
 
 

 
 313-325ص ص:                                         96 /02 / 24پذیرش:                                            94/ 04 / 29 دریافت:

 

 

 قش برنامه ورزشی نود در پیامد هاي اخالقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترامن

  2مهرزاد ارشادي فر ،  1 حمید قاسمی
 

 چکیده
برنامه ورزشی نود در پیامدهاي اخالقی جامعه با تأکید بر مؤلفه احترام از دیدگاه هدف این تحقیق بررسی نقش 

جامعه آماري پژوهش د. بوو از نظر هدف کاربردي  پیمایشی -توصیفی پژوهش روش پاسخ دهندگان ورزشی بود.
درجه دکترا)، کاپیتانان ل خبرنگاران ورزشی، داوران لیگ برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان مدیریت ورزشی(با شام

صورت هدفمند نمونه با روش غیرتصادفی و به 190بود که   92-91لیگ برتر فوتبال وتماشاگران فوتبال در فصل
هاي هاي پرسشنامه بر اساس محوراي استفاده گردید. مؤلفهپرسشنامه محقق ساخته از پژوهش این درانتخاب شدند. 

بازي منصفانه تعیین شد. روایی صوري و محتوایی آن به تأیید جمعی از خبرگان  المللیبازي منصفانه در کمیته بین
هاي میانگین دیدگاه گروهنتایج نشان داد  ) مورد تأیید قرار گرفت.93/0رسید و پایایی آن از طریق آلفاي کرونباخ (

ها در ط بود. در میان گروهدهنده در خصوص پیامد اخالقی مبتنی بر احترام برنامه نود باالتر از سطح متوسپاسخ
خصوص احترام به مربی، تماشاگر، خبرنگار، قوانین و رفتار محترمانه اختالف معنی داري وجود نداشت اما در احترام 

این اختالف در احترام به داور بین داوران و تماشاگران و در احترام به مدیر به داور و مدیر اختالف معنی دار بود. 
تري براي ها نقش مثبتتماشاگران نسبت به سایر گروه گاران با تماشاگران نشان داده شد.بین مدیران و خبرن

 پیامدهاي اخالقی مبتنی بر احترام برنامه نود قایل بودند.
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 مقدمه  -1
بی شک در عصر حاضر وقتی از آموزش و تربیت اخالقی در بستر جامعه صحبت به میان می آید توجه ما به سوي 
رسانه هاي جمعی و به ویژه در میان رسانه ها به سوي تلویزیون سوق پیدا می کند. در این راستا رسانه ها در قبال 

ربیت اخالقی جامعه دو چندان می کند. یکی از وظایف جامعه مسئولند و این موضوع ضرورت اهتمام رسانه ها را به ت
ذاتی رسانه ها ضمن پذیرش مسولیت اجتماعی خود در قبال جامعه، اطالع رسانی و آگاهی می باشد. از رسانه هاي 

). نظریه پردازان حوزه ارتباطات 1جمعی جهت آشکار سازي اطالعات مربوط به یک اتفاق بزرگ استفاده می شود(
ش یک رویداد را ارزش هاي خبري دانسته اند. مفسران و برنامه سازان ورزشی، در شکل گیري نگرش معیار گزین

افراد جامعه به ورزش سهم بسیاري دارند، از طرفی برنامه سازان نیز تحت تاثیر جامعه قرار دارند و سعی می کنند 
ارتباط بین ورزش و قه مردم است. براي جذب مخاطب بیشتر از موضوع ها و مطالبی استفاده کنند که مورد عال

)، تولید محصوالت مجموعه رسانه/ رشته 2( 1رسانه/رشته هاي ورزشی رسانه ها منشا مفاهیمی مانند: مجموعه
) ثابت 2005(5وینسنت). 5(هستند4ورزش-رسانه (پیوند) )، اتحاد4(3)، فرهنگ رسانه هاي ورزشی3(2هاي ورزشی

شرح یک رویداد اجتماعی و اعضاي آن به کار می برد،کلید هاي مهمی در جهت کرد سبکی را  که یک رسانه براي 
شناخت نگرش وگرایش رسانه نسبت به این گروه می باشد. بنابراین، او نتیجه گیري کرد که حکمفرمایی رسانه، 

درباره ي حاصل روایت و نمایش ورزشکاران ممتازي است که به شناخت، ایجاد اعتبار و هدایت باورهاي اجتماعی 
کند. در محیط هاي ورزشی کسانی که رسانه هاي ورزشی را کنترل می کنند، رویداد هایی را انتخاب  می آنها کمک

). عملکرد برنامه هاي تلویزیون به عنوان یکی از منابع مهم شکل دهی 7می کنند که اهداف آنها را پوشش دهد (
) در تحقیقی، 1391ی و ... بسیار موثر است. تیموري و خیابانی (به ذهنیت تماشاگران، داوران، مربیان، مدیران ورزش

) را پس از بازي مورد بررسی 89-88ساختار واژگان مصاحبه هاي مربیان فوتبال لیگ برتر ایران (دوره نهم، فصل
طفی قرار دادند. با بررسی اطالعات به دست آمده مشخص شد که مربیان، اغلب پس از برد، از واژه هاي با بار عا

مثبت و پس از باخت از واژه هاي با بار عاطفی منفی استفاده می کنند. ضمن آنکه میزان فرافکنی آنان پس از 
 باخت، نسبت به شرایط پس از برد بسیار بیشتر است.

