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ارتباطی و  هایمهارتی با ارسانهمصرف  هدف پژوهش حاضر شناسايی رابطه
پژوهش حاضر روش رفتارهای اخالقی دانشجويان رشته علوم ورزشی بود. 

به شمار می  یکاربرد قاتیاست که ازنظر هدف جزء تحق یهمبستگ -یفیتوص
دانشگاه آزاد  یعلوم ورزش انيپژوهش حاضر شامل دانشجو ی. جامعه آمارآيد

نفر( بود که با استفاده از جدول  2696) 9913-19 یلیدر سال تحص یاسالم
گیری بر روش نمونه هیبا تک و یحجم نمونه کوهن، مورگان و گرجسا نییتع

 یانتخاب شدند. برا پژوهش نفر به عنوان نمونه 926تعداد  ،یاخوشه یتصادف
پرسشنامه ، (9912) یقاسم یهای ارتباطها از پرسشنامه مهارتداده یگردآور

 ی( و پرسشنامه رفتار اخالق9912ان و همکاران )يمحمود یارسانهمصرف  زانیم
روايی و پايی ابزار پژوهش مورد  ( استفاده شد.6696و همکاران ) یولکوسکيز

نشان داد  60/6داری معنی سطحهای پژوهش در ارزيابی و تائید قرار گرفت. يافته
های و مهارت یهای ارتباطی و رفتارهای اخالقای بر مهارتکه مصرف رسانه

؛ داری داردارتباطی نیز بر رفتارهای اخالقی دانشجويان علوم ورزشی تأثیر معنی
ای در های رسانهزيرساخت شتریعالوه بر توسعه هر چه ب می بايست نيبنابرا

ابزار  کيطرف و آموزش نحوه استفاده از رسانه به عنوان  کيها از دانشگاه
افراد فعال در حوزه  ی و رفتار اخالقیی ارتباطهاکننده مهارتو تقويت یارتباط

 .آموزش داد انيبه دانشجو زیای را نرسانه یفضا ازیموردن یمسائل اخالق ،ورزش

 هاي کليديواژه
 یاخالق یرفتارها ،یارتباط یهامهارت ،یامصرف رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to identify the relationship 

between media consumption and communication skills 

and ethical behaviors of sport science students. Method 

of this study is descriptive-correlational and in terms of 

the aim is applicable. The statistical population of the 

study consisted of sport science students of Islamic Azad 

University in the academic year of 1397-98 (6230 

people), that Using Cohen, Morgan, and Georgia's 

sample size determination table, and based on the cluster 

random sampling method, 362 people were selected as 

the research sample. To collect data used 

Communication Skills Questionnaire (Qassemi, 2016), 

Media Consumption Questionnaire (Mahmoudian et al, 

2015) and Ethical Behavior Questionnaire (Ziolowski et 

al, 2012). The Reliability and Validity of the research 

tools were evaluated and approved. Findings of research 

at significant levels of 0.05 showed that media 

consumption has a significant effect on communication 

skills and ethical behaviors and communication skills has 

a significant effect on ethical behaviors of sports science 

students. Therefore, in addition to developing the media 

infrastructure in universities on the one hand and 

teaching how to use the media as a communication tool 

and strengthening the communication skills and moral 

behavior of people active in sports, the ethical issues 

required by the media space should also be taught to 

students. 

Keywords 
Media consumption, communication skills, ethical 

behavior. 
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  همقدم

 یبدنی و علوم ورزشجانبه تربیتهمه امروزه پیشرفت
اندرکاران دست عمل یدانم يک سواز  یر،های اخدهه یط

 یقمسائل عم يگرد یو از سو یدهورزش را وسعت بخش
 یازن يدجد ی. دانش و عملکردهااست را مطرح نموده یقاخال
یار و اخت یتدارند و مسئول يناحکام نو ينو تدو یینبه تب
 خالقاز ا يدامر در ورزش را با ينا یم برااالز یمبان تبیین
با  یاخالق ورزش یفهوظ ين؛ بنابرا(62) شد ياجو یورزش

 انتظارات شده و ترنیعرصه نگرش انسان سنگ يافتنوسعت 
ورزشکاران و البته  یان،مرب يران،در خاطر مد یشتریب

اخالق (. 96است ) آمده يدبدنی پدتربیت ياندانشجو
ای از اصول و قواعد بیانگر بايدها و نبايدهای وعهمجم

ها وجود اخالقی است که نوعی استقالل از شخص در آن
گويی که گويی، بدی و دروغدارد؛ اصولی مانند خوبی، راست

آموزند و به نوعی ها را از والدين يا آموزگار خود میافراد آن
تماع است به عنوان ابزاری در دست اج بر اجتماع تکیه دارند

شود. اخالق به اين معنا امری که بر افراد تحمیل می
نظران اخالق را برخی از صاحب(. 91اجتماعی است )

اند ای از صفات روحی و باطنی انسان تعريف کردهمجموعه
که به صورت اعمال و رفتاری که از خلقیات درونی انسان 

ط در شراي (.99کند )شود، نمود ظاهری پیدا میناشی می
کنونی رعايت نشدن برخی معیارهای اخالقی، نگرانی زيادی 

های ورزشی به وجود ها از جمله سازمانرا در تمامی سازمان
ها سبب شده آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در سازمان

های مديران در سطوح مختلف، ترين دغدغهتا يکی از عمده
نی شاغل چگونگی ايجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسا

ها با حس مسئولیت و تعهد کامل هاست تا آندر تمام حرفه
به مسائل در جامعه و حرفه خود به کار بپردازند و اصول 

(. 93اخالقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعايت کنند )
و به خصوص  یعلوم ورزش یطهانجام شده در ح تمطالعا

در  يفمطلب است که انجام وظا ينمؤيد ا ی،ورزش يريتمد
های و ارزش ياهمراه با سجا يستیبا یز،ن یهای ورزشسازمان

در  یاخالق یارهایو مع لاصو يتباشد و رعا یاخالق
بر همگان واجب است؛ اما  هاسازمان و یهای ورزشمحیط

صور نبوده و  يندر عمل چندان به ا ،شودمشاهده می
 ،شکنیقانون ی،رفتار هايیی ناهنجاریمتأسفانه برخ

 یطدر مح یراخالقیموارد غ يرمشاجره و سا ی،رپرخاشگ
(. 96روز به روز در حال افزايش است ) یهای ورزشسازمان

مطالعات انجام شده تا کنون عوامل اثرگذار بر رفتارهای 
های اخالقی را عنوان کردند که يکی از اين عوامل مهارت

( 9912ارتباطی افراد است. بطوريکه نتايج تحقیق ططری )
 يرانمد یو اخالق کار یهای ارتباطمهارت ینبد که نشان دا

