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   مقدمه
ها به ها و نگرشها و كارامدترين وسايل نفوذ فرهنگترين ابزار طرح و رواج انديشه ها قوي1امروزه رسانه

مراتب بيشتر  ن است و اين آمار در ايران بهترين رسانه در جها تلويزيون، پرمخاطب. قلب جوامع هستند
هاي اخير  در سال). 1(طور همزمان است  دليل وجود صدا و تصوير به است؛ اين تنوع و كثرت مخاطب به

ها، ها، فناورياي با تأثير جهاني، تغييرات وسيعي در دامنة فعاليت منزلة پديده ورزش تلويزيوني، به
دليل  به1950سال  هاي ورزشي تلويزيون پس از برنامه. اشته استكاربرد عمومي، درآمد و توسعه د

و امروز ) 17( سرعت بين مردم رواج يافت قابليت دستيابي آسان، انعكاس سريع و اعتبار زياد، به
ورزش ). 2(كنند  هاي ورزشي از تلويزيون بيش از هر رسانة ديگري استفاده مي مندان به برنامه عالقه

اي است كه از آن  هاي اجتماعي و اخالقي جامعهاي اجتماعي حامل و ناقل ارزشهمانند ساير پديده
براي شناخت صحيح اهداف و كاركرد اجتماعي ورزش و تحقق . منشأ گرفته و گسترش يافته است

نحوي بار ارزشي دارد و  اي در نظر گرفته شود كه بهپديده عنوان حقيقي آن در ساختار اجتماعي، بايد به
هاي پذيري واقعيت ها و ضربهدار شدن ارزش شود يا برعكس به خدشه ها ميعه و تقويت ارزشموجب توس

هاي اجتماعي و اخالقي عنوان يك پديده با ارزش ورزش به. انجامد ها ميارزشي و بروز و رشد ضدارزش
كند  ايفا مي اي رابطة تنگاتنگي دارد و اين امر نقش مهمي در توليد فرهنگ و ساختار فرهنگي هر جامعه

هاي انتقال فرهنگي در ساختار اجتماعي است كه جايگاه مهمي ترين پديده و از اين لحاظ يكي از مهم
ويژه جوانان كه  گيري شخصيت و بروز استعدادهاي فكري و روحي كودكان، نوجوانان و به در شكل

هاي آرماني براي نوجوانان،  قهرمانان و شخصيت). 2( اي هستند داردساز هر جامعه ترين قشر آينده مهم
گزينند و در  اند؛ آنها اشخاص برجسته، ستارگان سينما، مخترعان و ورزشكاران و غيره را برمي بسيار مهم

ها و ركوردهاي اين  ها، مقاله خط ها، پوسترها، دست دهند؛ آنها خود را با عكس جايگاهي رفيع قرار مي
لباس پوشيدن و رفتارشان تقليد كنند؛ گاه نيز افراد  كوشند كه از كنند و مي قهرمانان محصور مي

تر را  بزرگسال و مهمي را كه در محيطشان هستند، براي مثال معلم، مربي ورزش، برادر يا خواهر بزرگ
پرستي به  نوجوان در اين مرحله، از طريق قهرمان. دهند كنند و آنها را مورد توجه قرار مي انتخاب مي

هاي مذهبي، در  2تماس با ارزش). 9( آيد تا از آنها تقليد كند ها و معيارهايي برمي  انسان وجوي فوق جست

                                                           
1. Media 
2. value 
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منزلة جزء و تابعي از  كند كه وجود خود را به تشكيل شخصيت تأثير بسياري دارد و نوجوانان را وادار مي
  ).21( جهان بزرگ بدانند

گيري شخصيت فرد  شكل سي دراي اسا عنوان مرحله با توجه به اهميت و شرايط دورة نوجواني به
اي از معيارهاي فرهنگي  ها گونه ارزش. ها امري روشن و بديهي است ضرورت بررسي و مطالعة نظام ارزش

روند كه بيانگر آن دسته از اهداف كلي هستند كه در حيات اجتماعي مطلوب محسوب  شمار مي به
 اند قواعد و ضوابط رفتارهاي اجتماعي كنندة مفهوم و مشروعيت نهايي براي ها تدارك ارزش .شوند مي

 رفتار و گيرند مي كار به زندگي درها  انسان كه استي اصول و قواعد از عبارت ،ياخالقهاي  ارزش ).19(
ها و  اخالقي، گروهي از خصلت -هاي انساني  منظور از ارزش .بخشد مي نظم يكديگر به نسبت را آنان

هاي اخالقي  ارزش .)7(هر انساني ملزم به رعايت آنهاست  محاسن اخالقي است كه به حكم عقل عملي
 هاي فردي تشكيل شده است درك چيزهايي است كه بايد باشد و از اعتقادات راسخ فردي، افكار و آرمان

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي،  هاي اخالقي مورد بررسي در اين تحقيق شامل ارزش ارزش). 29(
و تحقيق زكي ) 1383(هاي اخالق در تحقيق رباني و شهابي  لفهفرهنگي و سياسي است كه از مؤ

  ).12،11(اقتباس شده است ) 1368(
هاي عظيمي  در دوران معاصر كه به عصر اطالعات و جامعة اطالعاتي و ارتباطي معروف است، بخش

كه برخي  گيرد و نفوذ و تأثير رسانه به حدي است ها انجام مي ها از طريق رسانه پذيري نسل از جامعه
كنند و اگر چگونه  ها اولويت ذهني و حتي رفتاري ما را تعيين مي پردازان بر اين باورند كه رسانه نظريه

