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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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 چکیده
های ورزشی، نخست از جهت تأثیر این موضوع بر  توجه به اخالق اجتماعی در محتوا و مطالب رسانه

ها دارای ضرورتی  سبب گسترۀ وسیع مخاطب این گروه از رسانه اخالق عمومی جامعه و دوم به

های ورزشی  است که نشان دهد رسانه این مبنا، دغدغۀ پژوهش حاضر آن بر شناختی است. جامعه

های رفتاری در  ای از الگوهای اخالق اجتماعی و ارزش پرمخاطب در ایران، چه تصویر، معنا و بازنمایی

منظور،  کنند. بدین دهند و کدام سنخ از کنش اجتماعی را برجسته، ترویج یا تقبیح می جامعه را ارائه می

، «خبر ورزشی»، «ایران ورزشی»سال از چهار نمونه روزنامۀ ورزشی باسابقه در ایران، شامل  حتوای یکم

بندی شده است.  یابی و تیپ ، با روش تحلیل محتوای کیفی بررسی، مضمون«پیروزی»و « ابرار ورزشی»

یم حساس واحد تحلیل محتوا در پژوهش، موضوع، و مالحظات نظری در آن مبتنی بر رویکرد مفاه

دهد چهار رسانۀ ورزشی مورد مطالعه، بازنمایی  های پژوهش نشان می یافته نظری هربرت بلومر است.

کنند. در میان شش مقولۀ اخالقی  معنا می ضداخالق-اخالق از دوگانه اخالق اجتماعی را در طیفی

سامدترین سنخ اخالق پرب« پراکنی شایعه -زنی اتهام»و « قانونمندی»شده، دو مقولۀ اخالقی  شناسایی

ترین سنخ  اهمیت عنوان کم به« خشونت کالمی و رفتاری»و « منش پهلوانی»اجتماعی است و دو مقولۀ 

 ها توصیف و بازنمایی شده است. از منظر این رسانه -در یک طیف مثبت و منفی  -اخالقی 

اسی اخالق، رسانۀ شن اخالق اجتماعی، بازنمایی، تحلیل محتوای کیفی، جامعههای کلیدی:  واژه

 ورزشی.
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 مقدمه و طرح مسئله
دهی به ابعاد  ها در شکل ها در بررسی مسائل جامعۀ مدرن ریشه در نقش پررنگ آن اهمیت رسانه

های جهان مدرن، توجه به دو مفهوم زمان و  مختلف جامعۀ مدرن دارد؛ چرا که یکی از خصلت

نامند  می 1«جدایی زمان از مکان»را  شود. این فرایند مکان و نسبت میان این دو تعریف می

 زیادی حد تا رسد، نظر نمی امروز جدایی زمان و مکان معنادار به (. اگر21: 1101محمدی،  )گل

(. به همین جهت، مطالعه و تحلیل بازنمایی 102: 1100گیدنز، ) است ارتباطی های رسانه برد نتیجۀ

ها و  شود، از جمله دغدغه ای مطرح می نههای رسا مسائل اجتماعی مهم که در محتوا و برنامه

آید. به همین سبب، تمرکز بر الگوهای  شمار می های جدی پژوهش اجتماعی معاصر به ضرورت

ترین اقسام  ، در بستر یکی از مهم2بازنمایی و انعکاس مسائل اجتماعی مهمی مانند اخالق اجتماعی

واند معیاری مهم در توصیف وضعیت ت می 1«های ورزشی رسانه»های جمعی امروز یعنی  رسانه

های ورزشی با توجه به سطح وسیع مخاطبان در  شمار آید. به عبارتی رسانه اجتماعی یک جامعه به

پذیرند، به چه شکلی مقولۀ  ها می های سنی مختلف که البته اثر زیادی از این رسانه اقشار و گروه

ی، پرخاشگری، ادب و متانت، احترام به های آن نظیر صداقت، جوانمرد اخالق اجتماعی و مؤلفه

: 1112کنند )الهامی،  دهند و توصیف می پراکنی و... را بازتاب می دیگران، تواضع و فروتنی، دروغ

در  0«شناسی اخالق جامعه»عنوان یکی از موضوعات محوری در حوزۀ  شناسی به (. این مسئله11

طور  جد محل بحث است. آن رسانه نیز بهای که در مطالعات  نسبت با رسانه مطرح است؛ دغدغه

به درک واضح و روشنی از یک فرهنگ، باید به چگونگی  رسیدنبرای  ،معتقد است 1لوهان که مک

-112: 1128توجه داشت )خاموشی، اخالقی  های ارزشعملکرد رسانه بر تضعیف یا تقویت 

 کنندۀ منعکس ای آیینه نندما ورزش هر جامعه (. از طرفی فیلسوفان اخالق نیز تأکید دارند111

شناسی  (. بر این مبنا است که مسئله1: 2881است )بوکسیل، آن جامعه  های بدیو  ها خوبی

های  پژوهش حاضر معطوف به اهمیت موضوع اخالق در کنش متقابل اجتماعی و نقش رسانه

ویژه  به دهندۀ مضامین و اصول اخالقی برای آحاد جامعه عنوان تفسیرگر و انعکاس ورزشی به

 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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ها و  توان در فعالیت گستردۀ این گروه از رسانه جنبۀ دوم از وجه اهمیت این موضوع را می

های ورزشی در جوامع مختلف بررسی  نیز شیوع چشمگیر استفادۀ اقشار مختلف مردم از رسانه

های ورزشی بیشتر با مطبوعات و نشریات  انه(. در ایران، رس121 :1101 پالمر، و )جکسونکرد 

رسد و  شوند. سابقۀ مطبوعات ورزشی در ایران به بیش از یک سده می ورزشی شناخته می

شمار آمده است )قدیمی،  ای به های رسانه ترین گونه همواره در ادوار مختلف در زمرۀ پرمخاطب

های  های کشور، پیوسته رسانه رسانه بندی های رتبه های اخیر نیز در گزارش (. طی دهه11: 1121

 (.1121اند )وزارت ارشاد،  ورزشی جزو پنج رسانۀ اول بوده

بودگی محتوای  های ورزشی، وجهی مهم از مسئله سوی رسانه این میزان مخاطب و اقبال به

ها را  ها است و ضرورت توجه به الگوهای بازنمایی معانی و مفاهیم توسط آن این رسانه

است  حالی دهد. این در ای مهم و بنیادین مانند اخالق اجتماعی نشان می حوزه خصوص در به

عنوان یکی از نهادهای اجتماعی جوامع جدید با طیفی متنوع از کارکردهای فردی،  که ورزش به

های سنتی و پیشامدرن آن  ( و متمایز از گونه210: 2880گروهی و اجتماعی )اسکینر و زاکس، 

ای برای افزایش  (، امروزه فرصت ویژه011: 2811شد )کارزو،  ری خالصه میکه صرفاً در جنگاو

بخشی و تأمین  آفرینی، هیجان های ورزشی ایجاد کرده است. ورزش با نشاط جذابیت رسانه

دهندۀ آن  های پوشش ( به رونق و اهمیت بیشتر جایگاه رسانه110: 1110اوقات فراغت )وست، 

ای دوسویه میان ورزش و رسانه وجود دارد که هریک به  طهمنجر شده است. به عبارتی، راب

 کند. طریقی به افزایش دامنۀ جذابیت و فراگیری دیگری کمک می

های مهم یادشده در نسبت میان فعالیت و  پژوهش حاضر از یک سو با توجه به جنبه

دلیل  بههای ورزشی با حیطۀ وسیع اخالق اجتماعی در جامعه، و از سوی دیگر  محتوای رسانه

های اجتماعی به آحاد جامعه در دوران مدرن  ها در انتقال فرهنگ و آموزه نقش ویژۀ رسانه

