال  ،ورزش صنعت در رو؛ ازاین باشدمی مهم بسیار ،هستند ورزش جمعی هایرسانه کردندنبال

 ؛کندمی  اعمال  بازار  همس  افزایش  و  کردنحفظ  در  را  متنوعی  هایتالش  ،اقتصادی  هایرسانه  بخش  در

 تماشاگران   جذب  و  عالقه  افزایش  منظوربه  را  اخالقی  اصول  ایران  یورزش  جمعی  هایرسانه  مثال،برای 

 یکی این .کنندمی نقض ،دهندمی انجام را ناگهانی جاییهجاب ورزشی هایباشگاه کهزمانی در بیشتر

 
1. Lee 

2. Prichard & Fank   
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 و هاروزنامه بیشتر فروش ۀوسیلهب اسپانسر درآمد و تجاری هایآگهی افزایش هایروش  ترینآسان  از

 در شاخص ورزش یک عنوانبه فوتبال (.2001 ،وناوز) باشدمی هاعرضه افزایش با قایسهمدر مجالت

 (مدیرانو    مربیان  بازیکنان،)  فوتبال  در  گیردر  اشخاص  و  یفوتبال  هایسازمان  که  دهدمی  اطمینان  ایران

 اشغال را بیشتری صددر ،هاسازمان و هاورزش سایر با دهیپوشش با مقایسهدر و دارند مهمی جایگاه

 گروهی هایرسانه  برای را اخبار ترینجذاب  نیز ایران لیگ در فوتبال ایحرفه بازیکنان .کنندمی

 .نمایندمی ایجاد یورزش

 باشدمی جهان کشورهای در اخالقی اصول نقش به ترغیب برای فاکتور ترینمهم سازیتجاری 

 وجود  با  گروهی  هایرسانه  متنوع  ابزارهای  که  دارد  وجود  واقعیت  ، ایناینبرعالوه.  (2009،  1کرهوگلر)

 هایکنترل  ،بنابراین  ؛دهدیم  را  اطالت  ئمیدا  پخش  ۀاجاز  ،اینترنت  انندم  اخیر  تکنولوژی  هایپیشرفت

 پژوهش  این  در  موجود  اخالقی  اصول  از  رخیبادامه، به    در  .است  شده  ترسخت   نفوذ  اعمال  برای  قانونی

  .ها اشاره شده استهایی برای آننمونهو 

 رضایت   و  اجازه  بدون  افراد  خصوصی  زندگی  مورددر   خبر  انتشار  از  نگاریروزنامه   اصول  :خصوصی  زندگی

 به  بیشتر فوتبال طرفداران ،کشورها از بسیاری همانند .نمایدمی جلوگیری اخالقی ۀجنب از هاآن 

 دعملکر با مقایسهدر فوتبال بازیکنان خصوصی زندگی ویژهبه و شبانه ماجراهای ،هاعکس شخصیت،

 هایرسانه  خروجی  ،عمومی  هایتقاضا  باید به این نکته توجه داشت که  .هستند  مندعالقه  هاآن  ایحرفه 

 خصوصی زندگی پوشش بر خاص طوربه هاروزنامه .(199،  2005 ،لی) دهدمی جهت را ورزشی

 ایران  در. (2009 ،یوزان) کنندمی تمرکز خود مخاطبان حفظ و تلویزیون با رقابت منظوربه بازیکنان

 هاآن  از اجازه کسب بدون و بارچندین هاآن  خصوصی زندگی که هستند معروفی فوتبال بازیکنان

 شده هارسانه دست از زیکنانبا این شدنشاکی و ناراحتی این امر موجب که است شده آشکارسازی

 ،کنندمی بازی ایران در که نیز خارجی فوتبال بازیکنان از برخی ردموا از ایپاره در ،اینبرعالوه .است

 جاسم   به  توانمی  جمله  از  که  گیرندمی  قرار  هارسانه  ۀوسیلهب  شدهایجاد  هایحاشیه  و  هاآشفتگی  مورد

  تجربه  ،کردم تجربه من را آنچه نیز آییا و آلنکا ،دانگ هوج وان ،ارتگاه" .کرد اشاره عمادرضا و کرار

 آخرین   این  و  بود  مطبوعات  مشکل از جانب  بلکه  ؛ه استنبود  زیکنانبا  سمت  از  مشکل  این  ؛ امانمودند

 هایرسانه .ماهگرفت امخانواده و خودم حفظ برای را تصمیم این من .است سال این در من ۀمصاحب

 ،2گازیشی میلیت) "ندارم خصوصی زندگی دیگر من ،دلیلهمینبه  و هستند خشن بسیار گروهی

  ؛(2004

 
1. Kerhogler 

2. Milit Gazishi 
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 ترکیه در فوتبال لیگسوپر مهم تیم یک) بسیتس باشگاه مربی زن تصاویر راستا،ی دراینمثالعنوان به