از طرفي، تلويزيون ). 1( آموزند فكر كردن را به ما ياد ندهند، اينكه به چه چيزي فكر كنيم را به ما مي
ويژه  در جهان و به1950گرفته در دهة  نتايج تحقيق انجام. ممكن است بسيار بدآموز و مخرب باشد

آموزد و  دهد كه تلويزيون به مقدار زياد الگوهاي اجتماعي و فردي را به افراد جامعه مي آمريكا نشان مي
مدت  اگر اين الگوها با معيارهاي سالمتي يا عقيدتي يا رفتار يك جامعه مغاير باشند، نه تنها در كوتاه

ويژه كودكان و نوجوانان هستند، بلكه در درازمدت نيز  د و بهدهندة شخصيت و رفتار افرا شكل
  ).1( گذارند تأثير

 طور يك آنها به. پذيرد بينيم، تأثير مي عقايد ما در مورد دنياي ورزشي با آنچه از طريق تلويزيون مي
گرش ما به شود نحوة ن هاي ورزشي از تلويزيون ارائه مي روشي كه برنامه. گذارند مي  جانبه بر ما تأثير

تواند تصورات قالبي را نيز  ورزش در تلويزيون مي. دهد هاي ورزشي را تحت تأثير قرار مي ورزش و رشته
در گذشته ورزش در تلويزيون تحت تسلط جوانان و ورزشكاران بود، اما امروزه ورزشكاران . تقويت كند
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هايي را به  قهرمانان ورزشي ارزش ).5( شوند مسن، ورزشكاران معلول و زنان نيز در تلويزيون مطرح مي
عنوان الگوي مرجع، طرفداران زيادي  كنند و حتي ممكن است به ويژه طرفداران ورزش القا مي جامعه، به
هاي مثبت اخالقي مانند همكاري، رعايت قوانين و  در چنين شرايطي بسياري از ارزش. پيدا كنند

داور . توان آموزش و اشاعه داد و تالش مداوم را مي پذيري و كار مقررات، احترام و وفاداري، مسئوليت
توانند براي نوجوانان و  آور، مي ورزشي مقتدر و قاطع، مربي قاطع و قدرتمند و ورزشكار نخبه و مدال
مربيان و ورزشكاران بايد ). 23(جوانان به الگوي مرجع تبديل شوند و سايرين را تحت تأثير قرار دهند 

ترين چيزي كه  خاص اخالقي سازمان ورزشي مورد نظر باشند، چراكه اوالً، ابتداييترين اش عنوان مهم به
ها و  اند؛ دوم اينكه باشگاه كنند ورزشكاران و مربيان آن سازمان يا باشگاه ورزشي مردم مشاهده مي

گيرند  تبع آنها ورزشكاران و مربيان در نگاه جامعه، مورد موشكافي دقيق قرار مي هاي ورزشي و به رسانه
به اين نتيجه رسيدند ) 1386(هاي مورد قبول جوانان نورباال و همكاران  در خصوص نظام ارزش ).27(

هاي مذهبي و اجتماعي در اولويت قرار داشتند، ولي ساير  هاي جوانان، ارزش بندي ارزش كه در اولويت
شك از  ها نيز باشند، بي اين ارزشرو اگر ورزشكاران نمايانگر  ازاين). 24(ترتيبي متفاوت داشتند  ها  ارزش

در تحقيقي ) 1373(بيگي  در همين راستا، حمزه. جاذبة بااليي در بين جوانان برخوردار خواهند بود
اند و صداقت براي  هاي اخالقي مورد پذيرش متفاوت آموزان دختر و پسر از نظر ويژگي عنوان كرد دانش

  ).10(در اولويت است دختران، و مؤمن و نمازخوان بودن براي پسران 
راهي  1مدلسازي يا الگوپذيري. گيرد، از طريق الگوگيري است از آنچه هر فرد ياد مي بخش مهمي 
در نظرية يادگيري از طريق مشاهدة بندورا، فرد . دهي رفتار و تفكر تعريف شده است جديد براي شكل

كند و  داش يا تقويت، دريافت ميكند كه آن شخص براي آن رفتار پا شخص ديگري را مشاهده مي رفتار
او از طريق استنباط شخصي به . شود كننده آموخته مي در نتيجه، آن رفتار توسط فرد مشاهده

ها و رفتار خود را تغيير  ها، عقايد، ارزش پردازد و نگرش ها و اعمال الگوي خود مي وتحليل گفته تجزيه
از آنجا كه الگوها قدرت . سازد يه و همانند ميدهد و خود را هرچه بيشتر با الگوي مورد نظر شب مي

خصوص در دورة نوجواني دارند، دقت در انتخاب الگوها و توجه  ها و رفتار افراد به زيادي در تغيير نگرش
هر فرد متناسب با رشد و توانايي خود در تعامل با ديگران . هاي آنها بسيار حائز اهميت است به ويژگي
شوند و سعي  دهند برايش مهم مي تحت تأثير قرار مي را كساني كه بيشتر او آنها گيرد و از ميان قرار مي

                                                           
1. Modeling 
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چندين ويژگي الگو از جمله ). 4(گويند  مي 1كند خود را شبيه و همانند آنها سازد؛ به اين افراد الگو مي
نده مؤثر تواند براي جلب توجه يادگير پايگاه اجتماعي سطح باال، موفقيت زياد و دانش و تخصص باال مي

ترين رسانه، امكان مشاهدة رفتارهاي ورزشكاران  عنوان پرمخاطب از آنجا كه تلويزيون به). 14(واقع شود 
  .ها و الگوپذيري نقش مهمي داشته باشد تواند در انتقال ارزش كند، پس مي را فراهم مي

