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Abstract
Introduction: The importance of the media in examining the problems of
modern society is rooted in their prominent role in shaping the various
dimensions of modern society; because one of the characteristics of the
modern world is defined in terms of the two concepts of “time” and “space”
and the relationship between the two. In this regard, what is considered as the
sociology of morality in relation to the media is the way of dealing with
morals issues in the media as a factor in shaping the general morals of society;
today the importance and influence of the media in building and directing
public opinion in various fields is not hidden from anyone. Focus on the
social morals in sports media and the ways in which the issue of morals and
its various dimensions in such media are introduced, promoted and expressed
as "representation" is a matter of concern to the present study; What kind of
image of morals and moral action is presented to the audience by a media. In
other words, sports media what image and translation of social morals, its
values and patterns of moral action at the social level, provide their audience.
What moral themes they rely on the most and what kind of individual and
social behavior they highlight, promote, or denounce. For this purpose, the
content of one year from four cases of sports media in Iran, including: “Iran
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Varzeshi”, “Khabar Varzeshi”, “Abrar Varzeshi” and “Piroozi” newspapers,
has been thematized and typed.
Method: Four popular sports media have been considered as cases of the
most experienced media in Iran and the types of representation and reflection
of social morals and moral elements in their contents and contents are
categorized and described through “Qualitative content analysis” method. The
unit of analysis in this research has selected the “Subject”. This research is
following Blumer’s key “Theoretical Sensitive Concepts” as guidelines for
perceiving the phenomenon under study.
Finding: The findings of the research indicate this sports media in the
representation of morals is in the range of the dual “morals & anti-morals.”
Concept such as “Legalism” has been introduced as positive morals and
concept such as “Rumor” has been introduced as negative morals. The two
attributes of "Heroic Character" and "Verbal and Behavioral Violence" are
described and defined as the least important moral attributes from the
perspective of these media.
Results & Conclusion: Occasionally, at the macro level and due to his formal
reading of the field of sports, elements such as “trust in the coach” and “his
respect” are portrayed as moral actions, and sometimes on the surface of the
micro, it expresses “popular literature” at the level of individual morals and
social morals. This dual reflects the fact that the representation of social
morals in this sports media -at the two levels of mental and practical- is the
connection of the constraints with the journalistic attractions and political
positions of the media and does not follow a single morals code of conduct.
Keywords: Representation, Social morals, Sport media, Sociology of
morality, Qualitative content analysis.
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مطالعۀ جامعهشناختی الگوهای بازنمایی اخالق اجتماعی در رسانههای ورزشی


ایران
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تاریخ پذیرش22/82/20 :

چکیده
توجه به اخالق اجتماعی در محتوا و مطالب رسانههای ورزشی ،نخست از جهت تأثیر این موضوع بر
اخالق عمومی جامعه و دوم بهسبب گسترۀ وسیع مخاطب این گروه از رسانهها دارای ضرورتی
جامعهشناختی است .بر این مبنا ،دغدغۀ پژوهش حاضر آن است که نشان دهد رسانههای ورزشی
پرمخاطب در ایران ،چه تصویر ،معنا و بازنماییای از الگوهای اخالق اجتماعی و ارزشهای رفتاری در
جامعه را ارائه میدهند و کدام سنخ از کنش اجتماعی را برجسته ،ترویج یا تقبیح میکنند .بدینمنظور،
محتوای یک سال از چهار نمونه روزنامۀ ورزشی باسابقه در ایران ،شامل «ایران ورزشی»« ،خبر ورزشی»،
«ابرار ورزشی» و «پیروزی» ،با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی ،مضمونیابی و تیپبندی شده است.
واحد تحلیل محتوا در پژوهش ،موضوع ،و مالحظات نظری در آن مبتنی بر رویکرد مفاهیم حساس
نظری هربرت بلومر است .یافتههای پژوهش نشان میدهد چهار رسانۀ ورزشی مورد مطالعه ،بازنمایی
اخالق اجتماعی را در طیفی دوگانه از اخالق-ضداخالق معنا میکنند .در میان شش مقولۀ اخالقی
شناساییشده ،دو مقولۀ اخالقی «قانونمندی» و «اتهامزنی -شایعهپراکنی» پربسامدترین سنخ اخالق
اجتماعی است و دو مقولۀ «منش پهلوانی» و «خشونت کالمی و رفتاری» بهعنوان کماهمیتترین سنخ
اخالقی  -در یک طیف مثبت و منفی  -از منظر این رسانهها توصیف و بازنمایی شده است.
واژههای کلیدی :اخالق اجتماعی ،بازنمایی ،تحلیل محتوای کیفی ،جامعهشناسی اخالق ،رسانۀ
ورزشی.
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* مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل بازنمایی اخالق اجتماعی در
رسانههای ورزشی» ،دانشگاه تهران ،دانشکدۀ علوم اجتماعی.
 . 1دانشجوی دکتری دانش اجتماعی مسلمین ،دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)ghajari@ut.ac.ir ،
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مقدمه و طرح مسئله
اهمیت رسانهها در بررسی مسائل جامعۀ مدرن ریشه در نقش پررنگ آنها در شکلدهی به ابعاد
مختلف جامعۀ مدرن دارد؛ چرا که یکی از خصلتهای جهان مدرن ،توجه به دو مفهوم زمان و
مکان و نسبت میان این دو تعریف میشود .این فرایند را «جدایی زمان از مکان» 1مینامند
(گلمحمدی .)21 :1101 ،اگر امروز جدایی زمان و مکان معنادار بهنظر نمیرسد ،تا حد زیادی
نتیجۀ برد رسانههای ارتباطی است (گیدنز .)102 :1100 ،به همین جهت ،مطالعه و تحلیل بازنمایی
مسائل اجتماعی مهم که در محتوا و برنامههای رسانهای مطرح میشود ،از جمله دغدغهها و
ضرورتهای جدی پژوهش اجتماعی معاصر بهشمار میآید .به همین سبب ،تمرکز بر الگوهای
بازنمایی و انعکاس مسائل اجتماعی مهمی مانند اخالق اجتماعی ،2در بستر یکی از مهمترین اقسام
رسانههای جمعی امروز یعنی «رسانههای ورزشی» 1میتواند معیاری مهم در توصیف وضعیت
اجتماعی یک جامعه بهشمار آید .به عبارتی رسانههای ورزشی با توجه به سطح وسیع مخاطبان در
اقشار و گروههای سنی مختلف که البته اثر زیادی از این رسانهها میپذیرند ،به چه شکلی مقولۀ
اخالق اجتماعی و مؤلفههای آن نظیر صداقت ،جوانمردی ،پرخاشگری ،ادب و متانت ،احترام به
دیگران ،تواضع و فروتنی ،دروغپراکنی و ...را بازتاب میدهند و توصیف میکنند (الهامی:1112 ،
 .)11این مسئلهشناسی بهعنوان یکی از موضوعات محوری در حوزۀ «جامعهشناسی اخالق» 0در
نسبت با رسانه مطرح است؛ دغدغهای که در مطالعات رسانه نیز بهجد محل بحث است .آنطور
که مکلوهان 1معتقد است ،برای رسیدن به درک واضح و روشنی از یک فرهنگ ،باید به چگونگی
عملکرد رسانه بر تضعیف یا تقویت ارزشهای اخالقی توجه داشت (خاموشی-112 :1128 ،
 .)111از طرفی فیلسوفان اخالق نیز تأکید دارند ورزش هر جامعه مانند آیینهای منعکسکنندۀ
خوبیها و بدیهای آن جامعه است (بوکسیل .)1 :2881 ،بر این مبنا است که مسئلهشناسی
پژوهش حاضر معطوف به اهمیت موضوع اخالق در کنش متقابل اجتماعی و نقش رسانههای
ورزشی بهعنوان تفسیرگر و انعکاسدهندۀ مضامین و اصول اخالقی برای آحاد جامعه بهویژه
مخاطبان مستقیم و گستردۀ حوزۀ ورزش است.
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1. Time/ space
2. Social Moral
3. Sports Media
4. Sociology of morality
5. Marshall McLuhan
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جنبۀ دوم از وجه اهمیت این موضوع را میتوان در فعالیت گستردۀ این گروه از رسانهها و
نیز شیوع چشمگیر استفادۀ اقشار مختلف مردم از رسانههای ورزشی در جوامع مختلف بررسی
کرد (جکسون و پالمر .)121 :1101 ،در ایران ،رسانههای ورزشی بیشتر با مطبوعات و نشریات
ورزشی شناخته می شوند .سابقۀ مطبوعات ورزشی در ایران به بیش از یک سده میرسد و
همواره در ادوار مختلف در زمرۀ پرمخاطبترین گونههای رسانهای بهشمار آمده است (قدیمی،
 .)11 :1121طی دهههای اخیر نیز در گزارشهای رتبهبندی رسانههای کشور ،پیوسته رسانههای
ورزشی جزو پنج رسانۀ اول بودهاند (وزارت ارشاد.)1121 ،
این میزان مخاطب و اقبال بهسوی رسانههای ورزشی ،وجهی مهم از مسئلهبودگی محتوای
این رسانهها است و ضرورت توجه به الگوهای بازنمایی معانی و مفاهیم توسط آنها را
بهخصوص در حوزهای مهم و بنیادین مانند اخالق اجتماعی نشان میدهد .این در حالی است
که ورزش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی جوامع جدید با طیفی متنوع از کارکردهای فردی،
گروهی و اجتماعی (اسکینر و زاکس )210 :2880 ،و متمایز از گونههای سنتی و پیشامدرن آن
که صرفاً در جنگاوری خالصه میشد (کارزو ،)011 :2811 ،امروزه فرصت ویژهای برای افزایش
جذابیت رسانههای ورزشی ایجاد کرده است .ورزش با نشاطآفرینی ،هیجانبخشی و تأمین
اوقات فراغت (وست )110 :1110 ،به رونق و اهمیت بیشتر جایگاه رسانههای پوششدهندۀ آن
منجر شده است .به عبارتی ،رابطهای دوسویه میان ورزش و رسانه وجود دارد که هریک به
طریقی به افزایش دامنۀ جذابیت و فراگیری دیگری کمک میکند.
پژوهش حاضر از یک سو با توجه به جنبههای مهم یادشده در نسبت میان فعالیت و
محتوای رسانه های ورزشی با حیطۀ وسیع اخالق اجتماعی در جامعه ،و از سوی دیگر بهدلیل
نقش ویژۀ رسانهها در انتقال فرهنگ و آموزههای اجتماعی به آحاد جامعه در دوران مدرن
(مهدیزاده ،)21 :1121 ،مسئلۀ محوری خود را مطالعه و توصیف الگوهای بازنمایی مضامین و
اصول اخالق اجتماعی در محتوا و مطالب رسانههای ورزشی قرار داده است .برای نیل به این
مقصود ،تحلیل محتوای کیفی چهار رسانۀ باسابقۀ ورزشی ایران شامل روزنامههای ایران
ورزشی ،خبر ورزشی ،ابرار ورزشی و پیروزی مورد نظر قرار میگیرد و به پرسشهای متعددی
پاسخ داده میشود ،از جمله:
چه دامنهای از موضوعات اخالق اجتماعی در رسانههای ورزشی بازنمایی شده است؟
این رسانهها بیشتر بر کدام موضوعات اخالقی تمرکز دارند و آن را برجسته کردهاند؟
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در انعکاس و ترسیم صفات اخالق اجتماعی ،چه سنخها و الگوهایی از محتوای رسانههای
ورزشی قابلشناسایی است؟
همچنین این تحقیق به شناسایی ،مقولهبندی و مضمونیابی مفاهیم حوزۀ اخالق اجتماعی در
متن و محتوای این رسانهها در طول یک سال (تیرماه  1121تا تیرماه  )1120میپردازد.