(، مسئلۀ محوری خود را مطالعه و توصیف الگوهای بازنمایی مضامین و 21: 1121زاده،  )مهدی

های ورزشی قرار داده است. برای نیل به این  اصول اخالق اجتماعی در محتوا و مطالب رسانه

های ایران  مقصود، تحلیل محتوای کیفی چهار رسانۀ باسابقۀ ورزشی ایران شامل روزنامه

های متعددی  گیرد و به پرسش ورزشی، خبر ورزشی، ابرار ورزشی و پیروزی مورد نظر قرار می

 شود، از جمله:  پاسخ داده می

 ه است؟ های ورزشی بازنمایی شد ای از موضوعات اخالق اجتماعی در رسانه چه دامنه

 اند؟  را برجسته کرده ها بیشتر بر کدام موضوعات اخالقی تمرکز دارند و آن این رسانه



 

 

 

 

 

 0011، تابستان 3، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   003 

  

 

های  ها و الگوهایی از محتوای رسانه در انعکاس و ترسیم صفات اخالق اجتماعی، چه سنخ

 شناسایی است؟  ورزشی قابل

اخالق اجتماعی در  یابی مفاهیم حوزۀ بندی و مضمون همچنین این تحقیق به شناسایی، مقوله

 پردازد. ( می1120تا تیرماه  1121سال )تیرماه  ها در طول یک متن و محتوای این رسانه

 پیشینۀ تجربی

ای،  های بازنمایی آن در تولیدات رسانه دربارۀ نسبت میان دو متغیر مهم اخالق اجتماعی و شیوه

رغم  های خارجی علی پژوهششماری در ایران انجام شده است. در این حوزه،  مطالعات انگشت

ای در جوامع مختلف،  توانند محل اتکا قرار گیرند؛ چرا که غالباً محتوا و پیام رسانه فراوانی نمی

شناختی آن جامعه دارد  ی، حقوقی و معرفتفرهنگ ی،اجتماع رساختا نسبتی معین با همواره

در حاشیۀ مباحثی دیگر به صورت فرعی و  های داخلی نیز صرفاً به (. پژوهش1: 1121)اربابی، 

ها اشاراتی دارند و بنابراین، مطالعات مستقل در این  بررسی مضامین اخالق اجتماعی در رسانه

طورکلی تحقیقات  دهد به حوزه بسیار اندک است. بررسی پیشینۀ تجربی این موضوع نشان می

 مشخص شده است. 1توان به سه دسته تقسیم کرد که در جدول  موجود را می

 شناسی پیشینۀ پژوهش در حوزۀ اخالق و رسانه . گونه1دول ج

 ردیف
عنوان 

 دسته/گروه
 رویکرد و نتایج نمونه تحقیقات

1 
حوزۀ اخالق و 

 رسانه

ببران، خانیکی و طاهریان 

منشور اخالق »( در 1120)

 «ها رسانهدر  ای حرفه

در  دهنده یکی از ابزارهای درونی یا خودنظام

 .است ای حرفهاخالق تدوین منشور  ها رسانه

( در 1121پور ) صفی

 ۀدر برنام یا اخالق رسانه»

 «نود

از  یکیدر  اخالقیاصول  یدنبال بررس به

نشان  و استای  رسانه یها برنامه نیتر پرمخاطب

مهم رسانه  ینود در مباحث اخالق ۀبرنام دهد یم

ی و... انسان تیثیح ی،خصوص میاحترام به حر مانند

 ندارد. یناسبعملکرد چندان م

( در 1122هرندی ) حسینی

اخالق ورزشی در رسانۀ »

 «ملی

 ،که در آندارد ای اسالمی و ارزشی  سخن از جامعه

 توجه قابلای  ای مؤثر و ورزش برنامه رسانه مجموعه

. این مطالعه به معیارهای جامعۀ اسالمی در این است

 حوزه توجه دارد.
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 پژوهش در حوزۀ اخالق و رسانه شناسی پیشینۀ . گونه1دول ادامه ج

 ردیف
عنوان 

 دسته/گروه
 رویکرد و نتایج نمونه تحقیقات

  

اخالق »( در 1122یزدانیان )

 «و رسانه

در  یرسان حاکم بر اطالع یاخالق یهنجارها

 بررسی شده است. اسالم دگاهیاز د یجمع یها رسانه

( در 1100خانیکی )

چارچوبی برای پژوهش »

 «در اخالق رسانه

ابعاد و  ،با تفکیک دو مفهوم اخالقیات و اخالق

توصیف  را اخالق در رسانه ۀکاربرد مقول های زمینه

 کند. می

2 

 حوزۀ

های  بایسته

ای  اخالق حرفه

 برای رسانه

( در 1121اربابی )

تلویزیون و اخالق »

 «ای رسانه

توجه ملی  ۀرسان ویژه بهجایگاه اخالق در رسانه به 

ای  ربارۀ معیارهای اخالق حرفهورزد و به بحث د می

 پردازد. می

( در 1128حضرتی )

 تیرعا زانیم یبررس»

 یا اصول اخالق حرفه

 «28 ۀدر برنام یا رسانه

ارزشی درمورد  سؤالنوعی  که اخالقی با طرح سؤال

 ای در فعالیت رسانه و اعمال مناسباخالقی اصول 

 پردازد. ، به تحلیل محتوای برنامۀ نود میاست

( 1101اکبری و روحانی )

محور در  اخالق فضیلت»در 

 «رسانه

و نظریات  رویکردهابه اخالق دستوری،  ۀدر حیط

چه عملی خوب و چه  اینکهدر پاسخ به  پردازد می

 .عملی بد است

1 

 حوزۀ

فلسفۀ اخالق، 

 رسانه و ورزش

( در 1101ندایی و علوی )

اخالق در ورزش با »

 «رویکرد بازی منصفانه

احترام به قوانین، ی اخالقی در ورزش مانند معیارها

گذشت،  و نیز حریفان، داوران و تماشاگران

 کند. را بررسی می و... جوانمردی

اخالق، »( در 1108کاشف )

های المپیک و مقایسه  بازی

آن با ورزش در ایران 

 «باستان

دادن پیشینۀ اخالقی در ورزش و  با هدف نشان

دو سبک ورزش در داری فرهنگ پهلوانی،  ریشه

 کند. ایران و یونان را با یکدیگر مقایسه می

های حوزۀ اخالق و رسانه مربوط به دستۀ اول  بندی کلی، بیشترین فراوانی پژوهش در جمع

ها که بر عملکرد سازمان رسانه و اصحاب رسانه برمبنای اصول اخالقی  و دوم است؛ یعنی آن

پراکنی، شهامت در بیان حقیقت، پرهیز از  ز از دروغاند، موضوعاتی مانند: پرهی تمرکز کرده

نزدن  گری با ارکان قدرت و ثروت، دامن زنی و تشویش افکار عمومی، پرهیز از تبانی و البی اتهام
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هایی که بر  به اختالفات، توجه به اصالت منبع خبری و... . پس از آن، دستۀ سوم، یعنی آن

 گیرد. د، قرار میتعریف و تبیین اصول اخالقی تأکید دارن

های حوزۀ اخالق و رسانه را  دهد هر سه گروه یادشده  که عمدۀ پژوهش این نتیجه نشان می

های حاضر تفاوت دارند و همین امر نشانگر خأل  شوند، با چارچوب و اهداف پژوهش شامل می

 چنین موضوعاتی است.

