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  چكيده

هاي اي در رسانهخالق حرفهبندي موانع رشد ادر رتبه) AHP(مراتبي كارگيري روش تحليل سلسلههدف از پژوهش حاضر به
هاي علمي معتبر و در نهايت مصاحبه وجو در سايتاي، جستواسطة مطالعات كتابخانهبا اين هدف در اولين مرحله به. ورزشي بود

 بنديپس از شناسايي موانع، با هدف رتبه. هاي ورزشي، به شناسايي موانع موجود پرداخته شدبا كارشناسان برجستة حيطة رسانه
طراحي شد و در اختيار ) معيارها(مقايسة زوجي موانع  57شامل  AHPمراتبي تشكيل و براساس آن پرسشنامة آنها درخت سلسله

ها هاي اولية مستخرج از پرسشنامهپس از حصول داده. دادند، قرار گرفتنفر از خبرگان كه جامعة آماري پژوهش را تشكيل مي 35
هاي نسبي وجي براي معيارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطري وزنهاي مقايسة زبه تشكيل ماتريس

در گام بعد، با ضرب كردن اوزان نسبي در . بندي شدندهريك از موانع در زيرمعيار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه
براساس نتايج، در سطح دوم موانع . دست آمدوانع نيز بههاي نسبي معيارهاي مربوط در سطوح باالتر، وزن سطحي هر يك از موزن

، در سطح چهارم فقدان تحصيالت و 257/0، در سطح سوم موانع مرتبط با كاركنان با وزن سطحي 42/0سازماني با وزن سطحي 
- ح پنجم، جابهو در نهايت در سط 098/0هاي ورزشي با وزن سطحي تخصص كافي در زمينة ورزش و رسانه در بين مديران رسانه

  .ترين موانع شناخته شدندعنوان بااهميت، به022/0ها با وزن سطحي جا شدن و رنگ عوض كردن ارزش
  

  هاي كليديواژه

  .مراتبي، روش تحليل سلسلهرشد بندي موانعاي، اولويتحرفه ، اخالقهاي ورزشي، اخالقرسانه

                                                           
                                                                     Email:m_salimi_3@yahoo.com  09131055917 :تلفن : نويسندة مسئول  - 11
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  مقدمه

اي صورت حرفههاي ورزشي بهچه خود در ميدان. دارنداي است كه غالب مردم به آن گرايش ورزش پديده
با افزايش . الملليهاي ورزشي محلي، ملي يا بينهاي ناب آن در ميدانيا آماتور باشند و چه تماشاگر لحظه

هاي گروهي هم توجه بيشتري به آن نشان دادند و به افزايش اين محبوبيت محبوبيت ورزش در جامعه، رسانه
هاي گروهي ورزشي همچنين موجبات افزايش مطالعات علمي را در اين حوزه فراهم رونق رسانه. كنندكمك مي

  ).14(ها در دو دهة گذشته به موضوع جذابي تبديل شده است مطالعه در زمينة ورزش و رسانه. آورد

  آنها  هاي مثبت و مهمي كه در امر ورزش دارند، در صورت استفادة نامناسب ازها در كنار نقشرسانه
هاي گروهي اخبار كذب، غيرواقعي و شايعات چنانچه رسانه. توانند نقشي مخرب و منفي نيز داشته باشندمي

مندان به ورزش و مردم منجر نظمي در بين مديران، ورزشكاران، عالقهبرانگيز منتشر كند، به آشوب و بيچالش
ها از مباحث اصلي و ها و برداشتهاي يادشده نگاهاي و تعارض در بين گروههاي حاشيهبا شروع بحث. شودمي

شود شوند و در مجموع انتقاد و تعريف و تمجيد نابجا و غيرعادالنه، مانع توسعة مطلوب ورزش ميعلمي دور مي
اي، هاي حواشي مسابقات فوتبال نشان داد تبليغات و تحريكات رسانهنتايج پژوهشي در مورد درگيري). 14(

  سازي مسائل خصوصي زندگي بازيكنان و بت ساختن آنها، يكي از جاي قدرشناسي، عموميسي بهشناترويج رنگ
در صنعت  ).10(هاي درون و برون ورزشگاهي قلمداد شده است ها و آشوبترين عوامل بروز ناآراميمهم

ها و اگر سازمان. ستها نيتر از جلب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانهارتباطات، هيچ چيز مهم
دست آورند، تداوم كنندة اطالعات فاقد باورپذيري باشند، يا نتوانند اعتماد تودة مردم را بهمؤسسات ارائه

بر اعتمادسازي، مسائل ديگري نيز مطرحند كه توجه به عالوه). 18(فعاليتشان با دشواري مواجه خواهد شد 
ها توجه به لوازم و تبعات موادي كه در رسانه. بخشدها را جديت ميها با اخالقيات ويژة رسانهاخالق در رسانه

نظران و نيز كارگزاران و ، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحب)خشونت و جرم(شوند عرضه مي
هيچ يك بدون اخالق، ) مانند حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد(ها مردم، همچنين رعايت برخي حريم

رعايت برخي اصول اخالقي توسط . ها به اندازة كافي گويا باشندابل تحقق نيستند، حتي اگر قوانين رسانهق
اي مجموعه استانداردها و قواعدي است كه بر نحوة رفتار تمام اخالق حرفه). 7(ها همچنان ضرورت دارد رسانه

  ). 7(اي است ولي مهم از اخالق حرفه اي جديداي شاخهاخالق رسانه). 21(شود اعضاي يك حرفه اعمال مي
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بيان داشتند » عنوان گفتمان اخالقينگاري ورزشي بهروزنامه«اي با عنوان در مقاله) 2007( 1اوتس و پالي
دهد، استفاده كرد و در مقابل بايد از عنوان يك پديدة پوشالي كه اخالق را بازيچه قرار ميكه نبايد از ورزش به
  ).27(گيرد، حمايت كرد زمينة اخالق ورزشي صورت مي كارهاي مهمي كه در

هاي ديگر، برد ها اهميت بيشتري دارد چرا كه حرفهها نسبت به اخالق در ديگر حرفهتوجه به اخالق رسانه
ها كند، ولي رسانهراحتي سرايت پيدا نميمحدودي دارند و اعمال غيراخالقي در آنها به افراد و صنوف ديگر به

پرداختن به اخالق در ). 7( دهند ان مردم هستند و بخش زيادي از وقت آنها را به خود اختصاص ميواسطة مي
هاي كشور به سمت تخصصي هاي ورزشي از آنجا داراي اهميت است كه فضاي كنوني رسانهحوزة اخالق رسانه

سازي در روند اخالقي واقعيت اين است كه مديراني كه دغدغة اخالقي دارند ).2(شدن سوق پيدا كرده است 
در ) 1386(قاسمي . اندبرخي از آنها از نواع عوامل بازدارنده. شوندرو ميسازمان با معضالت گوناگوني روبه

