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 مقدمه

یکی از عوامل مهم و راهبردي توسعۀ اقتصادي و 

اجتماعی، توسعۀ منابع انسانی و بهسازي نیروي انسانی 

است. تجربۀ کشورهاي پیشرفتۀ جهان گویاي این واقعیت 

ویژه معتقد به باورهاي است که داشتن نیروهاي توانمند و به

مشترك، عامل اساسی رشد و توسعۀ آنها بوده است. 

اي از جایگاه خاصی هی در هر جامعههاي گرورسانه

اي که حوادث و رویدادهاي مختلف آن، گونهبرخوردارند، به

جامعه را از زوایاي گوناگون و تخصصی مورد بررسی و توجه 

 ). 1دهند (قرار می

از سوي دیگر، کارکردهاي ورزش ابعاد بسیار گسترده و 

هی به دعمیق یافته و اثرگذاري بر نحوة تفکر افراد و شکل

هاي بیشتري را نیز تحت تأثیر ها و ذهنیات آنان، انگیزهایده

ها در بروز چنین تردید نقش رسانهخود قرار داده است. بی

کننده است و سبب شده که ورزش وضعیتی بسیار تعیین

در زندگی امروز در سطوح گوناگون اجتماعی در بین جوامع 

هاي گروهی انه). رس2اي داشته باشد (مختلف، اهمیت ویژه

رسانی و از ابزارهاي اساسی براي مسائل اجتماعی، اطالع

آیند و با اینکه عامل بسیار مؤثري در شمار میآموزش به

شوند، در هاي اجتماعی بمحسوب میگیري ارزششکل

توانند به ترویج اي اوقات حاوي مطالبی هستند که میپاره

ي گروهی ها). رسانه3ها کمک کنند (و رشد ضدارزش

رسانند هاي ورزش را به مخاطبان میعنوان یک ابزار، پیامبه

شوند و در سوي ورزش میو سبب جذب جمعیت زیادي به

طور مستقیم یا اي ورزش بهتحقق بسیاري از اهداف توسعه

توان رابطۀ متقابلی را ). پس می4غیرمستقیم نقش دارند (

جنبۀ مثبت و ها و ورزش تصور کرد که داراي براي رسانه

اي سبب منفی است؛ مثبت از این نظر که فناوري رسانه

شود. ورزش ها در جهان میگسترش ورزش و انتقال فرهنگ

ها باشد، جنبۀ تواند منشأ آثار مفیدي براي رسانهنیز می

معنی که خیزد، بدانمنفی آن هم از همین نکته برمی

ورتر است، دنبال تنها بخشی از ورزش که سودآها بهرسانه

باشند و نیازهاي واقعی مردم از ورزش در هیاهوي تبلیغات 

 ).5ها به فراموشی سپرده شود (رسانه

نگاران و خبرنگاران ورزشی در این میان، روزنامه

هاي ورزشی، نقش بسزایی در عنوان بازیگران اصلی رسانهبه

توسعۀ ورزش دارند. بنابراین، هرچه این منابع انسانی به 

تر و پایبندتر باشند، نگاري مطلعاخالقی حرفۀ روزنامهاصول 

تر خواهد بود. قطع تر و پرنشاطفضاي عمومی ورزش سالم

به یقین سطح دانش، سواد، درآمد، امنیت شغلی و مواردي 

صورت مستقیم و غیرمستقیم در تواند بهاز این دست می

هاي مختلف ورزشی رسانی، پوشش اخبار و برنامهاطالع

نگاران و خبرنگاران ورزشی اثر بسزایی داشته ط روزنامهتوس

 ).6باشد (

مند و معقول براساس پایه و اصولی اخالق، نگرشی نظام

دانند که در مورد اي از فلسفه میمعین است و آن را شاخه

ها و انجام گیرد و همچنین دربارة ارزش» باید«آنچه 

اي نیز تا هپردازد. اخالق رسانخصوصیات فردي به بحث می

ها کمک گذار است که به رسانهحد زیادي یک زمینۀ ارزش

که طوريوجود آورند، بهکند تا اصول و قواعد کلی را بهمی

این اصول با عملکرد اخالقی مطابقت داشته باشند. اخالق 

اي، نقطۀ تالقی علم اخالق و عمل رسانه یا ارتباط رسانه

ها و ارزش جمعی است و امري درونی و مرتبط با

 ). 7هنجارهاست (

احترام بایسته را براي  نگار،روزنامه ايحرفهمعیارهاي 

ملی، نهادهاي دموکراتیک و عفت عمومی تجویز  ۀجامع

 نگارروزنامهکه  کندمی. ماهیت این حرفه اقتضا کنندمی

دسترسی همگان را به اطالعات و مشارکت مردم را در 

یا اصالح و حق پاسخگویی ، مشتمل بر حق تصحیح هارسانه

 . )8( ارتقا دهد

پس از احیاي مجدد  ) معتقد است1375روان (

کسی به مسائل موجود  ندرتبهدر آلمان  نگاريروزنامه
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 داز خو ايعالقه نگاريروزنامه ايحرفهمربوط به اخالق 

هم که  نگاريروزنامهحتی از تدریس  نشان داده است و

تا به  شودنمیون کار تلقی اخالق شغلی به عنوان یک قان

امروز هم هیچ کتاب مرجعی وجود نداشته است که 

معیارهاي شغلی  براساسرا  نگاريروزنامهشغل  هايویژگی

که  هاییرسانهاخالق فقط براي  . در آلمان،توصیف کند

بسیار ضروري  ،مایل نیستند اعتبار خود را از دست بدهند

  ).9( است

 ايرسانهوضعیت اخالق  به ) در پژوهشی1375شیخ (

 هايهرسانوي از نظر پردازد. میدر کشورهاي اسالمی 

 مبناي اخبار در تداوم و اخبار را صلح ثبات و ،اسالمی

 هاآبروریزي و هارسواییدن رو براسالمی را ف هايرسانه

 اخص به مفاهیمی چون طوربه همچنین .دانسته است

حریم  ،ريپذیمسئولیت آزادي بیان، کتمان حقیقت،

 ةشیو اسالمی و هايرسانهسرگرمی در  شخصی افراد،

 ته استاسالمی در قبال این موارد پرداخ هايرسانهبرخورد 

)10( . 