المللی بازي ه بینهاي بازي منصفانه در جهان، کمیتالمللی در عرصه معرفی شاخصهاي بینیکی از سازمان
دهد؛ این ش میهاي بنیادي متعددي را پوشت. بازي جوانمردانه یک مفهوم پیچیده است که ارزشمنصفانه اس

هاي بنیادي در ارزش ترین اینها نه تنها در ورزش بلکه در زندگی روزمره نیز  وجود دارند. برخی از مهمارزش
 تا).المللی بازي جوانمردانه، بیمعرفی شده است (کمیته بین 1جدول 

  

 

1. Sports/media complex 
2. media /sport production complex 
3. media sport cultural complex 
4. Sport-media nexus 
5. Vincent 
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 )2016هاي منصفانه از منظر کمیته بین المللی بازي منصفانه ( هاي  بازي شاخص .1 جدول
 توضیح  هاشاخص ردیف

 لذت بخش بودن پیروزي منصفانه مسابقه منصفانه 1

 احترام 2
گذارد. بازي بهر ورزشکار باید به قوانین نوشته شده و نانوشته احترام 

اشاگران و تیمی، داور، تمحریف، هممنصفانه به احترام بدون شرط به 
 هواداران نیاز دارد. 

 توجه به رقابت دوستانه و پایدار  دوستی 3

 روحی تیمی 4
را با تیم  شوند و باید لحظات پیروزيافراد در درون تیم قدرتمند می

 تقسیم کنند. 
 رقابت در شرایط برابر مهم است. برابري 5
 یست. ناستفاده از داوري نیروزا و ایجاد فرصت نابرابر پذیرفته  ورزش بدون دوپینگ 6
 داشتن صداقت و حرکت در چارچوب اخالقی راستی 7
 تقسیم احساسات، اهداف و رویاها با یکدیگر  همبستگی 8
 لی باال رفتن تحمل ظرفیت پذیرش رآي مخالف و افزایش خودکنتر تحمل 9
  داشتن حس مراقبت از دیگرانی که در معرض خطر قرار دارند. مراقبت 10
 داشتن روحیه تالش براي دستیابی به ظرفیت برتر انسانی  تالش براي برتري 11
 رزش است. وبه عقیده کوبرتن مهم تر از پیروي، لذت بردن از شرکت در  لذت 12

 
زشی است که موضوع مهم در رویدادهاي وربازي منصفانه تنها یک تئوري نیست و امروزه به عنوان یک 

 در ورزش معتقدند اصر،مع اخالق متفکران از سازد. بسیاريهاي اخالقی رفتار در میدان ورزشی را نمایان میجنبه
 این با. است جامعه آن فرهنگ دهنده انعکاس اي آیینه چون جامعه، هر ورزش و داشته تاثیر اجتماعی و فردي رشد

 است ايمقوله ورزش ین،بنابرا. بپذیرد تاثیر نیز، جامعه هايارزش از تواندمی تاثیرگذاري، ضمن ورزش که تفاوت
 در. دهد قرار خود الشعاع تحت را...  و سیاسی و اقتصادي اجتماعی، فرهنگی، مسایل تواندمی جامعه یک در که

 است، رزشو اخالقی و فرهنگی بحث شده، واقع مهري بی مورد بیشتر همه از آنچه فوق، مسایل تمام میان
 یک در گفت، توانب جرات به شاید. است شده پرداخته آن به ایران کمتر جمله از و مختلف جوامع در که موضوعی

 قوانین، به احترام. تاس اخالقی ارزشهاي نمایش بخشد، می زیبایی آن به آنچه بزرگ، یا کوچک خواه ورزشی رویداد
 الفاظ نبردن کاربه اجم،ته و خشونت عدم جوانمردي، بردباري، گذشت، همراه به تماشاگران، و داوران به حریفان، به

مفهوم  اساس، این بر .هستند جمله آن از دست این از مسایلی و) دوپینگ( نیروزا داروهاي از نکردن استفاده زشت،
 مشکالت و اخالق با رزشو نوع تعامل و ها رسانه و تماشاگران داوران، مربیان، ورزشکاران، از احترام متقابل اعم

 .)1387گیرد( ندایی و علوي،  قرار نقد و بررسی باید مورد حوزه هر با مرتبط اخالقی
برنامه هاي تلویزیون می تواند با دوري از موضوعات جنجالی و پرداختن به مسائلی که منجر به شکل گیري 

ن زمینه، و سالم سازي ورزشگاه ها کمک کند. گویندگان ذهنیت مثبت در مخاطبان می شود، به فرهنگ سازي در ای
 1رشته هاي ورزشی نوین –تلویزیون ورادیو با انتشار مطالب دلخواه خود، نقش بازیگر و عضو مجموعه رسانه 

 

1. The modern sports/media complex 
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). در دایره المعارف ارتباطات جمعی در قرن بیست ویکم، در خصوص واژه اصول اخالق رسانه 18، 10، 9هستند(
مجموعه اي از هنجار هاي که الزم است دست اندرکاران رسانه به آنها پایبند باشند و با رعایت آنها  اي آمده است:

). در حقیقت مجري ورزشی که صدایش 13،12و مقدس شمردنشان، فعالیت حرفه اي خود را ضابطه مند ادامه دهند(
ي ورزشی، گزارشگر از طرف بازیکنان، توسط مخاطبین وسیعی  شنیده می شود، قابلیت اثرگذاري دارد. در رشته ها

مربیان، مالکان و سازمان ها صحبت می کند، مجریان ورزشی مطالبی را بیان می کنند که ما نمی توانیم  از طریق 
فکر، احساس و کالم با آنها در ارتباط باشیم. آنها می توانند هر مطلبی را که می خواهند بیان کنند  بدون هرگونه 