پیشینۀ تجربی
دربارۀ نسبت میان دو متغیر مهم اخالق اجتماعی و شیوههای بازنمایی آن در تولیدات رسانهای،
مطالعات انگشتشماری در ایران انجام شده است .در این حوزه ،پژوهشهای خارجی علیرغم
فراوانی نمیتوانند محل اتکا قرار گیرند؛ چرا که غالباً محتوا و پیام رسانهای در جوامع مختلف،
همواره نسبتی معین با ساختار اجتماعی ،فرهنگی ،حقوقی و معرفتشناختی آن جامعه دارد
(اربابی .)1 :1121 ،پژوهشهای داخلی نیز صرفاً بهصورت فرعی و در حاشیۀ مباحثی دیگر به
بررسی مضامین اخالق اجتماعی در رسانهها اشاراتی دارند و بنابراین ،مطالعات مستقل در این
حوزه بسیار اندک است .بررسی پیشینۀ تجربی این موضوع نشان میدهد بهطورکلی تحقیقات
موجود را میتوان به سه دسته تقسیم کرد که در جدول  1مشخص شده است.
جدول  .1گونهشناسی پیشینۀ پژوهش در حوزۀ اخالق و رسانه
ردیف

عنوان
دسته/گروه

نمونه تحقیقات
ببران ،خانیکی و طاهریان
( )1120در «منشور اخالق
حرفهای در رسانهها»

رویکرد و نتایج
یکی از ابزارهای درونی یا خودنظامدهنده در
رسانهها تدوین منشور اخالق حرفهای است.
بهدنبال بررسی اصول اخالقی در یکی از

1

صفیپور ( )1121در

پرمخاطبترین برنامههای رسانهای است و نشان

حوزۀ اخالق و

«اخالق رسانهای در برنامۀ

میدهد برنامۀ نود در مباحث اخالقی مهم رسانه

رسانه

نود»

مانند احترام به حریم خصوصی ،حیثیت انسانی و...
عملکرد چندان مناسبی ندارد.

حسینی هرندی ( )1122در
«اخالق ورزشی در رسانۀ
ملی»

سخن از جامعهای اسالمی و ارزشی دارد که در آن،
رسانه مجموعهای مؤثر و ورزش برنامهای قابلتوجه
است  .این مطالعه به معیارهای جامعۀ اسالمی در این
حوزه توجه دارد.

مطالعه جامعهشناختی الگوهای بازنمایی اخالق اجتماعی در 003 ...
ادامه جدول  .1گونهشناسی پیشینۀ پژوهش در حوزۀ اخالق و رسانه
ردیف

2

1

عنوان
دسته/گروه

نمونه تحقیقات

رویکرد و نتایج

یزدانیان ( )1122در «اخالق

هنجارهای اخالقی حاکم بر اطالعرسانی در

و رسانه»

رسانههای جمعی از دیدگاه اسالم بررسی شده است.

خانیکی ( )1100در

با تفکیک دو مفهوم اخالقیات و اخالق ،ابعاد و

«چارچوبی برای پژوهش

زمینههای کاربرد مقولۀ اخالق در رسانه را توصیف

در اخالق رسانه»

میکند.

اربابی ( )1121در

به جایگاه اخالق در رسانه بهویژه رسانۀ ملی توجه

«تلویزیون و اخالق

میورزد و به بحث دربارۀ معیارهای اخالق حرفهای

رسانهای»

میپردازد.

حوزۀ

حضرتی ( )1128در

بایستههای

«بررسی میزان رعایت

اخالق حرفهای

اصول اخالق حرفهای

برای رسانه

رسانهای در برنامۀ »28

با طرح سؤال اخالقی که نوعی سؤال ارزشی درمورد
اصول اخالقی و اعمال مناسب در فعالیت رسانهای
است ،به تحلیل محتوای برنامۀ نود میپردازد.

اکبری و روحانی ()1101

در حیطۀ اخالق دستوری ،به رویکردها و نظریات

در «اخالق فضیلتمحور در

میپردازد در پاسخ به اینکه چه عملی خوب و چه

رسانه»

عملی بد است.