 ايحرفهضمن تقسیم حقوق )، 1376لو (ملک

ادي را حقوق م ،معنوي به دو بخش مادي و نگارانروزنامه

 بیمه، ،ايحرفهصدور کارت هویت  دستمزد، حقوق و شامل

را  نگاريروزنامهحقوق معنوي  وآنها، نظایر و بازنشستگی 

 هايفعالیت ،نگارانروزنامه ايحرفهاستقالل  نیز شامل

 ،لفؤحقوق م قید وجدانی، مطبوعاتی، هايتشکلآزادانه 

به اطالعات  نگارانروزنامه ۀدسترسی آزادان امنیت شغلی و

 و ها، مسئولیتوي در ادامه .و منابع خبري دانسته است

را به دو بخش  نگاريروزنامه ۀاصول اخالق حرف

 اخالقی تقسیم هايمسئولیت حقوقی و هايمسئولیت

 ). 11کند (می

                                                           
1. Cristanz 
2. Rodi 

را به سه شاخص  يااخالق رسانه) 1996( 1کریستانز

رگرمی تقسیم س -تفریح تولیدات و -خدمات خبري، اصلی

 ،يدارهیو معتقد است در جوامع سرما کندیم

اغلب  هایسرگرم تبلیغات و و ينگارروزنامهاندرکاران دست

 یا طور مستقیمبه مشابه تعلق دارند و ۀسسؤبه یک م

برخورد  يارسانه ۀغیرمستقیم در کارشان با هر سه عرص

از ترکیب منافع کارهاي مربوط به  وي، ةبه عقید. کنندیم

اصلی دستور کار را تحت شعاع قرار  ۀها پنج مسئلرسانه

 ،یطلبمنفعت سود و گفتن حقیقت، رازداري، :دهندیم

که طبق مقتضیات شغلی  ،مشارکت سیاسی خشونت و

هریک از این مسائل اخالقی در سطوح مشخص ظاهر 

 ). 12( شوندیم

باید  يامعتقد است اخالق رسانه) 1996( 2ردي

شخصی  ةکنندهیتوج باشد نه آنقدر که صرفاً ریپذانعطاف

رفتار خود را اخالقی جلوه  خواهندیکسانی باشد که م

نهایت ضامن ي در ااخالق رسانه ،ويدهند. از نظر 

  ).13( انسانیت باشد استقالل و راستگویی،

معقول  مند ونگرش نظام اخالق را) 1997( 3فروتمن 

از نظر وي  کهیدرحال ،داندیاصولی معین م براساس پایه و

عاري از  و یرعملیغ اخالقی کردن بیشتر نگرش توجیهی و

یشه یافتن وي معتقد است که هم روشن است. نکات واضح و

بیشترین  ،کار بستن اصول و معیارهاي اخالقی مناسببه و

ها مشابه یک اما در اغلب اوقات اخالق رسانه ،اهمیت را دارد

هر  يا. کارگزار رسانهشودیگر متکلیف یا وظیفه جلوه

ملزم به رعایت  ،که داشته باشد يازهیانگ مذهب و

برقراري ارتباطات  شرطشیاین پ هنجارهاي اخالقی است و

 ).14( سالم است

ي هارسانهبا توجه به مطالب مطروحه و جایگاه بارز 

ی باورها، نگرش و دهجهتی و دهشکلگروهی ورزش در 

3. Fronman 
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افکار جامعه و همچنین نقش تأثیرگذار بازیگران اصلی این 

خبرنگاران ورزشی در این و  نگارانروزنامهعرصه یعنی 

زمینه، سؤال اصلی پژوهش این است که از دیدگاه 

 نگارانروزنامهخبرنگاران و خبرگان ورزشی،  -نگارانروزنامه

 حرفۀو خبرنگاران ورزشی تا چه حد به اصول اخالقی 

 ي پایبندند؟نگارروزنامه

 
 شناسیروش

اي، روش اجرا پیمایشی مقایسه -روش تحقیق توصیفی

صورت کاربردي بود. جامعۀ آماري از دو ع تحقیق بهو نو

خبرنگاران  -نگارانشده است: الف) روزنامهبخش تشکیل 

هاي نگاران و خبرنگاران روزنامهورزشی: تمامی روزنامه

هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و سراسري ورزشی و روزنامه

ها و اند، خبرگزارياقتصادي که داراي قسمت ورزشی

خبري ورزشی کشور و همچنین خبرنگاران هاي سایت

هاي ورزشی صداوسیما. آمار دقیقی از این جامعه در برنامه

نویسان دسترس نبود و با توجه به آمار انجمن روزنامه

آمده از دستگرفته، اطالعات بههاي صورتورزشی، تحقیق

نفر  400ها و صداوسیما، حدود ها، خبرگزاريروزنامه

خبرگان ورزشی شامل مدیران ورزشی  تخمین زده شد؛ ب)

