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چكيده
پژوهش حاضر به بررسي رابطه تفکر انتقادي و تعهد مذهبي با اثربخشي سواد رسانهاي بين دانشآموزان سال
دوازدهم دوره متوسطه آموزش و پرورش منطقه  1شهر تهران پرداخته است .شركتكنندگان در اين پژوهش
 999دانشآموز بودند كه به روش تصادفي انتخاب شدند .دادههاي پژوهش با استفاده از پرسشنامههاي :تعهد
مذهبي ،تفکر انتقادي و سواد رسانهاي گردآوري شد و از طريق روش همبستگي و رگرسيون چندگانه مورد
تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت .نتايج پژوهش نشان داد كه بين تعهد مذهبي و تفکر انتقادي با سواد
رسانهاي رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد .يافتهها نشان دادند كه بين تفکر انتقادي با سواد رسانهاي
رابطهاي نيرومندتر نسبت به رابطه تعهد مذهبي با سواد رسانهاي وجود دارد .يافتهها همچنين نشان دادند كه
بين كمال يا بلوغ به عنوان يکي از مؤلفههاي تفکر انتقادي با سواد رسانهاي رابطهاي مثبت ولي بسيار ناچيز
وجود دارد .همچنين رابطه مؤلفههاي تعهد مذهبي با سواد رسانهاي نزديك به هم و متوسط بوده ولي روابط
هر دو مؤلفه با زير مقياس آگاهي از اهداف پنهان سواد رسانهاي بسيار ناچيز بود .بنابراين ايجاد زمينههاي
مناسب براي تقويت تعهد مذهبي و آموزش مهارت تفکرانتقادي ،ميتواند اثربخشي سواد رسانهاي را ارتقا
بخشد.
واژگان کليدی :تعهد مذهبي ،تفکر انتقادي ،سواد رسانهاي.
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مقدمه
اينکه رسانه پرمخاطبترين منبع انواع گسترده اطالعات بوده و تأثيرات قابلتوجهي بر شئون
گوناگون زندگي فردي و اجتماعي افراد جامعه دارد؛ امري بديهي است ،اما شتاب روزافزون آن در
گسترش ،تنوع و نيز گذر از همه مرزهاي جغرافيايي و ملي ،هشداردهنده قرار گرفتن در شرايطي
مبهم و روزهايي پر چالش و پرمخاطره در آينده است .شرايطي كه فرهنگ و نظام تعليم و تربيت
كشورها و بخصوص ارزشهاي متعالي جامعه بشري را تحتالشعاع خود قرار خواهد داد.
حکومتهايي كه سعي در پيشگيري و كنترل تهديدهاي رسانهاي دارند؛ نيازمند برنامهريزيهاي
درست ،دقيق و الگوهاي اثربخشي هستند تا آسيبهاي جدي احتمالي را در حد ممکن كاهش داده
و با توانمندسازي افراد ،آنها را به مخاطبان هوشمند و فعال تبديلكنند .سواد رسانهاي در حال
حاضر مهمترين و گاهي يگانه ابزاري شمرده ميشود كه مخاطبان را قادر ميسازد تا به كمك آن،
حضوري ايمن و سازنده در فضايهاي گوناگون و متکثر رسانهاي داشته باشند.
آموزش سواد رسانهاي را گاهي بهعنوان روشي براي ايجاد حساسيت در مخاطبان نسبت به ابعاد
منفي رسانهها ازجمله :دستکاري واقعيات و حقايق ،اطالعات غلط ،افکار قالبي و كليشههاي
جنسيتي و نژادي ،تهديد كودكان در ابتال به انحرافات جنسي و نيز از بين رفتن حريم شخصي،
حمله سايبري و شکارچيان اينترنتي تعريف ميكنند (فراميگز.)961-989 :9999 ،
افزايش توجه به سواد رسانهاي در سراسر جهان ،بخصوص كشورهاي درحالتوسعه و همچنين
انجام پژوهشهاي علمي و دانشگاهي ،تيراژ مقاالت و كتابهاي به چاپ رسيده و برنامهريزيهاي
اجرايي كشورها حکايت از يك كاركرد بسيار مهم و جدي در سواد رسانهاي دارد كه نميتوان آن را
بهراحتي ناديده گرفت .اين كاركرد بسيار ارزنده چيزي نيست جز «دستيابي به حقيقت» از طريق
تجزيهوتحليل درست اطالعات (حنيفي كِرت .9)1 :9911 ،دستيابي به حقيقت در پيامهاي رسانهاي
بيش از هر چيز ،ازآنجهت اهميت دارد كه چارچوبهاي ذهني و رفتاري بشر در عصر حاضر متأثر
از گسترش فزاينده قدرت و تنوع رسانهها و تابع نظام شناختى ويژهاي است كه آنها رقم ميزنند.
انسانها امـروزه در مـعرض پيامهاي رسانهاي متولد مىشوند ،با آنها رشد ميكنند ،مىانديشند و
دنيا را در اين رهگذر مىشناسند .بنابراين نابجا نيست اگر بگوييم انسانهاي اين عصر ،رفتارهاى
خود را براساس الگوهاى برگرفته از رسانهها ازجمله راديو ،تلويزيون ،كتاب ،مجله ،فيلم ،ماهواره،
اينترنت ،صفحات مجازي ،شبکههاي اجتماعي و سامانههاي پيامرسان سامان مىدهند .اشتباه نيست
اگر بگوييم تمامي افراد ،تحت تأثير مفاهيم ،آموزهها ،اطالعات ،مدلهاي جديد زندگي و رفتار،
سرگرميها و نظام استداللي رسانهها بهعنوان ويژگيهاي اجتماعي آنها قرار دارند (امسي كوويل و
ميندال  ،9111به نقل از حنيفي كِرت.)99 :9911 ،
سواد رسانهاي موضوعي است كه به جريان افتادن آن وابستگي انکارناپذيري به مهارتها و
تواناييهاي شناختي ديگري دارد .در واقع سواد رسانهاي در سطح ميانيِ حيطههاي شناختي به
جريان ميافتد .بهاينترتيب كه مخاطب ،ابتدا نيازمند شناخت زمينهاي در سطوح اوليه معلومات و
ادراک است .و عاليترين درجه اثربخشي سواد رسانهاي در سطوح عاليتر شناختي يعني
تجزيهوتحليل ،ارزيابي ،ارزشيابي و نهايتاً خالقيت صورت ميپذيرد .آنچه موجب ارتقاي سطح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هوشمندي مخاطب ميشود؛ توانمندسازي او در تمام سطوح شناختي است .سواد رسانهاي در پرتو
آموزههاي ديگري نظير تفکر انتقادي و منظومه شناختي معتبر و ارزشي برگرفته از فرهنگ و
اعتقادات هر ملتي به جريان ميافتد.
ادبيات پژوهش