ارتباط  غرب کشور یهاوپرورش استانآموزش بدنییتترب
( نیز در نتايج 9919(. محمدی و همکاران )99وجود دارد )

های ارتباطی تحقیق خود به ارتباط مثبت بین کیفیت مهارت
ا و (. عالوه بر اين سافین63و رفتارهای اخالقی اشاره کردند )

( نیز به اين مهم اشاره کردند که رفتارهای 6692) 9رامادوس
اخالقی دانشجويان مهندسی به شدت تحت تأثیر مثبت 

 (.92ها قرار دارد )های ارتباطی آنمهارت
تر شدن فرآيند زندگی، در جوامع امروزی با پیچیده

های شود. در چنین جوامعی مهارتاهمیت ارتباطات بیشتر می
ترين عوامل توسعه و تعالی موفقیت ی از مهمارتباطی يک

 های ارتباطی، آن دسته ازمهارت(. 69)رود انسان به شمار می
 توانند درگیرها افراد میهايی هستند که به واسطه آنمهارت
های بین فردی و فرآيند ارتباط شوند. يعنی فرآيندی تعامل

را از  افراد در طی آن، اطالعات، افکار و احساسات خود که
طريق مبادله کالمی و غیرکالمی با يکديگر در میان 

ها از چنان اهمیتی برخوردارند که مهارت گذارند. اينمی
با احساس تنهايی، افسردگی، عدم  تواندها مینارسايی آن

(. 29) موفقیت شغلی همراه باشد موفقیت تحصیلی و عدم
جويان دهد که همه دانشنتايج تحقیقات انجام شده نشان می

های ارتباطی را دارا هستند و ايرانی سطح متوسطی از مهارت
بدنی نسبت به ساير در اين بین دانشجويان رشته تربیت

(؛ با اين حال تحقیقات 1) ترنداز اين حیث ضعیف هارشته
دهد که بدنی نشان میصورت گرفته در بین دبیران تربیت

ارتباطی  هایبدنی سطح مطلوبی از مهارتدبیران تربیت
(. مقايسه نتیجه اين نوع تحقیقات به اين 90) برخوردارند

کند که نقش دانشگاه در پرورش موضوع اشاره می
های ارتباطی کم رنگ شده است. اين در حالی است مهارت

هايی با وظیفه پرورش ها به عنوان سازماندانشگاهکه 
ند توانکارآفرينان و مسئوالن آينده يک کشور، می مديران،

های ارتباطی افراد باشند. برای تقويت مهارت محل مناسبی
کردن،  مانند خواندن، نوشتن، صحبت هايیبهبود مهارت

صحیح از زبان بدن و استفاده از  گوش دادن، استفاده
روز، منجر به افزايش توان  به های ارتباطی نوين وفناوری

مديران ها به عنوان استعدادهای آن افراد دانشگاهی و پرورش
های از جمله سازمان های مختلفسازمان و کارآفرينان آينده

در دوران معاصر که به عصر اطالعات و  (.1شود ) ورزشی

                                                                    
1. Sufina & Ramadoss 
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 عظیمی یهاجامعه اطالعاتی و ارتباطی معروف است، بخش
گیرد و ها انجام میها از طريق رسانهپذيری نسلاز جامعه

پردازان بر ظريهن نفوذ و تأثیر رسانه به حدی است که برخی
ها اولويت ذهنی و حتی رفتاری ما را اين باورند که رسانه

فکر کردن را به ما ياد ندهند،  کنند و اگر چگونهتعیین می
در (. 9) آموزنداينکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می

تحقیقات صورت گرفته در اين  نهیشیپهمین راستا مرور 
های ارتباطی و بر مهارت دهد که رسانه همزمینه نشان می

هم بر رفتارهای اخالقی افراد تأثیر دارد. از جمله اين 
 بهراد و ملک احمدینتايج تحقیق به  توانیمتحقیقات 

 یهابین استفاده از رسانهاذعان داشتند  ( اشاره کرد که9919)
دانشجويان پرستاری رابطه  های ارتباطیجمعی و مهارت

( 9919اين مهدی زاده و ابراهیمی ) (. عالوه بر66وجود دارد )
رابطه معناداری بین میزان استفاده از اينترنت بیان کردند که 

اما اين رابطه در  ؛و میزان روابط در سطح خانواده وجود ندارد
نتايج  .(69) سطح رابطه با دوستان و افراد جامعه معنادار است

 ارتباط( نیز نشان داد که 9910تحقیق جعفری و آزمون )
و  یهای شنوداطالعات با مؤلفه یفناور ینب دارییمعن

 وجود دارد بدنییتمعلمان ترب یهای ارتباطمهارت یبازخورد
 1در همین راستا نتايج تحقیق آدمیالی و همکاران .(99)
در  یریتأثیر چشمگهای اجتماعی ( نشان داد که رسانه6691)

(. 6ارد )یلی دانشجويان دو عملکرد تحص یهای ارتباطمهارت
 یهارسانه( نیز به صراحت اعالم داشت که 6693) 6راماير

مدرن تأثیر گذاشته و  یهای مختلف زندگبر جنبه یاجتماع
در نهايت  .(99) دارد یفرد یندر ارتباطات ب یقیتأثیر عم

 2که افرادی که بیش از ( نیز اذعان داشت 6690) 9لریم
 ،کنندیم اجتماعی استفاده یهاساعت در روز از رسانه

 (.60تری دارند )مطلوب های ارتباطی بین فردیمهارت
در تبیین رابطه رسانه و رفتارهای اخالقی نیز، نتايج 

( نشان داد که رسانه نقش 9910تحقیق ذاکريان و تعجبیان )
مهمی هم در تربیت اخالقی افراد جامعه و هم در تقويت 

و همکاران  کشکر(. 26کند )رفتارهای اجتماعی مثبت ايفا می
های ورزشی نمايش داده شده ( عنوان کردند که برنامه9912)

های های اخالقی زيادی از جمله ارزشدر تلويزيون ارزش
فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به مخاطب 

                                                                    
1. Ademiluyi et al 

2. Ramaiyer 

3. Miller 

(. در تحقیق ديگری که توسط کشکر و 90کند )منتقل می
ها نقش رسانه ( انجام شد نیز عنوان شد که9916همکاران )

های اخالقی به هواداران انکاری را در انتقال ارزشغیرقابل
ها دارد فوتبال و در نتیجه جلوگیری از اقدامات تخريبی آن

( در کشور 6691) 2(. نتايج تحقیق الشارع و همکاران92)
ی اجتماع یهاهای رسانهسايتوبنشان داد که  اردن نیز