ي نشان داد كه هاي ورزش نتيجة تحقيقات در مورد موانع موجود در توسعة اخالق از طريق رسانه
 نظام فقدان عامل چهار). 28، 30(تلويزيون در اشاعة رفتارهاي غيراخالقي در بين كودكان نقش دارد 

 وجود شغلي، امنيت نبود( كاركنان شغلي نارضايتي ورزشي، هاي رسانه عملكرد بر نظارت اخالقي و جامع
از  ياريو پوشش بس يورزش هاي انهرس كاركنان بين در كافي تخصص و تحصيالت فقدان، ...) و وفاداري

). 13(هستند  ورزشي هاي در رسانه ياخالق توسعةموانع  ترين مهم ،موجود ينقوان يقتخلفات از طر
ها موجب  اند كه تماشاي اين نوع بازي هاي ويدئويي ورزش نيز نشان داده گرفته بر بازي تحقيقات انجام

همچنين تحقيقات ). 26(شود  كودكان و نوجوانان مي افزايش پرخاشگري و رفتارهاي غيراخالقي در بين
هاي اخالقي به  ها موجب انتقال رفتارهاي ضدارزش دهند كه نمايش فوتبال از طريق رسانه نشان مي
هاي رفتار  هاي ورزشي تلويزيون از نظر نحوة پرداختن به ناهنجاري برنامه). 8، 18(شود  جامعه مي

ترين منابع شكل دادن به ذهنيت  عنوان يكي از مهم ويژه تلويزيون، به تماشاگران فوتبال به رسانه و به
تماشاگران پيش از ورود به ورزشگاه نقش مؤثري در كنترل يا دامن زدن به رفتارهاي نابهنجار 

ها نه تنها توجه كافي به مسئلة  اين برنامه. هاي حساس نظير شهرآورد دارد تماشاگران در بازي
اند، بلكه در برخي موارد  ها نداشته فتار مناسب تماشاگران فوتبال در ورزشگاهسازي در خصوص ر فرهنگ

فرستند و به رفتارهاي  هايي، تماشاگران را با ذهنيتي منفي به ورزشگاه مي با پرداختن به حاشيه
هاي  در زمينة نقش رسانه). 16(زنند  آميز آنان در حين تماشاي بازي و بعد از آن دامن مي خشونت
ها و نوع الگوهاي  بين نقش رسانهاند كه  در الگوپذيري نوجوانان برخي تحقيقات داخلي نشان دادهجمعي 

رفتار اجتماعي دختران ارتباط معناداري وجود ندارد كه اين نتيجه برخالف نظر كارشناسان و 
و نامطلوب ها عناصر مهمي در ايجاد رفتار مطلوب  نظران است، زيرا آنها اعتقاد دارند كه رسانه صاحب

متفاوت ) جوانان دختر و پسر(مدت زمان تماشاي تلويزيون در بين دو جنس همچنين، ). 6(اند  اجتماعي
در مورد نقش ). 25(پردازند  هاي تلويزيون مي است و دختران در روز بيش از پسران به تماشاي برنامه

                                                           
1. Model 
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ها  قات بر نقش مثبت رسانههاي جمعي خصوصاً تلويزيون، در توسعة ورزش همگاني بيشتر تحقي رسانه
  ). 22،20،15،3(اند  مهر تأييد زده

تواند نقش  عنوان جزء مهمي از ساختار فرهنگي خانواده و جامعه مي هاي تلويزيون به برنامه 
دهندة آموزش و پرورش  عنوان عامل شكل اي در ساختار فكري نوجوانان و جوانان داشته باشد و به ارزنده

اكنون با توجه به نقش انكارناپذير . گيري هويت آنها ايفا كند مهمي در شكل غيررسمي يك كشور نقش
ها و افكار جامعة جوان و همچنين  دهي باورها، نگرش خصوص تلويزيون در شكل هاي ورزشي به رسانه

هاي اخالقي از  اين سؤال مطرح است كه انتقال ارزش 1ساخت بستري مناسب در عرصة اخالق ورزشي
هاي ورزشي تلويزيون، به نوجوانان چگونه است و بر اين اساس الگوي نوجوانان در ورزش  طريق برنامه

  توانند باشند؟  هايي مي  چه كساني و با چه ويژگي

  
  شناسي تحقيق روش

آوري  از نظر مسير اجرا پيمايشي است و جمع از نظر استراتژي توصيفي وروش تحقيق در اين پژوهش 
جامعة آماري اين پژوهش عبارت بودند . انجام گرفته است) ز طريق پرسشنامها( ها به شكل ميداني  داده

آباد غرب در سال  شهرستان اسالم) دبيرستان13(هاي دولتي  آموزان پسر و دختر دبيرستان دانش: از
نفر  4235آباد غرب حدود  كه براساس آمار ادارة آموزش و پرورش شهرستان اسالم 1390 -91تحصيلي 

نفر محاسبه شد كه براي پوشش دادن اشكاالت  382نمونه با استفاده از جدول مورگان حجم  .بودند
اي انتخاب  تصادفي ساده و خوشهصورت  نفري به 450آوري اطالعات، حجم نمونة  احتمالي در جمع

تصادفي پنج مدرسة پسرانه و پنج مدرسة دخترانه انتخاب و طور  شدند، به اين ترتيب كه ابتدا به
صورت تصادفي از  اي از هر مدرسه سه كالس در نظر گرفته شد و از هر كالس افرادي به خوشه صورت به