 مالحظات نظری و مفهومی

های متأخر هال،  توان از افالطون و ارسطو تا نظریه تاریخچۀ مطالعه در باب بازنمایی را می

 ها رسانه بنیادی و اساسی بازنمایی، کارکرد گلدمن و لوکاچ بررسی کرد. در تعریف عمده از

 عنصری بازنمایی اساس، براین مخاطبان. برای خارج جهان های واقعیت بازنمایی از است عبارت

نیز  نظریات اخالقی (.200: 2881ون و هیل، است )واتس واقعیت از تعریف ارائۀ در محوری

رد بتوان مشکالت اخالقی را حل ک ها با آن که هستند هایی روشاصول و  طورکلی مشتمل بر به

(. با توجه به راهبرد کیفی در پژوهش حاضر، آنچه در اینجا محوریت 01: 1102)پینکافس، 

های  تماعی در محتوای رسانهیابی مفاهیم اخالقی اج بندی و مضمون دارد، توصیف، مقوله

، فرایند پژوهش را در راستای 1ورزشی است؛ بنابراین، این پژوهش با استفاده از الگوی استنتاجی

(. به همین سبب، جایگاه 001: 2881درک معانی زمینۀ مورد مطالعه تنظیم کرده است )مالترود، 

است که  2«ساس نظریمفاهیم ح»و نقش ادبیات نظری در پژوهش حاضر متأثر از رویکرد 

مطرح کرد. بلومر ایدۀ مفاهیم حساس را در مقابل مفاهیم قطعی ارائه  1نخستین بار هربرت بلومر

کرد و توضیح داد یک مفهوم حساس به کاربر، درکی عمومی از ارجاع و راهنمایی در 

ظری (. به عبارتی مفاهیم حساس ن111: 1102دهد )محمدپور،  شدن به شواهد تجربی می نزدیک

وجو کرد و درنتیجه آسیب  کنند که چه چیزی را در چه جایی باید جست فقط پیشنهاد می

مفاهیم حساس را آن دسته از  0(. چارمز181: 1108زنند )ریتزر،  کمتری به جهان واقعی می

؛ 212: 1128سازد )محمدپور،  داند که مسئلۀ کلی تحقیق را روشن می ای می زمینه های پس ایده

دهد.  این مبنا، دو مفهوم حساس نظری محوریت پژوهش را تشکیل می (. بر1128بلیکی، 

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Induction model 
2. Theorical sensetive concepts 

3. Herbert Blumer 
4. Kathy Charmaz 



 

 

 

 

 

 030شناختی الگوهای بازنمایی اخالق اجتماعی در  ...   مطالعه جامعه

 

 

است. در پژوهش حاضر، نظریات متأخر حوزۀ مطالعات فرهنگی که  1«بازنمایی»نخستین مفهوم 

آید، مبنای نظری مفهوم بازنمایی است  شمار می معیار و ابزاری مهم در بررسی مسائل فرهنگی به

 2هال نظریات استوارت دار وام شدت به بازنمایی ر این رویکرد، مفهوم(. د122: 1122)کاظمی، 

آورد  شمار می است. او بازنمایی را ابزاری برای بیان چگونگی ارتباط میان معنا، زبان و فرهنگ به

و  0«های تعمدی نظریه»، 1«های بازتابی نظریه»های متفاوت از بازنمایی را در سه دستۀ  و برداشت

گرایان معتقدند  (. هال و دیگر برساخت20-1: 1221کند )هال،  ارائه می 1«یرساختیهای ز نظریه»

(. در 12: 2881)رجک، « آورند دهند، بلکه آن را به رمز درمی ها واقعیت را بازتاب نمی رسانه»

ها استخراج  شود، تا معانی آن این رویکرد، بازنمایی به بررسی دقیق شماری از آثار اطالق می

هایی از جامعه است  شده در اثر، بازتاب جنبه این طریق نشان داده شود که عناصر ارائه شود و از

(. بر این مبنا، مفهوم بازنمایی پژوهش حاضر مبتنی بر نگاه 20: 2881)الکساندر، 

گرایانه است و در میان انواع تعاریف جزئی این رویکرد، منظر استوارت هال را واجد  برساخت

 است.  1«اخالق اجتماعی»اند. مفهوم حساس دوم د جامعیت الزم می

عنوان یکی از شعبات  ( که به1122: 1111ها است )دهخدا،  در لغت به معنای خوی اخالق

دانان و علمای دینی، همواره مورد  شناسان، سیاستمداران، حقوق مشترک میان فالسفه، جامعه

امر اخالقی برخالف است که  آن ، بحث متمرکز بر1«اخالق شناسی جامعه» بحث بوده است. در

قرار در ارتباط  بهنجار و نابهنجار با خوب و بد و ،که با صدق و کذب همراه است امر معرفتی

دادن امر واقعی اخالق در جامعه و نسبت  نشان در پی ختی به اخالقشنا جامعهرویکرد  .گیرد می

ها و قواعد  ای از آیین جموعه. در این رویکرد، اخالق در مجامعه و اخالق است میان فرهنگ،

ای برای شخص خاطی  کننده شود و تخطی از آن معموالً نتایج ناراحت رفتاری به ما عرضه می

رو  شناسی اخالق با دو جنبه روبه طورکلی در جامعه (. به11: 1118همراه دارد )دورکیم،  به

 میپارادا کنند و در مقابل، میرا رد  یاخالق قتیمفهوم حق که 0ها وبری میپاراداهستیم: نخست، 

(. 01: 2881پذیرند و بر عمل اخالقی/غیراخالقی تأکید دارند )ابند،  قویاً میآن را  ها که دورکیمی

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
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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 شناختی جامعه یۀکه نظراین است شده  رفتهیپذحوزه  نظران این در کل، آنچه میان صاحب

 اندیشۀ سنت در سو، دیگر (. از121: 1228است )اندرسن،  1«یفیاخالق توص» متمرکز بر

. است گرفته صورت مفصلی های بحث اجتماعی، اخالق باب در نیز مسلمان متفکران اجتماعی

 (.18: 1120 فارابی،) داند می انسان اجتماعی زیست علت را 2اخالقی سعادت به رسیدن فارابی

 نه ات راتفکیک اجتماع عنوان دال مرکزی اندیشۀ اجتماعی او مطرح است و مالک همین مبنا به

 همکاری و حقیقی سعادت شناخت بلکه جوامع، صنعتی یا اقتصاد وضعیت تاریخی، مراحل

: 1102 فارابی،) داند می «اخالقی هدف باالترین» عنوان به سعادت، به یابی دست برای جامعه افراد

کردن با اشخاص و  یزندگ که واجد اصول و معیارهایی برای در این سنت، دانشی را(. 181

(. 10: 1111بابویه،  )ابن نامند می« یدانش اخالق اجتماع»در جامعه باشد، یات مختلف روح

ای مستقیم با مفهوم معاشرت دارد و  موضوع اخالق اجتماعی در سنت اندیشۀ اسالمی، رابطه

(. محوریت این 11: 1121مسکویه،  شود )ابن معیارهای اخالق اجتماعی ناظر به آن تعریف می

: 1121؛ واعظی، 12: 1118شناسی اسالمی استوار است )طباطبایی،  اصل انساننظریات نیز بر 

 عالم به صعود ریسمان مثابۀ به انسان روح (. اخالق در این مکتب فکری، بستر حقیقت18

شناسی و تفکر  (. مالحظات نظری میان سنت جامعه11: 1101آملی،  است )جوادی ملکوت

شناختی، دارای  شناختی و انسان شناختی، معرفت ی هستیها رغم تفاوت اجتماعی در اسالم، علی

یک قدر مشترک است؛ اینکه هردو رویکرد، اخالق اجتماعی را بخشی از فرهنگ عمومی جامعه 

آورند؛  شمار می را مشتمل بر موازینی برای معاشرت و تعامل اجتماعی میان افراد جامعه به و آن

وم اخالق اجتماعی، ملهم از این وجه اشتراک بنابراین رویکرد نظری پژوهش حاضر به مفه

 نظری است.