رفتارهای تس اپ( در توسعه و وا يوتیوب، يیتربوک، تو)فیس
( نیز در 6666) 0(. واش0) دنتأثیر دار یو اجتماع یاخالق

ها و بخصوص تحقیقی جامع به اين سؤال که رسانه
های در حال ظهور باعث تضعیف رفتارهای اخالقی رسانه

شوند پاسخ منفی دارد و تأکید کرد که در صورت رعايت می
ی ديداری و شنیداری و هااصول حاکم بر رسانه، کلیه رسانه

 (.26شوند )اجتماعی موجب بهبود رفتارهای اخالقی می
سیر تحول و پیشرفت علوم و فنون در عصر حاضر 
شتابی روزافزون يافته است. در عرض کمتر از دو دهه شاهد 
تغییرات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژيکی در 

 نامید« البانق»آن را  توانیکه به روشنی م مياسطحی بوده
ها نیز به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند و مفید رسانه(. 93)

ها اند تا انسانبرای انتقال اطالعات در سراسر دنیا، باعث شده
 یهانهیعلوم و فناوری در زم نيترشرفتهیو پ نيدترياز جد

مند شده و از جهات مختلف بر طور مستقیم بهرهمختلف به
ها به عنوان رسانه(. 2) ذارندهستی آحاد مردم تأثیر بگ

 یهاتجربه برای مخاطبان، نگرش یهاکننده چارچوبفراهم
برای تفسیر اطالعات توسط افراد جامعه در  یکلی فرهنگ

به طور کلی منظور از مصرف . کنندیجوامع امروزی ايجاد م
 یها، آن دسته از وسايل ارتباطی است که در تمدنیارسانه

ها اند و ويژگی اصلی آنمورد استفاده جديد به وجود آمده،
به ؛ (66) قدرت و توانايی زياد و شعاع عمل وسیع است

کند که هايی اشاره میمصرف رسانه به فعالیتعبارت ديگر 
 يلو آزادانه از وسا هدفمند فعاالنه، یآن فرد به شکل یط

خاص استفاده  یموضوع یآگاه یجمعی براارتباط دسته
راين با توجه به ضرورت توجه به رفتارهای بناب (.61) کندمی

بدنی به عنوان متولیان عرصه اخالقی دانشجويان تربیت
ورزش در آينده از يک طرف و تأثیرگذاری رسانه و 

های ارتباطی بر اين نوع رفتارها از طرف ديگر و مهارت
همچنین نبود تحقیق جامع داخلی و خارجی به منظور 

                                                                    
4. Alshare et al 

5. Walsh 
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های ارهای اخالقی و مهارتسنجش تأثیرات رسانه بر رفت
های ورزشی، گروه تحقیق به دنبال جواب ارتباطی در سازمان

 هایمهارتی با ارسانهبه اين سؤال است که آيا مصرف 

ارتباطی و رفتارهای اخالقی دانشجويان رشته علوم ورزشی 
 رابطه دارد؟

 

 
 مدل مفهومی پژوهش .9شکل 

 قیقروش تح
کهاستت کته  ییهمبستگهمبستگ  -  ییففییحاضر توصحاضر توص  ققییروش تحقروش تحق ست  ظر از نظتر   ا از ن

مبته شتمار مت  ییکاربردکتاربرد  قاتقاتییهدف، از نوع تحقهدف، از نوع تحق شمار  عه جامعته   ..رودرودییبه  جام

دانشگاه دانشگاه   ییعلوم ورزشعلوم ورزش  انانييپژوهش حاضر شامل دانشجوپژوهش حاضر شامل دانشجو  ییآمارآمار

بود که بود که   ((نفرنفر  26962696))  99139913-1919  ییللییدر سال تحصدر سال تحص  ییآزاد اسالمآزاد اسالم

گان و حجتم نمونته کتوهن، مورگتان و   ننیییتیبا استفاده از جدول تعبا استفاده از جدول تع کوهن، مور نه  جم نمو ح

صادفگیری تصتادفروش نمونهروش نمونهی و با تکیه بر ی و با تکیه بر ساساگرجگرج شهخوشته  ییگیری ت ی، ی، ااخو

شدنفر به عنوان حجم نمونه انتختاب شتد  926926تعداد تعداد  خاب  ين ند. در ايتن نفر به عنوان حجم نمونه انت ند. در ا

 ی و همکارانی و همکارانقاسمقاسم  ییهای ارتباطهای ارتباطپرسشنامه مهارتپرسشنامه مهارتپژوهش از پژوهش از 

هارت مهتارت ، ، مهارت نوشتنمهارت نوشتنبعد )بعد )  33گويه در گويه در   6969که دارای که دارای ( 9912) م

گوش دادنمهارت گتوش دادن، ، سخن گفتنسخن گفتن ندمهتارت خوانتد، ، مهارت  هارت خوا هارت مهتارت ن، ن، م م

  ننييروزمره و نوروزمره و نو  ییارتباطارتباط  ییاستفاده از ابزارهااستفاده از ابزارها  مهارتمهارتی، ی، تنتن  زبانزبان

هارتمهتتارتو و   یامصتترف رستتانه زانیتتمپرسشتتنامه (، (، دندنييتتدد  م

بعتد  9سؤال در  99که دارای  (9912و همکاران ) انيمحمود

رفتتار ی( و پرسشتنامه داخلت رستانهی و خارج رسانه، نترنتيا)

سؤال  09که دارای  (6696) 1و همکاران یولکوسکيز یاخالق

و  مشترک هایخوبی، گرايیجمع، کرامت، استقاللبعد ) 0در 

 ،يتتیاز روا نتتانیجهتتت اطم  ( بتتود، استتتفاده شتتد.وریبهتتره

 : استتادان ونفتر( 96) امتر نیمتخصصت اریتدر اخت پرسشنامه

آنتان  نظتر قترار گرفتت، یورزش تيريرشته مد نظرانصاحب

                                                                    
1. Ziółkowski et al 

از  یيايتپا گیریانتدازهی پرسشنامه بود. بترا يیروا دکنندهيیتأ

 یبتتراکتته  شتتد استتتفادهنفتتر(  96يی )ايتتپا بيشتتاخص ضتتر

پرسشتنامه  ی، برا33/6مقدار  یهای ارتباطپرسشنامه مهارت

 یپرسشنامه رفتار اخالقت یو برا 32/6مقدار  یامصرف رسانه

االت پژوهشتی از آنجتا کته در مقت  به دست آمد. 96/6مقدار 

 یيايتاز پا قیتتحق ستؤاالتمورد قبتول استت،  63/6مقادير 

 .برخوردار بود یمناسب

 های تحقیقیافته
 9/93بیشتر نمونه پژوهش )که های پژوهش نشان داد يافته

 9/09ها )سال سن دارند و بیشتر آن 66درصد( کمتر از 
دهند. عالوه بر اين درصد( را دانشجويان پسر تشکیل می
درصد( در مقطع  3/99مشخص شد که بیشتر نمونه پژوهش )