). جامعه به اطالعاتی که رسانه 13،9نقل قول اشتباه باشد ویا مطالب از منابع معتبر گرفته شده باشد(ترس از اینکه  
ها در اختیار آنها قرار می دهد اعتماد می کند، بنابراین این وظیفه اجتماعی رسانه ها می باشد که به مطالبی که 

ذشته تا به حال برتري زمانی (تازگی خبر) عامل ). از گ14نقل می کنند حساس باشند و در قبال آن مسئول باشند(
ورود و کنترل اطالعات مربوط به یک رویداد بوده است. صاحبان و دالالن قدرتمند اطالعاتی نقش مهمی در نوع 

 ).2007انعکاس رویدادها و دسترسی توده مردم به آنها دارند (کواکلی، 
 هاو مرامنامه و است ضروري امري ها، رسانه و اتارتباط حوزه در آن رعایت و اخالقی معیارهاي و اصول

 ترکیان د.باش می آن جهانی شمول و اهمیت بیانگر نیز جهان نقاط اقصی در در رسانه اخالقی هالی نامه میثاق
  AHP) موضوع اولویت بندي موانع رشد اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی را با استفاده از روش1389والشانی(

 در "موانع سازمانی"نتیجه گرفت در اولویت بندي موانع رشد اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی انجام داد و 
 به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرار "موانع محیطی"و  "موانع مرتبط با نیروهاي انسانی"اولویت اول قرار دارد. 

 داشتند. 
 و توجه لزوم جامعه، و زندگی شدن اي رسانه و امروز جهان در ها رسانه گستردگی و فراگیري به توجه با 

 قانونی و حقوقی قواعد تنظیم و باتدوین حتی چنانکه شود، می احساس پیش از بیش ،هرسان در آن به پایبندي
 براي قوانین، بهترین و دارند را خود کارکردهاي کدام هر که چرا بود اخالق از نمیتوان بی نیاز عرصه، این در

 از طرفی امروزه وضعیت رسانه در غرب شاهد وگواه براین است که د.دار اخالقی هاي انسان به نیاز درست اجراي
 ).17بدون ورزش نمی توان ادامه حیات داد (

 :عبارتنداز ها هرسان اخالق اصلی محورهاي اي، رسانه و ارتباطی ادبیات در
 جنبی هاي فعالیت سایر و گزارش تهیه در انصاف و درستی .1
 خبري منابع اب ارتباط در بویژه گزارشگران، رفتار .2
 مختلف هاي گروه منافع برخوردهاي در شدن درگیر از خودداري .3

) در تحقیقی تحت عنوان آسیب شناسی برنامه هاي ورزشی تلویزیون از نظر نحوه پرداختن به 1389فتحی نیا(
نه تنها توجه کافی به مسأله فرهنگ سازي در ناهنجاري هاي رفتار تماشاگران فوتبال، دریافت که این برنامه ها 

خصوص رفتار مناسب تماشاگران در ورزشگاه نداشته اند، بلکه در برخی موارد با پرداختن به حاشیه هایی نظیر اشتباه 
هاي داوري در بازي هاي گذشته یکی از تیم هاي حاضر در شهر آورد، مصاحبه هاي جنجالی و تحریک کننده با 

بیان تیم ها، پیش بینی قطعی نتیجه بازي به نفع یکی از تیم ها و طرح و گسترش شایعات، تماشاگران بازیکنان و مر
را با ذهنیتی منفی به ورزشگاه می فرستاده اند و به رفتار هاي خشونت آمیز آنان در حین تماشاي بازي و بعد از آن 

 دامن زده اند.
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با جامعه آماري، قسمت هاي  87ورزشی نود در سال  ) در تحلیل محتواي برنامه تلویزیونی1388صدیقی (
گیري هدفمند شش ماه پایانی از پخش برنامه انتخاب شد، که با نمونه 87-88پخش شده از برنامه نود در سال 

دریافت که بیشتر موضوعات مطرح شده در برنامه پیرامون موضوعات اصلی بوده است و برنامه به مقدار اندك به 
. رویکرد برنامه پیرامون موضوعات مدیریتی است، بیشتر پیکان نقد است حاشیه ها توجه داشتهمسایل فرعی و 

متوجه مدیران می باشد و به دلیل مشکالت مدیریتی فوتبال در ایران به نظر نمی رسد که رویکرد برنامه با تغییر 
سبت به بازیکنان منفعالنه و نسبت لیگ عوض شود. به طور کلی رویکرد نسبت به مدیران و کادر فنی منتقدانه و ن

 و شده تبدیل بینندگان بومی –به داوران محتاطانه است. برنامه به عنوان محلی براي تریبون مشکالت مدیریتی 
 . کنند می برقرار ارتباط برنامه با آن رفع امید به

)در تحقیقی تحت عنوان مقایسه میزان دستیابی برنامه ورزشی نود به اهداف(حرفه اي 1388رمضانی نژاد (
کردن فوتبال، فرهنگی کردن فوتبال، نظارت بر لیگ برتر، افزایش آگاهی فوتبالی مخاطبان و سرگرمی بینندگان) 

مه نود به ترتیب به هدف سرگرمی، هدف افزایش خود از دیدگاه مدیران، کادر فنی و داوران لیگ برتر دریافت که برنا
آگاهی مخاطبان، هدف نظارت برنامه بر لیگ برتر، هدف حرفه اي کردن فوتبال و در آخر هدف فرهنگی دست 
یافته است. بنابراین با توجه به اهداف برنامه نود به نظر می رسد به سایر اهداف برنامه به ویژه هدف فرهنگی و 

ال باید بیشتر توجه کرد. در این تحقیق یکی از ارکان مهم از بعد ورزش و اخالق لزوم توجه به حرفه اي کردن فوتب
 مقوله احترام در ابعاد مختلف شناخته شد.  