هاي گروهي ورزشي در توسعة ورزش كشور به اين نتيجه دست يافت كه پژوهشي با هدف بررسي نقش رسانه
 ).15(ع مطلوب آن تفاوت معناداري وجود دارد هاي ورزشي با وضبين وضع موجود اخالق در رسانه

به اين نتيجه رسدي كه راهكارهاي مؤثر روابط عمومي ورزش از جمله اهداي هديه به ) 2009( 2سانگيك
). 31(گذارد اي تأثير ميهاي گزارشگران ورزشي تا اندازهنگاران، دعوت به ناهار و عصرانه، بر نوشتهرزونامه

 به اين نتيجه رسيدند گزارشگراني كه در سطح محلي به پوشش اخبار ورزشي  )2010( 3هاردين و ژونگ

كنند، اي نسبت به گزارشگراني كه در سطوح ملي و باالتر فعاليت ميپردازند، در مقابل گسترش اخالق حرفهمي
ئل اخالقي دهند، به مسااي و رقابتي را پوشش ميهمچنين گزارشگراني كه ورزش حرفه. كنندبيشتر مقاومت مي

  ).24(بندترند پاي

رابطة بين اخالق گزارشگران و نگرش آنها نسبت به «نيز در پژوهشي با عنوان ) 2005(و همكاران  4هاردين
اي و همچنين هاي خبرنگاران ورزشي نسبت به اصول اخالقي و حرفهبه بررسي باورها و نگرش» حرفة خود

نتايج اين پژوهش نشان داد كه خبرنگاران . نگاران ورزشي پرداختندچگونگي ارتباط بين اخالق و عملكرد روزنامه

                                                           
1 . Oates and Pauly 
2 . Sungick, M. 
3 . Hardin and Zhong 
4 . Hardin 
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 1نتايج پژوهش گريسن و سالن). 25(تمايل به استفاده از بليت رايگان، قمار و دوستي با منابع خبري خود دارند 
را در سال دارند و همچنين تحصيالت خود  20اي كمتر از نگاراني كه تجربهدهد روزنامهنيز نشان مي) 1994(

نگاران نتايج اين پژوهش نشان داد كه روزنامه. بندترنداي شغل خود پاياند، به اصول حرفهاين زمينه گذرانده
  ). 23(ورزشي با نوشتن كدهاي اخالقي موافق هستند 

هاي ورزشي بود كه اي در رسانهبندي موانع رشد اخالق حرفههدف از پژوهش حاضر، شناسايي و اولويت
  فرايند تحليل . بنا نهاده شده است) AHP( 2دي موانع در آن برپاية مدل تحليل سلسله مراتبيبناولويت
عنوان يك ابزار آناليز گسترده براي مدلسازي مسائلي مانند به 3توسط ساتي 1980مراتبي در سال سلسله

اي از هاي دستهرزشموضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و علوم تربيتي مطرح شد و بر پاية مقايسة زوجي ا
كند تا بتوانيم تصميمات مناسب براي موضوعات اين فرايند به ما كمك مي). 29(گذاري شد موضوعات پايه

با نظم بخشيدن به فرايند تفكر  AHPروش . گيري اتخاذ كنيمپيچيده را با ساده كردن و هدايت مراحل تصميم
  تخصيص منابع عددي به متغيرهاي مسئله، به . ندكگيري ايجاد ميگروهي، ساختار مؤثري براي تصميم

  ). 1(كند تا الگوي مناسب تفكر را براي رسيدن به نتيجه دارا باشند گيرندگان كمك ميتصميم

گيري هاي تصميمروش( MCDM 4هاي متفاوتدر رسالة دورة دكتري خود روش) 20) (1386(وفايي 
ها به توانايي حل مسئله در دنياي واقعي، لة اين شاخصاز جم(را براساس سيزده شاخص مؤثر ) چندمعياره

گيري گروهي، توانايي كارگيري در تصميمگيرنده، توانايي بهقابليت اعتماد به نتايج، مفيد بودن نتايج براي تصميم
هش وي نتايج نهايي پژو. ارزيابي كرد) توان اشاره كردمي... ها و بندي كامل گزينهبيني گزينة برتر، رتبهپيش

  ها، بهترين روش براي روش مورد بررسي و براساس برايند شاخص 20در ميان  AHPنشان داد كه روش 
  . آيدشمار ميهاي يك مسئله بهبندي گزينهرتبه

بندي نظام برتر ترويج در مراتبي به اولويتبا استفاده از روش تحليل سلسله) 1387(سعدي و همكاران 
و جامعة  AHPها، پرسشنامة مقايسة زوجي آوري دادهابزار جمع. اهي پرداختندحفاظت آب، خاك و پوشش گي

                                                           
1 . Garrisone and Salwen 
2 . Analytical Hierarchy Process 
3 . Saaty 
4 . Multiple Criteria Decision Making 
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و همكاران  1لوداويچ). 13(نفر از كارشناسان منابع طبيعي استان مركزي بود  58آماري پژوهش آنها شامل 
ژه به ارزيابي پيچيدگي پرو 2مراتبي و همچنين تكنيك دلفيبا استفاده از فرايند تحليل سلسله) 2011(

بندي شامل اندازه، برهمبستگي، گوناگوني و عناصر بافت پروژه بود و چهار معيار اصلي آنها براي اولويت. پرداختند
استين ). 26(رو هستند گيري مديراني بود كه در شرايط متفاوت با چندين پروژه روبههدف آنها، كمك به تصميم

. كار بردندهاي اخالقي بههميت عواقب و پيامدهاي تشنجنيز اين روش را در سنجش ميزان ا) 2009( 3و نوريتا
شده را هاي تجربي و براساس ميزان اهميت نتايج، سه استدالل اخالقي شناختهآنها با استفاده از اين روش و داده

  ).22(بندي كردند اولويت

هاي ورزشي رسانهاندركاران اي در پژوهش حاضر به مديران و دستبندي موانع رشد اخالق حرفهاولويت
- صورت كوتاهشده بهگيري گروهي براي رفع موانع شناساييكند تا بدون شتابزدگي و براساس تصميمكمك مي

هاي مادي و معنوي كه شده از اتالف هزينههاي مطرحريزي كنند و با رعايت اولويتمدت و بلندمدت برنامه
فرض تحقيق حاضر اين نيست كه پيش. كنند شود، جلوگيريهاي مختلف ورزشي ديده ميگاهي در بخش

توانند وجو و تبيين عواملي است كه ميهاي ورزشي رشد اخالقي مطلوبي ندارند بلكه مسئلة ما جسترسانه
  .هاي بالقوة موجود در اين مقوله را بالفعل سازندپتانسيل