اند. در نهايت نتايج نشان داد ر حال تحصیلکارشناسی ارشد د
های ورزشی تیمی درصد نمونه پژوهش در رشته 1/09که 

تا  0درصد(  6/99ها )فعالیت دارند و سابقه ورزشی اکثر آن
 .است سال 96
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 مدل پژوهش یبار عامل یخروج .6شکل 

 

 
استاندارد مدل پژوهش بيضرا یخروج .9شکل 
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مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ از اين  9جدول  های برازش مدل ارائه شده دربا توجه به شاخص
 توان روابط درون مدلی را تبیین کرد.رو می

  

 قیمدل تحق یبرازندگ یهاشاخص .9جدول 

 جهنتی قبولبازه قابل مقدار نام شاخص

 قبولقابل 9کمتر از  23/6 9نسبت کای اسکوئر بر درجه آزادی

 69/6خوب: کمتر از  99/6 6شاخص ريشه میانگین مربعات خطا

 9/6تا  69/6متوسط: 

 متوسط

 قبولقابل 16/6بیشتر از  19/6 9شاخص برازش تطبیقی

 قبولقابل 16/6 از بیشتر 12/6 2شاخص نیکويی برازش

 قبولقابل 96/6 از بیشتر 93/6 0شدهاصالحشاخص نیکويی برازش 

 

مشخص شد که مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است؛ از اين  9جدول  های برازش مدل ارائه شده دربا توجه به شاخص
 توان روابط درون مدلی را تبیین کرد.رو می

 

 گريکديبر  قیتحق یرهایمتغ یونیرگرس بيضرا. 6جدول 

 ضریب روابط مدل

 گرسیونیر

 نسبت

 بحرانی

 با مقایسه

 نسبت

 بحرانی

p-value دارمعنی 

 بودن

601/2 601/2 61099 یهای ارتباطمهارت یامصرف رسانه < 12/9  دارمعنی 669/6 

691/1 691/1 969/6 رفتارهای اخالقی های ارتباطیمهارت > 12/9  دارمعنی 669/6 

399/90 939/90 922/6 رفتارهای اخالقی ایمصرف رسانه > 12/9  دارمعنی 669/6 

رفتارهای های ارتباطیمهارت ای مصرف رسانه

 اخالقی

 دارمعنی 669/6 - - 609/6

 

                                                                                                                                                    
1. Chi-Square/ Degrees of freedom 

2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Comparative Fit Index 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 
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دهتد کته مصترف نشتان می 6ارائه شده در جتدول  جينتا
 یو رفتارهتا یهتای ارتبتاطبتر مهارت یای تتأثیر مثبتترسانه
بر  یهای ارتباطمشخص شد که مهارت نیدارد. همچن یاخالق

بته  زیتای ندارد و مصرف رستانه یتأثیر مثبت یاخالق یرفتارها
بتتر  یهتتای ارتبتتاطمهارت قيتتصتتورت غیرمستتتقیم و از طر

 دارد.  یبدنی تأثیر مثبتتربیت انيدانشجو یاخالق یارهارفت

 

 یریگجهیتبحث و ن
 یامصرف رسانه نیب نتايج پژوهش نشان داد که

 یهای ارتباطمهارت با (نترنتيو ا یو خارج یداخل یها)رسانه

همخوان با وجود دارد.  یداریو معن میرابطه مستق انيدانشجو

و  یملک احمد قیتحق جيتوان به نتامی نتايج تحقیق حاضر،

استفاده از  نی( اشاره کرد که اذعان داشتند ب9919بهراد )

 یپرستار انيدانشجو یهای ارتباطو مهارت یجمع یهارسانه

 یمیزاده و ابراه یمهد نيعالوه بر ا .(66) رابطه وجود دارد

 ازکردند که رابطه معناداری بین میزان استفاده  انی( ب9919)

اينترنت و میزان روابط در سطح خانواده وجود ندارد؛ اما اين 

 رابطه در سطح رابطه با دوستان و افراد جامعه معنادار است

که نشان داد  زی( ن9910و آزمون ) یجعفر قیتحق جينتا. (69)

و  یهای شنوداطالعات با مؤلفه یفناور نیب یداریارتباط معن

 وجود دارد یبدنتیمعلمان ترب یهای ارتباطمهارت یبازخورد

و همکاران  یالیآدم قیتحق جيراستا نتا نی. در هم(99)

در  یریتأثیر چشمگ یاجتماع یها( نشان داد که رسانه6691)

. (6) دارد انيشجودان یلیو عملکرد تحص یهای ارتباطمهارت

 یهابه صراحت اعالم داشت که رسانه زی( ن6693) ريراما

مدرن تأثیر گذاشته و  یهای مختلف زندگبر جنبه یاجتماع

 لریم تي. در نها(99) دارد یفرد نیدر ارتباطات ب یقیتأثیر عم

در  اعتس 2از  شیکه ب یاذعان داشت که افراد زی( ن6690)