هاي کشور اعم از رؤسا، نواب رئیس و دبیران فدراسیون

هاي ملی منتخب ورزشی منتخب، سرمربیان و مربیان تیم

هاي منتخب ورزشی پوش رشتهو همچنین ورزشکاران ملی

هاي ورزشی ها و رشتهکشور. شایان ذکر است که فدراسیون

هاي المپیک و در رقابت منتخب براساس میزان موفقیت

مسابقات جهانی و همچنین پرمخاطب بودن تعیین شد که 

برداري، والیبال، هاي کشتی، تکواندو، وزنهشامل فدراسیون

بسکتبال و همچنین فوتبال بود. تعداد افراد این جامعۀ 

نفر تخمین زده شد. با توجه به اینکه حدود  150آماري 

هاي زشی فعال در رسانهنگار و خبرنگار ورروزنامه 400

مختلف سراسري وجود داشت با استفاده از جدول مورگان 

پرسشنامه توزیع  200نفر تعیین شد که  196اندازة نمونه 

پرسشنامه قابل استفاده بود.  160آوري شد که تعداد و جمع

نفر تخمین زده  150در بخش خبرگان ورزشی نیز حدود 

پرسشنامه توزیع شد  108شد که با توجه به جدول مورگان 

نمونه قابل استفاده بود. در مجموع نمونۀ آماري  88که 

نگار و خبرنگار ورزشی و نفر روزنامه 160نفر ( 248تحقیق 

 نفر خبره ورزشی) بود. 88

صورت که دو گیري تصادفی ساده بود، بدینروش نمونه

نگار ورزشی روزنامه-بخش جامعۀ آماري که شامل خبرنگار

) نفر بودند، براساس 150و خبرگان ورزشی ( نفر) 400(

جدول مورگان، حجم نمونۀ آماري آنها تعیین شد و 

ها در بین هر دو بخش صورت تصادفی ساده پرسشنامهبه

پرسشنامه بود.  4ابزار تحقیق شامل  آوري شد.توزیع و جمع

خبرنگاران ورزشی  -نگارانهاي بخش روزنامهپرسشنامه

صات فردي پاسخگویان و پرسشنامۀ مشخ 2شامل 

خبرنگاران  -نگارانپرسشنامۀ میزان پایبندي روزنامه

نگاري از دیدگاه ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ روزنامه

سؤال  63خبرنگاران ورزشی بود که شامل  -نگارانروزنامه

سؤال)،  11زیرمقیاس (مؤلفه) اصل آزادي مطبوعات ( 9در 

حفظ حاکمیت  سؤال)، اصل 4اصل مسئولیت اجتماعی (

سؤال)، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت  5ملی (

هاي هاي اسالمی و فرهنگسؤال)، اصل ارزش 7انسانی (

 7اي (سؤال)، اصل استقالل و شرافت حرفه 7مختلف (

سؤال)، اصل انجام وظیفۀ نگهبانی  11سؤال)، اصل عینیت (

یی و سؤال)، اصل راهنما 5هاي دولتی (در برابر سوءنیت

 سؤال) بود.  6هدایت عمومی (

 2پرسشنامۀ بخش خبرگان ورزشی نیز شامل 

پرسشنامۀ مشخصات فردي پاسخگویان و پرسشنامۀ میزان 

خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی  -نگارانپایبندي روزنامه

نگاري از دیدگاه خبرگان ورزشی بود که شامل حرفۀ روزنامه

اصل آزادي مطبوعات زیرمقیاس (مؤلفه)  9سؤال در  62
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سؤال)، اصل حفظ  4سؤال)، اصل مسئولیت اجتماعی ( 11(

سؤال)، اصل احترام به اسرار محرمانه و  5حاکمیت ملی (

هاي اسالمی و سؤال)، اصل ارزش 7حیثیت انسانی (

سؤال)، اصل استقالل و شرافت  7هاي مختلف (فرهنگ

م سؤال)، اصل انجا 11سؤال)، اصل عینیت ( 6اي (حرفه

سؤال)، اصل  5هاي دولتی (وظیفۀ نگهبانی در برابر سوءنیت

نسخۀ اصلی و  سؤال) است. 6راهنمایی و هدایت عمومی (

 -نگارانهاي میزان پایبندي روزنامهاولیۀ پرسشنامه

نگاري از خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ روزنامه

خبرنگاران ورزشی و همچنین  -نگاراندیدگاه روزنامه

) 1375خانی احمدي (نامۀ علیبرگان ورزشی از پایانخ

دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی 

استخراج شد که در آن به تدوین اصول اخالقی حرفۀ 

نگاري پرداخته بود. پس از بررسی اولیه و مطالعات روزنامه

منظور اي تهیه و بهگسترده توسط گروه تحقیق، پرسشنامه

متخصص و استاد دانشگاه در  15رسی روایی از نظرهاي بر

هاي مطالعاتی علوم ارتباطات، ورزش و اخالق استفاده حوزه

شد و پس از اعمال نظرها، پرسشنامه براي مطالعۀ مقدماتی 

ها در هر دست آوردن روایی پرسشنامهتدوین شد. پس از به

، هادست آوردن پایایی پرسشنامهمنظور بهدو بخش، به

خبرنگاران  -نگارانپرسشنامۀ میزان پایبندي روزنامه

نگاري از دیدگاه ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ روزنامه

نگاران و خبرنگاران ورزشی در یک مطالعۀ مقدماتی روزنامه

نگاران و خبرنگاران ورزشی توزیع نفر از روزنامه 44و در بین 

ندي آوري شد. همچنین براي بررسی میزان پایبو جمع

خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ  -نگارانروزنامه

نگاري از دیدگاه خبرگان ورزشی در یک مطالعۀ روزنامه

نفر از خبرگان ورزشی توزیع و  30مقدماتی و در بین 

ها پایا آوري شد که هر دو پرسشنامه در همۀ مؤلفهجمع

منظور صحت و سالمت هرچه بیشتر اطالعات بود. به

ها در هر دو مرحلۀ مقدماتی شده، تمام پرسشنامهريآوجمع

نگاران و خبرنگاران و نهایی و در بین هر دو گروه روزنامه

ورزشی و همچنین خبرگان ورزشی توسط مرکز 

آوري شد. افکارسنجی جهاد دانشگاهی کشور توزیع و جمع

ها و وارد کردن اطالعات آوري پرسشنامهپس از جمع

هاي موردنظر انتخاب ، آزمونSPSS20 افزاروسیلۀ نرمبه

منظور توصیف وضعیت پاسخگویان، شد. از آمار توصیفی به

اسمیرنوف براي بررسی توزیع  -از آزمون کولموگروف

ها از ها و با توجه به طبیعی بودن دادهطبیعی داده

اي و مستقل براي بررسی نمونهتک t-testهاي آزمون

 .ها استفاده شدمعناداري فرضیه

 

 
 هایافته

 حرفۀخبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی  -نگارانروزنامه. اختالف بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 1جدول 
 )گروهیتک tاز دیدگاه خبرگان ورزشی (نتایج حاصل از آزمون  ينگارروزنامه

 آماريشاخص 
 متغیر

Mean S.D df t sig 

 001/0 -458/42 73 41/0 3 اصل آزادي مطبوعات
 001/0 -542/28 83 69/0 84/2 اصل مسئولیت اجتماعی
 001/0 -572/37 79 45/0 11/3 اصل حفظ حاکمیت ملی

 001/0 -688/42 75 43/0 89/2 اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی
 001/0 -603/37 65 42/0 05/3 ي مختلفهافرهنگي اسالمی و هاارزشاصل احترام به 

 001/0 -851/34 75 49/0 03/3 ياحرفهاصل استقالل و شرافت 
 001/0 -577/35 63 47/0 93/2 اصل عینیت

 001/0 -845/38 73 49/0 77/2 هاي دولتییتسوءناصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 
 001/0 -283/31 79 60/0 89/2 عمومیاصل راهنمایی و هدایت 
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 حرفۀخبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی  -نگارانروزنامه. اختالف بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 2جدول 
 )گروهیتک tخبرنگاران ورزشی (نتایج حاصل از آزمون  -نگارانروزنامهاز دیدگاه  ينگارروزنامه

 شاخص آماري
 متغیر

Mean S.D df t sig 

 001/0 -524/42 130 5/0 11/3 اصل آزادي مطبوعات
 001/0 -441/21 151 69/0 80/3 اصل مسئولیت اجتماعی
 001/0 -945/23 150 64/0 75/3 اصل حفظ حاکمیت ملی