  
  روش تحقيق

روش انجام پژوهش را . وصيفي استت –پژوهش حاضر به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ روش، تحليلي 
هاي اي در رسانهدر اولين مرحله به شناسايي موانع رشد اخالق حرفه. توان در سه بخش كلي خالصه كردمي

هاي درخت تحليل معيارها و شاخص(در مرحلة دوم، وزن نسبي هريك از موانع . شودورزشي پرداخته مي
صورت كلي ن و در مرحلة نهايي نيز در شاخة خود و همچنين بهتعيي AHPبا استفاده از روش ) مراتبيسلسله
  .شوندبندي مياولويت

                                                           
1 . Ludovic, V. Marle, F and Bocquet, J. 
2 . Delphi Technique 
3 . Eric, W, Stein and Norita Ahmad 
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  ابزار پژوهش

نظران، استادان برجستة مديريت هاي معتبر علمي و مصاحبه با صاحبوجو در مقاالت و كتاببا جست
ب از موانع رشد اخالق آوري اطالعات و تشكيل ساختار مناسهاي ورزشي، به جمعورزشي و آشنا به حيطة رسانه

سپس . ترسيم شد) 1شكل (مراتبي هاي ورزشي پرداخته شد كه براساس آنها درخت سلسلهاي در رسانهحرفه
 57اي طراحي شد كه شامل ، پرسشنامه)معيارها(صورت مقايسة زوجي موانع شده و بهباتوجه به درخت ترسيم

باتوجه به اينكه موانع پرسشنامه توسط كارشناسان آگاه . بود) منظور مقايسة معيارها و زيرمعيارهابه(مقايسه 
طوركه قبالً ذكر شد، همان. تعيين و تأييد شدند، پرسشنامه به لحاظ محتوا از روايي قابل قبولي برخوردار است

 MCDMهاي موجود معتبرترين روش از ميان روش AHPهاي يك مسئله، روش بندي گزينهمنظور اولويتبه
 شده براساس مقايسات زوجي، از مؤثرترين و معتبرترين همچنين استفاده از پرسشنامة طراحي. )20(است 

  ).1(ها در اين روش است آوري دادههاي جمعروش

  جامعة آماري

  :هاي زير را دارا بودنداي بودند كه الاقل يكي از ويژگيجامعة آماري اين پژوهش افراد خبره

مديران بخش ورزش در   در رشتة مديريت ورزشي و آگاه به حيطة پژوهش؛ هااعضاي هيأت علمي دانشگاه 
 خبرنگاران و گزارشگران با سابقه در  هاي ورزشي؛هاي تلويزيوني و راديويي؛ مدير مسئوالن روزنامهشبكه

  .هاگاهها و مديران باشمديران ورزشي آگاه به حيطة پژوهش اعم از مديران اجرايي فدراسيون  هاي مختلف؛رسانه

صورت حضوري با پست الكترونيك در شده بهنفر از اين خبرگان شناسايي و پرسشنامة طراحي 35رو ازاين
آوري پرسشنامه جمع 30پرسشنامه بدون پاسخ باقي ماند و در نهايت  5به داليل مختلف . اختيار آنها قرار گرفت

پرسشنامه داراي نرخ  4پرسشنامة بازگشتي،  30ز شايان ذكر است كه ا. درصد شد 86شد كه نرخ بازگشتي برابر 
  .بودند كه پس از ارجاع مجدد، اصالح شدند 1/0باالي ) .I.R( 1ناسازگاري

                                                           
1 . Inconsistency Ratio 
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  ي تحقيقهايافتهنتايج و 
  صورتها و شناسايي موانع، درخت سلسله مراتب بهپس از گردآوري داده

  .ترسيم شد 1شكل  
F-O : هاي ورزشي اي در رسانه اخالق حرفهاولويت بندي موانع رشد (هدف نهايي(  

A  :موانع مربوط به نيروي انساني  
A1  : هاي شغلي و تحصيالت مناسب و  فقدان انگيزش، ضرورت(موانع مرتبط با كاركنان  

  ...)مرتبط با رسانه و 
A2  : اي فقدان انگيزش، عملكرد مناسب مديران پيرامون اخالق حرفه(موانع مرتبط با مديران(  

A11  :اي فقدان انگيزش در كاركنان جهت رعايت اصول اخالق حرفه  
A12  : فقدان امنيت شغلي، وجود فساد اداري و (نارضايتي شغلي كاركنان(...  
A13  :فقدان تحصيالت و تخصص كافي در زمينه رسانه و ورزش در بين كاركنان رسانه هاي ورزشي  
A14  : ودن مطالب، جذب مخاطب و مواردي نظير تازگي و جذاب ب(ضرورت هاي شغلي(...  
A21  :اي از سوي مديران فقدان نگرش راهبردي به اخالق حرفه   
A22  : مسائل اخالقي را در سايه مسائل حرفه اي قرار دادن(تحويلي نگري مديران(  
A23  :فقدان تحصيالت و تخصص كافي در زمينه ورزش و رسانه در بين مديران  

B :  به واسطه سازمان ايجاد مي گردند، نظير فقدان آموزش، منشور اخالقي و  موانعي كه(موانع سازماني(...  
B1 : فقدان نظام جامع و اخالقي استخدام در رسانه ها  
B2 : فقدان نظام جامع و اخالقي پرداخت حقوق و مزايا  
B3 :  فقدان آموزش كافي پيرامون مسائل اخالق حرفه اي(موانع آموزشي سازمان(  
B4 : شور اخالقي چند وجهي در سازمان فقدان من  
B5 :  موانع فيزيكي و رواني محيط كار  
B6 :  فقدان نظام جامع و اخالقي نظارت بر عملكرد رسانه هاي ورزشي  
C :  موانع موجود در جامعه و نيز جو حاكم بر ورزش(موانع محيطي(  

C1 :  جو حاكم بر ورزش(محيط داخلي(  
C2 :  اجتماعي و اقتصادي جامعهمسائل فرهنگي، (محيط خارجي(  

C11 :  فقدان نظام جامع اطالع رساني در ورزش  
C12 : عدم حرفه اي گرايي جامعه ورزش حرفه اي در برخورد با رسانه ها  
C13 :  وابستگي ورزش به دولت و عدم خصوصي سازي باشگاه هاي حرفه اي  
C14 : وجود سرمايه هايمالي سرگردان و هنگفت در ورزش  
C21 : نع اقتصادي در جامعه موا  
C22 :  موانع حقوقي و قانوني در جامعه  
C23 :  موانع فرهنگي و اجتماعي در جامعه  