 شناسی پژوهش روش

ها و اهداف این پژوهش که ارائۀ توصیف روشمند از نوع  شناسی، پرسش با توجه به ابعاد مسئله

های مکتوب  انعکاس و الگوهای بازنمایی مفاهیم اخالق اجتماعی در متن و محتوای رسانه

حتوای کیفی که تکنیکی پژوهشی برای استنباط تکرارپذیر و ورزشی است، از روش تحلیل م

ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ  
1. Descriptive Ethics 

و « رساله مله»ویژه  است. این مفهوم در آثار مختلف فارابی به« سعاده القصوی»این مفهوم  . تعبیر اصلی فارابی از 2

 گیرد. تشریح شده است و مبنای تعیین ساختار و آداب اجتماعی قرار می« احصاء العلوم»
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(. در این روش، 21: 1121ها در بستر متن است، استفاده شده است )کریپندورف،  معتبر از داده

(. اصوالً در 1210: 2881باشد )شانون و هشیه،  الکترونیکی یا کتبی شفاهی، است ها ممکن داده

: 1102ا باید خود سرنوشت تحقیق را رقم بزند )ساروخانی، ه این روش، پژوهشگر در انبوه داده

 ارتباطی زمینۀ در متون شدۀ کنترل تجربی تحلیل (. در اصل، تحلیل محتوای کیفی، رویکرد208

 ( و هرگونه2: 2888آید )مایرینگ،  شمار می سازی به کمی هرگونه بدون گام به گام با الگویی ها آن

توجه محتوا است )پاتون،  قابل حجم از معنابخشی و استنباط رایب تالش در ها داده کیفی تقلیل

 تفکیک است. اساس، سه رویکرد و تکنیک اصلی قابل براین (.011: 2882

 . مقایسۀ سه رویکرد در تحلیل محتوای کیفی2 جدول

 ها منبع کدها یا کلیدواژه زمان تعریف کدها شروع مطالعه تکنیک تحلیل محتوا

 شود ها گرفته می کدها از داده ها هنگام تحلیل داده مشاهده ولتحلیل محتوای متدا

 نظریه دار جهت تحلیل محتوای
پیش از یا هنگام تحلیل 

 ها داده
 ها ها یا دیگر پژوهش تئوری

 ها کلیدواژه تحلیل محتوای تجمعی
تحلیل  هنگام یا از پیش

 ها داده
 عالیق محققان یا مرور ادبیات

 1210: 2881منبع: شانون و هشیه، 

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، 

(. 1-1: 2882گامی ژنگ و ویلدموث صورت گرفته است )ژنگ و ویلدموث،  طی الگوی هشت

شماره از چهار روزنامۀ خبر ورزشی، ایران ورزشی، ابرار  101وهش شامل پژ جامعۀ آماری

در قالب یادداشت، مصاحبه، گزارش  1120تا تیرماه  1121ورزشی و پیروزی است که از تیرماه 

در تحلیل  واحد تحلیلاند. از انواع  و خبر برتر به مضامین مرتبط با اخالق اجتماعی پرداخته

یعنی اظهاری واحد  -، در این پژوهش، موضوع (101-102: 1111)هولستی، محتوای کیفی 

و از جامعیت در بررسی محتوای  مفیدترین واحد تحلیل استانتخاب شده که  - چیزی ۀدربار

 های تولید متن برخوردار است. ها در همۀ قالب رسانه

 های پژوهش یافته

ش، مضامین مرتبط با حوزۀ های اصلی و مفاهیم حساس نظری پژوه شناسی، پرسش بر مسئله بنا

های ورزشی در پنج قالب تحلیلی شامل سرمقاله،  اخالق اجتماعی از خالل مطالب رسانه
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بندی شده  گزارش، یادداشت، مصاحبه و تیتر یک استخراج شده و در شش مقولۀ کالن دسته

 دلیل پایبندی این پژوهش به رویکرد مفاهیم حساس نظری بلومر، برای بررسی و است. به

های اصلی  شناسایی مضامینی از مفهوم اخالق اجتماعی که در راستای پاسخگویی به پرسش

رذیلت -ضداخالق یا فضیلت-گیرند، باید مفاهیم را در یک طیف دوگانۀ اخالق پژوهش قرار می

درنظر گرفت. به عبارتی، براساس مالحظات و تعاریف نظری پژوهش حاضر، هم در رویکرد 

ها در قطب مثبت طیف،  در سنت دانش اجتماعی اسالم، بخشی از این دادهشناختی و هم  جامعه

یعنی بازنمایی فضایل اخالقی و هنجارهای اجتماعی مثبت قرار دارد و بخش دیگر در قطب 

 گیرد. منفی طیف و انعکاسی از رذایل اخالقی و اخالق اجتماعی مذموم و منفی قرار می

 های ورزشی شده در رسانه نماییهای اخالق اجتماعی باز . مقوله9جدول 

 محتوا )به درصد( کل در نسبت مقوله ردیف

 10 تخریب و افترا دروغ، 1

 12 گرایی قانون و گری ای حرفه 2

 10 مدیریتی شایستگی 1

 12 احترام 0

 2 منشی بزرگ و جوانمردی 1

 0 نیکو معاشرت و خلق حسن 1

های ورزشی  شده از متن رسانه جبراساس این الگوی نظری است که مضامین استخرا

صورت  ها، به شده از محتوای این رسانه اند و مصادیق مستند ارائه یابی شده بندی و مقوله دسته

 مستقیم شاهد و دال بر این رابطۀ مفهومی و نظری است.

 . دروغ، افترا و تخریب1

مقولۀ اخالقی مذموم های مورد بررسی از چهار رسانۀ ورزشی، مصادیق متعددی بر  در متن نمونه

های به این  دروغ، افترا و تخریب داللت دارند و با توجه به حجم بازنمایی و پرداختن رسانه

 را در رتبۀ نخست قرار داد. توان آن مضمون در نسبت با سایر مضامین اخالقی، می

ها و  ها به اعتبار شیوه ها، تمامی مقوله آوری و تجزیه و تحلیل یافته در کل فرایند جمع

اساس، ذیل  اند. براین بندی شده ها ذکر شده است، دسته الگوهای بیانی مختلفی که در متن رسانه

 نشر افکنی، زنی و اختالف توان سه زیرمقولۀ اصلی شامل تهمت مقولۀ دروغ، افترا و تخریب می
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صراحت در  بندی کرد که به پراکنی و جوسازی تفکیک و دسته تخریب، و شایعه و اکاذیب

ها تعریف، تشریح و بازنمایی شده است. به  صادیق و مستندات صریح در متن این رسانهم

های  ها، پایبندی کامل به الفاظ و واژه های مفهومی و سنجش معنای آن بندی عبارتی، در این دسته

گونه برساخت مفهومی خارج از چارچوب متن  ها وجود داشته و هیچ شده در متن رسانه بیان

 ه است.صورت نگرفت

 های دروغ، افترا و تخریب . زیرمقوله4جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 18 افکنی زنی و اختالف تهمت 1

 20 نشر اکاذیب و تخریب 2

 22 پراکنی و جوسازی شایعه 1

تخریب، بیشترین حجم محتوا مربوط  و افترا شده ذیل دروغ، از میان سه زیرمقولۀ شناسایی

 دادن یک امر معنای نسبت را به ها آن افکنی است که رسانه زنی و اختالف به مضمون تهمت

اند. دومین زیرمقوله نشر اکاذیب و تخریب است که  غیرواقعی یا کذب به دیگری ارائه کرده