های مهارت کنند،یستفاده ما یاجتماع یهاروز از رسانه

گونه که همان .(60) تری دارندمطلوب یفرد نیب یارتباط

در مصرف  راتییعنوان شد، امروزه با سرعت تغ ترشیپ

و  ديرفتارها، عقا زا یامجموعه در راتییشاهد تغ یارسانه

 یهاتحوالت در ورود رسانه نيو نبض ا میهای مردم باشارزش

 یاز زندگ يیهابه بخش یاماهواره یاهونيزيچون تلو یديجد

 جادياز کنترل باعث ا زيو گر یجيتدر ریورود غ نيمردم است. ا

. خواهد بود یو گاه مرئ یدر سطوح نامرئ یشوک فرهنگ کي

 یاندهيفزا یدگیچیپ کميو  ستیدر آستانه قرن ب یزندگ

ها که انسان یاست و قواعد و مقررات، بر اساس نظام داکردهیپ

 نیکند. چنمی رییدارند، تغ تیخاص در آن فعال زمانکيدر 

را طلب  یادهیچیخاص و پ یهای ارتباطمهارت یتیوضع

 کي گريد یهای ارتباطمهارت یریادگي رونيکند و ازامی

 ریدر دو دهه اخ ،ی. از طرفستیساده و خودجوش ن دهيپد

 یهیو توج یآموزش ،یغیتبل یهااعم از برنامه یاديز یهاتالش

 نیدر ب یراخالقیغ یورت گرفته است تا از بروز رفتارهاص

 جينتا یشود، ول یریجلوگ یورزش انیو مرب رانيقهرمانان، مد

 ديبازد ،یارتيز یاردوها یمورداستفاده ازجمله برگزار یهاروش

از عملکردها  ريتقد ،یاخالق یالگوها قياز اماکن مقدسه، تشو

ها از جبهه دي، بازدقهرمانان ژهيو ینیحس هاییئته لیو تشک

 هاونیفدراس یبرخ ايورزش کشور  جیبس قيو... که از طر

 نيکنندگان ااز شرکت ینظرسنج قيصورت گرفته؛ از طر

 یها مقطعتأثیر آن ايبرخوردار نبوده  داريپا یها از اثربخشبرنامه

روش  یریکارگو به يیدر شناسا یورزش رانياست و همواره مد

 (.93)اند ا مشکل مواجهمطلوب ب یهاوهیش اي

مشارکت و دخالت مردم در  یهانهیزم یجمع یهارسانه

به عرصه  کنندیو به افراد کمک م آورندیجامعه را فراهم م

 تياجتماع وارد شوند، با افراد جامعه تعامل داشته باشند و هو

، به همان اندیدهعقنظران بر اين صاحبرا احراز کنند.  یمشترک

 ،شودتر میمحکم یجمعارتباط ليمردم با وسا وندینسبت که پ

 شيافزا گرانيبا درک د زین یريپذو جامعه یمشارکت اجتماع

هم عامل و هم  ،یجمعارتباط ليوسا ن،يبنابرا ؛ابديیم

 9پولی پارک و(. 29) هاستانسان یدهنده تعلّق اجتماعنشان

را به لحاظ  یهمگان یهارابطه جامعه و رسانه (6669)

که اند؛ چنانمورد کنکاش قرار داده نانهیبدب یديبا د ،یرچگکپاي

 یدر عرصه فناور یهمگان یهابا محور قرار دادن رسانه

 یهایاز نابسامان یاریها را مسئول بسرسانه نيارتباطات، ا

 ن،یهمچن (.96) دانندیم یجامعه مدرن، ازجمله شقاق اجتماع

                                                                      
1. Park & Pooley 
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 یهارسانه ندهيفزا شدنیبا جهان (9119) 1دنزیبه نظر گ