بررسی میزان جانبداري گزارشگران ورزشی تلویزیون از تیم هاي  ") پزوهشی تحت عنوان1388اسماعیلی(
ا روش تحلیل محتواي کالمی گزارشگران فوتبال انجام شد، دریافت که انجام داد که ب "تهرانی و بازیکنان آنها

 بیشترین جانبداري در مورد تیم هاي تهرانی اتفاق افتاده است. 
) در تحقیقی تحت عنوان اخالق روزنامه نگاران ورزشی در ترکیه بیان کردند 2012سیمیا تانسل و فیمی تانسل(

ي ماهرانه ودقیقی به عنوان یک محیط خشن(سخت)، ستیزگر(جنگ که، محتواي ورزشی نشریات با استعاره ها
طلب)، حیوانی(خوي حیوانی) و ماشینی گزارش می کنند. این مفاهیم با شدت بیشتري در کالم گزارشگران ورزشی 
در حال شکل گیري است. این تحقیق همچنین بیان می کند که روزنامه نگاران ورزشی اصول اخالقی مخصوص 

 د که متعلق به نورمی از روزنامه نگاري حرفه اي می باشد.به خود دارن
 راسرلوحه امانتداري و درستی صداقت، انصاف، که رود می انتظار اي رسانه آفرینان پیام و مجریان از
 براي دستاویزي را خود حرفه مالی، و سیاسی بندهاي زدو از خودداري ضمن و دهند قرار خود هاي فعالیت
د. کنن مسئولیت احساس عمومی، منافع و مصالح و جامعه مقابل در و ندهند قرار ورسانه اي فردي منافع کسب

 ). 18، 21، 20بدون شک رشد اخالق حرفه اي در رسانه هاي ورزشی می تواند به توسعه مطلوب ورزش یاري رساند(
 داخل در ورزشکار یک برخورد نحوه و معاشرت آداب نحوه در تنها ورزش در اخالقی بی کنندمی تصور بسیاري

 شاخصه از یکی تنها نزاکت و ادب رعایت و برخورد نحوه که حالی در. شود می خالصه ورزشی میدان از خارج و
 قوانین، شکستن ناجوانمردانه، بازي خواري، رشوه ورزش، در فریب خشونت، دوپینگ،. است ورزش در اخالق هاي
تواند زمینه رعایت یا هستند که رسانه می ورزش در اخالق هايشاخصه دیگر از جنسیتی هايتبعیض و پرستی نژاد
 ها در ایران،برخی ورزش شدن ايحرفه برخی از خبرنگاران اعتقاد دارند که با .ها را فراهم کندتوجهی در آنبی

 ردوبدل کالنی هاي پول اي حرفه ورزش در. گرفته است قرار ورزشکاران و مربیان مدیران، اولویت در گرایی نتیجه
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 باشد می ها آن از یکی نیز ورزشی اخالق که ورزش هاي الزمه از بسیاري شود می باعث عامل همین و شود می
 مالی شفافیت عدم کاري،کم بندي، شرط ها،توهین انواع ورزشی هايرشته بعضی در متاسفانه. شود گرفته نادیده

هایی مبنی بر توافقات شده است. در برخی موارد طرح شائبه امثال آن رایجو  پیشکسوتان به احترام عدم قراردادها، در
بیرون از زمین و فقدان بازي منصفانه، در مواردي بی احترامی برخی از بازیکنان یا حتی مربیان به تماشاگران، 

داري براي شوند که هر یک هشها به صورت تیترهاي خبري یا اخبار مهم طرح میحریف یا حتی داور در رسانه
 هاي اخالقی ورزش کشور هستند.   چالش

نظر به مطالعات انجام شده و حوزه گسترده اخالق فرهنگی در ورزش، بر اساس مرور یافته سایر محققان، 
هاي بازي منصفانه، و رفتار اخالقی در نظر گرفته شد. در ادبیات بازي منصفانه و احترام یکی از مهم ترین شاخص

هاي احترام در نظر ترین شاخصاحترام به حریف، احترام به داور، احترام به تماشاگر به عنوان مهمرفتار اخالقی، 
گرفته شد. در سیماي جمهوري اسالمی ایران برنامه هاي گوناگونی در حوزه ورزش تهیه و نمایش داده می شود، 

ر روز دوشنبه در اواخر شب نمایش داده یکی از برنامه هاي تلویزیونی پرطرفدار برنامه نود در شبکه سه است که د
شود. با وجود فراگیر بودن این برنامه در رشته فوتبال به نظر می رسد بررسی میزان توسعه پیامد هاي اخالقی می

هاي ورزشی و همچنین عنوان یک شاخص براي سایر برنامهبا تأکید بر احترام در محورهاي مورد اشاره، این برنامه به
 دست اندرکاران و برنامه سازان قرار گرفته است. 