 مربی آخر درو  شد داده نشان ورزشی جمعی هایرسانه در روزها برای (بود ورزش به ربطبی که

 من  .است  بوده من  خصوصی  زندگی  از  ناسبنام  ینمایش  هااین":  و عنوان کرد  نوشت  نامه  یک ساکالم

  ارائۀ  و هستیم 21 قرن در ما. هستند الزمغیر و نامناسب رفتارها این و مهست سناریو این مخالف

 است  من شغل این .باشدمی الزم ورزشی هاینمایه در مردم نژاد و مذهب ،زبان به مربوط هایآیتم

 .(2004 گازتسی،) "من همسر نه و باشد توجهمورد باید که

 1نیکوالس   ؛1998  ،چادویک  اندرود)  دنباشمی  اخالقی  اصول  ۀسرلوح   صداقت  و  راستگویی  :راستگویی 

 ،تصاویر و هاعکس مانند موارد دیگر و دهدمی قرار ثیرأ تتحت را اخبار صداقت .(2002 ،ندیگرا و

طور کامل به   که  دارند  مسئولیت  نگارانروزنامه  که  است  دلیلبدین  ؛دندهمی  قرار  ثیرأ تتحت   را  حقیقت

( 2004)  یوزونراستا،    این  در.  (1998،  کاندرووچادوی)  باشند  داشته  صداقت  خود  هاینوشته   و  شغل  در

 بازی  طرفدار  هاآن  که  بود  دلیلبدان  این  و  گرفتند  عکس  بکهام  با  ترکی  نگارانروزنامه"  که  عنوان نمود

 یک این که کردیممی تصور جاآن در حاضر سایرین انندم فوتبال بازیکن عنوانبه ما و بودند بکهام

 با روزنامه در عکساین  که مشاهده کردیم ،بازگشتیم ترکیه به کههنگامی اما ؛است یادگاری عکس

 ."بود شده چاپ (صداقت بدون) "داد پاسخ را ما همکار االتؤس هصمیمان ،بکهام" عنوان

 در .است مناسب هایشیوه به اخبار کسب جهت جستجو ،اخالقی اصول دیگر از :اخبار آوریجمع 

 که  هاصوت  ضبط  و  پنهانی  و  کوچک  هایدوربین  انندم  جدید  هایتکنولوژی  درمورد  نگرانی  راستا،  این

 افراد   عنوان  به  را  خود  عمومی  دیدگاه  از  افراد  ،نایبنابر  ؛وجود دارد  ،است  نموده  آسان  را  گزارشگران  کار

 روش  این از اغلب ورزشی اخبار محوریت با مجالتذکر است که شایان. کنندمی صورت نظری تحت

 نوشتن و تصاویر جستجوی توسط ساده طوربه است ممکن اخبار ،اینبر عالوه .کنندمی استفاده

 . آیند وجودبه عکس زیر هایگزینه 

  نقض  به تشویق را مردم و دنباش نقض عالیم شامل نباید تصاویر و هاعکس خبری، هایگزینه: نقض

 هایتیم  ؛ از جمله:هستند  دخیل  ورزش  در  نقض  در  هافاکتوربرخی از    (2007)  2کانه  به اعتقاد.  نمایند

 و ورزش بین ۀرابط. زادرآمد هایورزش و باال سطح در ورزشی هایفعالیت ،مردان  از متشکل ورزشی

 2،  2002  ،3بلین و  برستین)  باشدمی دانشگاهی  اخیر  مطالعات  در  ویژهبه  عالقهمورد   ایهحوز  ،خشونت

 ورزش  در  شدهمشاهده  خشونت  اعمال  ،جمعی  هایرسانه  پوشش  سطح  در  خود  ۀنوببه  که این امر(  4و  

 کلی  درک  یکزمینه،  دراین.  هستند  دوران  حالدر  کشورها  در  شونتخ  و  فوتبال  .است  داده  افزایش  را

 .دنکنمی تحریک را فوتبال در خشونت ،گروهی هایرسانه اغلب که و آن این است دارد وجود

 
1. Nikolass 

2. Kane   

3. Berestin & Blin 
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 موضوع  ۀمطالع برای جنوبی مریکایآ و اروپایی کشورهای درمطالعات بسیاری  ذکر است کهبهالزم

 در ی کهانگرتماشا از نیمی از بیش ،پلیس گزارش  به توجه با. است پذیرفته انجام فوتبال در خشونت

 گروهی هایرسانه و اخبار ۀوسیلبه مسابقه از پیش هاآن که کردند بیان انده داشت نقش خشونت

 اندبودهاین مورد    ثیرأ تتحت  کمی  که  کردند  بیاننیز    هاآن از    درصدسی و سه    .انده گرفت  قرار  ثیرأ تتحت