انتخاب در برابر شخص قرار  یبرا یاتازه یهاراه ،یجمعارتباط

 یارتباط نينو یهانظر خود را در مورد رسانه دنزیگ .ردیگیم

کند: خالصه می نیچن ،یاماهواره یهاو شبکه نترنتيازجمله ا

 مکان،زمان و  یبا گذشتن از مرزها یارتباط نينو یهارسانه

 (.99) هستند ینظمیو ب یثباتیب ،یعامل سردرگم

آشکار  یهااز جلوه یکي نينو یهایآوراز فن استفاده

 یاز ابعاد نوپا یکيعنوان به زین نترنتيروست. ا شیپ یایدن

 رییدر تغ يیجهان معاصر، نقش به سزا ديجد یهایآورفن نيا

توانسته است با ورود  نترنتيافراد جامعه دارد. ا یو تحول زندگ

 ضروری یابزارها زا یکيسرعت به افراد، به یه زندگخود ب

 نترنتيفرد امنحصربه یهایژگيو (.99)شود  ليتبد یزندگ

کار،  یساعته بودن، سادگ 96به آن،  یازجمله سهولت دسترس

استقبال  یموج یو گمنام ماندن کاربران آن، همگ نيیپا نهيهز

وزافزون با رشد ر. مردم در سراسر جهان از آن شده است میعظ

متصل  نترنتيکه به ا یشمار کاربران شيو افزا نترنتيا

کاربران  یبر زندگ نترنتيتأثیر ا یلزوم بررس شوند،یم

 لهیوس کيعنوان به نترنتي. ارسدیمبه نظر  ريناپذاجتناب

 ن،یو همچن دادهیرا جا یاديکه در خود اطالعات ز یارتباط

 یرا برا یادهیچیپ طيبودن اطالعات آن، شرا یاچندرسانه

در  نترنتيا کهینحوکرده است، به جاديکنندگان خود ااستفاده

بر مخاطبان خود  تواند،یاستفاده م زانیبا هر م یطیهر مح

رسانه  کيعنوان به نترنتيباشد. عالوه بر آن، ا رگذاریتأث

 رندهیگ امیو پ دهندهامیپ نیدوطرفه عمل کرده و توانسته ب

 (.9) تعامل برقرار کند

 ،یواضح ارتباط یهاامیو ارسال پ افتيدر يیتوانا

های مربوط به مهارت یهااز مقوله گريد یکيعنوان به

و  افتيتنها درنه(. 3)موردتوجه نظر قرارگرفته است  ،یارتباط

 یقیحق یکشف معنا يیعام، بلکه توانا یبه معنا امیارسال پ

حائز  زین یاجتماع باطدر ارت یرکالمیو غ یکالم یهاامیپ

 یدرک چگونگ يیاز توانا توانیراستا، م نیاست. در هم تیاهم

سخن  گرانيفهم د يیتوانا زیو ن یدر روابط اجتماع یرگذاریتأث

ارتباط  ندينسبت به فرا نشیآورد که از آن با عنوان ب انیبه م

                                                                      
1. Giddens 

 زیفعال بودن در ارتباط ن اي تیشود. عالوه بر آن، قاطعمی ادي

 نيمطرح است. ا یهای ارتباطاز مهارت گريد یکي ابهمثبه

است  یو احساسات خاص ديمهارت که ناظر به توان ابراز عقا

 یگروه یاوقات با هنجارها یکه باوجود معقول بودن، گاه

به از جسارت است که  یبرخوردار ن،یندارد. همچن یهمخوان

 هاسؤال گران،يد ینظر از واکنش عاطفصرف دهداجازه میفرد 

 (.92) کند انیخود را ب یاهو ابهام

استفاده از  زانیپرورش، م ايکاشت  هيبر اساس نظر

مورداستفاده بر  یهارسانه یمحتوا یپندار تیرسانه و واقع

 زانیم نییپرورش با تع هيدرواقع نظر .مؤثر است یاسواد رسانه

تأثیر را مطالعه  زانیها، ممورداستفاده از رسانه یهاو نوع برنامه

امتداد (. 96) کند دایدست پ تأثیربه سازوکار و نحوه  کند تامی

و  یها باعث باال رفتن سطح آگاهرسانه نياستفاده از ا یطول

است. چراکه در مقاطع باالتر و بالطبع آن سن  یاسواد رسانه

 اي یمجاز ديجد یهااستفاده از رسانه یهاتجربه شتر،یب

ت و منافع آن تا مضرا ديباعث گرد یمجاز یاجتماع یهاشبکه

(، معتقد 6699) 2رياب(. 9) گردد انیکنندگان عاستفاده یبرا

 یهای ارتباطمهارت تيدر تقو یارتباط یهااست که رسانه

کنشگر در جهت  یو فضا را برا طيشرا رايز ؛مؤثر هستند

 تیو عقالن ی. انتخاب عقالنآورندیفراهم م یانتخاب عقالن

 یمضاعف تیاهم یاراکنشگران، د یعموم یدر فضا ینشيگز

مشارکت  شيشخص و افزا نیاعتماد ب تياست و سبب تقو

معتقد است  نترنتي( در مورد ا9966) 3کلر. (2) شودمی یعموم

 یبرا یديجد یهاو شبکه بردیم نیرا از ب یکه موانع ارتباط

 نیهم بدباما نسبت به روابط آن ،کندمی جاديا ديروابط جد

و فاقد  یاتفاق یلیخ ینترنتيامعتقد است روابط  یاست. و

 دستاست که افراد در روابط چهره به چهره، به  يیبازخوردها

 تيرا تقو بيو احتمال فر فیتعامل را تضع نترنتي. اآورندیم

 .(92) کندمی

و  ديدفاع از عقا يیبر آنچه مطرح شد، توانا عالوه

 شيو معقول خو یمنطق یهادگاهيخود و مقاومت بر د ینظرها

های دانست که در زمره مهارت يیهاازجمله مقوله توانیرا م

خاص  یارتباط یهاعادت یبرخ ن،ی. همچنگنجدیم یارتباط

                                                                      
2. Bria 

3. Keller 
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به ارتباط  یبخشانيتداوم و پا ،یوجود دارد که برقرار زیافراد ن

و  تیکند و هر فرد بنا به فراخور شخصمی لیمتقابل را تسه

باشد  يیهاعادت نیچن یدارا تواندیفرهنگ خود، م یحت

های مهارت تیبا توجه به اهم (.9991 ،جارچیو  ی)رازق

هزاره سوم،  یدر جامعه اطالعات نکهيو نظر به ا یارتباط

طور عام به افرادتمام  یبرا ،یهای ارتباطاز مهارت یبرخوردار

است و با  تیطور خاص حائز اهمبه یو آموزش یو جامعه علم

، به هامهارت نيا نيو تکو نییها در تبتوجه به نقش رسانه

شود تا با گیرنده در اين حیطه توصیه میمديران تصمیم

ای نیازسنجی از دانشجويان نسبت به آموزش مسائل رسانه

های مجازی و مواردی از اين دست های و کالسهمچون ارائه

 یهابا توجه به نقش فراوان رسانه درمجموعاقدام نمايند. 

 یاسیس میاست که عمده مفاه یهيمروز، بدا یدر زندگ یارتباط

 یعرصه باشند. به معنا نياز تحوالت در ا یتابع یو اجتماع

 ؛شودروشن می یهای ارتباطرشد مهارت تیاهم یوقت گريد

دو مقوله در  نيرشد ا یرو برا شیپ نهيگز نيترو مهم نیاول

 یارتباط یهارسانه یفیو ک یارتقا کم ن،ينو یارتباط معهجا

 است.

از آن  یحاک نیپژوهش حاضر همچن جينتاعالوه بر اين 

و  یو خارج یداخل یها)رسانه یامصرف رسانه نیبود که ب

 میرابطه مستق یبدنتیترب انيدانشجو ی( با رفتار اخالقنترنتيا

همخوان با نتايج تحقیق حاضر، نتايج  وجود دارد. یداریو معن

که رسانه نقش  ( نشان داد9910) انیو تعجب انيذاکر قیتحق

 تيافراد جامعه و هم در تقو یاخالق تیهم در ترب یمهم

. کشکر و همکاران (26) کندمی فايمثبت ا یاجتماع یرفتارها

داده شده  شينما یهای ورزش( عنوان کردند که برنامه9912)

های از جمله ارزش یاديز یهای اخالقارزش ونيزيدر تلو

را به مخاطب  یاقتصادو  یاجتماع ،یاسیس ،یمذهب ،یفرهنگ

که توسط کشکر و  یگريد قی. در تحق(90) کندمنتقل می

ها نقش عنوان شد که رسانه زی( انجام شد ن9916همکاران )

 نبه هوادارا یهای اخالقانکاری را در انتقال ارزشغیرقابل

 ها داردآن یبياز اقدامات تخر یریجلوگ جهیفوتبال و در نت

( در کشور اردن 6691ع و همکاران )تحقیق الشار جي. نتا(92)