 001/0 -190/19 148 61/0 04/4 اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی
 001/0 -229/38 146 51/0 38/3 ي مختلفهافرهنگي اسالمی و هاارزشاصل احترام به 

 001/0 -118/34 141 47/0 65/3 ياحرفهاصل استقالل و شرافت 
 001/0 -229/27 144 49/0 90/3 اصل عینیت

 001/0 -316/26 145 78/0 31/3 هاي دولتییتسوءناصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 
 001/0 -868/22 149 56/0 95/3 اصل راهنمایی و هدایت عمومی

 
وضعیت موجود میزان پایبندي  خبرنگاران ورزشی دربارة -نگارانروزنامه. اختالف بین دیدگاه خبرگان ورزشی و 3جدول 

 )مستقل t(نتایج حاصل از آزمون  ينگارروزنامه حرفۀخبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی  -نگارانروزنامه
 شاخص آماري

 متغیر
group Mean S.D N df t sig 

 اصل آزادي مطبوعات
 74 41/0 3 خبرگان ورزشی

203 66/1 099/0 
 131 5/0 11/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

 اصل مسئولیت اجتماعی
 84 69/0 84/2 خبرگان ورزشی

234 26/10 001/0 
 152 69/0 80/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

 اصل حفظ حاکمیت ملی
 80 45/0 11/3 خبرگان ورزشی

229 99/7 001/0 
 151 64/0 75/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

 اصل احترام به 
اسرار محرمانه و حیثیت 

 انسانی

 76 43/0 89/2 خبرگان ورزشی
223 58/14 001/0 

 149 61/0 04/4 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

اسالمی و  هايارزشاصل 
 مختلف هايفرهنگ

 66 42/0 05/3 خبرگان ورزشی
211 68/4 001/0 

 147 51/0 38/3 ورزشی خبرنگاران-نگارانروزنامه
اصل استقالل و شرافت 

 ايحرفه
 76 49/0 03/3 خبرگان ورزشی

216 08/9 001/0 
 142 47/0 65/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

 اصل عینیت
 64 47/0 93/2 خبرگان ورزشی

207 46/13 001/0 
 145 49/0 90/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

اصل انجام وظیفه نگهبانی 
 دولتی هايسوءنیتدر برابر 

 74 49/0 77/2 خبرگان ورزشی
218 42/5 001/0 

 146 78/0 31/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه
اصل راهنمایی و هدایت 

 عمومی
 80 60/0 89/2 ورزشیخبرگان 

228 275/13 001/0 
 150 56/0 95/3 خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

 

 گیريبحث و نتیجه

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

458/42-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل آزادي مطبوعات اختالف 

معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار میزان 

نتایج  ) است.3 ± 41/0پایبندي به اصل آزادي مطبوعات (

 ،t=-542/28و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tآزمون 
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بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین وضعیت موجود و 

خبرنگاران ورزشی به اصل  -نگارانمطلوب پایبندي روزنامه

مسئولیت اجتماعی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین 

و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل مسئولیت اجتماعی 

 ) است.84/2 ± 69/0(

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

572/37-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل حفظ حاکمیت ملی اختالف 

معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار میزان 

 ) است.11/3 ± 45/0به اصل حفظ حاکمیت ملی (پایبندي 

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

688/42-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل احترام به اسرار محرمانه و 

وجود دارد و میانگین و  حیثیت انسانی اختالف معناداري

انحراف معیار میزان پایبندي به اصل احترام به اسرار 

 ) است.89/2 ± 43/0محرمانه و حیثیت انسانی (

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

603/37-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

هاي اسالمی و نگاران ورزشی به اصل احترام به ارزشخبر

هاي مختلف اختالف معناداري وجود دارد و میانگین فرهنگ

هاي و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل احترام به ارزش

 ) است.05/3 ± 42/0هاي مختلف (اسالمی و فرهنگ

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

851/34-=t،  بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

اي خبرنگاران ورزشی به اصل استقالل و شرافت حرفه

اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار 

 ايمیزان پایبندي به اصل استقالل و شرافت حرفه

 ) است.03/3 ± 49/0(

و sig =001/0تک گروهی نشان داد که  tنتایج آزمون 

577/35-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل عینیت اختالف معناداري وجود 

دارد و میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل 

 ) است.93/2 ± 47/0عینیت (

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

845/38-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 

هاي دولتی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین سوءنیت

ر میزان پایبندي به اصل انجام وظیفۀ نگهبانی و انحراف معیا

 ) است.77/2 ± 49/0هاي دولتی (در برابر سوءنیت

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

283/31-=t بنابراین از دیدگاه خبرگان ورزشی بین ،

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب پایبندي روزنامه

ی و هدایت عمومی خبرنگاران ورزشی به اصل راهنمای

اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار 

 میزان پایبندي به اصل راهنمایی و هدایت عمومی

 ) است.89/2 ± 60/0(

از دیدگاه خبرگان ورزشی بین وضعیت موجود و 

خبرنگاران ورزشی  -نگارانمطلوب میزان پایبندي روزنامه

(اصل آزادي  نگاريبه اصول اخالقی حرفۀ روزنامه

مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت 

ملی، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، اصل 

اي، اصل عینیت، اصل انجام وظیفۀ استقالل و شرافت حرفه

هاي دولتی، اصل راهنمایی و نگهبانی در برابر سوءنیت

ن این هدایت عمومی) تفاوت معناداري وجود دارد و میزا

تفاوت نیز فاحش بوده است، زیرا در میانگین نمرات در هر 
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تفاوت  5بوده است که با عدد  3ها حدود کدام از مؤلفه

 چشمگیري دارد.