و هدف آن  کند،می بررسی مربوطه کارشناسان از دعوت با را فوتبال رشته در افتاده اتفاق نود وقایع برنامه
نظر مدیر  بنا به اظهار .استانداردهاست داوري و مدیریت در فوتبال به مانند هاییبخش بیشتر نزدیک کردن هرچه

تا  کرد تحمل را 90تهیه کننده و مجري برنامه  اشکاالت و خطاها و صدا و سیما آزمون تلویزیون، 3سابق شبکه 
 به او پرداختن برنده برگ. کند کار و شود مطرح تلویزیون موفق مجري یک عنوانبه بتواند و کند پیدا فرصت او

). 1395بیاورد؟!(جام جم آنالین،  پیش فوتبال در را دعواها این که است این برنامه این رسالت آیا اما بود هاحاشیه
گزارش کردند که حکایت از  90برنامه زنده هایی را در گیري) جهت1388) و رمضانی(1388تحقیقات صدیقی(

حاشیه پردازي و ترویج رفتارهاي غیراخالقی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بود. نمایش رفتارهاي غیراخالقی 
تواند از زشتی رفتارهاي غیراخالقی بازیکنان محبوبی که به صورت الگوي بسیاري از افراد جامعه در آمده اند می

هاي مختلف اجتماعی بیننده این برنامه تواند در گروهبکاهد و زمینه بروز آن را در جامعه فراهم کند. این دیدگاه می
-یی که در این رابطه در فضا مجازي به این برنامه و تهیه کنندههاي مختلفی داشته باشد؛ طوریکه با نقدهاقضاوت

در این شود. هاي مختلف مردمی دیده میهاي مختلفی در تأیید یا رد آن از گروهشود، واکنشمجري آن ارایه می
محور با از نظر توسعه پیامدهاي اخالقی  نود راستا این پرسش کلی براي محقق ایجاد شد که وضعیت برنامه ورزشی

خبرنگاران، داوران لیگ مخاطبان(انواع نگرش  همچنین چگونه است؟احترام( احترام به داور، حریف و تماشاگر) 
با محور احترام اي اخالقی دهپیام ةدربارچه تفاوتی  90برنامه ) برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان و تماشاگران

 ؟دارد
 

 روش تحقیق
جامعه .  بودو از نظر هدف کاربردي  پیمایشیمسیر اجرا ، از نظر توصیفیتژي  تحقیق در این پژوهش از نظر استرا

ل خبرنگاران ورزشی، داوران لیگ برتر، مدیران لیگ برتر، کارشناسان مدیریت ورزشی(با آماري این پژوهش شام
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صورت نفر به 190بود که تعداد  92-91درجه دکترا)، کاپیتانان لیگ برتر فوتبال وتماشاگران فوتبال در سال 
نفر، داوران لیگ  18نمونه آماري شامل خبرنگاران ورزشی  عنوان نمونه انتخاب شدند. غیرتصادفی و هدفمند به

نفر  18نفر، بازیکنان لیگ برتر  18رسانه اي  -نفر، کارشناسان مدیریت ورزشی 18نفر، مدیران لیگ برتر  18برتر 
ها بر این اساس بود که مخاطب به نحوه انتخاب نمونه شدند. نفر به صورت هدفمند انتخاب 100و تماشاگران 

را تماشا کرده باشد. بر این اساس ابتدا از خبرنگاران ورزشی آغاز شد و پس از  90صورت پیوسته و هر هفته برنامه 
را به طور  90ارایه پرسشنامه به خبرنگاران شناخته شده فوتبالی، به روش گلوله برفی سایر خبرنگارانی که برنامه 

ها قرار گرفت. براي نمونه داوران لیگ برتري  نیز کنند نیز شناسایی شدند و پرسشنامه در اختیار آنجدي تماشا می
هدف انتخاب نمونه تماشاي برنامه نود و ترجیحا داشتن مصاحبه با این برنامه نیز بود. مدیران لیگ برتر نیز بر 

کردند و مصاحبه هم با آن داشتند، را به طور جدي دنبال می 90ه برنامه اساس مدیران حاضر و مدیران گذشته نیز ک
را تماشا  90در اولویت انتخاب قرار گرفتند. کارشناسان مدیریت ورزشی و رسانه با درجه تحصیلی دکترا که برنامه 

گرفت. بازیکنان لیگ می ها قرارها شناخته و پرسشنامه در اختیار آنکردند انتخاب و با روش گلوله برفی سایر انمی
برتر نیز به این نحو انتخاب شدند که از هر تیم یک نفر به انتخاب خود باشگاه و فردي که بیشتر از همه برنامه نود 

کند به عنوان نمونه انتخاب شدند. براي انتخاب تماشاگر نیز با حضور در بازي دربی شهر تهران بین دو را دنبال می
طور منظم و هفتگی پرسشنامه در به 90س و استقالل، با شرط اصلی تماشاي منظم  برنامه تیم پرطرفدار پرسپولی

 استقاللی توزیع و جمع آوري شد.  50پرسپولیسی و  50اختیار تماشاگران و با نسبت مساوي 
عنوان هاي آن بر اساس محورهاي احترام به اي بود که مؤلفهابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته

هاي اصلی بازي منصفانه و اخالق احصاء شد. با کمک از مبانی نظري محورهاي احترام در بازي یکی از شاخص
 تهیه شد.  2مؤلفه به شرح جدول  7منصفانه و اخالق، پرسشنامه در 

 
ر هاي پرسشنامه تعیین پیامدهاي اخالقی برنامه تلویزیونی ورزشی با تأکید بها و گویهمؤلفه .2جدول 