گيري تحقيق، پرسشنامة  ابزار اندازه. ها پاسخ گفتند روي فهرست اسامي كالس به پرسشنامه
 .تدوين شد) 1383(هاي اخالقي رباني و شهابي  اي بود كه با اقتباس از پرسشنامة ارزش ساخته محقق

 64ين پرسشنامه با استفاده از طيف چهارارزشي از خيلي زياد تا خيلي كم سنجيده شد و در مجموع ا
شناسي و  روايي پرسشنامه توسط پانزده نفر از متخصصان مديريت ورزش، روان. سؤال داشت

نفر و با  40درصد كل پاسخگويان، يعني  10با اجراي پرسشنامه روي حدود  .شناسي تأييد شد جامعه

                                                           
1 . Sport Ethic 
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محاسبه شد كه بيانگر پايايي  88/0ستفاده از آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامة پژوهش حاصل معادل ا
زوجي، آزمون فريدمن و آزمون  tآزمون  زا  ها براي آزمون فرضيهدر اين پژوهش  .باالي پرسشنامه است

  .ناپارامتريك من ويتني يو استفاده شده است
 

  هاي پژوهش يافته
ساعت در روز به تماشاي تلويزيون  2دهند كه اكثريت اعضاي جامعه حداقل  ن مينتايج توصيفي نشا

افراد جامعة . كنند بيشتر از دختران تلويزيون تماشا مي) درصد 91(پردازند و در اين ميان پسران  مي
عالقه دارند و در اين ) درصد 75(هاي تلويزيوني  هاي سينمايي و سريال تحقيق بيشتر به تماشاي فيلم

هاي ورزشي تلويزيون در اولويت  بعد از سريال، برنامه. مورد دختران گرايش بيشتري از پسران دارند
بيشتر از دختران ) درصد 17(آموزان مورد نظر اين تحقيق قرار دارند و در اين مورد پسران  توجه دانش

  .پردازند هاي ورزشي مي به تماشاي برنامه

  
 درصد فراواني جنسيت .1 شكل

  
 53(هاي ورزشي مختلف تلويزيون، مسابقات ورزشي  دهد از بين برنامه هاي تحقيق نشان مي تهياف
هاي ورزشي مورد توجه اعضاي جامعة  بيش از ساير برنامه) درصد 27(و سپس اخبار ورزشي ) درصد

. آموزان هستند ترين الگوي دانش دهد كه والدين مهم هاي تحقيق نشان مي يافته. تحقيق حاضر است
آموزان، دختران بيش از پسران الگوپذيرند و حتي در مورد  هرچند در انواع الگوهاي انتخابي دانش

در بين الگوهاي . دهند هاي ورزشي را الگوي خود قرار مي الگوهاي ورزشي دختران بيش از پسران چهره
 .اند رد توجه بودهعنوان الگوي جوانان اين تحقيق مو ها بيش از ساير ورزشكاران به تسورزشي، فوتبالي
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دهد كه توزيع فراواني كلية متغيرهاي تحقيق  نتايج حاصل از اجراي آزمون كولموگروف نشان مي
هاي  هاي آماري پارامتريك براي تحليل داده توان از آزمون رو مي منطبق بر توزيع نرمال است و ازاين

  .ها استفاده كرد فرضيه

 
  آموز  پسران دانشنوع الگوهاي انتخابي دختران و . 2شكل 

  
شوند، نتايج  هاي ورزشي تلويزيون منتقل مي هاي اخالقي كه از طريق برنامه در خصوص ارزش

هاي  ارزشكند و  هاي دختران و پسران تأييد مي پژوهش وجود اختالف معنادار را در بين اولويت انتخاب
شده به اين  هاي محاسبه نگين رتبهشونده از طريق تلويزيون در بين پسران با توجه به ميا اخالقي منتقل
ارزش . 5ارزش اجتماعي، . 4ارزش سياسي، . 3ارزش مذهبي، . 2ارزش فرهنگي، . 1: ترتيب است

ارزش فرهنگي، . 3ارزش مذهبي، . 2ارزش اجتماعي، . 1: اقتصادي؛ و در بين دختران به اين ترتيب است
  .ارزش اقتصادي. 5ارزش سياسي و . 4

شونده از طريق تلويزيون در  هاي اخالقي منتقل دهد كه ميزان ارزش ان مينش 2هاي جدول  داده
  ).<05/0P(بين دختران و پسران تفاوت معناداري ندارد 
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  هاي اخالقي هاي توصيفي شاخص گرايش به مركز و پراكندگي متغير ارزش آماره.1جدول

ي 
 ها
ش
ارز

قي
خال

ا
  

  پسران دختران

ين
انگ

مي
يار  
 مع

اف
حر

ان
 

س
ريان

وا
  

او
يت

لو
 دو  
خي

رة 
آما

دي
 آزا

جة
در

 

ش
ارز

p  ين
انگ

مي
يار  
 مع

اف
حر

ان
 

س
ريان

وا
يت  

ولو
ا

 دو  
خي

رة 
آما

دي
 آزا

جة
در

 

ش
ارز

p  

گي
رهن

ف
  

06/3 56/0 32/0 3 

33/
26 

4  00
1

/0 

27/3 55/0 307/0 1 

24/
46 

4 00
1

/0  
 

دي
تصا

اق
  

54/2 63/0 40/0 5 49/2 65/0 42/0 5

بي
مذه

  

08/3 83/0 705/0 2 10/3 63/0 398/0 2

سي
سيا

  