بوک، )فیس یاجتماع یهاهای رسانهسايتنشان داد که وب زین

و  یاخالق یو واتس اپ( در توسعه رفتارها وبیوتي، تريیتو

جامع به  یقیتحق در زی( ن6666. واش )(0) تأثیر دارند یاجتماع

در حال ظهور  یهاها و بخصوص رسانهسؤال که رسانه نيا

دارد و  یشوند پاسخ منفمی یاخالق یضعیف رفتارهاباعث ت

 هیاصول حاکم بر رسانه، کل تيتأکید کرد که در صورت رعا

موجب بهبود  یو اجتماع یداریو شن یداريد یهارسانه

 .(26) شوندمی یاخالق یرفتارها

 یزندگ یتنها به ما اطالعات الزم برا یگروه یهارسانه

که جوامع  کنندیم نییلکه تعب دهند،یدر جامعه متجدد را نم

 يیزهایداشته باشند و چه چ ،را الزم است يیهایچه آگاه

ها، رسانه یرسانیرسالت آگاه یدر راستا نيبنابرا ؛ارزش است

. در چارچوب تآنان اس یاز اهداف اصل زین یآموزش ده فهیوظ

و مبشر جامعه به  ینقش، رسانه ممکن است خود را هاد نيا

نکته که مخاطبان از  نيضرورت ا ؛ از اين رواندبد یامور اخالق

 یو آموزش دهندهیمنبع آگاه کيعنوان به یگروه یهارسانه

از اصول و  یااست که رسانه بر مجموعه نياستفاده کنند، ا

از  یاخالق یباشد. توجه به مبان یجامعه مبتن یارزش یارهایمع

 تيجدتنها توجه مخاطب به رسانه را است که نه یموضوعات

کند را که رسانه عرضه می يیهابلکه تبعات برنامه بخشد،یم

 ونيزيکه تلو يیهامثال نوع برنامهعنوانبه دهدیسامان م زین

 عهجام ینگار براکه روزنامه یایقواعد اخالق ايو  دهدیارائه م

 یطورکلو...( و به یآزاد ،یساالر)مانند مردم ردیگیمفروض م

 یو... همگ یاجتماع ،یفرهنگ ،یحقوق یهاو چارچوب هاميحر

 داريبتوانند پا شهیهستند که هم یایبر اصول اخالق یمبتن

 های ثابت و موردقبول عموم جامعه.ارزش یعنيبمانند 

نکته است که رسانه،  نيدوم بحث رسانه و اخالق ا بعد

در  نياست؛ بنابرا یاجتماع طيو شرا روهایاز ن ینديخود برآ

از  توانینم ،شودگرفته می دهيناد یاصول ارزشکه  یاجامعه

 تيانتظار داشت که خود را ملزم به رعا زین یگروه یهارسانه

عنوان معلم به تواندیرسانه هم م قتیاصول بدانند. در حق نيا

 یهای اخالقارزش یسومردم به تگرياخالق عمل کند و هدا

جامعه را  در جيو را یعرض یاصول اخالق توانندیباشد و هم م

 کند و تنها هدفش را جذب مخاطب قرار دهد. دیگرفته و بازتول

 یهارا در رابطه باارزش یارسالت دوگانه ،رسانهبه ديگر سخن 
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نظام  کيعنوان اخالق )به نيبنابرادار است؛ عهده یاخالق

 یابزار تیرنگ تجارت و عقالن زیکه همه چ يیای( در دنیارزش

 ینظام نظر کيعنوان تنها به اندتویو نم ردیگیبه خود م

و  یوجوه کاربرد ازمندیافراد، ن، ( در جامعه عرضه شودی)ذهن

و  هاتیسئولتا بتوانند از پس م اندیهای اخالقارزش یعمل

 .نديمتجدد برآ یایدن ماتينامال یو حت فيوظا

تنها ها نهاست. رسانه عیوس اریبس یگروه یهارسانه برد

ها و طرز عملکرد بلکه آموزه گذارندیم تک مردم تأثیربر تک

. بسته گذاردیتأثیر م زیافراد جامعه ن انیبر روابط م یها حتآن

های ارزش با ،کندمی فيخود تعر یکه رسانه برا یبه هدف

قدر آن یگروه یهارسانهکند. درواقع، می دایرابطه پ ،یاخالق

به کار به افراد  یبخش یآگاه یتنها براقدرت دارند که نه

مهم است و چه  یزیکه چه چ کنندیم نییبلکه تع روندیم

کدام است.  رمطلوبیو امر مطلوب و غ تیاهمیب یزیچ

حصول به درک واضح  یکه برا اندیدهعقنظران بر اين صاحب

پرداخت که در  یبه مطالعه ابزار ديفرهنگ، با کياز  یو روشن

به کار گرفته  اهامیتبادل افکار و مبادله پ یآن فرهنگ، برا

 اي فیعملکرد رسانه بر تضع یامر توجه به چگونگ نيشود. امی

 یگروه یها. رسانهسازدیرا روشن م یهای اخالقارزش تيتقو

 رانیو پ نمخاطب: کودکان، جوانا یاصل فیسه ط یدارا

 یرا راض فیبتوانند هر سه ط کهنيا یبرا نيهستند؛ بنابرا

ها دست ها و برنامهاطالعات و دادهاز  یانبوه نیدارند، از بنگه

هدف  هيبر پا نش،يگز نياست که ا یهي. بدزنندیم نشيگزبه

در  ،یگروه یها. بالطبع، رسانهردیگیرسانه صورت م یاصل

 شتریرا ب يیهامحور، برنامه االو ک یدارهينظام سرما کي

 يیگرامصرف یسوذکرشده را به فیکه سه ط کنندیعرضه م

سوق دهند و بالعکس رسانه  یظاهر یهاو جلوه شتریهرچه ب

از  یو عدالت محور یکه حق محور یجامعه اسالم کيدر 

را  يیهاالزم برنامه یآن است با سازوکارها یهای متعالارزش

بشر  یبر حفظ گوهر پاک و ذات اله یکه مبتن دهندیارائه م

 یوها قدرت آن را دارند که جامعه را به دو سباشند. پس رسانه

و  ینيد ريبر شعا یاخالق مبتن اي)سکوالر( و  یاخالق عرف

 کنند. تيهای مثبت هداارزش

 کنند کهیما عنوان هارتباطات و رسانه پردازانيهنظر

افراد،  یعنياست؛  ینشيو هم گز یارزشها همادراک انسان

 یبرجستگ شانيادراک کنند که برا توانندیرا م يیهادهيپد

شده باشد در قالب ارزش مطلوب ارائه ینوعبهباشد و  داکردهیپ

افراد  یعنيهست؛  زین یآموختن ینوعبه دراکا گر،يو از طرف د

تبع آن رفتار و به شنديندیب یکه به گونه خاص رندیگیم ادي

اند، ها در فرهنگ غرب کردهکه تاکنون رسانه یکنند. کار

 در دست یمعمو یافکار و آرا تياستفاده از ابزار رسانه در هدا

 .زرساالران بوده است یصاحبان قدرت و اهداف اقتصاد

و ارائه  دیبه دنبال تول یدر جامعه اسالم یگروه یهارسانه

 یهابر آموزه یمبتن یهای اخالقهستند که ارزش يیهابرنامه

ها در ضمن رسانه نیکنند، هرچند که هم تيرا تقو ینيد

خود،  یخطا در جا نيکه ا شوندیعملکرد خود دچار خطا هم م

 یرگذاریتأث بعدکند. در می فیرا تضع یهای اخالقارزش

های هاست. ارزشبرنامه یدر رسانه، محتوا هیقض نيترمهم

. ستندیما ن ینيد یهاو آموزه یجدا از مبان ،یاخالق

را به  یهای اخالقارزش نيترمثال، قرآن، خود ارزندهعنوانبه

 یتنها در بخش کم اما متأسفانهاست،  دهیکش ريبه تصو يیبايز

 یهاهم در مناسبتما و آن یگروه یهارسانه یهااز برنامه

اند( )که نوعاً کم بازده میکامالً مستق یهاامیصورت پو به ژهيو

های عنوان ارزشرسانه به قي. آنچه از طرکنندیاز آن استفاده م

و نظر است تنها در بعد فرم و قالب  ،کندمی دایاشاعه پ یاخالق

شده است  جهکمتر تو ،يیو محتوا یو کاربرد ینیو به وجوه ع

که دارند بتوانند  یما، با قدرت یگروه یهاد است که رسانهیام

و غالب در جامعه  یرا به فرهنگ عموم یهای اخالقارزش

 تيروز آن را تقوکردن آن، روزبه یکنند و با کاربرد ليتبد

 کنند.