 احترام
 گویه) 4گویه و مولفه هفتم با  6مولفه نخست با  6ها (گویه هامؤلفه ردیف

  داور به احترام و خود داوران براي بازیکنان، تماشاگران، مربیان، مدیران، خبرنگاران ترغیب احترام به داور 1
 به مربی احترام مربیان برايو خودبازیکنان، تماشاگران، خبرنگاران، داوران، مدیران  ترغیب احترام به مربی  2
 تماشاگر به احترام بازیکنان، مربیان، خبرنگاران، داوران، مدیران و خود تماشاگران براي ترغیب احترام به تماشاگر 3
 خبرنگار به احترام براي بازیکنان، تماشاگران، مربیان، داوران، مدیران و خود خبرنگاران ترغیب احترام به خبرنگار 4
 مدیر  به احترام بازیکنان، تماشاگران، مربیان، خبرنگاران، داوران و خود مدیران براي ترغیب احترام به مدیر 5
 و مقررات قوانین به احترام براي بازیکنان، تماشاگران، مربیان، خبرنگاران، داوران و مدیران ترغیب احترام به قوانین 6
 مسایل؛ ترویج با رابطه در احترام با  منطقی وگويگفت ترویج کردن و مسخره از پرهیز رفتار محترمانه  7

 دروغ؛ لزوم و ریا کبر، از پرهیز دیگران، به کمک مانند احترام با جوانمردانه رفتارهاي
 محترمانه و اخالقی رفتارهاي سازياحترام؛ برجسته با ايحرفه اخالق رعایت

 
نظران و اساتید حوزه نفر از صاحب 10اهداف تحقیق در اختیار سؤال همراه با  46در نهایت پرسشنامه اولیه با 

ورزش و اخالق قرار گرفت و پس از اعمال نظرات و اصالح نهایی و تأیید همه صاحب نظران با اطمینان از روایی 
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نهایی شد. در گام دوم پرسشنامه در میان جمعی خارج از نمونه  2سؤال به شرح جدول  40صوري و محتوایی با 
هاي مورد بررسی ) و اطمینان از پایایی در میان نمونه 93/0رد بررسی توزیع شد و با محاسبه آلفاي کرونباخ( مو

ها اطمینان حاصل شد اسمیرنف از توزیع نرمال داده-توزیع و جمع آوري شد. در ادامه با اجراي آزمون کولموگروف
 ها استفاده شد.    هاي پارامتریک براي تجزیه و تحلیل دادهو لذا از آزمون

 
 هاي تحقیقیافته
با تأکید  90هاي مورد مطالعه در خصوص پیامدهاي اخالقی برنامه برنامه هاي گروهمیانگین نظرات پاسخ 3جدول 

 دهد. بر محور احترام را نشان می
 

 احترام)(با تأکید بر  90هاي پاسخ دهنده درباره پیامد اخالقی برنامه : میانگین نظرات گروه3جدول
 میانگین نظرات دهندگانهاي پاسخگروه ردیف

 6/3 خبرنگاران 1
 9/2 داوران  2
 4/3 مربیان 3
 5/3 بازیکنان  4
 3/3 کارشناسان 5
 9/3 تماشاگران  6
 1/3 مدیران 7
 39/3 میانگین کل نظرات 8

 
ها در رابطه با هر یک یک از گروهدهندگان در هر هاي پاسخدر ادامه و براي بررسی امکان اختالف در دیدگاه

 دست آمد.  به 4ها به شرح جدول هاي مورد بررسی، نتایج مقایسه میانگیناز مؤلفه
 

هاي مختلف در رابطه با هر مولفه پیامد اخالقی با تأکید بر پاسخ گروهنتایج مقایسه میانگین .4جدول 
 احترام

 Fآماره معنی داري مؤلفه ردیف
340/0 احترام به مربی  1  142/1  
020/0 احترام به داور 2  747/2  
037/0 احترام به مدیر 3  431/2  
43/0 احترام به خبرنگار   4  349/2  
725/0 احترام به قوانین  5  567/0  
896/0 احترام به تماشاگر 6  327/0  
 13/1 731/0 رفتار اخالقی و محترمانه 7
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مربیان، خبرنگاران، قوانین، تماشاگران و رفتار  به احترام مورد در داريمعنی سطح شودمی مشاهده که طورهمان
هاي پاسخ هاي یاد شده، تفاوت معنی داري بین دیدگاه گروهاست و در مؤلفه 05/0 از اخالقی و محترمانه بزرگتر

 بود و برابري 05/0اري کمتر از دهنده وجود نداشت. تنها در دو مؤلفه احترام به داور و احترام به مدیر سطح معنی د
هاي هاي تعقیبی شناسایی تفاوت در گروهآزمون. شودمی داور و مدیر رد به دیدگاه پاسخ دهندگان در احترام میانگین

 نشان داد.  5مورد بررسی در خصوص احترام به داور را به شرح جدول 
 

 ها با هم  در رابطه با احترام به داور گروه : نتایج آزمون تعقیبی توکی در رابطه با تفاوت دیدگاه5جدول 
%95سطح اطمینان  داريمعنی  انحراف  

 استاندارد
تفاوت بین 
هامیانگین گروه   

مقایسه دو به دو 
هاگروه ترینپائین باالترین   

001/.  94/7-  050/0  378/1  972/3-  تماشاگران با داوران *
 

اصلی در رابطه با پیامد اخالقی احترام به داور بین دو گروه دار دهد که اختالف معنینشان می 5جدول 
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 بحث ونتیجه گیري

ها به جز داوران نسبت به نقش پیامدهاي اخالقی برنامه نود با تأکید بر احترام، نتایج نشان داد که تمامی گروه
در پیامدهاي اخالقی ناشی از احترام را  90دهندگان در مجموع نقش برنامه نگاهی متوسط به باال دارند. یعنی پاسخ

) و 1389)، فتحی نیا(1388)، رمضانی(1388کنند. این یافته با نتایج صدیقی(باالتر از سطح متوسط ارزیابی می
تواند به دلیل نوع مطالعه باشد که در ) همسو نیست و یکی از دالیل احتمالی این ناهمسویی می1388ابراهیمی پور(