99/2 79/0 628/0 4 09/3 
621/
0 

386/0 3

عي
تما

اج
  

33/3 85/0 726/0 1 05/3 78/0 619/0 4

  
  شونده از طريق تلويزيون هاي اخالقي منتقل ارزش -زوجي tنتايج آزمون . 2جدول 

 ارزش
p 
 

درجة 
انحراف  اختالف ميانگين tارزش  آزادي

 اي اخالقيه ارزش ميانگين معيار

70/0 350 378/0 02/0 

55380/0 
 

56547/0 

8174/2 
 

2948/2 

ارزش فرهنگي 
  پسران

ارزش فرهنگي 
 دختران

85/0 350 178/0- 01/0- 

65048/0 
 

63313/0 

5807/2 
 

5929/2 

ارزش اقتصادي
  پسران

ارزش اقتصادي 
 دختران

517/0 350 648/0- 05/0- 
63084/0 

 
83962/0 

7516/2 
 

8037/2 

 مذهبي پسرانارزش 
ارزش مذهبي 

 دختران

75/0 350 319/0 02/0 
62137/0 
 

79217/0 

7627/2 
 
7382/2 

 ارزش سياسي پسران
ارزش سياسي 

 دختران

27/0 350 09/1- 09/0- 

78659/0 
 

85176/0 

7702/2 
 
8665/2 

ارزش اجتماعي
  پسران

ارزش اجتماعي 
 دختران
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الگوهاي زندگي در بين پسران با توجه به دهد كه  نشان مي) 3جدول (نتايج آزمون فريدمن 
. 5دوستان، . 4ورزشي، . 3سايرين، . 2والدين، . 1: شده به اين ترتيب است هاي محاسبه ميانگين رتبه

. 1: شده به اين ترتيب است هاي محاسبه علمي؛ و در دختران با توجه به ميانگين رتبه. 6مذهبي، 
  .                     مذهبي. 6علمي و . 5، دوستان. 4ورزشي، . 3سايرين، . 2والدين، 

  تران و پسرانخد الگوهاي زندگي براي - نتايج آزمون فريدمن. 3جدول 
درجة  pارزش

  آزادي
آمارة خي

 دو
الگوها ميانگين رتبه اولويت  

001/0 5 60/47 
3 12/3  ورزشي

پسران
  6 41/2  علمي

5 55/2  مذهبي
1 61/3  والدين
4 89/2  دوستان
2 20/3  ساير

001/0 5 40/51 
3 48/3  ورزشي

دختران
  5 80/2  علمي

6 55/2  مذهبي
1 82/3  والدين
4 96/2  دوستان
2 60/3  ساير

 

هاي اخالقي الگوهاي ورزشي در بين پسران  ترين ويژگي دهد كه مهم نشان مي 4هاي جدول  داده
ترتيب توجه به ظاهر،  پذيري، و در بين دختران به آميز، مسئوليت ظاهر، رفتار احترام ه ترتيب توجه ب به

  .درستكاري، متانت و وقار است
هاي اخالقي، فقط ميزان متانت و وقار در بين  دهد كه ميزان ويژگي نشان مي 5هاي جدول  داده

شده، ميانگين متانت  هاي محاسبه با توجه به ميانگين). >05/0P(دختران و پسران تفاوت معناداري دارد 
توان نتيجه گرفت كه ميزان  محاسبه شده است و مي 07/3و در بين دختران    9/2و وقار در بين پسران 

متانت و وقار الگوهاي ورزشي در بين دختران بيشتر از پسران مورد توجه است، يعني دختران بيش از 
  .كنند وقار الگوهاي ورزشي توجه مي پسران به ويژگي متانت و
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  و دختران نتايج آزمون فريدمن براي پسران .4جدول 
  پسران دختران

ش
ارز

 p
درجة آزادي  

آمارة خي دو  
  

اولويت
ميانگين رتبه  

 

ش
ارز

 p
درجة آزادي 

آمارة خي دو  
  

اولويت
ميانگين رتبه  

 

ويژگي
 

اخالقيهاي 
 

001/0 21 25/211 

22 20/10 

001/0 21 40/224 

22 48/10   صداقت 
16 36/12 15 30/12   يكرنگي 
3 77/14 12 96/12   متانت 
1 55/16 1 74/15   ظاهر 
8 38/13 2 46/15   احترام 
21 50/10 19 97/10   امانتداري
20 67/10 21 55/10  قولي خوش
13 02/13 10 38/13  طلبي منفعت
14 79/12 18 16/12 عفت و 

  پاكدامني
7 54/13 13 84/12 وامر به معروف 

 از منكر نهي
10 19/13  5  ايمان و تقوا 33/14
6 59/13 11 06/13 زيارت اماكن

  مقدس
18 95/11 14 66/12 اعتقادات 

  معنوي
19 22/11 20 64/10   انصاف
15 60/12 16 22/12   عدالت
17 27/12  17  قانونمندي 20/12
11 17/13 3 39/14  پذيري مسئوليت
2 26/15 9 75/13  درستكاري
5 72/13 6 78/13  خيرخواهي 
12 16/13 4 37/14  جوانمردي
4 53/14 8 76/13 همكاري و 

  صميميت
9 20/13 7 77/13   ايثار
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  ي اخالقي الگوهاي ورزشيها ويژگي-  t-testنتايج آزمون . 5جدول 
 ارزش

p 
 

درجة 
 tارزش  آزادي

اختالف 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 هاي اخالقي ويژگي ميانگين

