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دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سينا
 پریسا آذریون
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چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه میزان سواد رسانهای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا پرداخته است  .روش تحقیق پیمایشی بوده و از 2524نفر جامعه آماری ،با روش
نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی و جدول کرجسی و مورگان ،نمونهای به حجم  335نفر انتخاب
شد .ابزاراندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته میزان سواد رسانهای ونگرش دینی بوده است که روایی
محتوایی به تایید صاحب نظران رسید و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب  0/79و 0/ 89
محاسبه گردید .آزمون های آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) نشان داد که میزان
سواد رسانهای دانشجویان را میتوان از روی نگرش دینی با سه مولفه(شناخت،عاطفه،عملکرد) پیش-
بینی کرد و بین میزان سواد رسانهای بانگرش دینی ،رابطهای مثبت ومعنیدار وجود دارد.به این ترتیب
هرچه میزان نگرش دینی در بعد شناخت دینی  ،در بعد عاطفه دینی و دربعد عملکرد دینی بیشتر
باشد ،میزان سواد رسانهای نیز بیشتر خواهد بود.
واژگان کلیدی :نگرش دینی  ،سواد رسانه ای ،شناخت ،عاطفه ،عملکرد
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مقدمه
مهمترین ویژگیهای عصر حاضر گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات ،صنعتی شدن جوامع،
تنوع و کثرت نیازها و انفجار اطالعات است.گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک،
جامعه ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر نو را عـصر ارتباطات
خواندهاند .در چنین جامعهای رسانهها و وسایل ارتباط جمعی نقشی بس مهم ایفا میکنند
(خراسانی .)1386،رسانهها از طریق ارائه هنجارهای خاص اجتماعی  ،به افراد تلقین میکنند
که رفتار ارائه شده توسط آنها ،رفتار مناسب اجتماعی است .رسانهها به شکل گیری نوعی
«همگان»های جدید کمک کرده اند که شاید بتوان آنها را «همگانهای عصر مدرن» یا
«همگانهای الکترونیکی» نام نهاد(هوور والندبای .)40 :1382،با شکل گیری و ترویج فرهنگ
وارداتی و تبلیغات گسترده کاالهای خارجی و از طرفی فقدان الگوی مناسب مصرف وکمبود
آموزشهای الزم  ،مردم و به ویژه قشر جوان به سوی الگوهای ارائه شده در رسانهها سوق پیدا
میکنند .ایران نیز همزمان با سایر کشورها ،درمعرض تجربههای تغییر و دگرگونی قرار گرفته و
ابعاد زندگی مردمان این سرزمین ،تحت تأثیر فرایندهای جهانی ،دستخوش تغییرات و
دگرگونیهای عمیقی شده است .بهترین راه ممکن برای بقا در این شبکه اطالعاتی که در سراسر
محیط فرهنگی ریشه دوانده است ،حفظ استقالل ،اجتناب از انفعال ،بهره مندی از تفکری
منتقدانه و افزایش مهارتها و تواناییها در برخورد با این امواج فراگیر است که تنها از طریق
تکامل سواد رسانهای میسر است  .سواد رسانهای مهارتهای الزم برای برقراری ارتباطی آگاهانه
و متفکرانه با رسانه را میآموزد و در عین حال نگاهی دقیق و تحلیلی به رسانههای مکتوب،