ها، رخدادها و اقدامات  پراکنی و عرضۀ مجعوالت دربارۀ افراد، چهره واجد مضامینی مانند دروغ

معنای  پراکنی و جوسازی است که به ها شایعه شده از متن رسانه شناسایی است. سومین زیرمقولۀ

ها به آن، در رتبۀ  وجودآوردن فضایی منفی علیه دیگران است و از نظر میزان پرداختن رسانه به

آوری شده است که  آخر قرار دارد. مصادیق و مستندات مختلفی در متن این چهار رسانه جمع

ها از منظر این  القی مذموم فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آندال بر سه زیرمقولۀ اخ

 ها هستند: رسانه

ها به جاسوسی و  یک مربی، یک آنالیزور و یک همکار کادر فنی از سوی استقاللی»

و  زدند تهمت میاند. البته برخی هواداران استقالل ابتدا به برانکو  فروشی متهم شده اطالعات

، فروشد اطالعات استقالل را میمامیچ را گرفته است. به نظر شما کسی که گفتند او دست  می

برای همکاری با تیم ملی صالحیت دارد؟ کمی تفکر برای رسیدن به پاسخ این سؤال، به برخی 

 داده خط سکوها به نویی قلعه علیه»(، 111118ورزشی،  )خبر« دهد ابهامات هم جواب می

 انگحرف ما این است چرا وقتی مدیرعامل یک باشگاه به ما »(، 1188)ابرار ورزشی، « بودند

دوپینگ زد، کسی او را احضار نکرد. اگر حرف او درست بود که باید نفت مسجدسلیمان 
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اش را  حرف زد، چرا کسی یقه بدون مستنداتشد. اگر هم حرفش درست نبود و  محکوم می

ایستادیم  فشارهاکردیم... جلوی روزهای سختی را سپری »(، 111810)ایران ورزشی، « نگرفت

)خبر « توانستند چنین روزی را ببینند به جان خریدیم کسانی که نمی های ها و توهین تهمتو 

 اتهاماتوقتی مدیر یک باشگاه تمامی عوامل و ارکان فوتبال کشور را با »(، 111128ورزشی، 

اورها و افکار نادرست به سکو تا نتایج تیم خودش را توجیه کند، این ب سازد میرو  همختلف روب

خواهد کوتاه  که به او وارد شده نمی اتهامیبنگر بابت »(، 2882)پیروزی، « شود میهم منتقل 

ای عجیب و با این اتهام مجبور به خداحافظی نشود.  بیاید تا در روزهای پایان فوتبالش با خاطره

 پس»(، 10811)ایران ورزشی،  «کننده باشد چیزی شبیه عذرخواهی رسمی شاید برای او دلگرم

 را علیه مسمومی جو ،عجیب های شیطنت با ها رسانه برخی کرد، ترک محل را خلیلی اینکه از

 دایی علی با مذاکره و توافق خلیلی از که کردند ادعا و آوردند وجود به قرمزها سابق گل آقای

 (.1111)ابرار ورزشی، « است داده خبر قطبی افشین و

ها که به توصیف و انعکاس  های متعدد و مستندات مکرر در متن این رسانه براساس داده

های  اند، درمجموع مدل بازنمایی رسانه مضامینی مختلف از مقولۀ دروغ، افترا و تخریب پرداخته

عنوان رذیلت  پراکنی دانست که آن را به زنی و شایعه توان متمرکز بر مضمون اتهام ورزشی را می

 اند. برجسته کردهاخالقی توصیف و 

 
 پراکنی زنی و شایعه . بازنمایی رذایل اخالق اجتماعی: اتهام1شکل 
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 گرایی گری و قانون ای . حرفه2

های مورد بررسی،  های اخالق اجتماعی در متن رسانه براساس حجم مطالب مربوط به مؤلفه

ارچوب مالحظات گرایی اختصاص دارد. براساس چ گری و قانون ای جایگاه دوم به مقولۀ حرفه

عنوان خلق مثبت  گرایی به گری و قانون ای و تعاریف نظری در این پژوهش، مقولۀ حرفه

اجتماعی در چهار رسانۀ ورزشی مربوطه معنا شده و در رتبۀ اول فضایل اخالقی منعکس شده 

 پایبندیها با چهار زیرمقولۀ  های مختلف در این رسانه ها و بیان است. این مقوله به اعتبار واژه

گرایی و اعتقاد به  قواعد، انسجام، هماهنگی و کار جمعی، تالش و پشتکار، و نظم و اصول به

 شود. موازین توصیف و منعکس تعریف می

 گرایی گری و قانون ای های حرفه . زیرمقوله1جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 08 پایبندی به اصول و قواعد 1

 11 ار جمعیانسجام، هماهنگی و ک 2

 11 تالش و پشتکار 1

 18 گرایی و اعتقاد به موازین نظم 0

 

معنای نوع عملکرد عامالن و  های ورزشی به زیرمقولۀ پایبندی به اصول و قواعد در رسانه

کنشگران ورزشی در نسبت با اصول، قواعد و عرف تعامل اجتماعی توصیف شده است. 

عنوان دومین زیرمقوله، با عنوان  ماهنگی و کار جمعی بهبراساس میزان و حجم محتوا، انسجام، ه

های  افزایی و همکاری کنشگران ورزشی با یکدیگر توسط رسانه توجه ویژه به هماهنگی، هم

عنوان سومین زیرمقوله بر عنصر روحی و رفتاری  ورزشی تفسیر شده است. تالش و پشتکار به

ی و اعتقاد به موازین نیز التزام به قواعد رفتار گرای عزم تأکید دارد و منظور از زیرمقولۀ نظم

آوری  ای در حوزه ورزش است. مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار رسانه جمع حرفه

ها از منظر  شده که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آن

 ها هستند: این رسانه

 به رسیدن برای. رسید خواهیم سهمیه و سکو کسب به عالی به توسعۀ ،وفاق و انسجام با»

بازی خوشحالم از »(، 1188)ابرار ورزشی، « باشد داشته وجود همکاری و تعاملباید  قله

 المللی بازی بینرو داریم، رسیدن به یک  گذاشتیم. هدفی که ما پیش که امروز پشت سر تمرینی
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را انجام داد و  یخوب و متعادل یباز رانیفوتبال ا یمل میت»(، 111001)خبر ورزشی، « هست...

در اروپا هم سیاسیون در فوتبال هستند »(، 1111)ابرار ورزشی، « خواهد بود نیبهتر از ا ندهیآ در

طور  فوتبالی است. همانهای بادانش  بعد از مشورت با آدمها  گیرند، اما تصمیم آن و تصمیم می

شود و کار را به پزشک  کار نمی برای بهبودی بازیکن خود دست به ، مربیای فوتبال حرفهکه در 

ستاره چیزی در  بازیم که جز چند تک ای می وقتی به ترکیه»(، 112111)خبر ورزشی، « سپارد می

تا کجا ادامه خواهد یافت؟ ای کاش خواهی  کژاندیشی و تمامیت تکواندو ندارد، این برهوت و

 جامعۀ احترام به قطعاً رخ دهد، اتفاق این اگر»(، 11000 )ایران ورزشی،« فریادرسی باشد

ضربه در فصل جاری هرچه به این تیم »(، 1188)ابرار ورزشی، « دهم می استعفا شنا فرهیختۀ

« اش را جشن بگیرد قهرمانی خواهد دبل ای که امسال می . جوانهزدند، زخم نشد، جوانه شد