ندایی و علوی ( )1101در

معیارهای اخالقی در ورزش مانند احترام به قوانین،

«اخالق در ورزش با

حریفان ،داوران و تماشاگران و نیز گذشت،

حوزۀ

رویکرد بازی منصفانه»

جوانمردی و ...را بررسی میکند.

فلسفۀ اخالق،

کاشف ( )1108در «اخالق،

رسانه و ورزش

بازیهای المپیک و مقایسه
آن با ورزش در ایران
باستان»

با هدف نشاندادن پیشینۀ اخالقی در ورزش و
ریشهداری فرهنگ پهلوانی ،دو سبک ورزش در
ایران و یونان را با یکدیگر مقایسه میکند.

در جمعبندی کلی ،بیشترین فراوانی پژوهشهای حوزۀ اخالق و رسانه مربوط به دستۀ اول
و دوم است؛ یعنی آنها که بر عملکرد سازمان رسانه و اصحاب رسانه برمبنای اصول اخالقی
تمرکز کردهاند ،موضوعاتی مانند :پرهیز از دروغپراکنی ،شهامت در بیان حقیقت ،پرهیز از
اتهامزنی و تشویش افکار عمومی ،پرهیز از تبانی و البیگری با ارکان قدرت و ثروت ،دامننزدن
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به اختالفات ،توجه به اصالت منبع خبری و . ...پس از آن ،دستۀ سوم ،یعنی آنهایی که بر
تعریف و تبیین اصول اخالقی تأکید دارند ،قرار میگیرد.
این نتیجه نشان میدهد هر سه گروه یادشده که عمدۀ پژوهشهای حوزۀ اخالق و رسانه را
شامل میشوند ،با چارچوب و اهداف پژوهشهای حاضر تفاوت دارند و همین امر نشانگر خأل
چنین موضوعاتی است.

مالحظات نظری و مفهومی
تاریخچۀ مطالعه در باب بازنمایی را میتوان از افالطون و ارسطو تا نظریههای متأخر هال،
گلدمن و لوکاچ بررسی کرد .در تعریف عمده از بازنمایی ،کارکرد اساسی و بنیادی رسانهها
عبارت است از بازنمایی واقعیتهای جهان خارج برای مخاطبان .برایناساس ،بازنمایی عنصری
محوری در ارائۀ تعریف از واقعیت است (واتسون و هیل .)200 :2881 ،نظریات اخالقی نیز
بهطورکلی مشتمل بر اصول و روشهایی هستند که با آنها بتوان مشکالت اخالقی را حل کرد
(پینکافس .) 01 :1102 ،با توجه به راهبرد کیفی در پژوهش حاضر ،آنچه در اینجا محوریت
دارد ،توصیف ،مقولهبندی و مضمونیابی مفاهیم اخالقی اجتماعی در محتوای رسانههای
ورزشی است؛ بنابراین ،این پژوهش با استفاده از الگوی استنتاجی ،1فرایند پژوهش را در راستای
درک معانی زمینۀ مورد مطالعه تنظیم کرده است (مالترود .)001 :2881 ،به همین سبب ،جایگاه
و نقش ادبیات نظری در پژوهش حاضر متأثر از رویکرد «مفاهیم حساس نظری» 2است که
نخستین بار هربرت بلومر 1مطرح کرد .بلومر ایدۀ مفاهیم حساس را در مقابل مفاهیم قطعی ارائه
کرد و توضیح داد یک مفهوم حساس به کاربر ،درکی عمومی از ارجاع و راهنمایی در
نزدیکشدن به شواهد تجربی میدهد (محمدپور .)111 :1102 ،به عبارتی مفاهیم حساس نظری
فقط پیشنهاد میکنند که چه چیزی را در چه جایی باید جستوجو کرد و درنتیجه آسیب
کمتری به جهان واقعی میزنند (ریتزر .)181 :1108 ،چارمز 0مفاهیم حساس را آن دسته از
ایدههای پسزمینهای میداند که مسئلۀ کلی تحقیق را روشن میسازد (محمدپور212 :1128 ،؛
بلیکی .)1128 ،بر این مبنا ،دو مفهوم حساس نظری محوریت پژوهش را تشکیل میدهد.
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Induction model
2. Theorical sensetive concepts
3. Herbert Blumer
4. Kathy Charmaz
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نخستین مفهوم «بازنمایی» 1است .در پژوهش حاضر ،نظریات متأخر حوزۀ مطالعات فرهنگی که
معیار و ابزاری مهم در بررسی مسائل فرهنگی بهشمار میآید ،مبنای نظری مفهوم بازنمایی است
(کاظمی .)122 :1122 ،در این رویکرد ،مفهوم بازنمایی بهشدت وامدار نظریات استوارت هال
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است .او بازنمایی را ابزاری برای بیان چگونگی ارتباط میان معنا ،زبان و فرهنگ بهشمار میآورد
و برداشتهای متفاوت از بازنمایی را در سه دستۀ «نظریههای بازتابی»« ،1نظریههای تعمدی» 0و
«نظریههای زیرساختی» 1ارائه میکند (هال .)20-1 :1221 ،هال و دیگر برساختگرایان معتقدند
«رسانهها واقعیت را بازتاب نمیدهند ،بلکه آن را به رمز درمیآورند» (رجک .)12 :2881 ،در
این رویکرد ،بازنمایی به بررسی دقیق شماری از آثار اطالق میشود ،تا معانی آنها استخراج
شود و از این طریق نشان داده شود که عناصر ارائهشده در اثر ،بازتاب جنبههایی از جامعه است
(الکساندر .)20 :2881 ،بر این مبنا ،مفهوم بازنمایی پژوهش حاضر مبتنی بر نگاه
برساختگرایانه است و در میان انواع تعاریف جزئی این رویکرد ،منظر استوارت هال را واجد
جامعیت الزم میداند .مفهوم حساس دوم «اخالق اجتماعی» 1است.
اخالق در لغت به معنای خویها است (دهخدا )1122 :1111 ،که بهعنوان یکی از شعبات
مشترک میان فالسفه ،جامعهشناسان ،سیاستمداران ،حقوقدانان و علمای دینی ،همواره مورد
بحث بوده است .در «جامعهشناسی اخالق» ،1بحث متمرکز بر آن است که امر اخالقی برخالف
امر معرفتی که با صدق و کذب همراه است ،با خوب و بد و بهنجار و نابهنجار در ارتباط قرار
میگیرد .رویکرد جامعهشناختی به اخالق در پی نشاندادن امر واقعی اخالق در جامعه و نسبت
میان فرهنگ ،جامعه و اخالق است .در این رویکرد ،اخالق در مجموعهای از آیینها و قواعد
رفتاری به ما عرضه میشود و تخطی از آن معموالً نتایج ناراحتکنندهای برای شخص خاطی
بههمراه دارد (دورکیم .)11 :1118 ،بهطورکلی در جامعهشناسی اخالق با دو جنبه روبهرو
هستیم :نخست ،پارادایم وبریها 0که مفهوم حقیقت اخالقی را رد میکنند و در مقابل ،پارادایم
دورکیمیها که آن را قویاً میپذیرند و بر عمل اخالقی/غیراخالقی تأکید دارند (ابند.)01 :2881 ،
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Representation
2. Stuart Hall
3. Reflective theories
4. Intertional theories
5. Constructive theories
6. Social Moral
7. Sociology of morality
8. Weberians
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در کل ،آنچه میان صاحبنظران این حوزه پذیرفته شده این است که نظریۀ جامعهشناختی
متمرکز بر «اخالق توصیفی» 1است (اندرسن .)121 :1228 ،از دیگر سو ،در سنت اندیشۀ
اجتماعی متفکران مسلمان نیز در باب اخالق اجتماعی ،بحثهای مفصلی صورت گرفته است.
فارابی رسیدن به سعادت اخالقی 2را علت زیست اجتماعی انسان میداند (فارابی.)18 :1120 ،
همین مبنا بهعنوان دال مرکزی اندیشۀ اجتماعی او مطرح است و مالک تفکیک اجتماعات را نه
مراحل تاریخی ،وضعیت اقتصاد یا صنعتی جوامع ،بلکه شناخت سعادت حقیقی و همکاری
افراد جامعه برای دستیابی به سعادت ،بهعنوان «باالترین هدف اخالقی» میداند (فارابی:1102 ،
 .)181در این سنت ،دانشی را که واجد اصول و معیارهایی برای زندگیکردن با اشخاص و
روحیات مختلف در جامعه باشد« ،دانش اخالق اجتماعی» مینامند (ابنبابویه.)10 :1111 ،
موضوع اخالق اجتماعی در سنت اندیشۀ اسالمی ،رابطهای مستقیم با مفهوم معاشرت دارد و
معیارهای اخالق اجتماعی ناظر به آن تعریف میشود (ابنمسکویه .)11 :1121 ،محوریت این
نظریات نیز بر اصل انسانشناسی اسالمی استوار است (طباطبایی12 :1118 ،؛ واعظی:1121 ،
 .)18اخالق در این مکتب فکری ،بستر حقیقت روح انسان بهمثابۀ ریسمان صعود به عالم
ملکوت است (جوادی آملی .)11 :1101 ،مالحظات نظری میان سنت جامعهشناسی و تفکر
اجتماعی در اسالم ،علیرغم تفاوتهای هستیشناختی ،معرفتشناختی و انسانشناختی ،دارای
یک قدر مشترک است؛ اینکه هردو رویکرد ،اخالق اجتماعی را بخشی از فرهنگ عمومی جامعه
و آن را مشتمل بر موازینی برای معاشرت و تعامل اجتماعی میان افراد جامعه بهشمار میآورند؛
بنابراین رویکرد نظری پژوهش حاضر به مفهوم اخالق اجتماعی ،ملهم از این وجه اشتراک
نظری است.