دیداری و شنیداری را فراهم میآورد.در هر حال ،چه مخاطب آگاهی الزم در زمینه تحلیل پیامها
را کسب کند و چه این آگاهی را کسب نکند ،فرآیند تاثیر رسانهها ادامه دارد ،اما زمانی که بتواند
کنترل بیشتری نسبت به رسانهها و تعابیر آنها داشته باشد ،میتواند به تاثیرات مثبت ناشی از
آنها قوت بخشیده و از تاثیرات منفی آنها بکاهد (صالحی امیری  .)1387،عوامل متعددی بر رشد
سواد رسانهای تاثیر گذار است .دین غنی ترین منبعی است که موجودیت انسان در آن پرورش
یافته و تمام ابعادش را تحت تاثیر قرار میدهد.دین انسان را به فلسفه حیات مسلح میکند و
نقش قطبنمای کشتی را ایفا کرده به عقل وی روشنگری الزم را اعطا میکند و نیازهای
اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق میبخشد(سبک رو و رضایی و مقیمیان و
حیدری و ایرجی  .)1389،اعتقاد به دین امری فطری است که در بین تمام مردم در هر زمان و
مکان مشترک است (موسی . )7 :1961،با توجه به این که دین  ،راه و روش زندگی را نشان
می دهد و جهان بینی فرد را شکل بخشیده و بر تمام اجزای زندگی او پرتو میافکند میتواند
به عنوان یک عامل تاثیرگذار در مواجهه صحیح با رسانهها مورد توجه قرار گیرد .سوالی که
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اکنون مطرح میشود این است که آیا رابطهای میان میزان سواد رسانهای ونگرش دینی
دانشجویان وجود دارد ؟

مبانی نظری
دین به عنوان مجموعهای از معارف قدسی و آموزههای متنازل  ،از سنخ پیام بوده و همواره به
صورت کتبی ،زبانی ،و رفتاری در اشکال گوناگون و در چرخههای ارتباطی به صورتهای
عمودی و افقی توزیع و مبادله شده است .عالمه طباطبایی معتقد است دین ،مجموعهای مرکب
از معارف درباره مبدا و معاد و قوانین اجتماعی از عبادات و معامالت است که از طریق وحی و
نبوت گرفته شده است(طباطبایی ،1374،ج15:7و .) 8دین ،نحوه سلوک در زندگی دنیاست که
صالح دنیا را در بر دارد .بگونهای که با کمال اخروی و حیات جاودانه حقیقی نزد خداوند،
هماهنگ و همسو باشد .از این رو ،باید به قوانین زندگانی دنیوی و وضعیت معیشت به مقدار
نیاز بپردازد (طباطبایی ،1374،ج .)130 :2نگرش  ،حالتی از آمادگی روانی ،بر اساس تجربه
است  ،که تأثیر مستقیم در رفتار فرد در برابر یک شیء یا موقعیت معین میگذارد .نگرش
می تواند خصوصی یا عمومی وفردی یا اجتماعی باشد  .نگرش سرشار از عواطف و چارچوبی
برای ادراک است .بنابراین تأثیری مستقیم در رفتار دارد  ،به تدریج شکل میگیرد و نسبتا
پایدار است(بادن .)173-176 :1374،نـگرش دینـی عبـارت اسـت از اعتقادات منسجم و
یکپارچۀ توحیدی که خداونـد را محـور امـور دانسـته و ارزش ها ،اخالقیات و آداب و رسوم و
رفتارهای انسان را با یکدیگر و طبیعت خویشتن تنظیم میکند (خدایاری فرد . )84 :1385 ،به
این ترتیب نگرش دینی فرد ،سه بعد شناخت ،عاطفه و عملکرد را در بر میگیرد.اگرچه در
برخی تعاریف صورت گرفته از نگرش دینی ،تنها یک بعد را مبنای کار قرار داده اند ،اما توجه به
نگرش دینی باید با توجه به همه ابعاد اساسی دین صورت بگیرد(مصباح یزدی .)1375،به این
ترتیب نگرش دینی شامل بعد اول ،شناخت دینی یعنی داشتن آگاهی و دانش نسبت به اصول