از  تر بزرگ مقابل کسی دهد نمی اجازه وقت استقالل هیچ بزرگ مکتب»(، 1181)پیروزی، 

 مقابل بازیکن یا هوادار مقابل قراردادن بازیکن استقالل، مکتب در. بگیرد قرار خودش

ارکان  محوری عدالتاسنادی برای اثبات »(، 1111)ابرار ورزشی، « ندارد ترش جایی بزرگ

ی غلط و خالف واقع منجر ها قضایی فدراسیون فوتبال است، اما متأسفانه گاهی اوقات گزارش

کنم تا تسلیم قانون  من باید خودم را»(، 100101)خبر ورزشی، « شود به صدور آرای عجیب می

 ما»(، 10811)ایران ورزشی، « قانون تصمیم بگیرد  دربارۀ آینده و اتفاقات تلخ آن چند روز،

 آرامش که کند وط میسق تیمی گفتم بازیکنان به رختکن در. دست بدهیم از را آرامشمان نباید

 (.1821)ابرار ورزشی، « بزند هم به را خودش درونی

های ورزشی نشان  گرایی در متن رسانه گری و قانون ای های مقولۀ حرفه بندی داده جمع

ها بیشتر بر مضمون قانونمندی تمرکز شده و براساس الگوی  دهد در مدل بازنمایی این رسانه می

عنوان فضیلت اخالقی توصیف و  ر پژوهش حاضر، این مقوله بهنظری مفهوم اخالق اجتماعی د

 برجسته شده است.
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 ای . بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی: قانونمندی و پایبندی به قواعد حرفه2شکل 

 . شایستگی مدیریتی9

های مورد بررسی، رتبۀ سوم به مقولۀ  از حجم کل محتوای مربوط به اخالق اجتماعی در رسانه

مدیریتی اختصاص دارد. این مقوله به مضامینی در اخالق، رفتار و عملکرد  شایستگی

شود که براساس چارچوب مالحظات نظری  اندرکاران و مدیران ورزشی مربوط می دست

پژوهش حاضر در مفهوم اخالق اجتماعی، این مقوله عمدتاً بر جنبۀ منفی آن یعنی نداشتن 

قولۀ اخالقی با شناسایی سه زیرمقوله شامل شفافیت شایستگی داللت دارد. توصیف دقیق این م

ها صورت  مالی، سالمت سیاسی، و صالحیت و دانش به اعتبار نظام بیانی و محتوای رسانه

 گرفته است.
 های مربوط به مقولۀ شایستگی مدیریتی . زیرمقوله1جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 01 صالحیت و دانش 1

 08 سالمت سیاسی 2

 11 شفافیت مالی 1

دانش است که به  و ها به آن، صالحیت نخستین زیرمقوله براساس حجم پرداخت رسانه

اندرکاران ورزشی توجه دارد و بر جنبۀ نداشتن  سطح رفتار علمی و تدبیر مدیران و دست

وله، عنوان دومین زیرمق ورزد. سالمت سیاسی به ها در رفتار تأکید می صالحیت و نبود این ویژگی
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گرایی، و دسترسی به اطالعات  خواری، زدوبند، باندبازی و گروه به مضامینی مانند رانت، ویژه

ها اشاره  های مهم صالحیت یا نداشتن صالحیت مدیریتی در متن رسانه مثابۀ یکی جنبه خاص به

ی، های مدیریت منابع مال دارد. سومین زیرمقوله یعنی شفافیت مالی بر مفاسد اقتصادی، شیوه

اتالف هزینه و مضامینی از این دست تمرکز دارد. مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار 

آوری شده است که دال بر سه زیرمقولۀ اخالقی مذموم فوق و نوع بازنمایی و  رسانه جمع

 ها هستند: ها از منظر این رسانه انعکاس معنایی آن

، اما عجیب اینکه او بعد از او را گرفته ها یقۀ ستهکارگیری بازنش منع بهقانون این بار البته »

)ایران ورزشی، « تصویب بندهای جدید این قانون، از سرپرستی باشگاه به مدیرعاملی رسید...

شما بستانی  بدهآقای نعمتی اینجا مجلس نیست. کمتر کسی هست که نداند با چه »(، 01221

 شان دغدغه ترین بزرگ االن باید»(، 2182، )پیروزی« عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شدید به

 گاهی اظهارنظرها .نکنند فکر دیگری چیز به و باشد انتقاالت و نقل قدرتمند در تیمی بستن

هر جا که ردپایی از ورزش »(، 1111)ابرار ورزشی، « شود تمام می باشگاه ضرر به یکدیگر علیه

رو شد، اما  که در آنجا وجود دارد روبه نیمشکالت فراوابانوان وجود دارد باید ورود کرد و با 

(، 01121)ایران ورزشی، « خوبی انجام شود ظاهرسازیشود که  انتخاب پرچمدار سبب می

و  خاطر کسب شهرت از نردبان فوتبال باال نروید بهم این است که یخواهشی که از شما دار»

هستند.  دی دروغگو و مافیاییافرااین آقایان »(، 128280)پیروزی، « به این فوتبال کمک کنید

معلوم نیست از کجا به فوتبال  مشت آدم که ها را درک کرد. یک شود این آدم اصالً نمی

 بهکه  شوند می ها باشگاه مدیرعامل افرادی حاضر حال در»، (01111)ایران ورزشی، « اند آمده

هرگز این نگاه را  اش مدیران سنتیورزش ایران و »(، 1111)ابرار ورزشی، « هستند وصل باال

خود  مایۀ زده و بی نگاه سنتها که با  دانند. آن معنای پایان دنیا می پذیرند و شکست را به نمی

های  یکی از مربیان لیگ حرف»(، 01111)ایران ورزشی، « شناسند هرگز مسیر موفقیت را نمی

روز بدتر  روزبه، بریم سر می از نظر سواد فوتبالی زیر خط فقر بهگفت  زد و می جالبی می

(. 1282 )پیروزی،« گوید کنیم قطعاً دروغ می گوید پیشرفت می شویم و هر کسی هم می می

های ورزشی،  دهد در مدل بازنمایی رسانه ها در مقولۀ شایستگی مدیریتی نشان می بندی داده جمع

ظری بیشتر بر جنبۀ منفی این مفهوم یعنی نداشتن شایستگی تأکید شده و براساس الگوی ن
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عنوان یک  ها به تقوایی مستخرج از این داده کفایتی و بی مفاهیم در این پژوهش، مضمون بی

 رذیلت اخالقی توصیف و منعکس شده است.

 
 تقوایی کفایتی و بی . بازنمایی از رذایل اخالق اجتماعی: بی9شکل 

 . احترام4

ورد بررسی، رتبۀ چهارم به های م بر حجم مطالب مربوط به حوزۀ اخالق اجتماعی در رسانه بنا

های  گیری این مفهوم از متن رسانه ای که در شکل مقولۀ احترام اختصاص دارد. چهار زیرمقوله

ورزشی استخراج و شناسایی شده شامل احترام به مردم، احترام به مربی، احترام به ورزشکار و 

ر پژوهش حاضر دوستی است که براساس چارچوب مفاهیم حساس نظری د داری و نوع مردم

 عنوان فضیلت اخالقی توصیف و بازنمایی شده است. به

 های احترام . زیرمقوله7جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 08 احترام به مردم 1

 18 دوستی داری و نوع مردم 2

 21 احترام به مربی 1

 1 احترام به ورزشکار 0

نهادن به نظر  ه واجد مضامینی مانند ارجنخستین زیرمقوله، مفهوم احترام به مردم است ک

مردم، تشکر از همراهی، حمایت و هواداری مردم، توجه به شعور مخاطب، رعایت ادب و 
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شود. دومین  ها دیده می نزاکت، و رفتار متواضعانۀ ورزشکاران با مردم در محتوای این رسانه

دوستی است و با مضامینی نظیر  داری و نوع ها مردم زیرمقوله براساس حجم و میزان توجه رسانه