C211 :  وابستگي رسانه ها به بودجه هاي دولتي  
C212 :  وجود فاصله طبقاتي به لحاظ اقتصادي بين ورزشكاران با ديگر اقشار جامعه  
C213 :  فقر اقتصادي در جامعه  
C214 :  اولويت قرار گرفتن مسايل اقتصادي نسبت به مالحظات اخالقي در  
C215 :  بي ثباتي و ناامني اقتصادي در وضعيت جامعه  
C221 :  ضعف در اجراي قوانين اجتماعي  
C222 :  عدم قاطعيت در برخورد با متخلفين به هنگام نقض قوانين اجتماعي  
C223 : ه قانونعدم پوشش بسياري از تخلفات اخالقي به وسيل  
C231 :  به جاي مشاركت كردن خوگرفتن به مخالفت كردن  
C232 :  فهم نادرست از مذهب در جامعه  
C233 : جا به جا شدن و رنگ عوض كردن ارزش ها  
C234 :  در نظر گرفتن منافع آتي(مقطع گرايي مردم در جامعه(  

  
  هاي ورزشياي در رسانهع رشد اخالق حرفهبندي موانمراتبي با هدف اولويتنمايش درخت تحليل سلسله – 1شكل 
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  ترتيب تشكيل هاي مقايسة زوجي بهپس از ترسيم درخت تحليل سلسله مراتبي و براساس آن، ماتريس
رو در اولين گام، ماتريس ازاين). 5(است  9تا  1هاي آنها نسبت به اهميت عوامل از شمارة شوند كه ارزشمي

  .شودصورت زير نمايش داده ميدهد كه بهدرخت تشكيل ميمعيارهاي اصلي را در سطح دوم 

  A              5/1      1      1: موانع نيروي انساني 

  ماتريس معيارهاي اصلي :  B               2       1      1         =A: موانع سازماني      

 C              1      5/0   66/0: وانع محيطي م      

در گام بعد بايد به . گردندتعريف مي 1هاست و براساس جدول هاي ماتريس، مستخرج از پرسشنامهارزش
ها موجود است چهار روش كلي براي محاسبة وزن شاخص. محاسبة وزن نسبي هريك از معيارها پرداخته شود

)16:(  

  )Least Squares Method(روش حداقل مربعات . 1

  )Logarithmic Least Squeres Method( روش حداقل مربعات لگاريتمي. 2

  )Eigenvector Method(روش بردار ويژه . 3

  )Approximation Method(هاي تقريبي روش. 4

  مجموعة . كنندطور كامالً دقيق بيان ميهاي نسبي را بهاي دارد و وزنسه روش اول محاسبات پيچيده
طور دقيق در هاي نسبي را بهارند، در عين حال كه وزنهاي چهارم كه محاسبات آنها پيچيدگي چنداني ندروش

طور ها را بهبندي شاخصاولويت) ها با سه روش اول دارنداختالف جزئي در محاسبة وزن(دهند اختيار قرار نمي
هاي هايي كاربرد دارند كه هدف اصلي آنها محاسبة وزنها براي پژوهشرو اين روشازاين. كنندصحيح بيان مي

  .ها نباشدشاخص ديق

هاي سوم و چهارم استفاده نموده و نتايج هاي نسبي ماتريس ذكر شده از روشبه منظور محاسبة وزن
  . گردندمقايسه مي
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  روش بردار ويژه

  :شود، طبق مراحل زير عمل مي)هاوزن(ها wiدر اين روش براي محاسبة 

  .تعيين شود λداده شده و مقادير پس از محاسبه برابر صفر قرار ) A-λI(دترمينان ماتريس . 1

دهيم و با استفاده از قرار مي)) W ×)λ max I- A = 0(ناميم و آن را در رابطة مي λmaxرا  λترين بزرگ. 2
  .شودها محاسبه ميwiآن، مقادير 

 توان از رابطةهاي مقايسة زوجي، بردار ويژه را ميبراي يك ماتريس مثبت و معكوس مانند ماتريس: قضيه
  :زير محاسبه كرد

e.A.e

e.A
limW

kT

k

k→∞
∑∑و   eT)= 1و1و1و ... و1(كه در آن  =

n

i

n

j
ij

kT αe.A.e
1= 1=

  .است=

حاصل
e.A.e

e.A
kT

k

آنگاه سطرها را با هم جمع كرده . برسانيم Kرا به توان  Aعبارت است از اينكه ماتريس   

 Wبيشتر شود، مقادير  Aهرچه توان . حاصل را نرماليزه كنيمدست آيد و در نهايت بردار تا يك بردار ستوني به
پوشي شود، قابل چشم Ak-1و  Akچنانچه اختالف ماتريس . شوندتر ميبه مقدار حدي نزديك و نزديك

پوشي شود، محاسبات چنانچه اختالف ماتريس  و  قابل چشم. شوندتر ميها نزديكمحاسبات متوقف شده و وزن
براساس قضيه يادشده براي حل ماتريس معيارهاي اصلي پژوهش و . شوندها شناسايي ميمتوقف شده و وزن

  :شودگونه عمل ميمحاسبة وزن هريك از آنها اين

=  →  W2=  3700/0، 4069/0، 2229/0) ب؛ W1 →  1  =K  :IF=  3623/0، 4141/0، 2236/0) الف
2  =K  :IF 3700/0، 4067/0، 2232/0) ج؛  =W3  → 3  =K  :IF   

شود كه اگر آمده از مرحلة ب، مشخص ميدستبا نگاهي به نتايج حاصل از مرحلة ج و مقايسة آن با نتايج به
رو اگر از اين پس به توان - ازاين. دست آوريم، آنها كامالً برابر خواهند شدها را تا سه رقم اعشار بهبخواهيم وزن

A )K ( ،پوشي را دربر نتايج حاصل تغييرات بسيار ناچيز و قابل چشماضافه كنيم و محاسبات را ادامه دهيم
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 2براساس روش بردار ويژه در جدول ) موانع(ها بندي شاخصهاي نهايي ماتريس  و اولويتوزن. خواهند داشت
  .آمده است

  )براساس روش بردار ويژه(بندي موانع اصلي وزن نسبي و رتبه – 2جدول 

  معيار يا موانع اصلي  )سه رقم اعشار(وزن معيار   رتبه

  نيروي انساني  370/0  2

  سازماني  407/0  1

  محيطي  223/0  3

  

  هاي تقريبيروش

هاي هريك از معيارها براساس يكي منظور محاسبة وزنترين حالت بهشود، در سادهطوركه مالحظه ميهمان
اد معيارها در يك ماتريس حال آنكه هرچه تعد. از سه روش ابتدايي حجم محاسباتي بسيار زياد خواهد شد

تري هاي سادههاي تقريبي روشروش. طور چشمگيري افزايش خواهد يافتافزايش يابد، حجم محاسبات نيز به
هاي مجموع سطري، مجموع ستوني، ميانگين حسابي و ها هستند كه از جملة آنها به روشبراي محاسبة وزن

. گذارندهاي ماتريس مورد نظر را در اختيار مياندكي وزن توان اشاره كرد كه با اختالفميانگين هندسي مي
  .آمده است 3براساس روش مجموع سطري در جدول  Aهاي ماتريس مراحل محاسبة وزن