 .(2005 ،ترکیه گردهمایی سازمان)

؛ شود خشونتاعمال  یا و خشونت تحریک منجر به است ممکن اخبار به دسترسی چهاگر ،حقیقت در

، نگردد خشونت تشویق باعث که یروش قالبدر اخبار ۀارائ به قادر همچنان جمعی هایرسانه اما

 . باشندمی

 هارسانه توسط اخالقی دالیل افزایش برای دیداری اجزای که رسدمی نظربه چهگر ابراین، افزون

 تولید افزایش منظوربه هاآن از است ممکن ورزشی هایرسانه ؛ اما(2006 ،1کلن) دنشومی استفاده

 .(2004 ،اوزون) نمایند استفاده اخالقیغیر شایع اخبار

 

 پژوهش شناسیروش  
 یران اورزش    یگروه  یهارسانهکردن مقدار توجه  مشخص  هدف  حاضر با  یبستگهم  ـ  یفیتوص  پژوهش

  یروی ها از توجه به پ فوتبال و درک آن   یاحرفه  یکنانباز  یدائم  یشنما  انجام گرفت و  یبه اصول اخالق

مطالب براساس ذکر است که    به  الزم  بود.  پژوهش  یناساس ا  ،یاز اصول اخالق  یرانا  یورزش  یهارسانه

 باشد:می یربه قرار ز بوده و یگارنروزنامه تایو ادب اصول 

ها آن  یخصوص یچه زندگاگر ؛سازدیرا م کاران(ورزش )افراد  یخصوص یزندگ یورزش هایهرسان .1

 عموم ندارد. یبرا یسود

صداقت را در نظر  یتاهم و سازدیم و غلط یحصحیرغ اخبار را از اطالعات  یورزش هایهرسان .2

 .یردگینم

 یلاز قب ،کنندیاستفاده م یحصحنا یهااز ابزار و روش  یورزش هایهرسان تولیدی مربوط بهاخبار  .3

و  گرفته شده از آنان یرتصوداشتن بدون  خبری و منابع یگرد توسط ارائه شده از اخبار استفاده

 یمخف های یندورباستفاده از همچنین 

 کنند.یم یجخشونت را ترو ،ورزش یگروههای هرسان .4

 سازند.میفراهم  یعاتشا یبرا  را عرصه یورزش یهارسانه .5

 
1. Coln 
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 ، یورزش ایهرسان یدر ابزارها یاصول اخالق یکدها ۀدربار ینهپنج گز ینفوتبال از ا یکناندرک باز

 یزانم،  (یدد  یمادامه خوا هکه در  یارسانه  یسطح ابزارها  با  مطابق)در اظهارات    را  یمعنادار  یهاتفاوت

 نشان داد.سن  ۀلأ مس و یارسانه یهادر ابزار  حضور

 یکنانباز 138 آماری راانجام شد. نمونه  93ـ94 یهاسال فوتبال در مسابقات یاندر جر پژوهش ینا

 21ـ30(  53=n، )(n=30)  ≤20یسن  ۀدامن  سهدر  که    دادند  یلتشک  یرانبرتر ا  یگل  در  فوتبال  یاحرفه 

 یطور تصادفبهدر پژوهش کنندگان شرکتذکر است که شایان. ندبود یر( متغn=55) 31≥ از  یشترب و

 یراخبار نادرست، تصاو  یرثأ تکنندگان از موضوعات جذاب اخبار بودند و تحت شرکت  یناند )انتخاب شد

که  یاهاصل رسانشانزده اول،  ۀدرجها: در اندازه .قرار داشتند( ایران یورزش یهاو اظهارات رسانه

. براساس قرار گرفت یبررسمورد ،شناخته شده بود یترسمبه کشورها یشترتوسط انجمن مطبوعات ب

 یزندگ و به خشونت یقتشو، خبر  یآورصداقت، جمع ،یعاتشا) ینهگز پنج ،کارشناسان یشنهاداتپ 

فوتبال از    یاحرفه  یکناندرک باز یابیدر ارز  یدرسینظر مبهکه    یارتباط با مسائل اخالقدر  (  یصخصو 

پاسخ  ، مطرح گردید. درادامه،دنثر و کارآمد باشؤم یرانا یورزش یهارسانه یاصول اخالق

 تا ()هرگز  یکجمالت از  ینا ؛قرار گرفت یابیارزمورد پژوهش ه )گزینه(جمل پنجبه  کنندگانشرکت

سطح ابزار  ،اندهندگسن پاسخ و یآمارنگارذکر این نکته ضرورت دارد که بود.  یرمتغ (یشه)هم پنج

 شده بود. ییناز ابتدا تع یورزش یهاها در رسانهآن حضور   یزانو م یورزش رسانه

استفاده  ،بودشده  یلتشک (الؤس)که از دو قسمت  یاساخته پژوهشگر ۀنامپرسش ازدر این پژوهش، 