سواد رسانهای
تعريفهاي ارائهشده براي سواد رسانهاي را عليرغم تعدد و تنوع زياد ميتوان در دو دسته متمايز
طبقهبندي كرد .گروه اول ،تعاريفي را در برميگيرد كه توسط كارشناسان رسانه ارائه شده است.
گروه دوم ،تعاريفي هستند كه توسط كارگروههاي مرتبط با رسانه كه از كارشناسان و متخصصين
ساير رشتهها بهره ميگيرند؛ ارائه شده است .مقايسه و بررسي اين دو گروه تعريفها نشان ميدهد
كه سواد رسانهاي با توجه به انتظارات هر گروه از نتايجِ كاربستِ سواد رسانهاي تعريف و ترويج شده
است .مثالً انجمن روانپزشکي آمريکا سواد رسانهاي را مشتمل بر مهارتهاي حياتي ذكر ميكند كه
از يك سو به رسانهها اجازه ميدهد براي پيامهاي خشن راهحلهاي غير چالشبرانگيز بيابند و از
سوي ديگر مهارتهاي مخاطبان را براي تحليل آنچه ميبينند ارتقا ميبخشد .براساس گزارش اداره
سياست ملي كنترل دارو در اياالتمتحده ،سواد رسانهاي عبارت است از شناخت چگونگي نفوذ
پيامها بر مخاطب بهمنظور محافظت از خود در برابر پيامهاي مربوط به استفاده از داروها و شيوه
زندگي و همچنين پرورش تفکر انتقادي بهمنظور درک مقاصد پنهان تبليغات تجاري دارو .در جاي
ديگر سواد رسانهاي ،توانايي ايجاد مفاهيم شخصي ويژهاي تعريف ميشود كه از پيامهاي رسانهها به
مدد نشانههاي ديداري و شنيداري دريافت ميگردد .از نگاه اندرسون ،سواد رسانهاي يعني
مجموعهاي از مهارتها شامل تفسير ،آزمون و بهدستآوردن اطالعات بدون توجه به ابزار انتقال پيام
و رفتارهاي هدفمند آن (پاتر.)19-33 :9911 ،
با نگاهي به تعاريف مختلف از اين دست ،در مييابيم كه فصل مشترک همه تعريفها و
اظهارنظرها ،دو مهارت تفکر انتقادي و ارزشيابي است .چنانچه شل و دنسکي بر اين نظرند كه مفهوم
سواد رسانهاي ابتدا بايد در چارچوب يك روش انتقادي تصور و سپس بهعنوان يك تجربه سياسي،
اجتماعي و فرهنگي درک شود .يعني سواد بر پايه دو عنصر اصلي ،به حركت افتاده و قوام مييابد.
اول مهارت تفکر انتقادي است كه مخاطب را در رويارويي با پيامها محتاط و نقّاد ميسازد
بهطوريكه به سهولت و بدون مبناي محکم ،اعتماد نميكند و دوم ارزشيابي پيام است كه ضمن
اتکا بر تفکر انتقادي ،براساس معيارها و شاخصهاي پذيرفتهشده صورت ميپذيرد .هر دو عنصر
ذكرشده كه در ساختار سواد رسانهاي جاري ميشوند؛ ماهيتي مستقل و بيرون از سواد رسانهاي
دارند .در واقع سواد رسانهاي يك چارچوب انعطافپذير ساختاري و نظاممند است كه با تکيهبر
مهارت تفکر انتقادي و همچنين نظام شناختي و ارزشي به جريان ميافتد .سواد رسانهاي ،ضمن
تأكيد بر اينکه محدود به يك يا چند رسانه خاص نيست؛ بهعنوان يك ساختار مهارتگرا و ارزشگرا
سه نيازمندي اساسي دارد:
 -9اطالعات گوناگون :اين نيازمندي در واقع جنبه شناختي داشته و مخاطب را در سه زمينه
محتوا ،صنايع و تأثيرات رسانه حمايت ميكند.
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 -9نظام ارزشي :اين نياز سواد رسانهاي به اين معناست كه مالکهاي ارزشي در خود سواد
رسانهاي تعريف نميشود .سواد رسانهاي بهخوديخود و در ذاتش ،در پي تحميل ارزش خاصي در
هيچ زمينهاي نيست .بنابراين وجود يك نظام ارزشيِ مشخص ،نياز مهم سواد رسانهاي است.
 -9نظام تجزيهوتحليل :اين نياز چيزي جز مهارت تفکر انتقادي نيست .سواد رسانهاي ،بهجاي
پرورش تفکر انتقادي بر استقالل مخاطب در انتقاد تأكيد ميكند .كاركرد سواد رسانهاي اصوالً
ترغيب به جستارگري يعني تفحص و بحثطلبي است (مسترمن.)99 :9189 ،
نظر به تعاريف ياد شده ،تهديدهاي رسانهاي ذكرشده زير و نسبت آنها با سواد رسانهاي بيشتر
قابلادراک و تحليل است.