  بندي معيارها براساس روش مجموع سطريتعيين وزن نسبي و اولويت – 3جدول 

  مقايسة زوجي پارامترها  محاسبات
  معيارهاي اصلي

  C B  A  جموع سطرم  بردار وزن  رتبه

2  36/0  5/3  5/1 1 1 A  :موانع نيروي انساني  

1  42/0  4  2  1  1  B  : موانع سازماني  

3  22/0  16/2  1  5/0  66/0  C  : موانع محيطي  
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شود تا بردار ستوني جديدي حاصل گردد در روش مجموع سطري، ابتدا مجموع عناصر هر سطر محاسبه مي
شود كه همان بردار وزن مورد انتظار سپس اين بردار سلولي نرماليزه مي، )ستون مجموع سطر در جدول باال(

هاي حاصل از روش بردار ويژه آمده اختالف اندكي با وزندستهاي بهشود، وزنطوركه مالحظه ميهمان. است
  ها زناز آنجا كه در پژوهش حاضر مقدار عددي و. ها كامالً دقيق عمل شده استدارند، ولي در تعيين اولويت

هاي مستخرج از منظور محاسبة ماتريسبندي معيارهاست، بهطور دقيق مورد نظر نيست و هدف اصلي رتبهبه
  .هاي تقريبي، مبتني بر روش مجموع سطري استفاده شده استروش

  ها و تعيين مقبوليت آنهامحاسبة نرخ ناسازگاري ماتريس

گيرنده بستگي دارد، اما اسازگاري يك ماتريس به تصميمتوان گفت كه ميزان قابل قبولي ندر حالت كلي مي
دهد و معتقد است چنانچه ميزان ناسازگاري سيستم بيشتر از عنوان حد قابل قبول ارائه ميرا به 1/0ساتي عدد 

نرخ ) 12، 16(براساس الگوريتم محاسبة نرخ ناسازگاري . ها تجديد نظر كنيمباشد، بهتر است در قضاوت 1/0
رو تمامي ازاين. است 1/0آيد كه بسيار كمتر از دست ميبه 007/0ري ماتريس معيارهاي اصلي برابر ناسازگا

پذيرفته و اطمينان از صحت آنها، نتيجه اينكه براساس محاسبات انجام. عناصر وزن مناسب و قابل قبولي دارند
هاي ورزشي، موانع سازماني در درجة اي در رسانهتعيين شد كه در ميان موانع اصلي پيش روي رشد اخالق حرفه

  .كننداول، موانع انساني در درجة دوم و موانع محيطي در درجة سوم ايفاي نقش مي

بندي منظور تعيين وزن نسبي و اولويتتوان دريافت كه بهمي 1شده در شكل با نگاهي به درخت ترسيم
، C ،C1 ،C2 ،C21 ،C22هاي براي زيرمجموعهماتريس ديگر  10ها بايد به تشكيل موانع در تمامي زيرگروه

C23 ،B ،A ،A1 ،A2 ارائه شده است 2، اقدام كرد كه تمامي آنها در شكل. 

  
 تعيين وزن نسبي و الويت بندي زيرمعيار اصلي موانع مربوط به نيروي انساني – 1جدول 

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها  محاسبات

  پارامترها  A2 A1  مجموع سطر  بردار وزن  اولويت پارامتر

2  285/0  4 /1  4/0 1 A1 

1  715/0  5/3  1  5/2  A2 

 A2,A1,A,B,C23,C22,C21,C2,C1,Cمجموعه ماتريس هاي تشكيل شده براي زيرمجموعه هاي  – 2شكل 
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 مديرانمعيار  موانع مربوط به شاخه هايتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–2جدول

 I.R=  00/0  وجي پارامترهامقايسة ز محاسبات

  پارامترها  A23 A22 A21 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
2  315/0 91/2 66/0 25/1 1 A21 

3  304/0 8/2 1 1 8/0  A22 

1  381/0 5/3 1 1 5/1  A23 

  
 كاركنانمعيار  موانع مربوط به شاخه هايتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–3جدول  

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

  پارامترها  A14 A13 A12  A11 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
3  215/0 75/3 25/1 5/0 1 1 A11 

2  224/0 91/3 25/1 66/0 1  1  A12 

1  386/0 75/6 25/2 1 5/1  2  A13 

1  175/0 04/3 1 44/0 8/0  8/0  A14 

  
 سازمانيوانع معيار اصلي م هايمعيارتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–4جدول

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

  پارامترها  B6 B5 B4 B3  B2  B1 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
4  137/0 4/6 4/0 2 5/0 5/0 2 1 B1 

5  107/0 5 5/0 2 5/0 5/0  1  5/0 B2 

3  201/0 4/9 4/0 3 1 1  2  2  B3 

2  203/0 5/9 5/0 3 1 1  2  2  B4 

6  063/0 945/2 285/0 1 33/0 33/0  5/0  5/0 B5 

1  289/0 5/13 1 5/3 2 5/2  2  5/2 B6 

 
  

 محيطياصلي موانع  هاي معيار تعيين وزن نسبي و الويت بندي زيرمعيار – 5جدول 

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها  محاسبات

  پارامترها  C2 C1  مجموع سطر  بردار وزن  متراولويت پارا

5/1  5/0  2  1 1 C1 

5/1  5/0  2  1  1  C2 

 
مجموعه ماتريس هاي تشكيل شده براي زيرمجموعه هاي  – 2شكل ادامة 

A2,A1,A,B,C23,C22,C21,C2,C1,C 
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 يمحيط داخلمعيار  موانع مربوط به شاخه هايتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–6جدول    

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

  پارامترها  C14 C13 C12  C11 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
4  110/0 22/2 28/0 5/0 44/0 1 C11 

3  211/0 25/4 5/0 5/0 1  25/2  C12 

2  323/0 5/6 5/1 1 2  2  C13 

1  356/0 16/7 1 66/0 2  5/3  C14   
 محيط خارجيمعيار  موانع مربوط به شاخه هايي و الويت بندي زيرتعيين وزن نسب–7جدول

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

  پارامترها  C23 C22 C21 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
3  211/0 24/2 44/0 8/0 1 C21 

2  249/0 65/2 4/0 1 25/1  C22 

1  540/0 75/5 1 5/2 25/2  C23   
 اقتصادي جامعهموانع  معيار  درجزئيشاخه هايتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–8ولجد   

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

C215 C214 C213  C21  مجموع سطر  بردار وزن  اولويت پارامتر
2  

C21
  پارامترها  1

5  118/0 39/3 66/0 33/0 1 4/0 1 C211 

1  266/0 66/7 66/0 1 5/2  1  5/2 C212 

4  129/0 72/3 66/0 66/0 1  4/0  1  C213 

2  269/0 75/7 25/1 1 5/1  1  3 C214 

3  218/0 3/6 1 8/0 5/1  5/1  5/1 C215 
 

 حقوقي و قانوني جامعهمعيار  موانع شاخه هاي جزئي درتعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–9جدول