ها نشان داد که موارد هاي حاصل از این فرضیهیافته

ساز این رویکرد باشد، از جمله نبود تواند زمینهمتعددي می

یشتی مناسب، نداشتن امنیت شغلی، نداشتن وضعیت مع

سواد متناسب با حرفه موجود، نبود قوانین حمایتی و 

اي از مشکالت آنها نداشتن انجمن صنفی که بتواند گره

اندرکاران و مسئوالن عرصۀ رسد که دستنظر میبکاهد. به

نگاران، هاي ورزشی از جمله انجمن روزنامهرسانه

امل با توانند با تعنویسندگان و عکاسان ورزشی می

ویژه نهاد باالدستی وزارت فرهنگ و هاي همگرا و بهسازمان

ارشاد اسالمی؛ تسهیالت مناسب و متناسب با نیازهاي 

نگاران و خبرنگاران ورزشی را مهیا سازند که در این روزنامه

توان یک وضعیت حداقلی ممکن براي معیشت صورت می

وري هرهشک در افزایش کارایی و بآنها تعریف کرد که بی

ویژه افزایش پایبندي آنها به اصول اخالقی آنها و به

 شان مؤثر خواهد بود.حرفه

 ياضمن تقسیم حقوق حرفه )1376لو (ملک

حقوق مادي را  ؛معنوي نگاران به دو بخش مادي وروزنامه

 بیمه، ،ياصدور کارت هویت حرفه دستمزد، حقوق و شامل

را نیز  ينگارروزنامهحقوق معنوي  بازنشستگی نظایر آنها و

آزادانه  يهاتیفعال نگاران،روزنامه يااستقالل حرفه شامل

امنیت  لف،ؤحقوق م قید وجدانی، مطبوعاتی، يهاتشکل

نگاران به اطالعات و منابع دسترسی آزادانه روزنامه شغلی و

که در قانون  کندیاضافه م وي .خبري دانسته است

معنوي  وق مادي ومطبوعات کنونی بسیاري از این حق

 در ادامه به مشقات و و موردنظر خاص قرار گرفته است

نبود امنیت کافی این شغل  و ينگارمشکالت حرفه روزنامه

 ۀتهی سببنگاران بهکه در آن روزنامه کندیاشاره م

 شوندیتوسط مسئوالن روزنامه توبیخ م مطالب، ها وگزارش

از دست ندادن  منظوریا اینکه به کنندییا تنزل درجه پیدا م

 شانيبرخالف خط فکر شوندیشان مجبور محرفه شغل و

 ينگاررسالت روزنامه گاه برخالف مسئولیت اجتماعی و و

مدیران روزنامه  یا دیگر مطالب دلخواه سردبیر ۀبه تهی

چنانچه رو ازاین .با آن موافق نیستند گاهچیبپردازند که ه

 ياحرفه شغلی و مین امنیتأتدابیري اساسی براي ت

تدریج بر رشد هب نگاران ایرانی اندیشیده نشود،روزنامه

روند صعودي آن را با مانعی  ثیر گذاشته وأفرهنگی جامعه ت

اصول اخالق  و هاتیمسئول. وي جدي مواجه خواهد ساخت

 حقوقی و يهاتیبه دو بخش مسئول ينگارروزنامه ۀحرف

، حقوقی تیئول. مسکندیاخالقی تقسیم م يهاتیمسئول

عملکرد  فعالیت و ةکه نحو است ییهاتیمسئول

 حقوقی و يهاتینگاران را در چارچوب محدودروزنامه

آنها جرم محسوب  نکردن رعایت و سازندیقانونی مشخص م

که  داندیشامل اصولی مرا  مسئولیت اخالقی و شودیم

 دن فضایی سالم وکرضمن فراهم  تواندیرعایت آنها م

سالمت  استقالل فردي، ينگاربراي فعالیت روزنامهمناسب 

 . کنداخالقی جامعه را تضمین 

از سوي دیگر، این نظرخواهی از خبرگان ورزشی 

متشکل از مدیران، مربیان و ورزشکاران عرصۀ ورزش صورت 

دهی گرفت و تالش شد که تا حد امکان از سوگیري در پاسخ

کاران نسبت جلوگیري شود و احتمال سوگیري برخی ورزش

صورت واکنش مثبت و چه واکنش اي چه بهبه جامعۀ رسانه

 منفی وجود خواهد داشت.

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

524/42-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

به اصل آزادي مطبوعات  خبرنگاران ورزشی -نگارانروزنامه

اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار 

) 11/3 ± 5/0میزان پایبندي به اصل آزادي مطبوعات (

 است.
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و sig =001/0تک گروهی نشان داد که  tنتایج آزمون 

441/21-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل مسئولیت  -نگارانروزنامه

اجتماعی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف 

 ± 69/0معیار میزان پایبندي به اصل مسئولیت اجتماعی (

 ) است.80/3

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tون نتایج آزم

945/23-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل حفظ حاکمیت  -نگارانروزنامه

ملی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و انحراف معیار 

) 75/3 ± 64/0ل حفظ حاکمیت ملی (میزان پایبندي به اص

 است.

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

190/19-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل احترام به اسرار  -نگارانروزنامه

ختالف معناداري وجود دارد و محرمانه و حیثیت انسانی ا

میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل احترام به 

 ) است.04/4 ± 61/0اسرار محرمانه و حیثیت انسانی (

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

229/38-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

مطلوب پایبندي ورزشی بین وضعیت موجود و 

خبرنگاران ورزشی به اصل احترام به  -نگارانروزنامه

هاي مختلف اختالف معناداري هاي اسالمی و فرهنگارزش

وجود دارد و میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل 

 51/0هاي مختلف (هاي اسالمی و فرهنگاحترام به ارزش

 ) است.38/3 ±

و sig =001/0شان داد که گروهی نتک tنتایج آزمون 

118/34-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل استقالل و  -نگارانروزنامه

اي اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و شرافت حرفه

الل و شرافت انحراف معیار میزان پایبندي به اصل استق

 ) است.65/3 ± 47/0اي (حرفه

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

229/27-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل عینیت اختالف  -نگارانروزنامه

نگین و انحراف معیار میزان معناداري وجود دارد و میا

 ) است.90/3 ± 49/0پایبندي به اصل عینیت (

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

316/26-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی بین وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

ۀ خبرنگاران ورزشی به اصل انجام وظیف -نگارانروزنامه

هاي دولتی اختالف معناداري نگهبانی در برابر سوءنیت

وجود دارد و میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي به اصل 

 ± 78/0هاي دولتی (انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر سوءنیت

 ) است. 31/3

و sig =001/0گروهی نشان داد که تک tنتایج آزمون 

868/22-=tخبرنگاران  -نگاران، بنابراین از دیدگاه روزنامه

ورزشی این وضعیت موجود و مطلوب پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل راهنمایی و  -نگارانروزنامه

هدایت عمومی اختالف معناداري وجود دارد و میانگین و 

انحراف معیار میزان پایبندي به اصل راهنمایی و هدایت 

 است.) 95/3 ± 56/0عمومی (

خبرنگاران ورزشی بین  -نگاراناز دیدگاه روزنامه

 -نگارانوضعیت موجود و مطلوب میزان پایبندي روزنامه

نگاري خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ روزنامه

(اصل آزادي مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل 

حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت 
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اي، اصل عینیت، اصل اصل استقالل و شرافت حرفهانسانی، 