دغدغۀ زندگی مردم، تالش برای خوشحالی مردم، کمک به محرومان و نیازمندان، توجه ویژه به 

توان، و مشارکت در امور خیر بیان شده است. سومین زیرمقوله احترام به  پذیر و کم اقشار آسیب

بی، استفاده از ادبیات محترمانه و ای مانند پذیرش نظر مر ها با معانی مربی است و در این رسانه

متواضعانه در برابر مربی، مشورت با او و به نیکی یادکردن از مربی منعکس شده است. درنهایت 

شدن برای نظر  زیرمقولۀ چهارم احترام به ورزشکار است و با مضامینی مانند ارزش قائل

مصادیق و مستندات مختلفی  ها تأکید دارد. ورزشکار و حفظ حرمت و جایگاه او در این رسانه

آوری شده است که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع  از متن این چهار رسانه جمع

 ها است: ها از منظر این رسانه بازنمایی و انعکاس معنایی آن

 سویی از. هاست آن برای موفقیت این. کنم می تماشاگران تشکر تک تک از خودم نوبۀ به من»

)ابرار ورزشی، « دارد وجود تیم اعضای همه بین خوبی تعامل کنم اشاره این نکتۀ مهم به باید

وادث طبیعی استان و هواداران نساجی در ح مردمهایی که  خاطر رنج بازیکنان ما به»(، 1108

« دخواهند از این راه مردم را خوشحال کنن میهستند و  ها آنکردن  دنبال خوشحال به ،اند کشیده

، چون داشت در باید مدیون من باشدایشان را من به فوتبال ایران آوردم و »(، 1222، )پیروزی

 تشکر واقعاً مجیدی فرهاد و آقای منزوی از من»(، 00200)ایران ورزشی، « کرد خانه استراحت می

 طور همین زمان و وقت ها خارجی فقط برای خطیر آقای اما. گذاشتند را احترام نهایتکه  کنم می

 آقافراز پیش هروقت خوشبختانه»(، 1111)ابرار ورزشی، « نه ها داخلی برای و است ام قائلاحتر

« کنم کار ایشان نظر زیر دیگر بار که است افتخارم باعث و داشتم کارایی را بیشترین کردم کار

رفتن این مربی خیلی بد بود، هیچ کس هم او را بدرقه نکرد. به نظرم »(، 01821)خبر ورزشی، 

)ایران ورزشی، « کننده است گذاشتیم که نگذاشتیم. این ناراحت بود که باید به او می احترامی مهم

ثبات  و امنیت در و آرامش و آسایش در مردمو  باشد بهتر سال ادامۀ امیدوارم»(، 21011

های  پیش از رفتنمان به جام ملت»(، 1821)ابرار ورزشی، « بگذرانند را سال روزهای باقی اقتصادی

و آرزوی موفقیت هم برایمان نکردند. به جز چند پیشکسوت،  مان نیامد به بدرقهکس  آسیا هیچ

(. درمجموع 21011)ایران ورزشی، « قائل نشدند احترامی برای تیم ماکدام از بزرگان فوتبال  هیچ

ها بر  نهای مورد بررسی نشان از تأکید فراوان آ های مربوط به مقولۀ احترام در محتوای رسانه داده
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مضمون قدرشناسی و قدردانی دارد که در چارچوب تعریف نظری مفهوم اخالق اجتماعی در 

 آید. شمار می پژوهش حاضر، فضیلت اخالقی به

 
 . بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی: قدرشناسی و قدردانی4شکل 

 منشی . جوانمردی و بزرگ1

های ورزشی، به معانی و  ماعی در رسانهپنجمین مقوله از حجم کل محتوای مربوط به اخالق اجت

ترجمان مختلف از سجایای اخالق نیکو اشاره دارد. این مفهوم با چهار زیرمقولۀ صداقت و 

های  شرافت، فداکاری و ایثار، گذشت، بزرگواری و آّبروداری، و وفای به عهد در متن رسانه

. براساس الگوی نظری بازشناسی است ها قابل مورد بررسی و از خالل مطالب مختلف آن

 آید. شمار می پژوهش حاضر در معنای اخالق اجتماعی، این مقوله، یک خلق اجتماعی مثبت به

 منشی های جوانمردی و بزرگ . زیرمقوله3جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 11 صداقت و شرافت 1

 21 فداکاری و ایثار 2

 21 گذشت، بزرگواری و آبروداری 1

 11 به عهدوفای  0

عنوان نخستین زیرمقولۀ مفهوم فوق، واجد مضامینی مانند راستگویی،  شرافت به و صداقت

های مورد  درستکاری، معرفت، حیا، تواضع و فروتنی، و نگاه متعالی به زندگی در محتوای رسانه
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ین عنوان دومین زیرمقوله بر گذشت در رفتار و کردار در ا بررسی است. فداکاری و ایثار به

معنای قدرت  ها تأکید دارد. سومین زیرمقوله یعنی گذشت، بزرگواری و آبروداری به رسانه

عنوان زیرمقولۀ چهارم، با تأکید بر اصالت کالم  عهد به به بخشش دیگران است و درنهایت وفای

ها توصیف و معنابخشی شده است. مصادیق و مستندات مختلفی از متن  و تعهد در این رسانه

آوری شده است که دال بر چهار زیرمقولۀ اخالقی مثبت فوق و نوع  ار رسانه جمعاین چه

 ها هستند: ها از منظر این رسانه بازنمایی و انعکاس معنایی آن

اعتماد »(، 1128)ابرار ورزشی، « دهند گوش می هم ها آن و کنید فداکاری برای هواداران»

شسته. عزت و ذلت دست خداست. این و . خدا جای حق نمردم بهترین مزد و پاداش من بود

 و داریم می نگه برتر در لیگ را تیم باشید مطمئن»(، 100211)خبر ورزشی، « اند کاره آن هیچ

(، 1821)ابرار ورزشی، « نیستند بلد شرافتمندانه رفتار و کار که ماند کسانی می به اش روسیاهی

ودیم و با وجود مشکالتی که همیشه پوشان ب از ملی نگرش و رفتار بسیار خوبیامروز شاهد »

برای تیم ملی ایران هستند و امروز هم فوتبال باکیفیتی ارائه  آمادۀ فداکاریداریم، بازیکنان 

)ابرار « دانم نمی پرسپولیس گری های سرمربی اندازه و حد در را خودم»(، 1211)پیروزی، « دادند

منشی، مدل  ط به جوانمردی و بزرگشدۀ مربو های ارائه (. بررسی کلیت داده1111ورزشی، 

های ورزشی در این مقوله را با مفهوم منش پهلوانی پیوند زده که در چارچوب  بازنمایی رسانه

 آید. شمار می تعاریف نظری از اخالق اجتماعی، فضیلت اخالقی به

 
 . بازنمایی فضایل اخالق اجتماعی: منش پهلوانی1شکل
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 . حسن خلق و معاشرت نیکو1

های ورزشی، حسن خلق و معاشرت نیکو  شده از محتوای رسانه مقولۀ اخالقی شناسایی آخرین

های اخالقی در جریان تعامل  های مورد بررسی مشتمل بر ویژگی است. این مفهوم که در رسانه

متانت، و صبوری و بردباری از یک سو،  و و معاشرت با دیگران است، با چهار زیرمقولۀ آرامش

ها توصیف و  لبی، و پرخاشگری و تندخویی از سوی دیگر، در متن این رسانهط و تکبر و جاه