رسانه توسط ورزشکار،   یگیریپ   یزانم  ورزشکار،  بیوگرافی  به  مربوط  اطالعات،  . در قسمت نخستیدگرد

 ،آورندیدست مهکدام روش ب  با استفاده ازارتباط با رسانه را    یشترینب  کهینو ا  وی  یهاتعداد مصاحبه

پرسش را در  شانزدهابتدا که در) یاخالق یاالت مربوط به کدهاؤس ،و در بخش دوم شودیمشخص م

 یکرت ل یکالب قدر (کرد یداپ  یلتوجه پژوهشگر تقلمورد یپرسش اصل پنجبه  ،یتنهاو در برداشت 

 . شودمطرح می (یشههرگز تا هم) یاینهگزپنج

 ۀمطالع یکدر  آنو اعتبار  گشت ییدأ نظر تابتدا توسط افراد صاحب نامه درپرسش  یصور روایی

 ،نامهپرسش  پایایی  ییدأ ت  جهت  .شد  وردبرآ(  75/0با )  برابرکرونباخ    یلفاآ  یبرضاستفاده از    با  یشیزماآ

 دستهب(  92/0)  معادل  آن  پایایی  ،آوریجمع  از  پس  وگشت    توزیع  ورزشکاران   میان  در  نامهپرسش  30

 .آمد

 فراوانی کنندگان،شرکت سن: گردید یآورجمع یرز یهاداده ژوهش،پ  یآمار یابیمنظور ارزبه

 در روز یک تا دو ؛هفته در روزسه تا پنج  ؛هفته در روز شش تا هفت) هارسانه پیگیری و کردندنبال

 در  روزشش تا هفت ) هارسانه در مدیران و مربیان ها،تیم ،بازیکنان حضور فراوانی و( هرگز ؛هفته

ذکر این نکته ضرورت دارد که (. گزارش عدم ؛هفته در روز دویک تا  ؛هفته در روز سه تا پنج ؛هفته
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 کاربرد طریق از بازیکنان درک در موجود تفاوت و شدند آنالیز درصد و فراوانی برحسب متغیرها این

 کروسکال پارامتریغیر  آزموننیز  و مطبوعاتی پوشش و سن برحسب واریانس ۀطرفیک آنالیز یک

 .گرفت قرار ارزیابیمورد  ایرسانه ابزارهای کردندنبال برحسب والیس
 

 نتایج
 آنالیز درصد و فراوانی برحسب متغیرها ،لذا ؛استفاده گردید فراوانی توزیع از هاداده تحلیل منظور به

 و سن برحسب واریانس ۀطرفیک آنالیز کاربرد طریق ازنیز  بازیکنان درک در موجود تفاوت. شدند

 ناپارامتریک  آمار  در  لقمست  گروه  دو  از  بیشۀ  مقایس  منظوربهدرادامه،  .  آمد  دستهب  مطبوعاتی  پوشش

 گرفت که قرار ارزیابیمورد  ایرسانه ابزارهای کردندنبال ،والیس ـ کریسکال پارامتریغیر آزمون از

 77 که این نتایج حاصل شد کردند،می دنبال را ورزشی ۀرسان زارهایاب که بازیکنانی تعداد اساسبر

 47 . همچنین،کردندمی دنبال هفته  در روزشش تا هفت  مدته ب را رسانه( درصد 8/55) بازیکن

 یک تا دو مدتهب( درصد 1/10) بازیکن 14 و هفته در روز سه تا پنج مدتهب( درصد 1/34) بازیکن

 هاآن  مدیران و مربیان و هاآن تیم ،بازیکنان شخص  گرفتننظردر با. بودند رسانه پیگیر هفته در روز

  ترتیببه گیرند؛قرار می ورزشی هایرسانه در اخبار موضوعاین موارد،  از یکهر مشاهده شد که
 هفته در روز یک تا دو ؛(درصد 30) هفته در روز شش تا هفت ؛(درصد 46) هفته در روز سه تا پنج

 (.درصد 24)

 ورزشی  هایرسانه  در  اخالقی  اصول  کدهای ۀمشاهد  از  فوتبال  ایحرفه  بازیکنان  درک  پژوهش  این  در

 در گزینه پنج این از افراد درک. گرفت قرار ارزیابیمورد شد مطرح که ایگزینه پنج میان از ایران

 .است شده ارائه معیار انحراف ارزش و میانگین درصد، ،فراوانی با شمارۀ یک جدول

 که  را "همیشه" و "اوقات اکثر" هایگزینه طور عمدهبه فوتبال بازیکنان شمارۀ یک، جدول مطابق با

. زدند باشد، عالمتمی ایران هایرسانه در( شد ذکر باال در که) اخالقی اصول از هادرک آن  به مربوط