روششناسی پژوهش
با توجه به ابعاد مسئلهشناسی ،پرسشها و اهداف این پژوهش که ارائۀ توصیف روشمند از نوع
انعکاس و الگوهای بازنمایی مفاهیم اخالق اجتماعی در متن و محتوای رسانههای مکتوب
ورزشی است ،از روش تحلیل محتوای کیفی که تکنیکی پژوهشی برای استنباط تکرارپذیر و
ــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Descriptive Ethics

 .2تعبیر اصلی فارابی از این مفهوم «سعاده القصوی» است .این مفهوم در آثار مختلف فارابی بهویژه «رساله مله» و
«احصاء العلوم» تشریح شده است و مبنای تعیین ساختار و آداب اجتماعی قرار میگیرد.
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معتبر از دادهها در بستر متن است ،استفاده شده است (کریپندورف .)21 :1121 ،در این روش،
دادهها ممکن است شفاهی ،کتبی یا الکترونیکی باشد (شانون و هشیه .)1210 :2881 ،اصوالً در
این روش ،پژوهشگر در انبوه دادهها باید خود سرنوشت تحقیق را رقم بزند (ساروخانی:1102 ،
 .)208در اصل ،تحلیل محتوای کیفی ،رویکرد تحلیل تجربی کنترلشدۀ متون در زمینۀ ارتباطی
آنها با الگویی گامبهگام بدون هرگونه کمیسازی بهشمار میآید (مایرینگ )2 :2888 ،و هرگونه
تقلیل کیفی دادهها در تالش برای استنباط و معنابخشی از حجم قابلتوجه محتوا است (پاتون،
 .)011 :2882برایناساس ،سه رویکرد و تکنیک اصلی قابلتفکیک است.
جدول  .2مقایسۀ سه رویکرد در تحلیل محتوای کیفی
تکنیک تحلیل محتوا

شروع مطالعه

زمان تعریف کدها

منبع کدها یا کلیدواژهها

تحلیل محتوای متداول

مشاهده

هنگام تحلیل دادهها

کدها از دادهها گرفته میشود

تحلیل محتوایجهتدار

نظریه

تحلیل محتوای تجمعی

کلیدواژهها

پیش از یا هنگام تحلیل
دادهها
پیش از یا هنگام تحلیل
دادهها

تئوریها یا دیگر پژوهشها
عالیق محققان یا مرور ادبیات

منبع :شانون و هشیه1210 :2881 ،

از میان این سه رویکرد ،تکنیک تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر براساس تحلیل محتوای
متداول انجام شده است .مراحل تجزیه و تحلیل پژوهش نیز در چارچوب تحلیل محتوای کیفی،
طی الگوی هشتگامی ژنگ و ویلدموث صورت گرفته است (ژنگ و ویلدموث.)1-1 :2882 ،
جامعۀ آماری پژوهش شامل  101شماره از چهار روزنامۀ خبر ورزشی ،ایران ورزشی ،ابرار
ورزشی و پیروزی است که از تیرماه  1121تا تیرماه  1120در قالب یادداشت ،مصاحبه ،گزارش
و خبر برتر به مضامین مرتبط با اخالق اجتماعی پرداختهاند .از انواع واحد تحلیل در تحلیل
محتوای کیفی (هولستی ،)101-102 :1111 ،در این پژوهش ،موضوع  -یعنی اظهاری واحد
دربارۀ چیزی  -انتخاب شده که مفیدترین واحد تحلیل است و از جامعیت در بررسی محتوای
رسانهها در همۀ قالبهای تولید متن برخوردار است.

یافتههای پژوهش
بنا بر مسئلهشناسی ،پرسشهای اصلی و مفاهیم حساس نظری پژوهش ،مضامین مرتبط با حوزۀ
اخالق اجتماعی از خالل مطالب رسانههای ورزشی در پنج قالب تحلیلی شامل سرمقاله،
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گزارش ،یادداشت ،مصاحبه و تیتر یک استخراج شده و در شش مقولۀ کالن دستهبندی شده
است .بهدلیل پایبندی این پژوهش به رویکرد مفاهیم حساس نظری بلومر ،برای بررسی و
شناسایی مضامینی از مفهوم اخالق اجتماعی که در راستای پاسخگویی به پرسشهای اصلی
پژوهش قرار میگیرند ،باید مفاهیم را در یک طیف دوگانۀ اخالق-ضداخالق یا فضیلت-رذیلت
درنظر گرفت .به عبارتی ،براساس مالحظات و تعاریف نظری پژوهش حاضر ،هم در رویکرد
جامعهشناختی و هم در سنت دانش اجتماعی اسالم ،بخشی از این دادهها در قطب مثبت طیف،
یعنی بازنمایی فضایل اخالقی و هنجارهای اجتماعی مثبت قرار دارد و بخش دیگر در قطب
منفی طیف و انعکاسی از رذایل اخالقی و اخالق اجتماعی مذموم و منفی قرار میگیرد.
جدول  .9مقولههای اخالق اجتماعی بازنماییشده در رسانههای ورزشی
ردیف

مقوله

نسبت در کل محتوا (به درصد)

1

دروغ ،افترا و تخریب

10

2

حرفهایگری و قانونگرایی

12

1

شایستگی مدیریتی

10

0

احترام

12

1

جوانمردی و بزرگمنشی

2

1

حسن خلق و معاشرت نیکو

0

براساس این الگوی نظری است که مضامین استخراجشده از متن رسانههای ورزشی
دستهبندی و مقولهیابی شدهاند و مصادیق مستند ارائهشده از محتوای این رسانهها ،بهصورت
مستقیم شاهد و دال بر این رابطۀ مفهومی و نظری است.
 .1دروغ ،افترا و تخریب
در متن نمونههای مورد بررسی از چهار رسانۀ ورزشی ،مصادیق متعددی بر مقولۀ اخالقی مذموم
دروغ ،افترا و تخریب داللت دارند و با توجه به حجم بازنمایی و پرداختن رسانههای به این
مضمون در نسبت با سایر مضامین اخالقی ،میتوان آن را در رتبۀ نخست قرار داد.
در کل فرایند جمعآوری و تجزیه و تحلیل یافتهها ،تمامی مقولهها به اعتبار شیوهها و
الگوهای بیانی مختلفی که در متن رسانهها ذکر شده است ،دستهبندی شدهاند .برایناساس ،ذیل
مقولۀ دروغ ،افترا و تخریب میتوان سه زیرمقولۀ اصلی شامل تهمتزنی و اختالفافکنی ،نشر
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اکاذیب و تخریب ،و شایعهپراکنی و جوسازی تفکیک و دستهبندی کرد که بهصراحت در
مصادیق و مستندات صریح در متن این رسانهها تعریف ،تشریح و بازنمایی شده است .به
عبارتی ،در این دستهبندیهای مفهومی و سنجش معنای آنها ،پایبندی کامل به الفاظ و واژههای
بیانشده در متن رسانهها وجود داشته و هیچگونه برساخت مفهومی خارج از چارچوب متن
صورت نگرفته است.
جدول  .4زیرمقولههای دروغ ،افترا و تخریب
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