تهديدهای رسانهای
رسانهها و اشکال مختلف پيامهاي رسانهاي صرفنظر از جنبههاي مثبت عديده چالشهاي زيادي در
زندگي متعالي و سالم بشر ايجاد كرده است .برخي از اين تهديدها عبارتاند از:
کيفيت پايين اطالعات
تراكم و تکثر پرشتاب و روزافزون اطالعات ،گرچه در نگاه اول تهديدي جدي محسوب نميشود ولي
نميتوان ناديده گرفت كه در انبوه پيامهاي رسانهاي بيشترين سهم ،از آنِ بيكيفيتترين آنهاست
و سهم با كيفيتترين پيامها يعني خِرَد در پايينترين مقدار و اندازه است (عقيلي.)9918 ،
کنترلناپذيری باالدستی
اثرگذاري و نحوه عملکرد رسانهها در شرايط كنوني تا حدود زيادي از اراده حکومتها خارج شده
است .حکومتها ديگر قدرت چنداني در سياستگذاريهاي مؤثر در حوزه محتواي رسانهها ندارند.
اصول و هنجارهايي كه امروزه حکومتها تبيين و تدوين ميكنند؛ بيشتر معطوف به ساختارها و
زيرساختهاي رسانهها است و نه محتواي آنها .از همين روي نقش آمادگي مخاطبان در رويارويي
با محتواي رسانهها اصالت و اهميت بيشتري پيدا ميكند (خجسته.)9918 ،
اصالت سرگرمی
چشمانداز رسانهها در عصر حاضر به سمت و سويي در حركت است كه پيامها در همه عرصههاي
گوناگون ،در قالبهاي سرگرمكننده سامان مييابد بهطوريكه گويي عملکرد رسانهها بر پايه اصالت
سرگرمي تعريف ميشود .رويکرد اخير رسانهها يعني «اصالت سرگرمي» كه همهچيز را براي توده
مردم تدارک ميبيند ضد زندگي حقيقي بوده و پر از زرقوبرق و داراي جاذبههايي با پيامدهاي
منفي و فاقد مسؤوليتهاي اخالقي است (جانسون.)13 :9999 ،
رسانهها براي توليد و نشر اطالعات خود انگيزههاي متفاوتي دارند .هر مخاطبي نيز انگيزه خاص
خود را براي دريافت پيامها دارد كه ممکن است همراستا با انگيزههاي رسانهها باشد يا نباشد.
مخاطبان با دريافت پيامها و پاسخ به انگيزههاي خود به رضايت ميرسند و از اين طريق رسانهها نيز
 با همه انگيزههاي متفاوتشان  -به خاطر رسيدن به اهداف خود خشنود ميشوند .اين رويارويي باپيامهاي رسانهاي دو پيامد مخاطرهآميز زيربنايي دارد كه ريشه تهديدها و پيامدهاي منفي بسيار
گسترده ديگري محسوب ميشوند.
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احتمال درک اشتباه از جهان و ماهيت واقعی آن
پردازش خودکار و انفعالی اطالعات
اين دو پيامد باعث كاهش مستمر مهارت مخاطب در معناسازي آزادانه و ارزشمند گرديده و تضعيف
مستمر اين مهارت ،موجب وابستگي بيشتر و روزافزون به رسانهها ميشود تا آنجا كه رسانهها
ميگويند چه چيزي مهم و درست است و ما چه كسي بايد باشيم (پاتر.)91-91 :9911 ،
پژوهشهاي گوناگون نشان ميدهد كه سواد رسانهايِ مخاطبان بهطور همزمان تحت تأثير
عوامل گوناگوني است كه سهم برخي از آنها جديتر بوده و از اثربخشي باالتري برخوردار است.
حال ،پرسش اين است كه :مخاطبان با داشتن چه ويژگيهايي ،در مقابل پيامها و محتواي
رسانهاي از مصونيت بيشتري برخوردار ميشوند؟
وجود دو ويژگي متمايز ،فصل مشترک افرادي است كه در برابر رسانهها و ابزارهاي نوين
ارتباطي بهمراتب بيش از ديگران خويشتندار هستند:
 -9داشتن الگوهاي فکري و رفتاريِ غني كه مخاطب نسبت به آن احساس تعلق دروني دارد.
وجود خصيصهاي عاطفي و شناختي كه فرد را در برابر نظرات و انديشهها محتاط و نکتهسنج
مينمايد.
تعهد مذهبی
ازجمله عواملي كه در باال بردن ميزان سواد رسانهاي تأثير دارد؛ داشتن تعهد مذهبي 9بهعنوان
الگوي فکري و رفتاري است .پايبندي و وفاداري يك فرد به ارزشها ،باورها و تکاليف مذهبي و
بهرهگرفتن از آنها در زندگي روزمرهاش تعهد مذهبي است .بنابراين ،تعهد مذهبي ميزان درگيري
فرد را با امور مذهبي در زندگي فردي و اجتماعي وي نشان ميدهد.
در تعهد مذهبي مقياسهاي زير مشاهده ميشود:


مدتزماني كه فرد بهصورت انفرادي به فعاليتهاي مذهبي ميپردازد.