 39) درصدی ارزش ترینپایین گردید، بررسی "همیشه" و "اغلب" هایگزینه  بیشتر کههنگامی

ارتباط با  در( درصد 92) درصد باالترین و مشاهده شد "خشونت به تحریک" گزینۀ مورددر( درصد

  تحریک " گزینۀ ( از آن92/2) میانگین ترینهمچنین، پایین. دست آمدبه "خصوصی زندگی" گزینۀ

 .شد مشاهده "شایعات" گزینۀ ( در16/4)میانگین  باالترین چهاگر بود؛ "خشونت به
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 ورزشی هایرسانه با ارتباط در اخالقی اصول از بازیکنان درک ـ1 جدول
 

 

 داشت  وجود  فوتبال  بازیکنان  شخصی  زندگی  به  مربوط  نکات  بین  معنادار  تفاوت  یکدر پژوهش حاضر  

 یمعنادار  تفاوت  ،"خصوصی  زندگی"  ۀگزین  برای  1توکی  آزمون  نتایج  طبق.  بود  مربوط  هاآن  سن  به  که

 گروه و( میانگین= 13/4) 21ـ30 سنی گروه ،(میانگین= 70/3) ≤20 از کمتر سنی گروه نمرات بین

 ترجوان  افرادراستا، دراین . داشت وجود سن متغیر با ارتباط در( میانگین= 21/4) 31≥ از باالتر سنی

 .آوردند دستهب( 21ـ30 و 31 ≤) ترمسن افراد به نسبت را تریپایین نمرات( ≤21)

 
 سن حسببر 2آنوا نتایج ـ2 جدول

 ارزش اف

 (تعداد= 30) 20≤ (تعداد= 53) 21-30 (تعداد= 55) 31 ≥
 اصول کدهای

 انحراف اخالقی

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 میانگین

 خصوصی زندگی 70/3 79/0 12/4 59/0 21/4 62/0 889/4

 صداقت /راستگویی 93/3 93/0 00/4 85/0 22/4 57/0 095/3

 اخبار آوریجمع 00/4 79/0 00/4 78/0 95/4 68/0 671/0

632/1 72/0 96/2 66/0 84/2 81/0 80/3 
 و تحریک تشویق،

 خشونت

 شایعات 17/4 79/0 12/4 72/0 18/4 70/0 473/0

 
  ۀ گزین به توجه با هاگروه بین ناداریمع هایتفاوت ،گردید مطرح تشخیص  عملیات در که رطوهمان

 طور همان)  (F  ،01/0>P(135،2)=2/ 095)  "اخبار  آوریجمع"  و  (F  ،01/0>P(135،2)=889/4)  "صداقت"

 
1. TUKEY HSD  

2. ANOVA  

 اصول کدهای ( درصد) فراوانی ایران 

 هرگز ندرت به کافی اغلب  همیشه میانگین  معیار  انحراف اخالقی

 خصوصی زندگی -(0) 4(2.8) 18(13) 92(66.6) 24(17.3) 08/4 28/0

 صداقت /راستگویی 1(0.7) 4(2.8) 19(13.7) 77(55.7) 37(26.8) 07/4 75/0

 اخبار آوریجمع 1(0.7) 2(1.4) 27(19.5) 77(55.7) 31(22.4) 98/3 23/0

72/0 92/2 (44.2)61 (28.2)39 (18.8)26 (2.8)4 (-)- 
 تحریک و تشویق،

 خشونت

 شایعات -(-) 1(0.7) 24(17.3) 65(47.1) 48(34.7) 4.16 73/0
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 خواهیم  این  از  پس  که  ایمقایسهچند  آزمون  تابعبا    مطابق  .داشت  وجود  (شد  داده  پوشش  رسانه  در  که
 3ـ5و    (میانگین=  23/4)  هفته  در  روز  6ـ7  در  میانگین  در  موجود  متغیرهای  بین  یمعنادار  تفاوت  ،دید
نیز   "اخبار آوریجمع " ۀگزین برای وجود داشت. صداقت ۀگزین برای( میانگین=  74/3) هفته در روز
 هفته   در  روز  3ـ5  ،(میانگین=  05/4)  هفته  در  روز  6ـ 7  برایهمچنین،  .  مشاهده شد  معنادار  تفاوت  یک

این  (هارسانه  در حضور ۀدور طول طبق)( میانگین= 71/2) هفته در روز 1-2 و( میانگین= 08/4)
-5 ؛هفته در روز 6-7) اندداشته  رسانه در بیشتری حضور که یکنندگانشرکت که دست آمدنتایج به

 را کسب نمودند اندشده حاضر رسانه در کمتر که نسبت به افرادی بیشتری ۀنمر ،(هفته در روز 3
 .(شمارۀ سه جدول( ) هفته در روز 1ـ2)
 

 ایرسانه پوشش طبق آنوا نتایج ـ3 جدول

 ارزش

 اف

 هفته در روز 1ـ2

 (تعداد= 35) 