113/0 350 59/1 13/0 69/0 
78/0 

72/2 
59/2 

 صداقت در پسران
  صداقت در دختران

84/0  -19/0 01/0- 74/0 
76/0 

84/2 
85/2 

 نيكرنگي در پسرا
  يكرنگي در دختران

03/0  -09/2 17/0- 72/0 
74/0 

90/2 
07/3 

 متانت در پسران
 متانت در دختران

22/0  -22/1 1/0- 69/0 
78/0 

15/3 
25/3 

 ظاهر در پسران
 ظاهر در دختران

31/0  68/0 05/0 73/0 
36/1 

11/3 
99/2 

 احترام در پسران
  احترام در دختران

45/0  75/0 06/0 73/0 
68/0 

73/2 
67/2 

 امانتداري پسران
 امانتداري دختران

62/0  49/0 04/0 73/0 
77/0 

70/2 
66/2 

 قولي پسرانخوش
  خوش قولي دختران

56/0  57/0 05/0 71/0 
79/0 

93/2 
88/2 

 طلبي پسرانمنفعت
 منفعت دختران

72/0  -35/0 03/0- 78/0 
85/0 

82/2 
85/2 

 پاكدامني پسران
 پاكدامني دختران

26/0  11/1 16/0 81/1 
82/2 

02/3 
86/2 

 امر به معروف پسران
 امر معروف دختران

06/0  90/1 28/0 
 

81/1 
81/0 

16/3 
88/2 

 ايمان و تقوا پسران
 ايمان و تقوا دختران

91/0  10/0 01/0 68/0 
77/0 

92/2 
91/2 

 زيارت در پسران
 زيارت در دختران

93/0  -08/0 01/0- 69/0 
67/1 

87/2 
88/2 

 ر پسراناعتقادات د
 اعتقادات در دختران

92/0  -083/0 0 84/0 
80/0 

69/2 
69/2 

 انصاف در پسران
 انصاف در دختران

91/0  11/0 01/0 75/0 
75/0 

82/2 
81/2 

 عدالت در پسران
 عدالت در دختران

47/0  71/0 06/0 70/0 
79/0 

85/2 
79/2 

 قانونمندي پسران
 قانونمندي دختران

1/0  60/1 13/0 72/0 
79/0 

03/3 
90/2 

 مسئوليت پسران
 مسئوليت دختران

28/0  -074/1 09/0- 75/0 
76/0 

00/3 
09/3 

 درستكاري پسران
 درستكاري دختران

32/0  99/0 08/0 
66/0 
83/0 

00/3 
92/2 

 خيرخواهي پسران
 خيرخواهي دختران
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  ي اخالقي الگوهاي ورزشيها ويژگي- t-testنتايج آزمون . 5ادامة جدول 
 ارزش

p 
 

رجة د
 tارزش  آزادي

اختالف 
 ميانگين

انحراف 
 معيار

 هاي اخالقي ويژگي ميانگين

066/0  84/1 15/0 
72/0 
78/0 

03/3 
88/2 

 جوانمردي پسران
 جوانمردي دختران

74/0  -31/0 02/0 
75/0 
74/0 

00/3 
02/3  

 همكاري در پسران
  همكاري در دختران

155/0  42/1 11/0 
66/0 
83/0 

99/2 
88/2 

 پسرانايثار در
 ايثار در دختران

 
  گيري بحث و نتيجه

ها نشان داد كه الگوهاي زندگي در هر دو گروه والدين  آموزان، يافته در مورد الگوهاي زندگي دانش
آموزان هستند، دختران بيش از پسران به انتخاب الگو تمايل دارند و حتي اين امر در انتخاب  دانش

ايج مبين آن است كه تفاوت چنداني در اولويت الگوهاي زندگي اين نت. الگوهاي ورزشي نيز صادق است
هاي علمي و مذهبي بين  بين دختران و پسران وجود ندارد، فقط در مورد اولويت قرار دادن شخصيت

هاي  هاي مذهبي نسبت به شخصيت دختران و پسران تفاوت وجود دارد؛ به اين ترتيب كه شخصيت
هاي علمي نسبت به  براي دختران برعكس است؛ يعني شخصيت، ولي  اند علمي براي پسران ارجح

هاي ورزشي در بين دختران و پسران در  همچنين، شخصيت. هاي مذهبي در اولويت هستند شخصيت
در مورد الگوهاي ورزشي . عنوان الگوي زندگي مطرح هستند كه شايان توجه است اولويت سوم به

هاي ديگر مورد  هر دو گروه دختران و پسران بيش از رشتهآموزان، ورزشكاران رشتة فوتبال، در  دانش
عنوان الگوي زندگي شناخت معاني نهفته در ورزش و مهم  هاي ورزشي به انتخاب شخصيت. توجه است

هاي ورزش براي  تواند به آنها كمك كند تا از توانايي دهد كه مي بودن ورزش در زندگي افراد را نشان مي
با . همچنين رفتار اخالقي استفاده كنند و هر عمل غيراخالقي را دريابندارتقاي شخصيت اخالقي و 

ورزش در جهان امروز، اهميت ارائة الگوهاي مثبت و سازنده در اين  ةتوجه به اهميت و جايگاه ويژ
آوري  ها و چگونگي روي ها، ديدگاه كنندة الگوها، نقش در اين ميان تلويزيون معرفي .زمينه، ضروري است

. هاي زندگي است كه ممكن است مردم به طريق ديگر هرگز به آنها دسترسي پيدا نكنند كبه سب
تواند در تقويت هنجارهاي مثبت، بالندگي افكار عمومي، ارتقاي سطح فكري و فرهنگي  تلويزيون مي

. اجتماعي و تبديل آن به فرهنگ عمومي مؤثر افتد ةحسنروابط جامعه و ترويج و تحكيم و تقويت 
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كنند و حتي ممكن است  ويژه طرفداران ورزش القا مي هايي را به جامعه، به انان ورزشي ارزشقهرم
در چنين شرايطي . عنوان الگوي مرجع، طرفداران زيادي پيدا كنند و سايرين را تحت تأثير قرار دهند به