هاي دولتی، اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر سوءنیت

راهنمایی و هدایت عمومی) تفاوت معناداري وجود دارد و 

میزان این تفاوت نسبت به دیدگاه خبرگان ورزشی کمتر 

ها بوده است، زیرا در میانگین نمرات در هر کدام از مؤلفه

تفاوت کمتري نسبت  5بوده است که با عدد  75/3حدود 

 دارد. 3به نمرة 

با توجه به اینکه مالك پایبندي به اصول اخالقی حرفۀ 

نظران و متخصصان امر، عدد نگاري توسط صاحبروزنامه

رسد که شاید کمی نظر میتعیین شد، به 5از  5کامل 

ري گونه سوگیسختگیرانه بوده باشد، ولی در این زمینه هیچ

فقط نظر متخصصان و از سوي تیم تحقیق صورت نگرفت و 

قطع به یقین اگر مقدار این مالك امر بود.  نظرانصاحب

کرد، نتایج معناداري تغییر می 4یا حتی  3عدد به متوسط 

شد. در هر صورت، در خصوص عدد چیز دیگري می

خبرنگاران  -نگارانآمده از پاسخگویی روزنامهدستبه

رسشنامه که به بررسی میزان پایبندي آنها ورزشی به پ

توان اظهار داشت که شاید کمی سوگیري در پردازد، میمی

خبرنگاران ورزشی صورت  -نگاراناین خوداظهاري روزنامه

گرفته باشد که میزان آن محسوس نیست و از سوي دیگر 

المقدور این خوداظهاري بدون سوگیري تالش شد که حتی

 ي کمترین سوگیري ممکن باشد.باشد یا حداقل دار

در پژوهشی مشاهده کرد  )1377تهرانی ( دوستنمک

با تعیین  درصد 56 پاسخگو، نگاراناز میان روزنامه که

هماهنگ کردن حقوق  مقررات حقوقی خاص و ها وضابطه

 درصد 74 ،نگاران در کل واحدهاي مطبوعاتی موافقروزنامه

وضع  همچنین. ندمخالف بود درصد 79 تا حدودي موافق و

براي  ينگارروزنامه ۀمقررات قانونی مربوط به استقالل حرف

همچنین وجود تشکل  رفع مشکل این حرفه و تقویت و

بیشتر مورد توجه  ،لفؤحمایت از حقوق م و ياحرفه

نگاران همچنین روزنامه. نگاران تهرانی قرار داردروزنامه

دفاع از حقوق تهرانی فقدان تشکیالت منسجم فراگیر براي 

نگاران از مین اقتصادي کامل روزنامهأعدم ت نگاران وروزنامه

 رسانبیعوامل آس نیتررا از مهم ينگارروزنامه ۀطریق حرف

آنان همچنین مشکالت . اندخود دانسته يابه استقالل حرفه

 ۀحرف ۀدغدغ نیترنبود امنیت شغلی را مهم اقتصادي و

نگاران نان دفاع از حقوق روزنامهاند. از نظر آخودشان دانسته

هدفی است که انجمن مطبوعات  نیتردر برابر دولت مهم

آگاهی نانگاران تهرانی همچنین باید در پی آن باشد. روزنامه

براي برطرف  يانقش تشکیالت حرفه و يااز مسائل حرفه

 يامانع موفقیت حرفه نیترکردن این مسائل را مهم

  .)15( اندنگاران دانستهروزنامه

و sig =099/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

66/1=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد نمی

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل آزادي مطبوعات اختالف 

معناداري وجود ندارد. از دیدگاه خبرگان ورزشی، میانگین 

خبرنگاران  -نگارانیار میزان پایبندي روزنامهو انحراف مع

) است و از 3 ± 41/0ورزشی به اصل آزادي مطبوعات (

نگاران ورزشی، میانگین و انحراف معیار دیدگاه روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل  -نگارانمیزان پایبندي روزنامه

 ) بود.11/3 ± 5/0آزادي مطبوعات (

و sig =001/0که  مستقل نشان داد tنتایج آزمون 

26/10=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل مسئولیت اجتماعی اختالف 

شی، میانگین و معناداري وجود دارد. از دیدگاه خبرگان ورز

خبرنگاران  -نگارانانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

) است 84/2 ± 69/0ورزشی به اصل مسئولیت اجتماعی (

خبرنگاران ورزشی، میانگین و  -نگارانو از دیدگاه روزنامه
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خبرنگاران  -نگارانانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

 ) بود.80/3 ± 69/0ورزشی به اصل مسئولیت اجتماعی (

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

99/7=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل حفظ حاکمیت ملی اختالف 

معناداري وجود دارد. از دیدگاه خبرگان ورزشی، میانگین و 

خبرنگاران  -نگارانانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

) است 11/3 ± 45/0ورزشی به اصل حفظ حاکمیت ملی (

خبرنگاران ورزشی، میانگین و  -نگارانو از دیدگاه روزنامه

اران خبرنگ -نگارانانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

 ) بود.75/3 ± 64/0ورزشی به اصل حفظ حاکمیت ملی (

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

58/14=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

ران ورزشی به اصل احترام به اسرار محرمانه و خبرنگا

حیثیت انسانی اختالف معناداري وجود دارد. از دیدگاه 

خبرگان ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل احترام به اسرار  -نگارانروزنامه

) است و از دیدگاه 89/2 ± 43/0محرمانه و حیثیت انسانی (

خبرنگاران ورزشی، میانگین و انحراف معیار  -نگارانامهروزن

خبرنگاران ورزشی به اصل  -نگارانمیزان پایبندي روزنامه

) 04/4 ± 61/0احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی (

 بود.

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

68/4=tشود و در نتیجه بین، بنابراین فرض صفر رد می 

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندرباره وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

هاي هاي اسالمی و فرهنگخبرنگاران ورزشی به اصل ارزش

مختلف اختالف معناداري وجود دارد. از دیدگاه خبرگان 

ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

هاي خبرنگاران ورزشی به اصل ارزش -نگارانروزنامه

) است و از 05/3 ± 42/0هاي مختلف (اسالمی و فرهنگ

خبرنگاران ورزشی، میانگین و  -نگاراندیدگاه روزنامه

خبرنگاران  -نگارانانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

هاي مختلف هاي اسالمی و فرهنگورزشی به اصل ارزش

 .) بود38/3 ± 51/0(

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

08/9=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

اي خبرنگاران ورزشی به اصل استقالل و شرافت حرفه

اداري وجود دارد. از دیدگاه خبرگان ورزشی، اختالف معن

 -نگارانمیانگین و انحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

اي خبرنگاران ورزشی به اصل استقالل و شرافت حرفه

خبرنگاران  -نگاران) است و از دیدگاه روزنامه03/3 ± 49/0(

ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل استقالل و  -نگارانروزنامه

 ) بود.65/3 ± 47/0اي (شرافت حرفه

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

46/13=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل عینیت اختالف معناداري وجود 