  هفته در روز 3ـ5

 (تعداد= 74)

 روز در هفته 6ـ7

 اصول کدهای (تعداد= 30) 

 انحراف اخالقی

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

 انحراف

 معیار
 میانگین

 خصوصی زندگی 17/4 24/0 03/4 69/0 03/4 71/0 889/4

 صداقت /راستگویی 24/4 63/0 17/4 72/0 75/3 85/0 095/3

 اخبار آوریجمع 05/4 89/0 08/4 72/0 70/3 52/0 671/0

632/1 20/0 77/3 62/0 03/4 92/0 87/3 
 و تحریک تشویق،

 خشونت

 شایعات 18/4 72/0 20/4 69/0 09/4 80/0 473/0
 

 رسانه ابزارهای کردندنبال طبق  1والیس ـ کروسکال آزمون ـ4 جدول

 خی دو

 هفته  در روز 1ـ2

 (تعداد= 54)

 هفته  در روز 3ـ5

 (تعداد= 47)

هفته  در روز 6ـ7

 (تعداد= 77)
 اخالقی اصول کدهای

 درجۀ

 آزادی

 میانگین

 هارتبه

 درجۀ

 آزادی

 میانگین

 هارتبه

 درجۀ

 آزادی

 میانگین

 هارتبه

 خصوصی زندگی 47/74 2 65/67 2 29/48 2 78/6

 صداقت /راستگویی 16/69 2 48/71 2 71/64 2 40/0

 اخبار آوریجمع 73/70 2 52/67 2 29/73 2 55/0

 خشونت و تحریک تشویق، 85/11 2 82/65 2 93/69 2 83/0

 شایعات 95/73 2 16/64 2 91/64 2 21/2

 
1. Kruskal - Wallis 
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 گیرینتیجه  و بحث
 فروش و خرید و یبازاریاب خشونت، قبیل از ورزشی هایرسانه به مربوط مسائل های اخیر،در سال

. است  افکنده  سایه  ورزشی  هایرسانه  در  اخالقی  اصول  به  مربوط  موضوعات  بر  غیره  و  جنس  نژاد،  کاال،

 هایرسانه ۀدربار اندکی مطالعات اما ؛است گرفته قرار بحث موردبارها  موضوع این کهاین باوجود

توان می  پژوهش حاضر  ویژگی  ترینمهمدر ارتباط با  .  است  انجام شده  ایران  در  اخالقی  اصول  و  ورزشی

  اخبار   منبع  و  موضوع  عنوان  هب هارسانه  در  اغلب  که  فوتبال  ایحرفه  بازیکنان  آگاهی  اساسبر  که  گفت

. نموده است دنبال مخاطب یا خواننده عنوان به را ورزشی هایرسانه ، صورت گرفته وشوندمی ظاهر

 که  بر این باور هستند فوتبال ایحرفه  بازیکنان که بود این پژوهش ۀیافت ترینمهمراستا، دراین

 .کنندمی سرپیچی اخالقی اصول از مدامطور  به ایران ورزشی هایهرسان

 بیان واقعی اخبار عنوانهب اغلب که یشایعات با برخورد ،فوتبال ایحرفه بازیکنان ۀعقید مبنای بر

. شودمی  تخلف  آن  از  ایران   ورزشی  هایرسانه   توسط  طور معمولبه  که  است  اخالقی  کد  یک  ،شوندمی

 یفوتبال  بازیکنان  و  هاباشگاه  که  است  این  ورزشی  هایرسانه  در  شایعات  اخبار  پوشش  فاکتور  ترینمهم

 رسانه کارمندان. دارند حضور ورزشی هایرسانه در بیشتر ،هستند بیشتری هواداراندارای  که

 کنندمی تالش بیابند، فوتبال بازیکنان و هاباشگاه این ۀدربار ی رامناسب اخبار توانندنمی کههنگامی

 سرپیچی اخالقی اصول از ،نتیجهدر ؛نمایند جبران اخبار عنوانهب شایعات از استفاده با را کمبود این

 .شودمی

 ۀ دربار ایرسانه  اخبار در هارسانه طرفیبی. باشدمی  توجهمورد  همیشه ورزشکاران خصوصی زندگی

 خود  ایرسانه  ابزارهای در را عالقه و جذابیت میزان خواهندمی اغلب که است اینناشی از  افراد این

 شود  فراموش نباید نکته این شود،می ساخته افراد این ۀدربار که اخباری در ،حالهردر. دهند افزایش

 ،کشورها از بسیاری همانند. شودنمی رعایت همیشه فرد یک خصوصی زندگی ۀدربار رازداری که

 خصوصی   زندگی  ویژهبه  و  شبانه  ماجراهای  ها،عکس  ،شخصیت  به  بیشتر  در کشور ما  فوتبال  طرفداران