رزشي الگو قرار در مورد الگوهاي و. توان آموزش و اشاعه داد هاي مثبت اخالقي را مي بسياري از ارزش
دهندة شناخت  ها هم براي دختران و هم براي پسران در اولويت بود كه اين يافته نشان دادن فوتباليست

خصوص تلويزيون را در اين  ها به ها و ورزش فوتبال است و نقش رسانه آموزان از فوتباليست بيشتر دانش
شود به  ي ورزشي كه از تلويزيون پخش ميها از آنجا كه بيشتر برنامه. توان ناديده گرفت زمينه نمي

عنوان الگوي ورزشي  ها به پردازد، در اولويت قرار گرفتن فوتباليست فوتبال و مسائل مربوط به آن مي
 هاي ورزشي تلويزيون از منظر منابع آموزشي بنگريم، اگر به برنامهبنابراين . نوجوانان دور از انتظار نيست

هاي  با نمايش ارزش توانند مي ،اي براي نوجوانان هاي ويژه ا تدارك برنامهو ستادهاي تربيتي ب سئوالنم
هاي ورزشي را در جهت مثبت  ها، الگوسازي از شخصيت ها و تأكيد بر اين ارزش اخالقي در اين برنامه

 تكرار مؤثر در صورتمباحث اخالقي هاست، زيرا  تر استمرار و تداوم اين برنامه از همه مهم. ترويج كنند
عنوان ورزش پربيننده و پرطرفدار  كه در اين ميان تأكيد بر ورزش فوتبال و مسائل آن به ندشو واقع مي

ها  رسد كه بر ارزش از طرفي اثر تلويزيون بر رفتار كودكان و نوجوانان زماني به حداكثر مي .اهميت دارد
  . هاي پي در پي تأكيد شود هاي مورد نظر در برنامه و ديدگاه
شونده از طريق تلويزيون در بين پسران با  هاي اخالقي منتقل اي پژوهش نشان داد كه ارزشه يافته

. 3ارزش مذهبي، . 2ارزش فرهنگي، . 1: شده به اين ترتيب است هاي محاسبه توجه به ميانگين رتبه
 ارزش. 1: ارزش اقتصادي؛ و براي دختران به اين ترتيب است. 5ارزش اجتماعي و . 4ارزش سياسي، 

اين نتايج نشان . ارزش اقتصادي. 5ارزش سياسي و . 4ارزش فرهنگي، . 3ارزش مذهبي، . 2اجتماعي، 
شونده از طريق  هاي اخالقي منتقل دهد كه بين پسران و دختران از لحاظ ترتيب اولويت در ارزش مي

اين . است هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين تفاوت در اولويت ارزش. تلويزيون تفاوت وجود دارد
هاي فرهنگي جوانان پرداخت و در تحليل  كه به بررسي نظام ارزش) 1386(زكي  نتيجه با تحقيق

هاي فرهنگي ميان دانشجويان پسر و دختر  هاي جنسيتي بيان كرد كه تفاوت معناداري در ارزش تفاوت
ان دختر و پسر اين نتيجه در جامعة آماري كه شامل تمامي دانشجوي. وجود ندارد، همخواني ندارد

دست آمده كه  بود، به) دانشگاه آزاد اسالمي شهرضا(غيردولتي  و) دانشگاه اصفهان(دانشگاه دولتي 
 .آموزان بودند، باشد تواند دليلي بر ناهمسويي با نتايج تحقيق حاصل كه جامعة مورد نظر آن دانش مي

. عاد با نتيجة تحقيق حاضر همسوستنيز در برخي اب) 1386(و همكاران نورباال همچنين، نتايج تحقيق 
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نتايج تحقيق او نيز نشان داد . هاي دانشجويان پرداخت او در تحقيق خود به بررسي سلسله مراتب ارزش
  .هاي مورد قبول جوانان بود ترين ارزش هاي مذهبي و اجتماعي مهم كه تحقق ارزش

ي در بين پسران با توجه به هاي اخالقي الگوهاي ورزش ترين ويژگي ها نشان داد كه مهم يافته
پذيري و براي  آميز و مسئوليت ترتيب توجه به ظاهر، رفتار احترام شده به هاي محاسبه ميانگين رتبه

دهد كه ورزشكاران  مي  اين نتيجه نشان. ترتيب توجه به ظاهر، درستكاري، متانت و وقار است دختران به
كه از لحاظ ظاهر و نحوة پوشش نيز مورد توجه قرار هاي ورزشي، بل نه تنها از لحاظ تكنيك و موفقيت

گيرند و ظاهر ورزشكاران براي دختران و پسران اهميت زيادي دارد و چه بسا از آن آنها نيز تقليد  مي
گرفته در چارچوب نظرية يادگيري اجتماعي و تأثيرپذيري كودكان و  نتايج تحقيقات انجام. كنند مي

هاي ورزشي خود،  آموزان كودك و نوجوان در فعاليت دهد، دانش شان مينوجوانان از الگوهاي ورزشي ن
آموز اغلب تصور  نوجوانان دانش. كنند زمان و انرژي زيادي را صرف تقليد از رفتار ورزشكاران مشهور مي

نتايج . شود كنند كه تقليد از رفتار ورزشكاران مشهور و پرحاشيه سبب جلب توجه ديگران به آنان مي مي
دهد، نوجوانان و حتي جوانان، با الگو گرفتن از ورزشكاران بزرگسال، به رفتارهاي  قات نشان ميتحقي