وان گفت یکی از تتحقیق صدیقی از نوع تحلیل محتوا و در تحقیق رمضانی از نوع کیفی بوده است. در واقع می
ارکان اصلی برنامه نود پرداختن به مباحث داوري، مربیان و رعایت قوانین ومقررات از حیث کمی و کیفی است و 

طور ضمنی رعایت احترام در موارد اشاره شده نمایش صحنه هاي داوري و رفتار ورزشکاران و... در طول برنامه به
هایی وجود دارد که پخش رفتارهاي غیراخالقی و به ویژه حرمت یدگاهکند. ددهندگان تایید میرا از دید پاسخ 

اند هاي مشهور و به ویژه ورزشکارانی که به صورت الگوي بسیاري از افراد جامعه در آمدهها از سوي چهرهشکنی
ها به این صحنهتواند زمینه شکستن قبح و زشتی آن رفتارها را فراهم کند. به این معنا که افراد جامعه با دیدن می

کنند. نتایج تحقیق نشان داد. حتی ، با راحتی بیشتري آنها را در جامعه تکرار می 90اي مانند ویژه در برنامه پربیننده
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اندرکاران فوتبال صحه ها و حتی ایجاد حاشیه در روابط بین دستسیما بر توجه برنامه به حاشیه 3مدیر سابق شبکه
گیرد اما از دیدگاه مجموع ند و این نکته در تحقیقات مشابه هم مورد توجه قرار میکگذارد و آن را نفی میمی

دهندگان این وضعیت شکل دیگري دارد و عملکرد این برنامه باالي سطح متوسط است. از دیگر دالیل پاسخ
 هاي مختلف با هم است.احتمالی این نتایج، ترکیب تمامی نظرات گروه

ي مختلف نیز اختالف معنی داري در رابطه با احترام به مربی، خبرنگار، تماشاگر و هادر مقایسه نظرات گروه
هاي مختلف دیدگاه چندان متفاوتی در رابطه با قوانین به عالوه رفتار اخالقی و محترمانه دیده نشد. یعنی گروه

ها در رابطه با احترام به داور گروه در جامعه دیده نشد. در این رابطه بین 90پیامد اخالقی با تأکید بر احترام برنامه 
و مدیر اختالف معنی دار وجود داشت. این اختالف در بخش احترام به داور بین خود داوران و تماشاگران بود. نتایج 

سیما  3) و اظهارات مدیر سابق شبکه 1388) و ابراهیمی پور(1388)، رمضانی (1388این بخش با تحقیقات صدیقی(
ها تواند دیدگاه خود داوران باشد که همواره بدون توجه به شرایط خاص آناین همسویی می همسوست. از دالیل

ها را با هر در میدان مسابقه به بوته نقد و نظر گذاشته شده و برخی مدیران، مربیان و حتی بازیکنان بی محابا آن
ها از یک سو باعث کاهش دیدگاه داوري گونه اظهار نظرکنند. اینباخت، به عنوان یکی از مقصران اصلی معرفی می

شود و از سوي دیگر، تماشاگران متأثر از رفتار مدیران، مربیان و بازیکنان، اقدامات برنامه نسبت به این برنامه می
 دهند. در خصوص این گروه را درست دانسته و در ارزشیابی خود نمره باالیی را به آن اختصاص می

هاي مختلف، اختالف معنی دار دیده شد. این اختالف نظر بین تماشاگران و ن گروهدر رابطه با مدیران نیز بی
هاي بین مدیران با داوران، دیگر مدیران و ها و تقابلهاي خبرنگاران و مدیران وجود داشت. توجه به حاشیهگروه

با تحقیقات مورد اشاره  حتی مربیان و بازیکنان در برنامه نود، در تحقیقات مختلف تأیید شده است. این نتایج
تواند دیدگاه خود مدیران باشد که این اقدام برنامه را دخالت در وظایف همسوست و از دالیل این همسویی می

هاي ممتاز ها بدانند و از سوي دیگر تماشاگران این اقدام را حق برنامه و از ویژگیمدیریت و در مواردي ایجاد تقابل
کنند. در رابطه با اختالف نظر خبرنگاران با مات ناصواب مدیران قلمداد میآن در روشنگري درخصوص اقدا

ها یا تصاویر مروبط به واکنش مدیران و توان به دلیل احتمالی انتخاب گزینشی برخی از صحبتتماشاگران نیز می
دهنده اشاره کرد. پاسخهاي اي نسبتاً باالتر در مقایسه با سایر گروهمخدوش کردن چهره آنان به دلیل سواد رسانه

هاي مدیران، اي از جمله درگیريگونه پرداخت به موضوعات حاشیهطور که اشاره شد ایناین در حالی است که همان
شهرت به عنوان یک ارزش خبري توجه ساز در بین مخاطبان باعث جلب توجه و رضایت -بهره گیري از عنصر تضاد

 ست.          بیشتر مخاطبان عام مانند تماشاگران ا
از طرفی برنامه وقایع اتفاق افتاده در رشته فوتبال را با دعوت از کارشناسان مربوطه به ویژه در حوزه داوري، 

هاي جامعه امروزي فرهنگ ارایه نقد که یکی از چالشگري و در مواردي مدیریت بررسی می کند. با توجه اینمربی
هاي مخاطب برنامه باشد. هاي متفاوتی در برخی از گروهعث بروز پاسختواند باو نقدپذیري است؛ این مسأله می