پيوندجويي مذهبي و شركت در فعاليتهاي نهادهاي رسمي و غيررسمي مذهبي



ميزان اهميت داشتن باورهاي مذهبي براي فرد

بهاينترتيب تعهد مذهبي را ميتوان در دو مؤلفه زير تشريح كرد:
تعهد مذهبی درون فردی :شامل ارزشگذاري فرد به عقايد مذهبي و پايبندي به مقدسات
مذهبي
تعهد مذهبی ميان فردی :شامل تمايالت رفتاري فرد براي شركت در فعاليتهاي جمعي
مذهبي (ورتينگنون.)99 :9999 ،
مك گالو و ورتينگتون ( )9999تعهد مذهبي را نشاندهنده اهميت و جايگاه مذهب در زندگي
فردي و اجتماعي فرد ميدانند بهطوريكه رعايت ارزشها و پايبندي به باورها در زندگي روزمره،
انجام اعمال و آيينهاي مذهبي و مشاركت در فعاليت سازمانهاي مذهبي را شامل ميشود .در
تبيين رابطه بين تعهد مذهبي و سواد رسانهاي ميتوان گفت كه مذهب از طريق چهار سازوكار مهم:
سپر دفاعي ،منطق شناختي ،حمايت اجتماعي و خويشتنداري ،رويارويي افراد را با محتواي رسانهها
در شرايطي كم ريسكتر و ايمنتر قرار ميدهد (بهرامي.)9989 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Religious Commitment
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از نظر كوئينيگ ،9مذهب براي افراد ،نقش سپر دفاعي را در برابر عوامل مخرب ،زيانآور و
تنشزاي محيطي ،ايفا ميكند .از نظر وي دينداري داراي اثر مفيد و مطلوبي در از بين بردن فساد
و كاهش تهديدهاي گوناگون است .او افرادي كه در امور مذهبي شركت ميكنند را از نظر روحي و
جسمي سالمتر از افرادي كه اعتقادات مذهبي ندارند ،ميداند (كويينيگ.)999 :9999 ،
سازوكارهاي اثربخش جمعي و گروهي مذهب را ميتوان روي همرفته در سه دسته مورد توجه
قرار داد:
الف) نظمبخشي و ساماندهي به رفتار اعضا :كه بر اين اساس رفتارهاي ترويج شده براي آنها به دو
دسته مجاز و غير مجاز تفکيك ميگردد.
ب) جلب حمايت اجتماعي :به طوري كه تعهد و تقيد مذهبي ،سبب تعلق افراد به شبکهاي از
اشخاص همعقيده ميشود كه ميتوانند در مواقع مورد نياز به همديگر كمك كنند .به اين
ترتيب با افزايشيافتن داشتههاي مشترک ،حمايت اجتماعي ،همانديشي و مشورت با نخبگان
ديني ،مخاطرات پيش روي افراد ،به حداقل كاهش مييابد.
ج) عزت نفس ناشي از تعهد و تقيد مذهبي :كه به افراد كمك ميكند تا چشمانداز مثبت و
خوشبينانهاي راجع به زندگي ديني داشته و رفتار خود را براساس الگوهاي مذهبي تنظيمكنند.
(واسرمن.)9116 ،9

تفكر انتقادی
يکي ديگر از متغيرهايي كه در ارتباط با سواد رسانهاي ميتواند مورد توجه قرارگيرد؛ تفکر انتقادي

9

است .تفکر انتقادي يکي از مهارتهاي شناختي و ارتباطي براي تقويت و افزايش اثربخشي سواد
رسانهاي است؛ چنانچه جان ديويي 1تفکر انتقادي را بررسي فعاالنه ،مجدانه و دقيق پيام ميداند كه
از يك باور يا شکل مفروضي از معرفتِ متکي بر مباني مشخص و نيز نتايجي كه در پي دارد؛ تشکيل
ميشود (ديويي.)6 :9191 ،
تفکر انتقادي ،مجموعه روشهاي تجزيهوتحليل و استدالل براي درست انديشيدن و كسب
آگاهيهاي قابلاعتماد است .هدف اصلي تفکر انتقادي رسيدن به سطحي از توانمندي ذهني براي
داوري است.
اهميت تفکر انتقادي را در رابطه با سواد رسانهاي ،ميتوان در انديشه انيس 3نيز مشاهده نمود.
وي تفکر انتقادي را انديشيدنِ بازتابي و تعقلي ميداند كه بر تصميمگيري ،تمركز دارد .اين
تصميمگيري ،در اين زمينه است كه چه كاري را انجام دهيم يا چه چيزي را باور كنيم (انيس،
.)9 :9116
6