دارد. از دیدگاه خبرگان ورزشی، میانگین و انحراف معیار 

خبرنگاران ورزشی به اصل  -نگارانپایبندي روزنامهمیزان 

 -نگاران) است و از دیدگاه روزنامه93/2 ± 47/0عینیت (

خبرنگاران ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

 ± 49/0خبرنگاران ورزشی به اصل عینیت ( -نگارانروزنامه

 ) بود.90/3
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و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

42/5=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگاراندربارة وضعیت موجود میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 

دیدگاه  هاي دولتی اختالف معناداري وجود دارد. ازسوءنیت

خبرگان ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل انجام وظیفۀ  -نگارانروزنامه

) است 77/2 ± 49/0هاي دولتی (نگهبانی در برابر سوءنیت

خبرنگاران ورزشی، میانگین و  -نگارانو از دیدگاه روزنامه

خبرنگاران  -اننگارانحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

هاي ورزشی به اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر سوءنیت

 ) بود.31/3 ± 78/0دولتی (

و sig =001/0مستقل نشان داد که  tنتایج آزمون 

275/13=tشود و در نتیجه بین ، بنابراین فرض صفر رد می

خبرنگاران ورزشی  -نگاراندیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

 -نگارانوجود میزان پایبندي روزنامهدربارة وضعیت م

خبرنگاران ورزشی به اصل راهنمایی و هدایت عمومی 

اختالف معناداري وجود دارد. از دیدگاه خبرگان ورزشی، 

 -نگارانمیانگین و انحراف معیار میزان پایبندي روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل راهنمایی و هدایت عمومی 

خبرنگاران  -نگاراندگاه روزنامه) است و از دی89/2 ± 60/0(

ورزشی، میانگین و انحراف معیار میزان پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصل راهنمایی و  -نگارانروزنامه

 ) بود.95/3 ± 56/0هدایت عمومی (

 -نگارانبین دیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

خبرنگاران ورزشی دربارة وضعیت موجود میزان پایبندي 

خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ  -گاراننروزنامه

نگاري (اصل آزادي مطبوعات، اصل مسئولیت روزنامه

اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار 

اي، محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقالل و شرافت حرفه

اصل عینیت، اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 

راهنمایی و هدایت عمومی)  هاي دولتی، اصلسوءنیت

تفاوت معناداري وجود دارد بجز در اصل آزادي مطبوعات 

 که تفاوت معنادار نیست.

به الزامات اخالقی  در پژوهش خود )1376پنابادي (

 پوشش رویدادهاي خبري،ي هانهیگروهی در زم يهارسانه

دقت را کسب  و پردازدیم هایسرگرم و هایآگه محتوا و

انصاف را پیگیري حقیقت از روي وجدان  خبر صحیح و

امروزي  يهامعتقد است که در رسانه و کندیمعرفی م

رعایت  یگاه بیش نیست و ياانصاف افسانه رعایت دقت و

 کهی. هنگامردیگیدیگري قرار م یکی در تضاد با

کمتر  ،دست آوردن خبرنگاران خودشان در بهروزنامه

به خاطر صداقت  توانندیچگونه م کنندیصداقت را رعایت م

گزارشگران  طی سالیان دراز خبرنگاران و .مبارزه کنند

مجانی براي  يهاتیبل مانندمختلف  يایگرفتن هدا

تماشاي  مسابقات ورزشی، خارجی، سفرهاي داخلی و

یا تئاتر را یکی از امتیازات کارشان  سینمایی و يهالمیف

منابع خبري  از طریقاما آیا این هدایا  ،کردندیتلقی م

اگر  ؟شودینگاران نمدار شدن اعتبار روزنامهخدشه موجب

دست به دوباره آن را توانندیچگونه م ،این اعتبار از بین برود

سسات ؤکه بسیاري از ماست  شده سببآورند؟ این دغدغه 

نوع هدیه از سوي کارکنان خودشان را  گرفتن هر ،خبري

  ).16( این زمینه قائل شوندرا در  ییهاتیممنوع کنند یا محدود

چندفرهنگی باید ۀ در یک جامعوي معتقد است که 

مطمئن بود که پوشش برخی رویدادهاي خبري ممکن است 

تبعیض نژادي  يهانهیرا در زم ییهاتنش و هاتیحساس

 جسمی و روحی و يهاینابسامان مذهبی، يهاتفاوت

که ورود به دیپلماسی در پی داشته باشد. نباید از یاد برد 

مقررات  هرچند قانون و مناسب نیست، هامیبرخی حر

ولی خبرنگاران خودشان  خاصی در این زمینه وجود دارد،

مسئولیت  باید الزامات اخالقی را به خوبی بسنجند.
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خبري است تا در  يهااجتماعی یک نظام ارجح براي رسانه

براي حفظ اعتبار خودشان  آن در جامعه کار کنند و ۀسای

همیشه باید به صورت منبع معتبري از اطالعات عمل کنند 

به لحاظ اجتماعی مسئول باشند که این مسئولیت  و

 اجتماعی یعنی پایبندي به معیارهاي اخالقی دقیق و

 منظور آشکار کردن حقیقت براي تمام نهادها وفداکاري به

ه گویی آنها نیز جزئی از سازمان خودشان کچنان ها،ارگان

  هستند.

توان به ها میهاي این فرضیهتوجه به یافته با

نظر موجود بین دیدگاه خبرگان ورزشی و اختالف

خبرنگاران ورزشی دربارة وضعیت موجود  -نگارانروزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصول  -نگارانمیزان پایبندي روزنامه