مؤلفه مورد بررسی هم همین باشد که  7مؤلفه از  5شاید دلیل پاسخ مشترك براي نقش باالتر از سطح متوسط در 
ان، قوانین هاي عینی و قابل درك براي مواردي چون احترام به تماشاگران، بازیکنان، خبرنگاردر این موارد مصداق

-صرف نمایش حاشیهخورد. باید توجه داشت بهو رفتار محترمانه در مقایسه با موارد مورد اختالف کمتر به چشم می
کنند ها را دنبال میکام مخاطبانی که فقط سوژههاي فوتبال و نداشتن هیچگونه ممیزي در نمایش اگرچه شاید به
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سازي و نقش پذیري بر هاي برجستهتواند بر پایه نظریهن عملکرد میدنبال سرگرمی هستند خوش بیاید اما ایو به
 ها به علت شاخص بودن فوتبال اثر بگذارد. بدنه ورزش فوتبال و حتی سایر رشته

) به آثار برنامه نود بر اهداف سرگرمی، افزایش آگاهی مخاطبان، نظارت بر لیگ 1388تحقیقات ابراهیمی پور(
هاي مختلف این فرهنگی اشاره داشت که با یانگین نظرات گروه-وتبال و توسعه اخالقی اي کردن ففوتبال، حرفه

ویژه سایر اهداف برنامه بهرسد بهنظر میدهد. با توجه به اهداف برنامه نود بههایی را نشان میتحقیق، همسویی 
عنوان یکی از د که برنامه نود بهفرهنگی فوتبال باید بیشتر توجه کرد. در این بین باید اشاره کر -هدف اخالقی

هاي پربیننده و شاخص در حوزه تولیدات ورزشی تلویزیون سعی در باالبردن سطح آگاهی مخاطبان اقدام برنامه
صورت خواسته یا پردازند بههاي مختلف در عرصه ورزش میهاي ورزشی به حوزهکند؛ اما همانگونه که برنامهمی

کنند و از طرفی در مواردي هم با نشان دادن سازي براي عرصه ورزش میبه حاشیهناخواسته در مواردي اقدام 
شوند که در این بین باید توجه داشت این ها به اصالح رفتار در بخش هاي مختلف ورزش منجر میهمین حاشیه

) 2007( 1پالی هنر و پتانسیل برنامه است که در جهت اهداف رفتار مطلوب در ابعاد مختلف حرکت کنند. اوتس و
شکل نامناسب در بعد اخالق استفاده کرد؛ بلکه باید به شکل مناسب از اخالق اند که نباید از ورزش بهاذعان کرده

را در ترویج رفتارهاي اخالقی مبتنی بر احترام را در  90ورزشی حمایت کرد. در واقع هر چند نتایج وضعیت برنامه 
هاي مختلف ارزیابی شد اما شرایط این برنامه در بین تماشاگران و مردم گروهحد متوسط و باالي متوسط از دیدگاه 

) اشاره 1389نیا (هاي تخصصی و به ویژه کارشناسان باالتر است. نتایج تحقیق فتحیعادي نسبت به سایر گروه
اشاگران فوتبال سازي در خصوص رفتار مناسب تمتنها توجه کافی به مسأله فرهنگها نهداشت که این نوع برنامه

هاي جنجالی هاي داوري، مصاحبههایی نظیر اشتباهاند، بلکه در برخی موارد با پرداختن به حاشیهدر ورزشگاه نداشته
و تحریک کننده با بازیکنان، مربیان، مدیران و حتی مخاطبان عمومی، تماشاگران را با ذهنیتی منفی به ورزشگاه 

اند ها اشاره داشتهاند. آزمودنیآمیز آنان در حین تماشاي بازي و بعد از آن دامن زده اند و به رفتارهاي خشونتفرستاده
از طرفی  است. اندازه انعکاس رفتارهاي غیراخالقی در این برنامه وجود داشتهسازي رفتارهاي اخالقی بهکه برجسته

وگوي هاي گفتاي در قسمتیه) با تحلیل محتواي برنامه نود اشاره کرد که سهم موضوعات حاش1388صدیقی(
هاي تولیدي برنامه است. رویکرد برنامه پیرامون موضوعات مدیریتی بوده استودیویی برنامه بیشتر از دوبرابر بخش

ها منتقدانه و نسبت به بازیکنان منفعالنه و نسبت به داوران محتاطانه است. از و نسبت به مدیران و کادر فنی تیم
حن تمسخر در یک برنامه جدي و زنده تلویزیونی، رویکرد برنامه را کامالً معترضانه و جنجالی کار بردن  لطرفی به

اي در رسانه جمعی و ترویج رفتارهاي جوانمردانه بر رعایت اخالق حرفه 90او نتیجه گرفت که برنامه کرده است. 
وگوي غیر منطقی در رابطه و ترویج گفت سازي رفتارهاي غیراخالقیتأکید دارد اما در کنار آن به انعکاس و برجسته

سازي رفتارهاي اخالقی به اندازه انعکاس برجستهبا مسائل و حتی مسخره کردن در برنامه هاي خود تأکید دارد و 
رفتارهاي غیراخالقی در طول برنامه وجود نداشت. با بررسی نتایج این تحقیق و سایر مطالعات مرور شده پیشنهاد 

هاي کارشناسی فرهنگی با هاي بسیار باالي این برنامه و محبوبیت مجري آن، گروهبه ظرفیتمی شود با توجه 
ها به بهبود این گونه سازي رفتارهاي اخالقی مبتنی بر احترام در طول برنامه، ضمن حفظ جذابیتتأکید بر برجسته

 رفتارها کمک کند. 
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