تهمتزنی و اختالفافکنی

18

2

نشر اکاذیب و تخریب

20

1

شایعهپراکنی و جوسازی

22

از میان سه زیرمقولۀ شناساییشده ذیل دروغ ،افترا و تخریب ،بیشترین حجم محتوا مربوط
به مضمون تهمتزنی و اختالفافکنی است که رسانهها آن را بهمعنای نسبتدادن یک امر
غیرواقعی یا کذب به دیگری ارائه کردهاند .دومین زیرمقوله نشر اکاذیب و تخریب است که
واجد مضامینی مانند دروغپراکنی و عرضۀ مجعوالت دربارۀ افراد ،چهرهها ،رخدادها و اقدامات
است .سومین زیرمقولۀ شناساییشده از متن رسانهها شایعهپراکنی و جوسازی است که بهمعنای
بهوجودآوردن فضایی منفی علیه دیگران است و از نظر میزان پرداختن رسانهها به آن ،در رتبۀ
آخر قرار دارد .مصادیق و مستندات مختلفی در متن این چهار رسانه جمعآوری شده است که
دال بر سه زیرمقولۀ اخالقی مذموم فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آنها از منظر این
رسانهها هستند:
«یک مربی ،یک آنالیزور و یک همکار کادر فنی از سوی استقاللیها به جاسوسی و
اطالعاتفروشی متهم شدهاند .البته برخی هواداران استقالل ابتدا به برانکو تهمت میزدند و
میگفتند او دست مامیچ را گرفته است .به نظر شما کسی که اطالعات استقالل را میفروشد،
برای همکاری با تیم ملی صالحیت دارد؟ کمی تفکر برای رسیدن به پاسخ این سؤال ،به برخی
ابهامات هم جواب میدهد» (خبر ورزشی« ،)111118 ،علیه قلعهنویی به سکوها خط داده
بودند» (ابرار ورزشی« ،)1188 ،حرف ما این است چرا وقتی مدیرعامل یک باشگاه به ما انگ
دوپینگ زد ،کسی او را احضار نکرد .اگر حرف او درست بود که باید نفت مسجدسلیمان
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محکوم میشد .اگر هم حرفش درست نبود و بدون مستندات حرف زد ،چرا کسی یقهاش را
نگرفت» (ایران ورزشی« ،)111810 ،روزهای سختی را سپری کردیم ...جلوی فشارها ایستادیم
و تهمتها و توهینهای کسانی که نمیتوانستند چنین روزی را ببینند به جان خریدیم» (خبر
ورزشی« ،)111128 ،وقتی مدیر یک باشگاه تمامی عوامل و ارکان فوتبال کشور را با اتهامات
مختلف روبهرو میسازد تا نتایج تیم خودش را توجیه کند ،این باورها و افکار نادرست به سکو
هم منتقل میشود» (پیروزی« ،)2882 ،بنگر بابت اتهامی که به او وارد شده نمیخواهد کوتاه
بیاید تا در روزهای پایان فوتبالش با خاطرهای عجیب و با این اتهام مجبور به خداحافظی نشود.
چیزی شبیه عذرخواهی رسمی شاید برای او دلگرمکننده باشد» (ایران ورزشی« ،)10811 ،پس
از اینکه خلیلی محل را ترک کرد ،برخی رسانهها با شیطنتهای عجیب ،جو مسمومی را علیه
آقای گل سابق قرمزها به وجود آوردند و ادعا کردند که خلیلی از توافق و مذاکره با علی دایی
و افشین قطبی خبر داده است» (ابرار ورزشی.)1111 ،
براساس دادههای متعدد و مستندات مکرر در متن این رسانهها که به توصیف و انعکاس
مضامینی مختلف از مقولۀ دروغ ،افترا و تخریب پرداختهاند ،درمجموع مدل بازنمایی رسانههای
ورزشی را میتوان متمرکز بر مضمون اتهامزنی و شایعهپراکنی دانست که آن را بهعنوان رذیلت
اخالقی توصیف و برجسته کردهاند.

شکل  .1بازنمایی رذایل اخالق اجتماعی :اتهامزنی و شایعهپراکنی
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 .2حرفهایگری و قانونگرایی
براساس حجم مطالب مربوط به مؤلفههای اخالق اجتماعی در متن رسانههای مورد بررسی،
جایگاه دوم به مقولۀ حرفهایگری و قانونگرایی اختصاص دارد .براساس چارچوب مالحظات
و تعاریف نظری در این پژوهش ،مقولۀ حرفهایگری و قانونگرایی بهعنوان خلق مثبت
اجتماعی در چهار رسانۀ ورزشی مربوطه معنا شده و در رتبۀ اول فضایل اخالقی منعکس شده
است .این مقوله به اعتبار واژهها و بیانهای مختلف در این رسانهها با چهار زیرمقولۀ پایبندی
به اصول و قواعد ،انسجام ،هماهنگی و کار جمعی ،تالش و پشتکار ،و نظمگرایی و اعتقاد به
موازین توصیف و منعکس تعریف میشود.
جدول  .1زیرمقولههای حرفهایگری و قانونگرایی
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