الك فيشر بر جنبه مهم ديگري از تفکر انتقادي تأكيد دارد .او تفکر انتقادي را نوعي انديشيدن
همراه با ارزشگذاري ميشمارد كه شامل نقادي و تفکر خالق بوده و بهطور خاص با كيفيت
استداللي كه با پشتيباني يك باور يا عمل ارائه شده است ،سروكار دارد (همان.)99 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Koenig
2 Wasserman
3 Critical Thinking
4 Dewey J
5 Ennis
6 Fisher
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به اين ترتيب هرگونه رويارويي با پيامهاي رسانهاي توسط مخاطبي كه از مهارت تفکر انتقادي
بهره برده باشد؛ مورد ارزيابي و نقد استداللي قرارگرفته و به رايگان پذيرفته نميشود.
هدف اصلي تفکر انتقادي در تعريف آن نهفته بوده و چيزي جز رسيدن به سطحي از تحليل
براي داوري نيست .آنجا كه داوري در كار نباشد؛ تفکر انتقادي نيز ضرورتي نمييابد .جايي هم كه
تفکر انتقادي نيست؛ اساساً سواد رسانهاي معنا پيدا نميكند .بهعنوانمثال فهميدن اينکه فردي چه
مزهاي را ميپسندد يا چه رنگي را دوست دارد بهخوديخود نياز به داوري و درنتيجه ،نيازي به تفکر
انتقادي ندارد .اما اگر از رنگها در كنار برخي گزارههاي معنايي بهعنوان تداعيگرها و تکيهگاههاي
ذهني استفاده شود؛ ميتوان درباره اين «دركنار هم بودن عناصر» به داوري نشست .در اينجاست
كه تفکر انتقادي ضرورت مييابد (قاضي مرادي.)93-91 :9911 ،
از طرف ديگر ،رابرت انيس ،تفکر انتقادي را تفکر منطقي ،ژرفانديشي و مسؤوالنهاي دانسته كه
بر آنچه باور داريم و عمل ميكنيم تمركز دارد .يکي از اركان اصلي سواد رسانهاي نيز مواجهه
مسؤوالنه مخاطب با پيام است .در اصلِ «مسؤوليت مخاطب» در ساختار سواد رسانهاي ،بر اين مهم
تأكيد ميشود كه در «مسؤوليت اثرپذيري از پيام» انگشت اتهام همواره بهسوي خود مخاطب است.
سواد رسانهاي در موقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت ،شکل و كاربرد متفاوت پيدا
ميكند .آنچه سواد رسانه اي را به ابزاري با انعطاف پذيري باال براي استفاده در شرايط و
موقعيت هاي اجتماعي و فرهنگي متفاوت و متمايز تبديل مي كند؛ ماهيت ساختاري آن در پيوند
با تفکر انتقادي و يك منظومه شناختي ارزشي است؛ بهطوريكه ميتواند پيشينههاي شناختي
جوامع گوناگون ر ا در خود پذيرفته و جاي دهد .ازاين رو سواد رسانهاي را نميتوان صرفاً
مجموعه اي از توانايي هاي شناختي دانست كه افراد ،آن را يك بار آموخته و براي هميشه از آن
بهره گيرند( .باكينگهام)86-88 ،9

پيشينه پژوهش
موضوع رسانه ،دين و تفکر انتقادي در برخي پژوهشهاي داخلي و خارجي مورد توجه قرار گرفته
است.
آذريون ( )9911در پژوهشي پيمايشي با موضوع " بررسي رابطه ميزان سواد رسانهاي و نگرش
ديني دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا " نشان داد كه بين سواد رسانهاي و
نگرش ديني مشتمل بر سه مؤلفه شناخت ،عاطفه و عملکرد ،رابطهاي مستقيم ،مثبت و معنادار
وجود دارد.
حسنان ( )9916در پژوهشي با عنوان "رابطه بين سواد رسانهاي و تفکر انتقادي با خالقيت و
مهارتهاي فراشناختي در دانشجويان دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق"
نشان داد كه بين سواد رسانهاي و خالقيت و مهارتهاي فراشناختي و نيز بين تفکر انتقادي و
خالقيت و مهارتهاي فراشناختي رابطه معنادار وجود دارد.
نيکخواه ( )9911در پژوهشي پيمايشي با عنوان «بررسي رابطه بين ميزان استفاده از رسانههاي
ارتباطجمعي و ميزان دينداري بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد» نتيجه گرفت كه بين
ميانگين دينداري دانشجوياني كه تلويزيون داخلي و ماهوارهاي تماشا ميكنند؛ تفاوت معناداري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Buckingham

فصلنامه علمی  -ترويجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال نهم /شماره سی و هفتم /زمستان 1311