. اي، الگوهاي نوجوانان و جوانان هستند ورزشكاران حرفه. شوند آميز و پرخاشجويانه تشويق مي خشونت
ل فني و تكنيكي، طور معمول در كنار مسائ كنند، به نوجواناني كه رفتار ستارگان ورزشي را تقليد مي

يافتة حاضر با نتيجة تحقيق . آموزند آميز و چگونگي فرار از قوانين ورزشي را نيز مي رفتارهاي خشونت
تواند  از اين نظر كه ورزش مي) 2009(و اندرسن و همكاران ) 1387(، حاتمي )1390(كشكر و همكاران 

رو مهم است كه اوالً با  ازاين. اردموجب اشاعة رفتارهاي غيراخالقي و پرخاشگرانه شود، همسويي د
هاي ورزشي كشور و تأكيد بر رفتارهاي مطلوب توسط مربيان و ورزشكاران و ارج  آموزش صحيح در تيم

هاي اخالقي در بين ورزشكاران اشاعه يابد و در نتيجة  نهادن به اين نوع رفتار زمينة دروني كردن ارزش
ورزشكاران و مربيان و داوران در ميادين ورزشي افزايش يابد تا اين امر، تكرار رفتارهاي اخالقي در بين 

اندركاران ورزش كشور براي جوانان  بستري براي ارائة الگوي رفتاري مطلوب توسط قهرمانان و دست
 . فراهم شود

ها و هنجارها از يك نسل به نسل  دهندة فرهنگ، براي انتقال اطالعات، ارزش ها در حكم انتقال رسانه
آنها از اين راه با گسترش بنيان تجربة مشترك، انسجام . واردها، كاربرد دارند و از افراد جامعه به تازهديگر 

ها با استمرار اجتماعي شدن پس از اتمام آموزش رسمي و نيز با  رسانه. دهند اجتماعي را افزايش مي
به تعبير بسياري از  .ندكن ساليان پيش از مدرسه، به جذب افراد در جامعه كمك مي شروع آن در طول
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 ،منظور دستيابي به اين هدف به. ل اجتماعي در رشد اخالقي استئشناسان كليد حل مسا مربيان و روان
 ةعنوان بخش بسيار عمد طور كلي و رشد وجدان اخالقي به رشد اجتماعي به ةريزي دقيق در زمين برنامه

ها و معيارهاي مناسب و  كه با تعيين مالككند  هاي گروهي نوجوان را ياري مي رسانه .مهم استآن 
بندي عاقالنه در  گزيني و بودجه هدف ،ريزي برنامه، نگري سازگاري با مباني اعتقادي اسالم و با پيش

رساند كه با  هاي گروهي مسئوالن را ياري مي رساني رسانه سازي و اطالع آگاه ةوظيف. زندگي گام بردارد
ترين افراد جامعه در سرفصل  عنوان يكي از پرتعداد با نوجوان را بههاي جامعه ارتباط  تكامل سياست

اقتصادي و با استفاده  فرهنگي و ،و متناسب با اعتقادات و اهداف توسعة اجتماعي هندمسائل خود قرار د
هاي برخورد با نوجوان را  شناسان و مربيان تعليم و تربيت بهترين شيوه شناسان اجتماعي و جامعه از روان

تكوين فرهنگي جهان و تغيير  ،پيدايي عادات تازه ،وسايل ارتباط جمعي در ارائة الگوهاي رفتاري. ابندبي
توانند بر شخصيت نوجوانان و جوانان  وخوي انسان سهمي شگرف بر عهده دارند و مي در رفتار و خلق

هاي  ة امروزي و ويژگيرو با ارائة الگوهاي متناسب با نيازهاي جامع ازاين. ثيري عميق داشته باشندأت
سيما و توجه بهينه به پر كردن اوقات فراغت  هاي صدا و سازي برنامه روحي و رواني جوانان و غني

توان گفت كه  بندي مي در يك جمع. گرايش آنان به الگوهاي غربي را از بين برد ةزمين ،جوانان
رو  بسياري از نوجوانان با آن روبهكه  -يابي، سردرگمي ارزشي هايي چون تمايل نوجوان به هويت ويژگي
تواند از  گرايي و تمايل به داشتن زندگي پرهيجان، مي طلبي و قهرمان تمايالت برتري - هستند

هاي گروهي  رسانه. هاي تربيتي و آموزشي در سطح جامعه باشد ها براي گروه مساعدترين زمينه
صيت نوجوانان و جوانان، الگوهاي ارزنده خصوص تلويزيون با توجه به جذابيت و گسترة نفوذش در شخ به

هاي  شايان ذكر است كه اولويت .كند تا نياز اين نسل را اقناع كند خوبي ترسيم مي و متعالي را به
ارزش فرض كنيم، بلكه اين  ها را كم آموزان به اين معنا نيست كه ساير اولويت شده از سوي دانش ارائه

سازان در زمينة ورزش است تا به كمك آن نقش مؤثرتري در ايجاد و  بندي راهنمايي براي برنامه اولويت
هاي مثبت اخالقي در نزد نوجوانان است، داشته  توسعة اهداف تربيتي كه همانا تغيير و تقويت ارزش

توان نتيجه گرفت براي رسيدن به اهداف تربيتي و توسعة  هاي پژوهشي مي با توجه به يافته. باشند
اندركاران  سازان و دست هاي ورزشي تلويزيون، برنامه وجوانان تحت تأثير برنامههاي اخالقي ن ارزش

  .هاي نوجوانان توجه كنند توليدات ورزشي، بايد به نيازهاي و اولويت
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