پایبندی به اصول و قواعد

08

2

انسجام ،هماهنگی و کار جمعی

11

1

تالش و پشتکار

11

0

نظمگرایی و اعتقاد به موازین

18

زیرمقولۀ پایبندی به اصول و قواعد در رسانههای ورزشی بهمعنای نوع عملکرد عامالن و
کنشگران ورزشی در نسبت با اصول ،قواعد و عرف تعامل اجتماعی توصیف شده است.
براساس میزان و حجم محتوا ،انسجام ،هماهنگی و کار جمعی بهعنوان دومین زیرمقوله ،با عنوان
توجه ویژه به هماهنگی ،همافزایی و همکاری کنشگران ورزشی با یکدیگر توسط رسانههای
ورزشی تفسیر شده است .تالش و پشتکار بهعنوان سومین زیرمقوله بر عنصر روحی و رفتاری
عزم تأکید دارد و منظور از زیرمقولۀ نظمگرایی و اعتقاد به موازین نیز التزام به قواعد رفتار
حرفه ای در حوزه ورزش است .مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار رسانه جمعآوری
شده که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آنها از منظر
این رسانهها هستند:
«با انسجام و وفاق ،به توسعۀ عالی به کسب سکو و سهمیه خواهیم رسید .برای رسیدن به
قله باید تعامل و همکاری وجود داشته باشد» (ابرار ورزشی« ،)1188 ،خوشحالم از بازی
تمرینی که امروز پشت سر گذاشتیم .هدفی که ما پیشرو داریم ،رسیدن به یک بازی بینالمللی
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هست( »...خبر ورزشی« ،)111001 ،تیم ملی فوتبال ایران بازی خوب و متعادلی را انجام داد و
در آینده بهتر از این خواهد بود» (ابرار ورزشی« ،)1111 ،در اروپا هم سیاسیون در فوتبال هستند
و تصمیم میگیرند ،اما تصمیم آنها بعد از مشورت با آدمهای بادانش فوتبالی است .همانطور
که در فوتبال حرفهای ،مربی برای بهبودی بازیکن خود دست بهکار نمیشود و کار را به پزشک
میسپارد» (خبر ورزشی« ،)112111 ،وقتی به ترکیهای میبازیم که جز چند تکستاره چیزی در
تکواندو ندارد ،این برهوت و کژاندیشی و تمامیتخواهی تا کجا ادامه خواهد یافت؟ ای کاش
فریادرسی باشد» (ایران ورزشی« ،)11000 ،اگر این اتفاق رخ دهد ،قطعاً به احترام جامعۀ
فرهیختۀ شنا استعفا میدهم» (ابرار ورزشی« ،)1188 ،در فصل جاری هرچه به این تیم ضربه
زدند ،زخم نشد ،جوانه شد .جوانهای که امسال میخواهد دبلقهرمانیاش را جشن بگیرد»
(پیروزی« ،)1181 ،مکتب بزرگ استقالل هیچوقت اجازه نمیدهد کسی مقابل بزرگتر از
خودش قرار بگیرد .در مکتب استقالل ،قراردادن بازیکن مقابل هوادار یا بازیکن مقابل
بزرگترش جایی ندارد» (ابرار ورزشی« ،)1111 ،اسنادی برای اثبات عدالتمحوری ارکان
قضایی فدراسیون فوتبال است ،اما متأسفانه گاهی اوقات گزارشهای غلط و خالف واقع منجر
به صدور آرای عجیب میشود» (خبر ورزشی« ،)100101 ،من باید خودم را تسلیم قانون کنم تا
دربارۀ آینده و اتفاقات تلخ آن چند روز ،قانون تصمیم بگیرد» (ایران ورزشی« ،)10811 ،ما
نباید آرامشمان را از دست بدهیم .در رختکن به بازیکنان گفتم تیمی سقوط میکند که آرامش
درونی خودش را به هم بزند» (ابرار ورزشی.)1821 ،
جمعبندی دادههای مقولۀ حرفهایگری و قانونگرایی در متن رسانههای ورزشی نشان
میدهد در مدل بازنمایی این رسانهها بیشتر بر مضمون قانونمندی تمرکز شده و براساس الگوی
نظری مفهوم اخالق اجتماعی در پژوهش حاضر ،این مقوله بهعنوان فضیلت اخالقی توصیف و
برجسته شده است.
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شکل  .2بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی :قانونمندی و پایبندی به قواعد حرفهای

 .9شایستگی مدیریتی
از حجم کل محتوای مربوط به اخالق اجتماعی در رسانههای مورد بررسی ،رتبۀ سوم به مقولۀ
شایستگی مدیریتی اختصاص دارد .این مقوله به مضامینی در اخالق ،رفتار و عملکرد
دستاندرکاران و مدیران ورزشی مربوط میشود که براساس چارچوب مالحظات نظری
پژوهش حاضر در مفهوم اخالق اجتماعی ،این مقوله عمدتاً بر جنبۀ منفی آن یعنی نداشتن
شایستگی داللت دارد .توصیف دقیق این مقولۀ اخالقی با شناسایی سه زیرمقوله شامل شفافیت
مالی ،سالمت سیاسی ،و صالحیت و دانش به اعتبار نظام بیانی و محتوای رسانهها صورت
گرفته است.
جدول  .1زیرمقولههای مربوط به مقولۀ شایستگی مدیریتی
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

صالحیت و دانش

01

2

سالمت سیاسی

08

1

شفافیت مالی

11

نخستین زیرمقوله براساس حجم پرداخت رسانهها به آن ،صالحیت و دانش است که به
سطح رفتار علمی و تدبیر مدیران و دستاندرکاران ورزشی توجه دارد و بر جنبۀ نداشتن
صالحیت و نبود این ویژگیها در رفتار تأکید میورزد .سالمت سیاسی بهعنوان دومین زیرمقوله،
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به مضامینی مانند رانت ،ویژهخواری ،زدوبند ،باندبازی و گروهگرایی ،و دسترسی به اطالعات
خاص بهمثابۀ یکی جنبههای مهم صالحیت یا نداشتن صالحیت مدیریتی در متن رسانهها اشاره
دارد .سومین زیرمقوله یعنی شفافیت مالی بر مفاسد اقتصادی ،شیوههای مدیریت منابع مالی،
اتالف هزینه و مضامینی از این دست تمرکز دارد .مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار
رسانه جمع آوری شده است که دال بر سه زیرمقولۀ اخالقی مذموم فوق و نوع بازنمایی و
انعکاس معنایی آنها از منظر این رسانهها هستند:
«این بار البته قانون منع بهکارگیری بازنشستهها یقۀ او را گرفته ،اما عجیب اینکه او بعد از
تصویب بندهای جدید این قانون ،از سرپرستی باشگاه به مدیرعاملی رسید( »...ایران ورزشی،
« ،)01221آقای نعمتی اینجا مجلس نیست .کمتر کسی هست که نداند با چه بدهبستانی شما
بهعنوان سرپرست فدراسیون معرفی شدید» (پیروزی« ،)2182 ،االن باید بزرگترین دغدغهشان
بستن تیمی قدرتمند در نقل و انتقاالت باشد و به چیز دیگری فکر نکنند .گاهی اظهارنظرها
علیه یکدیگر به ضرر باشگاه تمام میشود» (ابرار ورزشی« ،)1111 ،هر جا که ردپایی از ورزش
بانوان وجود دارد باید ورود کرد و با مشکالت فراوانی که در آنجا وجود دارد روبهرو شد ،اما
انتخاب پرچمدار سبب میشود که ظاهرسازی خوبی انجام شود» (ایران ورزشی،)01121 ،
«خواهشی که از شما داریم این است که بهخاطر کسب شهرت از نردبان فوتبال باال نروید و
به این فوتبال کمک کنید» (پیروزی« ،)128280 ،این آقایان افرادی دروغگو و مافیایی هستند.
اصالً نمیشود این آدمها را درک کرد .یک مشت آدم که معلوم نیست از کجا به فوتبال
آمدهاند» (ایران ورزشی« ،)01111 ،در حال حاضر افرادی مدیرعامل باشگاهها میشوند که به
باال وصل هستند» (ابرار ورزشی« ،)1111 ،ورزش ایران و مدیران سنتیاش هرگز این نگاه را
نمیپذیرند و شکست را بهمعنای پایان دنیا میدانند .آنها که با نگاه سنتزده و بیمایۀ خود
هرگز مسیر موفقیت را نمیشناسند» (ایران ورزشی« ،)01111 ،یکی از مربیان لیگ حرفهای
جالبی میزد و میگفت از نظر سواد فوتبالی زیر خط فقر بهسر میبریم ،روزبهروز بدتر
میشویم و هر کسی هم میگوید پیشرفت میکنیم قطعاً دروغ میگوید» (پیروزی.)1282 ،
جمعبندی دادهها در مقولۀ شایستگی مدیریتی نشان میدهد در مدل بازنمایی رسانههای ورزشی،
بیشتر بر جنبۀ منفی این مفهوم یعنی نداشتن شایستگی تأکید شده و براساس الگوی نظری
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مفاهیم در این پژوهش ،مضمون بیکفایتی و بیتقوایی مستخرج از این دادهها بهعنوان یک
رذیلت اخالقی توصیف و منعکس شده است.