 I.R=  00/0  مقايسة زوجي پارامترها محاسبات

  پارامترها  C223 C222 C221 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
2  275/0 66/2 1 66/0 1 C221 

1  466/0 5/4 2 1 5/1  C222 

3  259/0 5/2 1 5/0 1  C223   
 فرهنگي و اجتماعي جامعهمعيار  موانع شاخه هاي جزئي در تعيين وزن نسبي و الويت بندي زير–10جدول   

 I.R=  00/0  ة زوجي پارامترهامقايس محاسبات

  پارامترها  C243 C233 C232  C231 مجموع سطر بردار وزن اولويت پارامتر
4  195/0 4/3 1 4/0 1 1 C231 

2  230/0 4 1 1 1  1  C232 

1  374/0 5/6 2 1 1  5/2  C233 

3  201/0 5/3 1 5/0 1  1  C234 

 
 A2,A1,A,B,C23,C22,C21,C2,C1,Cموعه هاي مجموعه ماتريس هاي تشكيل شده براي زيرمج – 2ادامة شكل 
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توان با ضرب كردن بندي معيارها و زيرمعيارها در گروه مربوط ميپس از مشخص شدن وزن نسبي و رتبه
هاي نسبي معيارهاي مربوط در سطوح باالتر، وزن نسبي آنها را در سطح مربوط و متعاقباً رتبة اين اوزان در وزن

براي مثال وزن نسبي زير معيار  در كلية . دست آورديارهاي سطح مورد نظر بهآنها را در بين كلية مع
  :آيددست ميزيرمعيارهاي سطح پنجم به شكل زير به

WlC23 = WC23 × WC2 × WC = 54/0   ×  22/0 ×5/  = 059/0  

WlC231 = WC231 × WlC23 = 195/0   ×  059/  = 0115/0  

يارها در گروه مربوط و وزن نسبي و رتبة آنها در سطحي را كه ، وزن نسبي و رتبة معيارها و زيرمع5جدول 
بديهي است موانعي كه در سطوح باالتر قرار دارند در هر مكاني از درخت . دهدطور كامل نمايش ميموجودند، به

  .گرفته در سطوح بعدي اولويت باالتري دارندهم كه واقع شده باشند، از موانع جاي

  بة معيارها و زيرمعيارها در گروه مربوط و وزن نسبي و رتبة آنها در سطح مربوطوزن نسبي و رت – 5جدول 
رتبه 
  سطحي

وزن 
  سطحي

رتبه
در 
 گروه

وزن
  نسبي

نام
  معيار

شمارة
  سطح

رتبه
  سطحي

وزن
  سطحي

رتبه 
در 
  گروه

وزن 
  نسبي

نام 
  معيار

شمارة 
  سطح

14  012/0  4  11/0  C11 4  2  36/0  2  36/0  A 2  
10  023/0  3  211/0  C12 4  1  42/0  1  42/0  B  2  
7  035/0  2  323/0  C13 4  3  22/0  3  22/0  C  2  
6  039/0  1  356/0  C14 4  5  103/0  2  285/0  A1  3  
10  023/0  3  211/0  C21 4  1  257/0  1  715/0  A2  3  
8  027/0  2  249/0  C22 4  8  057/0  4  137/0  B1  3  
4  059/0  1  54/0  C23 4  9  045/0  5  107/0  B2  3  
11  0027/0  5  118/0  C211 5  7  084/0  3  201/0  B3  3  
8  0061/0  2  266/0  C212 5  6  085/0  2  203/0  B4  3  
10  0029/0  4  129/0  C213 5  10  026/0  6  063/0  B5  3  
7  0062/0  1  269/0  C214 5  2  121/0  1  289/0  B6  3  
9  0050/0  3  218/0  C215 5  5/3  11/0  5/1  5/0  C1  3  
5  0074/0  2  275/0  C221 5  5/3  11/0  5/1  5/0  C2  4  
12  0013/0  1  466/0  C222 5  12  022/0  3  215/0  A11  4  
6  0069/0  3  259/0  C223 5  10  023/0  2  224/0  A12  4  
4  011/0  4  195/0  C231 5  5  04/0  1  386/0  A13  4  
2  014/0  2  230/0  C232 5  13  018/0  4  175/0  A14  4  
1  022/0  1  374/0  C233 5  2  081/0  2  315/0  A21  4  
3  012/0  3  201/0  C234 5  3  078/0  3  304/0  A22  4  
_  _  _  _  _  _  1  098/0  1  381/0  A23  4  
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  گيريبحث و نتيجه

هاي ورزشي طي مراحلي شناسايي و در نهايت از طريق اي در رسانهدر اين پژوهش موانع رشد اخالق حرفه
-كه در سطح شاخصگرفته مشخص شد هاي صورتبا تحليل. بندي شدندفرايند تحليل سلسله مراتبي اولويت

» موانع مرتبط با نيروهاي انساني«در اولويت اول و ) 42/0(با وزن نسبي و سطحي » موانع سازماني«هاي اصلي، 
بندي در مورد هاي مربوط به اولويتتحليل. هاي بعدي قرار دارندترتيب در اولويتبه» موانع محيطي«و 

  :ترين آنها به شرح زير استكه در هر دسته از اين موانع، مهمهاي هر يك از اين موانع هم انجام گرفت زيرمؤلفه

» هاي ورزشيفقدان نظام جامع و اخالقي نظارت بر عملكرد رسانه«شده در زمينة موانع سازماي شناسايي* 
شده در رشد اخالق در نيز يكي از موانع شناسايي) 1375(سبحاني . ، داراي اولويت نخست است289/0با وزن 

شك در دايرة عملكرد و وظايف مديريت، بي). 9(داند كننده ميبوعات را نداشتن سيستم اجرايي كنترلعرصة مط
عنوان يكي از عملكردها و وظايف مهم مديريت نوين حتي مديريت كالسيك مطرح بوده و هست و ارزيابي به

بود كه بر مبناي يك نظام ارزيابي هاي انجام گرفته در مورد سازمان مثمرثمر خواهد ريزي و طراحيزماني برنامه
  ). 11(سنجيده شود 

در  203/0با وزن نسبي » فقدان منشور اخالقي چندوجهي در سازمان«دهد كه همچنين نتايج نشان مي* 
استيل در گزارش نتايج پژوهش خود به اين نكته . اولويت دوم از سلسله مراتب مربوط به موانع سازماني قرار دارد

اين منشور . كنددهد، اشاره مينگاران را افزايش ميقي شانس افزايش رفتارهاي اخالقي روزنامهكه منشور اخال
  ). 30(پذيري تأكيد داشته باشد هايي چون استقالل، گفتن حقيقت، حساسيت و مسئوليتاخالقي بايد بر ارزش