11

وجود دارد .همچنين رابطه تماشاي تلويزيون داخلي و دينداري دانشجويان ،مثبت و مستقيم و
رابطه تماشاي تلويزيون ماهوارهاي و دينداري دانشجويان دختر ،معکوس و منفي بوده است.
صابري ( )9911در پژوهشي به روش شبهآزمايشي با عنوان «بررسي تأثير مشاركت در
حلقههاي كندوكاو فلسفي بر مهارت تفکر انتقادي در سواد رسانهاي» تعدادي از دانشآموزان پايه
هشتم آموزشوپرورش منطقه  3شهر تهران را بهصورت تصادفي انتخاب و با جايگزيني تصادفي به
يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل ،تقسيم كرده و از هردو گروه ،پيشآزمون گرفته است .او بعد از
يك دوره  99جلسهاي آموزش تفکر انتقادي به گروه آزمايش ،از هر دو گروه مجدداً پسآزمون
گرفته و با توجه به هدفهاي پژوهش ،دادهها را موردبررسي قرار داده است .نتايج اين پژوهش نشان
ميدهد شركت دانشآموزان در دوره آموزشي (حلقههاي كندوكاو فلسفي) در رشد تفکر انتقادي
آنها تأثير دارد.
سراجزاده ( )9989در پژوهشي پيمايشي با عنوان «بررسي رابطه دينداري با احساس آنومي و
كجروي» با هدف شناخت رابطه دينداري با بزهکاريهاي جوانان نشان داد كه دينداري با بزهکاري
نوجوانان رابطه معکوس دارد ،بهگونهاي كه هرچه ميانگين دينداري نوجوانان باالتر باشد ،ميزان
بزهکاري آنان كمتر است.
ياكوئينتو و كيلر ( )9999در پژوهشي كيفي با عنوان «آموزش سواد رسانهاي مبتني بر مذهب با
چشماندازي به آينده» با مطالعه اسنادي ،تاريخي و بررسي ميداني آموزههاي مبتني بر مذهب
مسيحيان در جامعه آمريکا و شناسايي رويه تربيت رسانهاي آنها دريافتند كه اين آموزهها ميتواند
در مقابل تهديدهاي رسانهاي مصونيتزا باشد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه برنامههاي
آموزشي سواد رسانهاي و سبكهاي تدريس جامعه هدف ،بر دو اصل اساسي :مسئوليت بشر در
انتخاب عاقالنه بهعنوان مأموريتي از جانب خداوند و روحيه مسئوليتپذيري كه ريشه در ايماني
تزلزلناپذير دارد؛ تمركز دارد .پژوهشگران كپيكردن دستورالعمل آموزش سواد رسانهاي سکوالر را
غيرمنطقي دانسته و اظهار ميدارند كه عليرغم اصول ،اهداف ،عناصر و زمينههاي قابلتعميم سواد
رسانهاي ،برنامهريزي آموزشي آن را ازنظر محتوايي بايد تابع نظام شناختيِ ايمان محور انجام داد.
استاوت )9991( 9در پژوهشي كتابخانهاي با موضوع «سواد رسانهاي مذهبي» 9با بررسي كلي و
مفهومي اين دو مقوله ،سعي داشته پژوهشگران حوزه دين و رسانه را به اهميت مذهب در
شکلگيري چارچوبهاي ذهني ،شناختي و فکري اثربخش در مصونيتزايي رسانهاي توجه داده و
زمينه يا چشماندازي براي آنها در انجام پژوهش دراينباره ترسيم كند.
آرک ( )9993در پژوهشي پيمايشي با عنوان «بررسي رابطه تفکر انتقادي و سواد رسانهاي»
نشان داد كه بين سواد رسانهاي و تفکر انتقادي رابطه مستقيم و مثبت معناداري وجود دارد.
با توجه به مباني نظري و تجربي موردبررسي ،اين پژوهش به دنبال پاسخ اين سؤال است كه آيا
تفکر انتقادي و تعهد مذهبي با سواد رسانهاي روابط معناداري دارند؟ ازاينروي ،فرضيههاي زير
موردبررسي قرار گرفت:
فرضيههای اصلی:
بين تفکر انتقادي و ميزان سواد رسانهاي در دانشآموزان سال آخر دبيرستان رابطه وجود دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Stout A. Daniel
2 Religious Media Literacy
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بين تعهد مذهبي و ميزان سواد رسانهاي در دانشآموزان سال آخر دبيرستان رابطه وجود دارد.
فرضيههای فرعی:
بين تعهد مذهبي و تفکر انتقادي در دانشآموزان سال آخر دبيرستان رابطه وجود دارد.
بين تمامي زير مقياسهاي تعهد مذهبي ،تفکر انتقادي و سواد رسانهاي در دانشآموزان سال
آخر دبيرستان رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
روش انجام اين پژوهش پيمايشي با رويکرد توصيفي و تبييني و از نوع همبستگي بوده و با هدف
واكاوي رابطه متغيرهاي تفکر انتقادي و تعهد مذهبي بهعنوان متغيرهاي مستقل با سواد رسانهاي
بهعنوان متغير وابسته انجامشده است.
به روش تصادفي ساده از بين افراد جامعه آماري پژوهش شامل دانشآموزان سال آخر دوره دوم
دبيرستانهاي منطقه چهار آموزشوپرورش (دوازدهم دوره متوسطه) كه در سال تحصيلي 18-11
در آزمون سراسري دانشگاهها ثبتنام كردهبودند 999 ،نفر بهعنوان نمونه و براي مشاركت در اين
پژوهش انتخاب شدند .اين دانشآموزان از چهار محدوده جغرافيايي شمال غرب ،شمال شرق ،جنوب
غرب و جنوب شرقي اين منطقه انتخاب شدند به طوري كه اين چهار محدوده به گزارش كارشناس
متوسطه مديريت آموزشوپرورش ،در طبقات اجتماعي ،اقتصادي و مذهبي گوناگوني پراكندهشدهاند.
از همه شركتكنندگان خواسته شد به  9پرسشنامه تعهد مذهبي ،تفکر منطقي و سواد رسانهاي
پاسخ دهند.
براي جمعآوري دادهاي پژوهش از  9ابزار زير استفاده شد:
پرسشنامه تعهد مذهبي :پرسشنامه تعهد مذهبي ورتينگتون 9و همکاران نشان ميدهد كه يك
فرد تا چه اندازه به چارچوبهاي ارزشي و باورهاي مذهبي خود وفادار و پايبند است .به طوري كه
زندگي روزمره وي متأثر از آنها جريان داشته باشد .پرسشنامه تعهد مذهبي ورتينگتون مشتمل بر
دو گروه سؤال براي اندازهگيري زيرمقياس تعهد مذهبي درونفردي و تعهد مذهبي ميانفردي است
كه بر اساس طيف  3درجهاي ليکرت نمرهگذاري شدهاست .ضريب آلفاي كرونباخ براي نمره كل
پرسشنامه  ،9/11براي زير مقياس ميان فردي  9/19و براي زير مقياس ميان فردي  9/81بدست
آمد .ضريب همبستگي پيرسون بين دو زيرمقياس اين پرسشنامه ( )r = 9/88نيز نشاندهنده
همبستگي باالي اين دو خرده مقياس بود.
پرسشنامه تفکر انتقادي :پرسشنامه تفکر انتقادي ريکتس 9كه ميزان گرايش به تفکر انتقادي را
ميسنجد؛ در سه زيرمقياس خالقيت ،كمال يا بلوغ و تعهد تنظيم شده است .ريکتس پس از
موفقيت پرسشنامه تفکر نقادانه كاليفرنيا 9به طراحي اين پرسشنامه پرداخت كه نسبت به پرسشنامه
كاليفرنيا كوتاهتر ،تأثيرگذارتر و پاياتر است .پاسخدهندگان به اين پرسشنامه ،مخالفت يا موافقت
خود را در مقياس  3درجهاي ليکرت نسبت به گويههاي طراحي شده اعالم كردند .نمره زير مقياس
خالقيت بيانگر توانايي فرد در كشف روابط بين اجزاي پيام رسانه و ايجاد پيوندهاي تازه در راستاي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Worthington & others
2 Ricketts
3 California Critical Thinking Disposition Inventory