رسد که نظر مینگاري پی برد. بهاخالقی حرفۀ روزنامه

ان ورزشی در خصوص میزان پایبندي دیدگاه خبرگ

خبرنگاران ورزشی به اصل مسئولیت  -نگارانروزنامه

اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار 

اي، محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقالل و شرافت حرفه

اصل عینیت، اصل انجام وظیفۀ نگهبانی در برابر 

هدایت عمومی  هاي دولتی، اصل راهنمایی وسوءنیت

نحوي است که آنها پایبندي متوسطی دارند و این میزان به

مطلوب نیست و شاید دالیل متعددي به این نوع اظهارنظر 

منجر شود؛ از جمله مطلع نبودن و نداشتن اشراف در 

خبرنگاران ورزشی،  –نگاران خصوص نوع فعالیت روزنامه

تن از وضعیت معیشتی حداقلی بیشتر آنها، اطالع نداش

روي آنها در داخل کشور و  میزان تنگناها و مشکالت پیش

همچنین نداشتن درآمد حداقلی و حتی بیمه براي این 

 هاي ورزشی.صنف از فعاالن عرصۀ رسانه

خبرنگاران ورزشی نیز  -نگاراندهی روزنامهمیزان نمره

که بیشتر از خبرگان ورزشی بوده است، شاید با حداقل 

کشان ه باشد، ولی این قشر از زحمتسوگیري نیز همرا

ها عرصۀ ورزش با توجه به اشراف خود بر زندگی و فعالیت

اند که این موارد تر پاسخ دادهو نگاهی تقریباً منعطف

تواند آن حداقل سوگیري را از بین ببرد و پشتوانۀ خوبی می

دهی و تفاوت با دیدگاه خبرگان براي دفاع از این میزان نمره

 ر این زمینه باشد. ورزشی د

هاي آماري اصل آزادي مطبوعات که در خصوص یافته

نشان داد میانگین نمرات هر دو گروه بسیار نزدیک است. 

باید گفت که شاید دلیل عمدة این عدم تفاوت، نبود آزادي 

مطبوعات ورزشی در ایران باشد که به پاسخگویی متوسط 

ده است. یافتۀ هاي این مؤلفه منجر شهر دو گروه به پرسش

اخیر نشان داد که دیدگاه خبرگان ورزشی نسبت به 

خبرنگاران ورزشی تفاوت  -نگارانخوداظهاري روزنامه

خبرنگاران ورزشی  -نگارانمعناداري دارد، چراکه روزنامه

به اصول اخالقی حرفۀ  5از  60/3معتقدند که به میزان 

ن ورزشی نگاري پایبندند، ولی از سوي دیگر، خبرگاروزنامه

است. در مجموع  5از  95/2اظهار داشتند که این میزان 

توان گفت که از دیدگاه خبرگان ورزشی و همچنین می

خبرنگاران ورزشی، میزان پایبندي  -نگارانروزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفۀ  -نگارانروزنامه

 نگاري وضعیت مطلوبی ندارد.روزنامه

به موضوعات اخالقی  يامطالعهدر ) 1996مان (سنی

 وي. پردازدیطور اخص مبه يااخالق رسانه طور اعم وبه

ها حرفه ۀتنها مانند همنه يات در بحث رسانهسا معتقد

دلیل بلکه به ،رعایت اصول اخالقی امري بسیار مهم است

است.  تريآنها رعایت اخالق ضرور نفوذ ها وماهیت رسانه

مستلزم رعایت  ياطور کلی در دنیاي جدید هر حرفهبه

اول براي  ۀرعایت آن در مرحل اخالق همان حرفه است و

از لزوم تجدیدنظر در  و اصحاب مطبوعات ضروري است

توصیه  و دیگویسخن م ينگارو روزنامه يااخالق رسانه

مخاطبان را  نگاران باید همیشه مردم وروزنامه کندیم

 يهاارزش ،جاي خود بنشانندآنها را به ر داشته باشند ودرنظ

توجه حقوق  خود، ترجیح دیگران بر ،ییگراخبري، نسبت
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غفلت نکردن از  ها،دامن نزدن به اختالف افراد و

مواردي است که  نیترشهامت مهم ت وأجر ستمدیدگان و

 دکنیکید قرار مأآنها ت ي برانویسنده در بحث اخالق رسانه

 وي .داندینگاران ضروري مجه به آنها را براي روزنامهتو و

عنوان نگاران باید به افراد بشر بهمعتقد است روزنامه

داراي اختیار  خود و حاکم بر مسئول، موجوداتی پاسخگو،

 انهیپاسخگو نگاران باید مسئوالنه وخدمت کنند. روزنامه

. شوندمانع انتشار اخبار نادرست  وکنند  یرساناطالع

د ناخالق را رعایت کن باید قانون و ينگارسسات روزنامهؤم

 .را مدنظر قرار دهند شدهرفتهیتمام هنجارهاي پذ و

هاي شود که فضاي مناسب توسط سازمانپیشنهاد می

نگاران و خبرنگاران ورزشی ایجاد شود همگرا براي روزنامه

تا در راستاي ارتقاي میزان پایبندي آنها به اصول آزادي 

اي، بیان آزادانۀ عقاید، مطبوعات، استقالل و شرافت حرفه

همراه حفظ حاکمیت ملی، احترام به منافع عمومی به

احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، راهنمایی و 

همراه انجام هدایت افکار عمومی، رعایت اصل عینیت به

وظیفۀ نگهبانی از مصالح جامعه و مسئولیت اجتماعی 

هاي رسد که برگزاري دورهنظر میکنند. بههمکاري 

هاي مرتبط جهت ها و کالسمدت آموزشی، کارگاهکوتاه

اي و شخصیتی براي هاي شغلی، حرفهارتقاي مهارت

خبرنگاران ورزشی توسط انجمن  -نگارانروزنامه

اي مرتبط نویسان ورزشی یا هر مؤسسۀ رسانهروزنامه

ا نسبت به این حرفه و تواند سطح دانش و سواد آنها رمی

 هاي پیرامون حرفه بیشتر از قبل کند.مقوله
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the adherence of sports journalists and 
Sports Reporters to the ethics of journalism from the perspective of journalists - 
reporters and sports experts.The research Methodology was descriptive- comparison, 
the procedure was survey, and the type of research was practical. The statistical 
population consisted of two groups of journalists- sports reporters and sports experts 
and around 400 people. The statistical sample consisted of 248 subjects (160 
journalists and sports reporters and 88 sports experts).The result indicated that there 
was a significant difference between the views of sports experts and journalists-
reporters about the situation of the amount of adherence of journalists- sports reporters 
to the professional ethics of journalism (principle of freedom of the press, the 
principle of social responsibility, the principle of national sovereignty, the principle of 
respecting to confidential secrets and human dignity, the principle of independence 
and professional integrity, the principle of objectivity, the principle of the duty of 
guarding against ill wills of government, the principle of general guidance) for the 
principle of freedom of the press the result indicated that there was no significant 
difference. According to the findings of this hypothesis, we can realize the difference 
of opinion between sports expert opinions and journalists-sports reporters about the 
current situation of the amount of adherence of journalists- sports reporters to the 
professional ethics of journalists.  
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 Sports Journalists, Sports Reporters, Sports Experts, the ethics of journalism. 
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