  بندي به معيارهاي كند كه سردبيران ورزشي با ايدة پاينيز در پژوهش خود بيان مي )2005(هاردين
نگاري توافق دارند اما پرسش در مورد برخي مسائل خاص آشكار كرد كه بين حمايت آنها از اين اي روزنامهحرفه

بينانه، رو براساس اين نتايج، وجود منشور اخالقي واقعازاين). 25(ايده و عمل آنها فاصلة زيادي وجود دارد 
هاي موجود در ترين گامعنوان يكي از اساسيتوان بهت بر عملكرد را ميتصويب قوانين مشخص و به تبع آن نظار

  .شمار آوردهاي ورزشي بهاي در رسانهجهت رشد اخالق حرفه
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. در ردة سوم قرار دارند» موانع آموزشي سازمان«پس از فقدان منشور اخالقي چندوجهي در سازمان، * 
نگاري و هاي كليدي روزنامهبندي ارزشناداري در نحوة اولويتتفاوت مع) 2007(همسو با اين يافته، پاليسانس 

مرتبط با رسانه مانند جوانمردي، استقالل، صداقت و اجتناب از صدمه زدن به ديگران را بعد از يك دوره آموزش 
ق هاي آموزشي اخالبنابراين برگزاري كالس). 28(نگاران ورزشي گزارش كرده است اي به روزنامهاخالق رسانه

هاي ورزشي اي در رسانهصورت ضمن خدمت براي كادر موجود گامي مؤثر در جهت رشد اخالق حرفهاي بهحرفه
  .است

در اولويت اول و  715/0با وزن نسبي » موانع مرتبط با مديران«در بعد موانع مرتبط با نيروهاي انساني، * 
در سطح » موانع مرتبط با مديران«. رار دارنددر اولويت دوم ق 285/0موانع مرتبط با كاركنان با وزن نسبي 

فقدان «دهد كه در بين اين سه زيرمعيار، نتايج نشان مي. گيري داراي سه زيرمعيار استچهارم درخت تصميم
برخي . در اولويت اول قرار دارد 381/0با وزن » هاي ورزشيتحصيالت و تخصص كافي در بين مديران رسانه

خود به اين نكته كه در مطبوعات ايران وجهة مديريتي و دولتي مدير مسئوالن  پژوهشگران نيز در مقاالت
نگاري غيردولتي در تر از وجهة مطبوعاتي آنهاست، اشاره دارند و معتقدند تجربيات روزنامهها بسيار پررنگروزنامه

اي ترجيح نگاران حرفهايران نشان داده است كه سياستمداران در برعهده گرفتن نقش مدير مسئولي، بر روزنامه
  ). 4، 17(شوند داده مي

و » هاي پرتيراژفقدان الگوي مشخص مديريتي براي ادارة مطبوعات و روزنامه«نيز ) 1371(بديعي دزفولي 
را از مشكالت » اي معين و مشخص در مطبوعاتنگاري در جايگاه حرفهكار نگرفتن نيروهاي متخصص روزنامهبه«

منظور گزينش هاي سنتي بهدر نتيجه، كنار گذاشتن ديدگاه). 3(هاي ايران دانسته است مهم مديريتي روزنامه
هاي ورزشي به افراد متخصص و تحصيلكرده را هاي مختلف رسانه و سپردن امور مديريت رسانهمديران بخش

  .هاي ورزشي دانستاي در رسانهتوان از عوامل مهم در رشد اخالق حرفهمي

گيري داراي چهار زيرمعيار است كه در سطح چهارم درخت تصميم» مرتبط با كاركنان موانع«همچنين * 
هاي ورزشي با در بين آنها فقدان تحصيالت و تخصص كافي در زمينة رسانه و ورزش در بين كاركنان رسانه

  .در اولويت نخست قرار دارد 386/0داشتن وزن نسبي 
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نگاران ورزشي كه تحصيالتي در اين زمينه ارند كه روزنامهبه اين نكته اشاره د) 1994( 1گريسن و سالن
عدم تناسب بين ). 23(بندند اي پايكنند و كمتر به اصول اخالق حرفهعنوان يك حرفه به آن نگاه نميندارند، به

هاي ايراني است هاي سازماني يكي از مشكالت شايع آموزشي و تخصصي در سازمانهاي تحصيلي و سمترشته
  هاي موجود براي رفع اين مشكل را حليكي از راه. هاي ورزشي نيز از اين مسئله مستثنا نيستندانهكه رس

هاي ورزشي و گزينش كاركنان تخصصي رسانه توان ايجاد رشته يا گرايشي مرتبط با مشاغل موجود در رسانهمي
ندمدت و همكاري چند سازمان مختلف ريزي بلآموختگان آن دانست كه البته اين موضوع نيازمند برنامهاز دانش

  . با يكديگر است

گريسن و . در اولويت دوم قرار گرفته است 224/0با وزن نسبي » نارضايتي شغلي كاركنان«همچنين * 
نيز در پژوهش خود به اين نكته اشاره دارند كه خبرنگاران ورزشي نسبت به امنيت شغلي خود كه ) 1994(  سالن

  ).23(اند همراه دارد، اظهار نگراني كردهغلي را بهبخش زيادي از رضايت ش

گيري داراي دو زيرمعيار است كه شامل موانع محيط در سطح سوم درخت تصميم» موانع محيطي«* 
دست آوردن وزن نسبي دهد كه اين دو زيرمعيار با بهنتايج نشان مي. باشدداخلي و موانع محيط خارجي مي

گيري موانع مرتبط با محيط داخلي در سطح چهارم درخت تصميم. هميت دارندبه يك اندازه ا) 5/0(يكسان 
هاي مالي سرگردان و دهد كه در بين اين چهار زيرمعيار، وجود سرمايهنتايج نشان مي. داراي چهار زيرمعيار است

  . در اولويت اول قرار گرفته است 356/0هنگفت در ورزش، با وزن نسبي 

  تواند ها نيز مينه فقط در زمينة ورزش بلكه در ديگر زمينه» ي هنگفتهاي مالوجود سرمايه«* 
نگاران در ايران جايگاه مناسبي ندارند و گاهي رستگار به اين نكته اشاره دارد كه روزنامه. آفرين باشدمشكل

راحتي و بهدهند نگاران در اين رهگذر، رسالت خود را از دست ميمشكالت مالي به حدي است كه برخي روزنامه
  ). 8(فروشند قلمشان را مي

                                                           
1  . Garrison and Salwen 
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و  323/0، با وزن نسبي »ايهاي حرفهسازي باشگاهوابستگي ورزش به دولت و عدم خصوصي«همچنين * 
هاي دوم و سوم در اولويت 211/0ها با وزن نسبي اي در برخورد با رسانهگرايي جامعة ورزش حرفهايعدم حرفه
  .اندقرار گرفته