فصلنامه علمی  -ترويجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال نهم /شماره سی و هفتم /زمستان 1311

12

معناسازي شخصي و موضعگيري در رد يا قبول پيام است .زير مقياس تعهد نشاندهنده روحيه
حقيقتجويي و آزادانديشي و نيز اراده فرد در بهكاربستن مهارتها و مسؤوليتپذيري است .زير
مقياس بلوغ يا كمال نشان ميدهد كه آزمودني از نظر شناختي در چه شرايطي قرار داشته و تا چه
ميزان ،اصول و قوانين را ميشناسد و تا چه اندازه قادر است روشهاي تفکر انتقادي را به كار بندد.
پايايي اين پرسشنامه بر اساس ضريب آلفاي كرونباخ براي نمـره كـل و زير مقيــاسهاي
خــــالقيت ،كمال و تعـــهد به ترتيب  9/19 ،9/11 ،9/83و  9/81به دست آمد.
پرسشنامه سواد رسانهاي :پرسشنامه سواد رسانهاي تامن 9مشتمل بر  99گويه در  3زيرمقياس
درک محتواي پيامهاي رسانهاي ،آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي ،گزينش آگاهانه پيامهاي
رسانهاي ،نگاه انتقادي به پيامهاي رسانهاي و تجزيه و تحليل پيامهاي رسانهاي تنظيم شده است.
به علت ضريب پايايي پايين اين پرسشنامه در پيشآزمون پژوهش ،نسبت به اِعمال تغييرات و
نيز افزودن گويههاي جديد مبادرت شد .براي سنجش روايي محتواييِ تغييرات ايجاد شده با
بهرهگيري از نظر  93نفر از اساتيد دانشگاههاي معتبر كشور و بر اساس الگوي الشه
(

9

) و نيز با انجام تحليل عاملي پرسشنامه ،در نهايت  99گويه بهعالوه تغييراتي در

برخي گويهها تأييد شد .ضريب پايايي پرسشنامه جديد  9/88به دست آمد .در جدول  9نتيجه
تحليل عاملي اين پرسشنامه و بار ارزشي هر سؤال آمده است:
جدول  - 1تحليل عاملی پرسشنامه سواد رسانهای

درک محتوا

آگاهي از اهداف پنهان

گزينش آگاهانه

نگاه انتقادي

پرسشها
(گويهها)

9
9
9
1
3

9/18
9/66
9/61
9/31
9/39

6
1
8
1

9/69
9/19
9/38
9/69

99
99
99
99

9/66
9/69
9/63
9/33

91
93
96
91

9/11
9/61
9/66
9/61

تجزيه و تحليل

زيرمقياسها

بار
ارزشي

بار
ارزشي

بار
ارزشي

بار
ارزشي

بار
ارزشي

98
91
99
99
99

9/69
9/69
9/61
9/18
9261

يافتههای پژوهش
نتايج محاسبه ضريب همبستگي پيرسون نشان داد كه تعهد مذهبي و تفکر انتقادي به نحو كلي با
سواد رسانهاي رابطه مستقيم و مثبت معناداري دارند .به طوري كه ضريب همبستگي تعهد مذهبي
با سواد رسانهاي  r = 9/91و ضريب همبستگي تفکر انتقادي با سواد رسانهاي  r = 9/31بهدست آمد.
همچنين تعهد مذهبي با تفکر انتقادي همبستگي مثبت و مستقيم  r = 9/99داشت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Thoman Elizabeth
2 Lawshe
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جدول  - 2ضرایب همبستگی متغیرها
متغيرها

سواد رسانهاي

تعهد مذهبي

تفکر انتقادي

تعهد مذهبي

9/91

9

9/99

تفکر انتقادي

9/31

9/99

9
P<0/02

در جدول  ،9نمودار پراكنش و نيز ضرايب همبستگيِ مجموعه زيرمقياسها با يکديگر ترسيم
شدهاست.
مقايسه پراكنش دادهها در جدول  ،9نشان ميدهد كه رابطه بين تفکر انتقادي با سواد رسانهاي
در بخش خاصي از خط رگرسيون متمركز شده است .در حاليكه تعهد مذهبي گرچه همبستگي
پايينتري با سواد رسانهاي دارد ولي دادهها به طور نسبتاً يکسان و يکنواخت در تمام طول خط
رگرسيون پراكنده شدهاند.