شکل  .9بازنمایی از رذایل اخالق اجتماعی :بیکفایتی و بیتقوایی

 .4احترام
بنا بر حجم مطالب مربوط به حوزۀ اخالق اجتماعی در رسانههای مورد بررسی ،رتبۀ چهارم به
مقولۀ احترام اختصاص دارد .چهار زیرمقولهای که در شکلگیری این مفهوم از متن رسانههای
ورزشی استخراج و شناسایی شده شامل احترام به مردم ،احترام به مربی ،احترام به ورزشکار و
مردمداری و نوعدوستی است که براساس چارچوب مفاهیم حساس نظری در پژوهش حاضر
بهعنوان فضیلت اخالقی توصیف و بازنمایی شده است.
جدول  .7زیرمقولههای احترام
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

احترام به مردم

08

2

مردمداری و نوعدوستی

18

1

احترام به مربی

21

0

احترام به ورزشکار

1

نخستین زیرمقوله ،مفهوم احترام به مردم است که واجد مضامینی مانند ارجنهادن به نظر
مردم ،تشکر از همراهی ،حمایت و هواداری مردم ،توجه به شعور مخاطب ،رعایت ادب و

 023مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دوره  ،01شماره  ،3تابستان 0011

نزاکت ،و رفتار متواضعانۀ ورزشکاران با مردم در محتوای این رسانهها دیده میشود .دومین
زیرمقوله براساس حجم و میزان توجه رسانهها مردمداری و نوعدوستی است و با مضامینی نظیر
دغدغۀ زندگی مردم ،تالش برای خوشحالی مردم ،کمک به محرومان و نیازمندان ،توجه ویژه به
اقشار آسیبپذیر و کمتوان ،و مشارکت در امور خیر بیان شده است .سومین زیرمقوله احترام به
مربی است و در این رسانهها با معانیای مانند پذیرش نظر مربی ،استفاده از ادبیات محترمانه و
متواضعانه در برابر مربی ،مشورت با او و به نیکی یادکردن از مربی منعکس شده است .درنهایت
زیرمقولۀ چهارم احترام به ورزشکار است و با مضامینی مانند ارزش قائلشدن برای نظر
ورزشکار و حفظ حرمت و جایگاه او در این رسانهها تأکید دارد .مصادیق و مستندات مختلفی
از متن این چهار رسانه جمعآوری شده است که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع
بازنمایی و انعکاس معنایی آنها از منظر این رسانهها است:
«من بهنوبۀ خودم از تکتک تماشاگران تشکر میکنم .این موفقیت برای آنهاست .از سویی
باید به این نکتۀ مهم اشاره کنم تعامل خوبی بین همه اعضای تیم وجود دارد» (ابرار ورزشی،
« ،)1108بازیکنان ما بهخاطر رنجهایی که مردم استان و هواداران نساجی در حوادث طبیعی
کشیدهاند ،بهدنبال خوشحالکردن آنها هستند و میخواهند از این راه مردم را خوشحال کنند»
(پیروزی« ،)1222 ،ایشان را من به فوتبال ایران آوردم و باید مدیون من باشد ،چون داشت در
خانه استراحت میکرد» (ایران ورزشی« ،)00200 ،من از آقای منزوی و فرهاد مجیدی واقعاً تشکر
میکنم که نهایت احترام را گذاشتند .اما آقای خطیر فقط برای خارجیها وقت و زمان همینطور
احترام قائل است و برای داخلیها نه» (ابرار ورزشی« ،)1111 ،خوشبختانه هروقت پیش آقافراز
کار کردم بیشترین کارایی را داشتم و باعث افتخارم است که بار دیگر زیر نظر ایشان کار کنم»
(خبر ورزشی« ،)01821 ،رفتن این مربی خیلی بد بود ،هیچ کس هم او را بدرقه نکرد .به نظرم
مهم احترامی بود که باید به او میگذاشتیم که نگذاشتیم .این ناراحتکننده است» (ایران ورزشی،
« ،)21011امیدوارم ادامۀ سال بهتر باشد و مردم در آسایش و آرامش و در امنیت و ثبات
اقتصادی باقی روزهای سال را بگذرانند» (ابرار ورزشی« ،)1821 ،پیش از رفتنمان به جام ملتهای
آسیا هیچکس به بدرقهمان نیامد و آرزوی موفقیت هم برایمان نکردند .به جز چند پیشکسوت،
هیچکدام از بزرگان فوتبال احترامی برای تیم ما قائل نشدند» (ایران ورزشی .)21011 ،درمجموع
دادههای مربوط به مقولۀ احترام در محتوای رسانههای مورد بررسی نشان از تأکید فراوان آنها بر
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مضمون قدرشناسی و قدردانی دارد که در چارچوب تعریف نظری مفهوم اخالق اجتماعی در
پژوهش حاضر ،فضیلت اخالقی بهشمار میآید.

شکل  .4بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی :قدرشناسی و قدردانی

 .1جوانمردی و بزرگمنشی
پنجمین مقوله از حجم کل محتوای مربوط به اخالق اجتماعی در رسانههای ورزشی ،به معانی و
ترجمان مختلف از سجایای اخالق نیکو اشاره دارد .این مفهوم با چهار زیرمقولۀ صداقت و
شرافت ،فداکاری و ایثار ،گذشت ،بزرگواری و آّبروداری ،و وفای به عهد در متن رسانههای
مورد بررسی و از خالل مطالب مختلف آنها قابلبازشناسی است .براساس الگوی نظری
پژوهش حاضر در معنای اخالق اجتماعی ،این مقوله ،یک خلق اجتماعی مثبت بهشمار میآید.
جدول  .3زیرمقولههای جوانمردی و بزرگمنشی
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

صداقت و شرافت

11

2

فداکاری و ایثار

21

1

گذشت ،بزرگواری و آبروداری

21

0

وفای به عهد

11

صداقت و شرافت بهعنوان نخستین زیرمقولۀ مفهوم فوق ،واجد مضامینی مانند راستگویی،
درستکاری ،معرفت ،حیا ،تواضع و فروتنی ،و نگاه متعالی به زندگی در محتوای رسانههای مورد
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بررسی است .فداکاری و ایثار بهعنوان دومین زیرمقوله بر گذشت در رفتار و کردار در این
رسانهها تأکید دارد .سومین زیرمقوله یعنی گذشت ،بزرگواری و آبروداری بهمعنای قدرت
بخشش دیگران است و درنهایت وفای به عهد بهعنوان زیرمقولۀ چهارم ،با تأکید بر اصالت کالم
و تعهد در این رسانهها توصیف و معنابخشی شده است .مصادیق و مستندات مختلفی از متن
این چهار رسانه جمع آوری شده است که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع
بازنمایی و انعکاس معنایی آنها از منظر این رسانهها هستند:
«برای هواداران فداکاری کنید و آنها هم گوش میدهند» (ابرار ورزشی« ،)1128 ،اعتماد
مردم بهترین مزد و پاداش من بود .خدا جای حق نشسته .عزت و ذلت دست خداست .این و
آن هیچکارهاند» (خبر ورزشی« ،)100211 ،مطمئن باشید تیم را در لیگ برتر نگه میداریم و
روسیاهیاش به کسانی میماند که کار و رفتار شرافتمندانه بلد نیستند» (ابرار ورزشی،)1821 ،
«امروز شاهد نگرش و رفتار بسیار خوبی از ملیپوشان بودیم و با وجود مشکالتی که همیشه
داریم ،بازیکنان آمادۀ فداکاری برای تیم ملی ایران هستند و امروز هم فوتبال باکیفیتی ارائه
دادند» (پیروزی« ،)1211 ،خودم را در حد و اندازههای سرمربیگری پرسپولیس نمیدانم» (ابرار
ورزشی .)1111 ،بررسی کلیت دادههای ارائهشدۀ مربوط به جوانمردی و بزرگمنشی ،مدل
بازنمایی رسانههای ورزشی در این مقوله را با مفهوم منش پهلوانی پیوند زده که در چارچوب
تعاریف نظری از اخالق اجتماعی ،فضیلت اخالقی بهشمار میآید.

