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 چکیده 

 

-روزنامه ینگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفههدف از انجام تحقیق، بررسی میزان پایبندی روزنامه

 خبرنگاران و خبرگان ورزشی بود.  -نگاران نگاری از دیدگاه روزنامه

ق به صورت کاربردی بود. جامعه آماری از دو بخش ای، روش اجرا پیمایشی و نوع تحقیمقایسه -روش تحقیق توصیفی

 802تشکیل شده بود و نمونه آماری مشتمل بر نفر 044خبرنگاران ورزشی و خبرگان ورزشی و حدود  -نگارانروزنامه

بدین  گیری تصادفی ساده  بود.نفر خبره ورزشی( بود. روش نمونه 22نگار و خبرنگار ورزشی و نفر روزنامه 064نفر )

( نفر 054نفر( و خبرگان ورزشی ) 044نگار ورزشی )روزنامه-ت که دو بخش جامعه آماری که شامل خبرنگارصور

ها در بین هر دو ها تعیین شد و به صورت تصادفی ساده پرسشنامهبودند بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه آماری آن

 آوری شد.بخش توزیع و جمع

پرسشنامه  8خبرنگاران ورزشی شامل  -نگارانهای بخش روزنامهپرسشنامه پرسشنامه بود. 0ابزار تحقیق شامل 

خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه  -نگارانمشخصات فردی پاسخگویان و پرسشنامه میزان پایبندی روزنامه

رسشنامه بخش زیرمقیاس بود. پ 9سؤال در  66خبرنگاران ورزشی و شامل  -نگاراننگاری از دیدگاه روزنامهروزنامه

 -نگارانپرسشنامه مشخصات فردی پاسخگویان و پرسشنامه میزان پایبندی روزنامه 8خبرگان ورزشی نیز شامل 

زیر مقیاس  9سؤال در  68نگاری از دیدگاه خبرگان ورزشی و شامل خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه

 05ای تهیه و جهت بررسی روایی از نظرات گروه تحقیق، پرسشنامهبود. پس از بررسی اولیه و مطالعات گسترده توسط 

های مطالعاتی علوم ارتباطات، ورزش و اخالق استفاده شد و پس از اعمال نظرات، متخصص و استاد دانشگاه در حوزه

-بندی روزنامهها، پرسشنامه میزان پایپرسشنامه برای مطالعه مقدماتی تدوین شد. جهت به دست آوردن پایایی پرسشنامه

نگاران و خبرنگاران ورزشی در یک نگاری از دیدگاه روزنامهخبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه -نگاران

آوری شد و همچنین برای بررسی نگاران و خبرنگاران ورزشی توزیع و جمعنفر از روزنامه 00مطالعه مقدماتی و در بین 

نگاری از دیدگاه خبرگان ورزشی در خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه -نگارانمیزان پایبندی روزنامه

ها آوری شد که هر دو پرسشنامه در همه مؤلفهنفر از خبرگان ورزشی توزیع و جمع 64یک مطالعه مقدماتی و در بین 

 های آن در پیوست ارائه شده است.پایا بود و نتایج هر پرسشنامه با زیرمقیاس

ها در هر دو مرحله مقدماتی و نهایی و آوری شده، تمام پرسشنامهصحت و سالمت هر چه بیشتر اطالعات جمع جهت

نگاران و خبرنگاران ورزشی و همچنین خبرگان ورزشی توسط مرکز افکارسنجی جهاد در بین هر دو گروه روزنامه



و وارد کردن اطالعات توسط نرم افزار  هاآوری پرسشنامهآوری شد. پس از جمعدانشگاهی کشور توزیع و جمع

SPSS20های مورد نظر انتخاب شد. از آمار توصیفی جهت توصیف وضعیت پاسخگویان، از آزمون ، آزمون

تک  t-testهای ها از آزمونها و با توجه به طبیعی بودن دادهاسمیرنوف جهت بررسی توزیع طبیعی داده -کلموگروف