این نکته در این ارتباط، باید به    .هستند مندعالقه  هاآن   ایحرفه  عملکرد با  مقایسهدر  فوتبال  بازیکنان

. (2005 ،لی) دندهمی جهت را ورزشی هایرسانه خروجی ،عمومی تقاضاهای توجه داشت که

 حفظ و تلویزیون با رقابت منظوربه بازیکنان خصوصی زندگی پوشش بر خاصطور به هاروزنامه

 بیانگر که اخالقی کدهای پژوهش، این نتایج اساسبر(. 2009، یوزان) کنندمی تمرکز خود مخاطبان

 ایران   در  که  هستند  کدهایی  از  ،دنباشمی  افراد  خصوصی  زندگی  به  مربوط  فاکتور از  هارسانه  سرپیچی

 ۀ رتب در لذا، و نمایدمی بیان را انتظارمورد مثبت نتایج کامالا  نه و شودمی سرپیچی آن از خیلی نه

( 2009) یوزان و( 2005) لی مطالعات نتایج به نسبت حدودیتا اما ؛دارد قرار فاکتورها این سوم

 زندگی فرهنگ و شیوه و مذهب نوع به بتوان را این امر علت شاید که باشدمی ترامیدوارکننده
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 بیشتر  توجهوردم عامل این آتی مطالعات در است امید) داد نسبت رسانه اصحاب و ورزشکاران 

 .(گیرد قرار پژوهشگران

 کیفیت با  و مناسب اتگزارش در مهم عامل یک عنوان به هم احساسفاکتور  ،هارسانه کردنتجاری با

 حالدر  ایرسانه  فرهنگ  شود،می  تجاری  هرسانیک    کههنگامیظهور کرده است.    ورزشی  هایرسانه  در

 اجتماعی  اهمیت  و  هنمود  اقتصادی  یابزار  عنوانهب  (فوتبال  ویژههب)  ورزش   پذیرش  به  آغاز  ،گیری شکل

شود می  مطرح  اقتصادی  کاالی  یک  عنوان  هب  طور کاملبه   ورزش  ،بنابراین  ؛کندمی  رها  را  آن  فرهنگی  و

 باعث اقتصادی هایسیاست ،بنابراین ؛دهدمی افزایش را مصرف و نموده جلب را مشتریان ۀعالق که

 هارنیزمینه، دراین. شودمی رسانه در فروش بازارهای برای تبلیغات از حاصل درآمد و فروش افزایش

 به  وابسته متغیرهای ،دهیم قرار بررسیمورد را ژورنالیسم مطالعات اگر که معتقد است( 2005)

 قرار   ثیرأ تتحت   را  رسانه  کارمندان  اخالقی  تصمیمات  ،آن  ۀانداز  و  سازمان  مالکیت  قبیل  از  سازیتجاری

 .دهندمی

 کد یک ،خبری پژوهش شناسیروش شد، مطرح این از پیش که اخالقی یاصل کد چهار از نظرصرف

 اوقات بیشتر هاآن خود که فوتبال بازیکنان. شودمی سرپیچی آن از اوقات گاهی که است اخالقی

. دنماین مشاهده را ورزشی هایرسانه مطالعاتی هاییافته ندهست قادر راحتیبه ،باشندمی اخبار منبع

  تجربه  ایگسترده طوربه اخالقی اصول از سرپیچی که است این بازیکنان کلی توافقمورد  موضوع

 .باشدمی توجهقابل ۀیافت یک ایران ورزشی هایرسانه لحاظبه موضوع این که شودمی

 باعث ورزشی هایرسانه که بود این ،بود شده سرپیچی آن از کمتر پژوهش این در که ایاخالقی کد

بیانگر آن   که(  2005)  ترکیه  گردهمایی  سازمان  هاییافته  با  نتایج  این  که  شوندمی  خشونت  به  تشویق

 تحریک  هارسانه توسط پایین خشونت درصد 33 و شدید خشونت درصد پنج ترکیه در بود که

 در که است فاکتورهایی از خشونت عامل که گرفت نتیجه توانمی ،بنابراین ؛باشد، مغایر میشوندمی

 فوتبال  بازیکنان  اعتقاد  این.  است   شدهاز آن    کشورها  برخی  به  نسبت  کمتری  سرپیچی  ،ایران  هایرسانه

 ها،باشگاه مدیران مربیان، توسط که است عنصری اولین اغلب ورزشی ۀرسان ،زیرا باشد؛می جالب

 .شودمی واقع سرزنشمورد (خشونت برانگیختن دلیلبه) جامعه کل و سیاستمداران ،فوتبال میادین

 ورزشی ۀرسانویژه به و رسانه بادر ارتباط ( 1990) هایسال  در که حوادث از برخیذکر است شایان