هاي ورزشي شاهد اي شدن برخي رشتهشورمان با وجود شعارهاي فراوان مبني بر حرفهمتأسفانه در ك
دست شود كه مربيان بعد از بهدر بسياري از موارد ديده مي. نيستيم... اي مربيان و ورزشكاران ورفتارهاي حرفه

الت خبرنگاران به آنها جاي پاسخ دادن به سؤاشوند يا بههاي خبري حاضر نميآوردن نتايج ضعيف در كنفرانس
رستگار نيز به اين نكته كه در ايران گاهي خبرنگاران براي گرفتن يك خبر بايد خواهش و تمنا . كنندتوهين مي

  ).8(كنند و خود را كوچك و حقير كنند، اشاره دارد 

شان نتايج ن. گيري داراي سه زيرمعيار استموانع مرتبط با محيط خارجي در سطح چهارم درخت تصميم
در اولويت اول قرار  54/0دهد كه در بين اين سه زير معيار، موانع فرهنگي و اجتماعي جامعه با وزن نسبي مي

  ترتيب در نيز به» موانع اقتصادي جامعه«و » موانع حقوقي و قانوني در جامعه«دو زيرمعيار . گرفته است
ها دشده در دسترس سازمان نيستند، اما سازماناگرچه موانع محيطي يا. گيرندهاي اول و دوم قرار مياولويت

  .قادرند تأثير اين عوامل را تعديل كنند

. تري هستندگيري داراي زيرمعيارهاي جزييهريك از سه زيرمعيار مذكور در سطح پنجم درخت تصميم
جا جابه«معه، تر مربوط به موانع فرهنگي و اجتماعي در جادهد كه از بين چهار زيرمعيار جزيينتايج نشان مي

هايي كه افراد به آنها ارزش. در اولويت اول قرار دارد 374/0با وزن نسبي » هاشدن و رنگ عوض كردن ارزش
ها به نادرست و با گاه اين ارزش. گيرند، تأثير بسزايي دارداعتقاد دارند بر بسياري از تصميماتي كه آنها مي

گرفتن رشوه كه يك ضدارزش است، وقتي با تعبيري مثل براي مثال . بازندتوجيهات غيرمنطقي رنگ مي
ها در ارزشگذاري بر متأسفانه از اين قبيل تحويل. آيدحساب نميدستخوش و شيريني همراه شود، ضدارزش به

  . شود و بايد به نحوي شايسته و جدي با آن مقابله كردبسياري از مسائل اخالقي ديده مي

اشاره دارد و » نگارانهديه از سوي روزنامه«پژوهش خود به بحث گرفتن در بخشي از ) 1376(پانابادي * 
هاي مجاني هاي مختلف مانند بليتدهد كه طي ساليان دراز خبرنگاران و گزارشگران گرفتن هديهتوضيح مي
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رشان هاي سينمايي يا تئاتر را يكي از امتيازات كابراي سفرهاي داخلي و خارجي، مسابقات ورزشي، تماشاي فيلم
  ).6(شود نگاران ميدار شدن اعتبار روزنامهكردند، اما پذيرفتن اين هدايا موجب خدشهتلقي مي

عدم «تر مربوط به موانع حقوقي و قانوني جامعه، دهد كه از بين سه زيرمعيار جزييبررسي نتايج نشان مي
در اولويت نخست قرار  466/0بي با وزن نس» قاطعيت در برخورد با متخلفان به هنگام نقض قوانين اجتماعي

هاي مرتبط با رسانه، از اواخر قرن طور كلي ضرورت تدوين و تصويب اصول و مقررات اخالقي حرفهبه. دارد
نگاران اي صاحبان مطبوعات و روزنامههاي حرفهها و اتحاديهنوزدهم و اوايل قرن بيستم، ابتدا از سوي انجمن

اي و همچنين المللي و منطقهاي بينهاي حرفهح جهاني از طرف سازمانكشورهاي غربي و پس از آن در سط
توان ابزار داشت با بررسي متون موجود مي). 19(مورد توجه قرار گرفت » سازمان ملل متحد«و » جامعة ملل«

رسانه  هاي مرتبط باگونه اقدام جدي و مؤثري براي تصويب و اجراي مقررات اخالقي حرفهكه در ايران هنوز هيچ
بنابراين تدوين مقررات مرتبط با اخالق . طور خاص انجام نگرفته استهاي ورزشي بهطور عام و مرتبط با رسانهبه

ها و تشكيالت مطبوعاتي و نيز دقت نظر بر اجراي اي مرتبط مثل انجمنهاي حرفهاي از سوي سازمانرسانه
هاي اي در رسانهگام مؤثري در جهت رشد اخالق حرفه تواندمقررات مصوب و نيز برخورد قاطع با متخلفان مي

  .ورزشي باشد

در «، »موانع اقتصادي در جامعه«تر مربوط به زيرمعيار دهد كه از بين پنج زيرمعيار جزيينتايج نشان مي* 
ها نهرسا. در اولويت قرار دارد 269/0با وزن نسبي » اولويت قرار گرفتن مسائل اقتصادي نسبت به مسائل اخالقي

در بسياري از موارد، مسائل اخالقي قرباني توجه به . هاي مالي دارندبراي ادامة حيات خود نياز به تأمين هزينه
با وزن » وجود فاصلة طبقاتي به لحاظ اقتصادي بين ورزشكاران با ديگر اقشار جامعه«. شودمسائل اقتصادي مي

  . در اولويت دوم قرار دارد 266/0نسبي 

هاي ورزشي شاهد دريافت دستمزدهاي بسيار بااليي از سوي اي شدن برخي رشتهاخير با حرفه هايدر سال
هايي در عمل كار صحيحي است يا نه در بحث اينكه آيا چنين پرداخت. ها هستيمجامعة ورزشي در اين رشته

اي و حاضران در هاي مالي حاضران در عرصة ورزش حرفهاي كه بين دريافتگنجد، ولي فاصلهفعلي ما نمي
هاي مختلف در ايران نسبت دستمزد كاركنان رسانه. هاي ورزشي وجود دارد، بسيار قابل تأمل استعرصة رسانه

هايي هستند كه مانند اي، حرفهمشاغل رسانه. يافته دارند، بسيار ناچيز استهاي توسعهبه كشورهايي كه رسانه
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. شودراحتي باز ميهاي انحراف و سوء استفاده از آنها بهي، راههاي زندگقضاوت، در صورت تأمين نشدن حداقل
تواند در كاهش انحرافات اخالقي از بنابراين اخذ تدابيري كه اين فاصلة طبقاتي به لحاظ مالي را كاهش دهد، مي

  .سوي اصحاب رسانه مفيد واقع شود
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