های ورزشی، با دو سر طیف تعریف نظری از  معنا شده است. انعکاس این مفهوم در رسانه

 در پژوهش حاضر سنخیت دارد. -فضیلت و رذیلت  -مفهوم اخالق اجتماعی 

 های حسن خلق و معاشرت نیکو . زیرمقوله3جدول 

 میزان )به درصد( زیرمقوله ردیف

 18 پرخاشگری و تندخویی 1

 21 طلبی تکبر و جاه 2

 11 آرامش و متانت 1

 18 صبوری و بردباری 0

نخستین زیرمقوله در مجموع محتوای مربوط به مقولۀ فوق، پرخاشگری و تندخویی است 

شونت کالمی یا که مربوط به جنبۀ منفی معاشرت است و هرگونه لحن و رفتاری را که بر خ

وشتم داللت داشته باشد، شامل  رفتاری، فحاشی در میادین ورزشی، درگیری فیزیکی و ضرب

های منفی و قهری در قبال مردم و  طلبی به واکنش شود. دومین زیرمقوله یعنی تکبر و جاه می

دارد. ها اشاره  نکردن با دیگران در این رسانه هواداران، فاصله از مردم، خودرأیی و مشورت

عنوان سومین زیرمقوله، بر برخورد منطقی، متین و رعایت نزاکت در تعامالت  آرامش و متانت به

اجتماعی تأکید دارد و چهارمین زیرمقوله شامل صبوری و بردباری و مضامین دال بر آن است. 

آوری شده است که دال بر چهار  مصادیق و مستندات مختلفی از متن این چهار رسانه جمع

 ها هستند: ها از منظر این رسانه مقولۀ اخالقی فوق و نوع بازنمایی و انعکاس معنایی آنزیر

باید آرام باشید و با ای حق داشته باشید و حرف درست بزنید  شما حتی اگر در مسئله»

« ، اما اگر همان حرف حق را با فحش قاطی کنید، حرفتان خریداری نداردمنطق صحبت کنید

 را یکدیگر علیه فحاشی بازی از قبل ها ساعت از تیم، دو هواداران»(، 112812)خبر ورزشی، 

 چیزی چه به دهد می خوب انجام را کارش داور که موقعی»(، 0111)پیروزی، « کردند آغاز
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 آمپر موقع آن زند، نمی سوت داور درست که وقتی .نیست اعتراض به احتیاجیکنم؟  اعتراض

روم. اگر  بار حرف زور نرفته و نمی وقت زیر هیچ»(، 1821)ابرار ورزشی، « رود می آدم باال

کنم زود عصبانی نشوم  اخالق را دارم، ولی فقط سعی می همین مرام و زمان به عقب برگردد، باز

شدت با  فضای فوتبال به»(، 100211)خبر ورزشی، « ای از عصبانیت من سوءاستفاده نکنند تا عده

م عادی که کاری به این کارها ندارند، ایراد را نه از عجین شده و طبعاً مرد فحش و تهمت

ادبیات فوتبال چوب »(، 112812)خبر ورزشی، « بینند های فوتبالی که از خود فوتبال می آدم

دهد، بیشتر فالوور  خورد. کار به جایی رسیده که هرکس بیشتر فحش می هایش را می آدم زشت

و برای دفاع از ناموس، جانم را  دم ناموس دارممن خو»(، 21111)ایران ورزشی، « کند جمع می

« اند پشت سر من گفتهدهد که  کارها را انجام می داری این دهم. کدام آدم باغیرت و ناموس می

دهندۀ مقولۀ حسن خلق و معاشرت نیکو نشان  بندی مضامین شکل (. جمع2011)پیروزی، 

های منفی و ناپسند آن تکیه  بر جنبههای ورزشی در بازنمایی این مقوله بیشتر  دهد رسانه می

کنند و سعی در تقبیح و نقد این صفات دارند؛ بنابراین در مدل بازنمایی از اخالق اجتماعی  می

در حوزۀ اخالق معاشرت، تمرکز اصلی بر مفهوم خشونت کالمی و رفتاری در چارچوب 

 د.شو عنوان رذیلت اخالقی شناخته می مفاهیم حساس نظری پژوهش حاضر به

 
 رفتاری و کالمی . بازنمایی رذایل اخالق اجتماعی: خشونت1شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
ها  دهد این رسانه های ورزشی در حوزۀ اخالق اجتماعی نشان می بررسی محتوای رسانه

شده بر مسائل اخالقی تمرکز ندارند، بلکه به فراخور رخدادها و  ریزی صورت آگاهانه و برنامه به

زنند.  های اخالقی می تماعی میدان ورزش است که گریزی نیز به مضامین و مؤلفهتحوالت اج

ها را  های آن افزاید؛ چرا که هیچ بنیان فکری معینی دیدگاه همین امر بر حساسیت موضوع می

کند. این نتیجه، از نوع پرداخت مطالب مربوط به حوزۀ اخالق اجتماعی و پراکندگی  تأیید نمی

 شود. ها تأیید می آن در این رسانه

بررسی شمارگان متعدد چهار رسانۀ باسابقۀ ایران ورزشی، خبر ورزشی، ابرار ورزشی و 

ها توصیف و برجسته  عنوان مضامین اخالق اجتماعی در این رسانه دهد آنچه به پیروزی نشان می

براساس  ای از صفات نیکو و صفات ناپسند رفتاری قرار دارد. شود، همواره در طیف دوگانه می

الگوی مفاهیم حساس نظری در پژوهش حاضر که به چارچوب اخالق اجتماعی، هم در 

های  شناختی و هم در سنت اندیشۀ اجتماعی اسالم توجه نشان داده است، داده نظریات جامعه

گیرد؛  ها در نسبت مستقیمی با این محدودۀ نظری و مفهومی قرار می شده از متن رسانه استخراج

شده،  های اصلی پژوهش و در چارچوب مالحظات نظری تعریف که براساس پرسشبدین نحو 

گرایی، جوانمردی و  گری و قانون ای های حرفه بازنمایی از فضائل اخالق اجتماعی، با مقوله

های دروغ،  منشی، و احترام صورت گرفته و در بازنمایی از رذایل اخالق اجتماعی، مقوله بزرگ

های مذموم در معاشرت و خلقیات  اپسند مدیریتی و نیز خصلتافترا و تخریب، صفات ن

 اند. ترتیب برجسته و منعکس شده به

است که دو  ها از مفاهیم اخالق اجتماعی بیانگر آن چگونگی الگوی بازنمایی این رسانه

ن و تری عنوان مهم پراکنی به زنی و شایعه ای و نیز اتهام رفتار قانونمندی و پایبندی به قواعد حرفه

پربسامدترین صفات اخالق اجتماعی در دو سر طیف مثبت و منفی درنظر گرفته شده است. این 

ترین  اهمیت عنوان کم است که دو صفت منش پهلوانی و خشونت کالمی و رفتاری به حالی در

 ها ترسیم و منعکس شده است. صفات اخالقی در این رسانه

ورزشی نشانگر تفاوت بارز میان نحوۀ توصیف  های این شیوه و الگوهای بازنمایی در رسانه

های اجتماعی دربارۀ  ها از وضعیت اخالقی در جامعه با نتایج بسیاری از پژوهش این رسانه

زاده و  ها در جامعه مانند خشونت کالمی و رفتاری است )سهراب اخالق اجتماعی و ناهنجاری

؛ افسر، 1102بازرگان و همکاران،  ؛1128؛ کریمی، 1120؛ مقامی و همکاران، 1121منصوریان، 
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ای از مطالعات علی با هدف سنجش  شود گونه ترتیب پیشنهاد می (. بدین1101فر،  ؛ جهان1101

های ورزشی بر مخاطبان متنوع آن طراحی شود تا از آن رهگذر،  میزان اثرگذاری محتوای رسانه

 نظارت کنند. ها محتوا در این رسانه نهادهای مربوط بر استانداردهای تولید
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