شکل .1بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی :منش پهلوانی
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 .1حسن خلق و معاشرت نیکو
آخرین مقولۀ اخالقی شناساییشده از محتوای رسانههای ورزشی ،حسن خلق و معاشرت نیکو
است .این مفهوم که در رسانههای مورد بررسی مشتمل بر ویژگیهای اخالقی در جریان تعامل
و معاشرت با دیگران است ،با چهار زیرمقولۀ آرامش و متانت ،و صبوری و بردباری از یک سو،
و تکبر و جاهطلبی ،و پرخاشگری و تندخویی از سوی دیگر ،در متن این رسانهها توصیف و
معنا شده است .انعکاس این مفهوم در رسانههای ورزشی ،با دو سر طیف تعریف نظری از
مفهوم اخالق اجتماعی  -فضیلت و رذیلت  -در پژوهش حاضر سنخیت دارد.
جدول  .3زیرمقولههای حسن خلق و معاشرت نیکو
ردیف

زیرمقوله

میزان (به درصد)

1

پرخاشگری و تندخویی

18

2

تکبر و جاهطلبی

21

1

آرامش و متانت

11

0

صبوری و بردباری

18

نخستین زیرمقوله در مجموع محتوای مربوط به مقولۀ فوق ،پرخاشگری و تندخویی است
که مربوط به جنبۀ منفی معاشرت است و هرگونه لحن و رفتاری را که بر خشونت کالمی یا
رفتاری ،فحاشی در میادین ورزشی ،درگیری فیزیکی و ضربوشتم داللت داشته باشد ،شامل
میشود .دومین زیرمقوله یعنی تکبر و جاهطلبی به واکنشهای منفی و قهری در قبال مردم و
هواداران ،فاصله از مردم ،خودرأیی و مشورتنکردن با دیگران در این رسانهها اشاره دارد.
آرامش و متانت به عنوان سومین زیرمقوله ،بر برخورد منطقی ،متین و رعایت نزاکت در تعامالت
اجتماعی تأکید دارد و چهارمین زیرمقوله شامل صبوری و بردباری و مضامین دال بر آن است.
مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار رسانه جمعآوری شده است که دال بر چهار
زیرمقولۀ اخالقی فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آنها از منظر این رسانهها هستند:
«شما حتی اگر در مسئلهای حق داشته باشید و حرف درست بزنید باید آرام باشید و با
منطق صحبت کنید ،اما اگر همان حرف حق را با فحش قاطی کنید ،حرفتان خریداری ندارد»
(خبر ورزشی« ،)112812 ،هواداران دو تیم ،از ساعتها قبل از بازی فحاشی علیه یکدیگر را
آغاز کردند» (پیروزی« ،)0111 ،موقعی که داور کارش را خوب انجام میدهد به چه چیزی
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اعتراض کنم؟ احتیاجی به اعتراض نیست .وقتی که داور درست سوت نمیزند ،آن موقع آمپر
آدم باال میرود» (ابرار ورزشی« ،)1821 ،هیچوقت زیر بار حرف زور نرفته و نمیروم .اگر
زمان به عقب برگردد ،باز همین مرام و اخالق را دارم ،ولی فقط سعی میکنم زود عصبانی نشوم
تا عدهای از عصبانیت من سوءاستفاده نکنند» (خبر ورزشی« ،)100211 ،فضای فوتبال بهشدت با
فحش و تهمت عجین شده و طبعاً مردم عادی که کاری به این کارها ندارند ،ایراد را نه از
آدمهای فوتبالی که از خود فوتبال میبینند» (خبر ورزشی« ،)112812 ،فوتبال چوب ادبیات
زشت آدمهایش را میخورد .کار به جایی رسیده که هرکس بیشتر فحش میدهد ،بیشتر فالوور
جمع میکند» (ایران ورزشی« ،)21111 ،من خودم ناموس دارم و برای دفاع از ناموس ،جانم را
میدهم .کدام آدم باغیرت و ناموسداری این کارها را انجام میدهد که پشت سر من گفتهاند»
(پیروزی .)2011 ،جمعبندی مضامین شکلدهندۀ مقولۀ حسن خلق و معاشرت نیکو نشان
میدهد رسانههای ورزشی در بازنمایی این مقوله بیشتر بر جنبههای منفی و ناپسند آن تکیه
میکنند و سعی در تقبیح و نقد این صفات دارند؛ بنابراین در مدل بازنمایی از اخالق اجتماعی
در حوزۀ اخالق معاشرت ،تمرکز اصلی بر مفهوم خشونت کالمی و رفتاری در چارچوب
مفاهیم حساس نظری پژوهش حاضر بهعنوان رذیلت اخالقی شناخته میشود.

شکل  .1بازنمایی رذایل اخالق اجتماعی :خشونت کالمی و رفتاری
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بحث و نتیجهگیری
بررسی محتوای رسانههای ورزشی در حوزۀ اخالق اجتماعی نشان میدهد این رسانهها
بهصورت آگاهانه و برنامهریزی شده بر مسائل اخالقی تمرکز ندارند ،بلکه به فراخور رخدادها و
تحوالت اجتماعی میدان ورزش است که گریزی نیز به مضامین و مؤلفههای اخالقی میزنند.
همین امر بر حساسیت موضوع میافزاید؛ چرا که هیچ بنیان فکری معینی دیدگاههای آنها را
تأیید نمیکند .این نتیجه ،از نوع پرداخت مطالب مربوط به حوزۀ اخالق اجتماعی و پراکندگی
آن در این رسانهها تأیید میشود.
بررسی شمارگان متعدد چهار رسانۀ باسابقۀ ایران ورزشی ،خبر ورزشی ،ابرار ورزشی و
پیروزی نشان میدهد آنچه بهعنوان مضامین اخالق اجتماعی در این رسانهها توصیف و برجسته
میشود ،همواره در طیف دوگانهای از صفات نیکو و صفات ناپسند رفتاری قرار دارد .براساس
الگوی مفاهیم حساس نظری در پژوهش حاضر که به چارچوب اخالق اجتماعی ،هم در
نظریات جامعهشناختی و هم در سنت اندیشۀ اجتماعی اسالم توجه نشان داده است ،دادههای
استخراجشده از متن رسانهها در نسبت مستقیمی با این محدودۀ نظری و مفهومی قرار میگیرد؛
بدین نحو که براساس پرسشهای اصلی پژوهش و در چارچوب مالحظات نظری تعریفشده،
بازنمایی از فضائل اخالق اجتماعی ،با مقولههای حرفهایگری و قانونگرایی ،جوانمردی و
بزرگمنشی ،و احترام صورت گرفته و در بازنمایی از رذایل اخالق اجتماعی ،مقولههای دروغ،
افترا و تخریب ،صفات ناپسند مدیریتی و نیز خصلتهای مذموم در معاشرت و خلقیات
بهترتیب برجسته و منعکس شدهاند.
چگونگی الگوی بازنمایی این رسانهها از مفاهیم اخالق اجتماعی بیانگر آن است که دو
رفتار قانونمندی و پایبندی به قواعد حرفهای و نیز اتهامزنی و شایعهپراکنی بهعنوان مهمترین و
پربسامدترین صفات اخالق اجتماعی در دو سر طیف مثبت و منفی درنظر گرفته شده است .این
در حالی است که دو صفت منش پهلوانی و خشونت کالمی و رفتاری بهعنوان کماهمیتترین
صفات اخالقی در این رسانهها ترسیم و منعکس شده است.
این شیوه و الگوهای بازنمایی در رسانههای ورزشی نشانگر تفاوت بارز میان نحوۀ توصیف
این رسانهها از وضعیت اخالقی در جامعه با نتایج بسیاری از پژوهشهای اجتماعی دربارۀ
اخالق اجتماعی و ناهنجاریها در جامعه مانند خشونت کالمی و رفتاری است (سهرابزاده و
منصوریان1121 ،؛ مقامی و همکاران1120 ،؛ کریمی1128 ،؛ بازرگان و همکاران1102 ،؛ افسر،
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1101؛ جهانفر .)1101 ،بدینترتیب پیشنهاد میشود گونهای از مطالعات علی با هدف سنجش
میزان اثرگذاری محتوای رسانههای ورزشی بر مخاطبان متنوع آن طراحی شود تا از آن رهگذر،
نهادهای مربوط بر استانداردهای تولید محتوا در این رسانهها نظارت کنند.
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