 شد.ها استفاده معناداری فرضیه ای و مستقل برای بررسینمونه

 -نگارانخبرنگاران ورزشی درباره وضعیت موجود میزان پایبندی روزنامه -نگارانبین دیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه

نگاری )اصل آزادی مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه

ای، اصل عینیت، اصل انجام رام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقالل و شرافت حرفهحاکمیت ملی، اصل احت

های دولتی، اصل راهنمایی و هدایت عمومی( تفاوت معناداری وجود دارد بجز در اصل وظیفه نگهبانی در برابر سوءنیت

توان به اختالف نظر موجود مابین دیدگاه ها مییههای این فرضآزادی مطبوعات که تفاوت معنادار نیست. باتوجه به یافته

خبرنگاران  -نگارانخبرنگاران ورزشی درباره وضعیت موجود میزان پایبندی روزنامه -نگارانخبرگان ورزشی و روزنامه

رسد که دیدگاه خبرگان ورزشی در رابطه با میزان نگاری پی برد. به نظر میورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه

خبرنگاران ورزشی به اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار  -نگارانپایبندی روزنامه

-ای، اصل عینیت، اصل انجام وظیفه نگهبانی در برابر سوءنیتمحرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقالل و شرافت حرفه

ها پایبندی متوسطی دارند و این میزان مطلوب نیست ت که آنهای دولتی، اصل راهنمایی و هدایت عمومی به نحوی اس

و شاید دالیل متعددی منجر به این نوع اظهارنظر شود از جمله مطلع نبودن و نداشتن اشراف نسبت به نوع فعالیت 

شکالت ها، اطالع نداشتن از میزان تنگناها و مخبرنگاران ورزشی، وضعیت معیشتی حداقلی اکثر آن –نگاران روزنامه

-ها در داخل کشور و همچنین نداشتن درآمد حداقلی و حتی بیمه برای این صنف از فعاالن عرصه رسانهروی آنپیش

 های ورزشی.

خبرنگاران ورزشی نیز که بیشتر از خبرنگاران بوده است شاید با حداقل سوگیری نیز  -نگاراندهی روزنامهمیزان نمره

ها و نگاهی تقریباً کشان عرصه ورزش با توجه به اشراف خود بر زندگی و فعالیتهمراه باشد ولی این قشر از زحمت

تواند آن حداقل سوگیری را از بین ببرد و پشتوانه خوبی برای دفاع از این میزان اند که این موارد میتر پاسخ دادهمنعطف

 دهی و تفاوت با دیدگاه خبرگان ورزشی در این راستا باشد. نمره

های آماری اصل آزادی مطبوعات که نشان داد میانگین نمرات هر دو گروه بسیار نزدیک است باید با یافتهدر رابطه 

اظهار داشت که شاید دلیل عمده این عدم تفاوت، نبود آزادی مطبوعات ورزشی در ایران باشد که منجر به پاسخگویی 

نشان داد که دیدگاه خبرگان ورزشی نسبت به  یافته اخیرهای این مؤلفه شده است. متوسط هر دو گروه به سؤال

خبرنگاران ورزشی  -نگارانخبرنگاران ورزشی تفاوت معناداری دارد چرا که روزنامه -نگارانخوداظهاری روزنامه

نگاری پایبندند ولی از سوی دیگر خبرگان ورزشی اظهار به اصول اخالقی حرفه روزنامه 5از  64/6معتقدند که به میزان 

 -نگارانتوان گفت که از دیدگاه خبرگان ورزشی و همچنین روزنامهاست. در مجموع می 5از  95/8که این میزان  داشتند



نگارای وضعیت خبرنگاران ورزشی به اصول اخالقی حرفه روزنامه -نگارانخبرنگاران ورزشی، میزان پایبندی روزنامه

 مطلوبی ندارد.

 نگاریاصول اخالقی حرفه روزنامهخبرنگاران ورزشی، خبرگان ورزشی، نگاران ورزشی، واژگان کلیدی : روزنامه