انتقال و انتشار اطالعات  یبرا یرها را ابزارسانه غالباً

 تیواقع انیاز آنکه در خدمت ب شیاند، اما رسانه بکرده فيتعر

و تصرف در عالم و  تیباشند، در جهت ساختن و پرداختن واقع

ارتباط را، از آغاز تا انجام، وحدت و انسجام  نديآدم است که فرا

م مه فياز وظا یکيکه  خبارمثال، انتشار ا ی. برابخشدیم

است که  یایو اجتماع یاسیها است، محصول جهان سرسانه

بلکه به  کندیجهان را منعکس نم خبر کند.آن را گزارش می

 یاگونهو اطالع، به ی. آگاهدهدیافراد شکل م تیجهان و ذهن

 تیواقع طرفانهیتنها به انعکاس بشود و نهساخته می یاجتماع

 یبلکه در ساخت اجتماع پردازد،ینم یتجرب قيو حقا یاجتماع
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 اساتها به رفتار، افکار و احسکند. رسانهمداخله می تیواقع

پسند و ناپسند و حب و  کهی. هنگامبخشندیجهت م یآدم

چارچوب  کياو در  یهاشهيانسان شکل گرفت و اند یهابغض

به  زین یآدم یریگلزومًا موضع افت،ينظام و قوام  ،یمفهوم

و  طرفهکي کهیهنگام ژهيوها، بهنه. رساديگرایهمان سو م

و  اتیباشند، ح یطابزار و فنون ارتبا نيتردهیچیمسلح به پ

 تيو هو دهندیانسان را به شدت تحت تأثیر قرار م یهست

 یخبر یهاحاکم بر رسانه یهاانسان را، آن گونه که قدرت

ها . حاصل آنکه اگر رسانهبخشندیسامان م خواهند،یجهان م

نباشند،  یاخالق و امور اخالق بنديپا شيخو فيم وظادر انجا

قرار دهند و  شيرا تحت تأثیر خو یاجامعه توانندیم یراحتبه

و انسجام  تيهو عاتيشا جيو ترو یخبر یجنگ روان جاديبا ا

که  ابنديیها ارج و قدر مرسانه یآن را دگرگون سازند. هنگام

طور به یرسانالعنقش اخالق، فرهنگ و کارکرد آن در نظام اط

است که رسانه  يیفضا نیشود و در چن تيشناخته و رعا یاصول

انسان دارد. در  یذهن یهابر رفتارها و انگاره میمستق یرکردکا

و جذب  یاها، شهرت حرفهمربوط به رسانه اتیفرهنگ و ادب

و  يیگرا یمنف ،یتازگامروزه است.  تیمخاطب رمز و راز موفق

سکوالر رسماً از  یهاوص در نظامخصبه ینيآفرجنجال

مجذوب  دي. مخاطب را باشوندیمحسوب م یهای خبرارزش

ها را به سوژه نکته رسانه نیکرد و او را خرسند نمود. هم

اخالق و  گذاشتن پا ريو به ز يیگراو عوام یحادثه پرور ،یساز

 یدارهيسرما یها. در نظامدهدیسوق م یاحرفه یبداخالق

 کي هيدر سا ايو  یاسیلباً وابسته به قدرت و نظام سها غارسانه

روشن  یطيشرا نیدارند. در چن اتیحق ح یاسیس تیحاکم

و  یاسیس یهاچالشبه وجود آورنده  طياست که شرا

گردانندگان را به عدول از اصول و  ،یجناح یهامصلحت

ضوابط را در  یواداشته و اجرا یو اخالق یاهای حرفهارزش

 یزمان ژهيوموضوع، به ني. اسپارندیم یفراموشعمل به دست 

بخواهند مدافع  هاکه رسانه رسدیو حساس م یبه نقطه بحران

بخواهد  یاسیس انيجر کي ايباشند و  یاسیس انيجر کي

کند  ریتفس یاگونهرا به یو اجتماع ینيد یاخالق و هنجارها

آنان سازگار باشد.  یاسیس یمشکه با اهداف، عملکرد و خط

و اگر خواهان حضور  ميها باور دارهرحال اگر به ثبات ارزشبه

در حد امکان خود و  ديبا م،یهستها اخالق در عرصه رسانه

 یرگذاریتا بتوان به تأث ميآزاد ساز بندها دویق نيها را از ارسانه

 .دیسالم و سازنده رس یاسازنده رسانه بر اخالق رسانه

و های ارتباطی ن مهارتدر نهايت  نتايج نشان داد که بی

ی رابطه رشته علوم ورزش انيدانشجو یاخالق یرفتارها

 جينتا داری وجود دارد. همخوان با نتايج تحقیق حاضر،معنی

 یهای ارتباطمهارت نی( نشان داد که ب9912) یططر قیتحق

 یهاوپرورش استانآموزش یبدنتیترب رانيمد یو اخالق کار

و همکاران  ی. محمد(99) غرب کشور ارتباط وجود دارد

 تیفیک نیخود به ارتباط مثبت ب قیتحق جيدر نتا زی( ن9919)

. (63) نداشاره کرد یاخالق یو رفتارها یهای ارتباطمهارت

مهم اشاره  نيبه ا زی( ن6692و رامادوس ) نایساف نيعالوه بر ا

به شدت  یمهندس انيدانشجو یاخالق یکردند که رفتارها

(؛ 92) ها قرار داردآن یهای ارتباطارتتحت تأثیر مثبت مه

بنابراين با توجه به ضرورت توجه به رابطه بین رسانه و مسائل 

جانبه وسايل ارتباطی در زندگی روزمره اخالقی و توسعه همه

همه افراد، از جمله دانشجويان از يک طرف و با توجه به نیاز 

بدنی در تکريم هر چه بیشتر دانشجويان تربیت خاص

های اخالقی به دلیل ماهیت اين رشته از طرف ديگر و ژگیوي

همچنین تکريم روح پهلوانی و جوانمردی که از گذشتگان به 

بايست عالوه بر توسعه هر چه بیشتر یمما ارث رسیده، 

ها از يک طرف و آموزش ای در دانشگاههای رسانهزيرساخت

و نحوه استفاده از رسانه به عنوان يک ابزار ارتباطی 

های ارتباطی و رفتار اخالقی افراد فعال در کننده مهارتتقويت

حوزه ورزش، يک گام به جلوتر برداشته و مسائل اخالقی 

ای را نیز به دانشجويان آموزش داد که یاز فضای رسانهموردن

های نتیجه اين امر چیزی جز استفاده مطلوب از رسانه و ويژگی

های زندگی نبهآن و تکريم مسائل اخالقی در همه ج

 بدنی نخواهد بود.دانشجويان تربیت
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