جدول  – 3پراکنش دادههای تعهد مذهبی (چپ) و تفکر انتقادی (راست)
زيرمقياسهاي سواد رسانهاي

متغيرها

9

9

9

1

3

جمع

خالقيت

9/13

9/18

9/16

9/11

9/11

9/31

كمال

9/96

9/91

9/91

9/93

9/99

9/91

تعهد

9/13

9/18

9/11

9/91

9/19

9/31

تعهد

درون فردي

9/99

9/19

9/96

9/96

9/19

9/91

مذهبي

ميان فردي

9/98

9/93

9/91

9/99

9/96

9/91

تفکر
انتقادي

جدول  – 4ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها و زیرمقیاسهای آنها
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با نگاهي به جدول  1درمييابيم كه رابطه تفکر انتقادي و سواد رسانهاي بيشتر به خاطر
همبستگي دو زير مقياس خالقيت و تعهد با سواد رسانهاي است بهطوريكه زيرمقياس كمال،
همبستگي بسيار ناچيزي با آن دارد .در جدول  3همه روابط بين زيرمقياسهاي تفکر انتقادي ،تعهد
مذهبي و سواد رسانهاي قابل مشاهده بوده و بيانگر وجود رابطه معنادار مستقيم و مثبت بين همه
زيرمقياسهاي تفکر انتقادي ،تعهد مذهبي و سواد رسانهاي است.

بحث و نتيجهگيری
شرايط كنوني جامعه انساني بهگونهاي است كه در هر لحظه به هر سو كه روي بگردانيم با انبوهي از
پيامهاي رسانهاي مواجه ميشويم كه هر كدام با مقاصد و اهدافي ويژه براي تحت تأثير قرار دادن
مخاطبان توليد شدهاند .كودكان و نيز بزرگساالن با قرارگرفتن در معرض رسانهها عمالً در جريان
فرايند يادگيري قرار ميگيرند .در اين فرايند پُرچالش همه چيز اعم از نگرشها ،باورها ،رفتارها و
حتي چگونگي بروز هيجانات و احساسات آموخته ميشود .با توجه به درهمآميختگي پيچيده و
پُرتراكم اطالعات آلوده و پاک ،اهميت توانمندسازي افراد از سالها پيش براي انديشمندان جامعه
بشري در اكثر كشورهاي جهان جدّيت يافته است و به همين دليل سعي دارند براي تربيت
مخاطباني هوشمند در رويارويي با رسانهها گامهايي مؤثر بردارند .آنچه در گام نخست مورد توجه
نهادهاي تصميمساز و تربيتي كشورها قرار دارد ،آموزش و ارتقاي سواد رسانهاي است .تقريباً در
سرفصلهاي آموزشي و نيز آموزشهاي غير رسمي غالب كشورها به سواد رسانهاي به عنوان ابزاري
اثربخش در اين راستا توجه شده است.
عوامل متعددي در باال رفتن ميزان اثربخشي سواد رسانهاي مخاطبان تأثيرگذار است .يافتههاي
اين پژوهش نشان داد كه تفکر انتقادي و تعهد مذهبي هر دو از جمله عناصر و عوامل اثربخش در
ميزان سواد رسانهاي هستند.
تفکر انتقادي با ارائه رويهها ،تکنيكها و دستورالعملهاي استداللي به عنوان روش انديشه ،در
واقع صورتهاي استداللي مخاطب را در برابر پيامهاي رسانه سروسامان ميدهد .گرچه همين
صورتهاي استداللي بسيار راهگشا هستند ولي در محتواهاي پيچيده و پيامهاي پُر رمز و راز،
نيازمند پايگاه مفهومي مستقلي است كه به مثابه يك منظومه شناختي ،براي مخاطب داراي ارزش و
اعتبار باشد.
تعهد مذهبي كه بر منظومه شناختي معتبر و برگرفته از آموزههاي الهي و آسماني تکيه دارد؛
همان پايگاه شناختي و ارزشي مستقلي است كه زيربناي محتوايي تفکر انتقادي قرار ميگيرد.
به اين ترتيب به نظر ميرسد عالوه بر وجود رابطه بين تفکر انتقادي ،تعهد مذهبي و سواد
رسانهاي ،هر يك از اين عناصر ماهيت مستقلي داشته و به شرح زير از يکديگر متمايزند :تفکر
انتقادي ماهيت رويهاي ،9تعهد مذهبي ماهيت ارزشي و مالكي 9و سواد رسانهاي ،ماهيت ساختاري

9

دارد .و اين سه ،در پيوندي درهمتنيده و سيستمي مخاطبان را در برابر رسانهها توانمند ،هوشمند و
در مقابل چالشها و مخاطرات محافظت ميكند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Procedural
2 Criterion
3 Structural
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كِرت ،حنيفي ،سواد رسانهاي در كشورهاي در حال توسعه ،9911 ،ترجمه مريم حقشناس؛ محدثه
عقبايي ،چاپ اول ،تهران ،پشتيبان.



نيكخواه ،هدايتاهلل ( ،)9911بررسي رابطه بين ميزان استفاده از رسانههاي ارتباط جمعي و ميزان
دينداري بين دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد (پايان نامه كارشناسي ارشد) ،دانشگاه هرمزگان،
بندرعباس.
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