 ترکیه  ورزشی ۀرسان که حقیقت این ۀدربار فوتبال بازیکنان ادراک و اعتقادات به منجر ،گردید تجربه

 تعداد افزایش در این مورد، دلیل ترینمهم و اولین. ، گشتکندمی سرپیچی اخالقی اصول از اغلب

 معنا کهبدین ؛بود شده ایجاد هاآن بین رقابت ۀوسیلهب که بود رایج هاینگرانی و ایرسانه ابزارهای

 کارمندان  و ندآورد دستهب را بیشتری درآمد تا دانانگیزبرمی را رسانه صاحبان ،اقتصادی هاینگرانی
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. دنماین حفظ را خود موقعیتاز این طریق بتوانند  تاکند تشویق می اخالقی اصولگرفتن را به نادیده

 هستند، عالقمند ایحرفه  فوتبال به که افراد از دسته آن ،فوتبال محافلدر  که است این دوم دلیل

 که ستا هاآن یقعال یکی از عامل این. باشندمی رسانه ۀانداز همانبه  ورزش سازیتجاری  خواستار

 غیراخالقی ایرسانه نونف و اخبار داشتننگه در هاآن ،بنابراین ؛بمانند مشهور بازی ۀواسطهببتوانند 

به عنوان  فوتبال محافل و ایحرفه فوتبال مشابه، اقتصادی هایجنبه  در ارتباط با. باشندمی شریک

کانونی  موقعیتهمچنان  ایحرفه  فوتبال تا کنندمی منتقل را احساسی اخبارعالقه ی افراد،  کانون

 .کند حفظ عمومی اذهان در را خود

در   ورزشیهای  هرسان  ۀوظیف  کند،می  صدق  نیز  دنیا  سراسر  در  ایرسانه  بازارهای  مورددر  که  طورهمان

 طریق  از این مهم که باشد سالم ۀجامع یک ایجاد و کردنسرگرم آموزش، سازی،آگاه بایستمی ایران

 بایستمی  های ورزشیرسانه  هدفدرحقیقت،  .  گرددپذیر می، امکاندهدمی   ارائه  جامعه  به  که  اخباری

 .باشد جامعه در آن گسترش ،نتیجهدر و ورزشی عمومیت افزایش

 اصول  با آن ارتباط باصورت مستقیم به جامعه برای رسانه فواید و وظایف این درک که گفت توانمی

 معتقد فوتبال ایحرفه بازیکنان که داد نشان حاضر پژوهش هایباشد. یافتهمی هماهنگ اخالقی

توان به راستا میدراین .کندمی  سرپیچی  اخالقی  اصول  از  باغل  ایران  در  ورزشی  هایهرسان  که  هستند

  ارائه  را احساسی اخبار که مسئول هایژورنالیست  از برخی پیشرفت از ممانعت قبیل از دالیلی

 اطالعات اعتبار نگران که هاژورنالیست  از بسیاری حضور ،اقتصادی عوامل ۀواسطهب همآن ؛دهندنمی

 رفتار ایشیوه به که ورزشی گزارشگران از برخی نظریات و اخبار ثباتیبی و باشندمین پژوهش و

 عنوان به فرهنگی و ورزشی دانش کفایتیبی باشند،می باشگاه طرفدار و دوست گویی که کنندمی

 اخالقی  اصول  مطابق  رفتار  برابردر  موجود  موانع  و  است  گرفته  قرار  انتقاد  و  نقد  مورد  بسیار  که  مسائلی

  .اشاره کرد

بنابراین به عنوان جمع بندی از نتایج تحقیق می توان بیان کرد که در گذشته مباحث مربوط به اصول  

خارج کشور مورد توجه قرار  رسانه بوده است و این اصول بیشتر دراخالقی رسانه مد نظر اصحاب 

این اصول از نظر ورزشکاران مورد بررسی قرار گرفت و گرفته بودند. بر اساس یافته های این پژوهش 

 در نهایت مشخص شد که این اصول اخالقی توسط رسانه ها مورد توجه قرار نمی گیرند.
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the perceptions of professional football players 

on the obedience of the Iran Sport Media to journalistic ethical codes. This study was 

based on feedback received from 138 professional football players whose ages ranged 

from 20≤ (n=30), 21-30 (n=53) and 31≥ (n=55) years, representing teams participating in 

Iran’s League. Each participant evaluated a series of five statements related to the media’s 

news gathering techniques, treatment of their personal lives, prevalence of gossip, general 

accuracy of news stories, as well as the tendency of the media to stimulate and encourage 

violence. One-way analysis of variance (ANOVA) and the Kruskal-Wallis Non-

Parametric test were used to Analyze the data. It was determined that the ethical codes, 

namely gossip, private life and honesty are frequently violated, and the ethical codes, 

namely newsgathering and violence are sometimes violated. According to these results, 

Turkish sport media outlets are plagued with significant ethical code difficulties. 
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