و فروع دین ،بعد دوم،عاطفه دینی یعنی عالقه و گرایش عاطفی نسبت به پروردگار و پذیرش و
تصدیق قلبی اصول و فروع دین وبعد سوم ،عملکرد دینی یعنی التزام به وظایف دینی
ورفتارکردن و پایبندی به اخالق و احکام دینی میشود (رفیعی و دیگران.)1389 ،
امروز بیش از هر زمان دیگـر نـیاز به تفکر و اندیشـه در بـاب تأثیرگـذاری تقیّـدات دینـی
بـر تمـامی امـور انسـانی احساس میگردد  .بسـیاری از اندیشـمندان و صاحب نظران بر این
باورند که مذهب تأثیر انکارناپذی ری بر تمامی ابـعاد زنـدگی بشر دارد (پورشهریاری:1389 ،
 .)56داشتن مـعنا و هـدف در زندگی ،احسـاس تعلق به منبعی واال ،امیدواری به یاری خداوند
در مشـکالت زنـدگی ،بهره مندی از حمایتهای اجتمـاعی و معنـوی  ،همگـی از جملـه
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امـوری هستند که زندگی افراد مذهبی را به شدت تحت تــاثیر قــرار میدهنـد(یانگ و
مائو .)1008: 2007،1از دیدگاه روان شناختی نیز به دین و دینداری  ،بخصوص کارکردهای
بهداشت روانی و روان درمانی توجه ویژهای صورت گرفته است(جیمز .)1376 ،دور ماندن از
باورهای اصیل مذهبی راه را برای ابتالء فرد به کشمکشهای درونی و روانی ،احساس پوچی و بی
هدفی و یاس و ناامیدی در برابر محرومیت ها ،نامالیمات و فشارهای روانی ،هموار میکند(توان و
جهانی وسراجی و محمدبیگی .) 1389،یکی از ویژگیهای منحصر به فرد دنیای امروز ،وجود
ارتباطات وسیع وگستردهی انسانی است .گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک،
جامعه ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر نو را عـصر ارتباطات
خواندهاند .در چنین جامعهای انواع رسانه 2و وسایل ارتباط جمعی نقشی مهم ایفا
میکنند(خراسانی .) 1386،رسانه در لغت به معنای واسطه ،وسیله یا ماده ی وسط یا رابط دو
چیز ،حد فاصل و سرانجام وسیله نقل و انتقال آمده است.رسانهها درواقع وسایل و پلهای
ارتباط بین مرکز پیام وگیرندۀ پیامند(فردانش .) 25: 1387،وسایل ارتباطی ،پدیدهای شگرف و
مظهر ارتقای فنی و صنعتی انسان محسوب میشوند .این پدیده دارای بیشترین تأثیر فرهنگی بر
زندگی انسانها است .در آستانه ورود جامعه بشری به قرن  21رسانهها سهمی تعیین کننده تر
در حیات فرهنگی بشر در مقایسه با دورههای پیشین برعهده گرفتند(آذری .)1384 ،اهمیت
وسایل ارتباط جمعی از تأثیر ژرف آنها بر افکار عمومی ناشی میگردد .تأثیر پیام وسایل ارتباط
جمعی همیشه ارادی و آگاهانه نیست ،بلکه در بیشتر اوقات انسان بی آن که بخواهد چیزی
بیاموزد و اثری پذیرد ،از محتوای پیامها متاثر میگردد .از سویی دیگر ،اهمیت کاربرد رسانهها در
سیاستهای داخلی و خارجی کشورها نیز بسیار چشمگیر است.در عصر کنونی ،که جنگ افکار
جای جنگ ابزار را گرفته است ،دولتها میکوشند با بهرهگیری از فن آوری پیشرفته ارتباطات
،الگوهای ارزشی و مصرفی و طرزتفکر و عالیق ملتها را دگرگون سازند و الگوهای موردنظر خود
را بر جایشان بنشانند.به کمک رسانههای نوین دسترسی سریع به اطالعات ارزشمند و دانش
روز و ارتباط با محققین در اقصی نقاط جهان ممکن گردیده  ،که پیامدآن رشد شناختی و
افزایش اطالعات و دانش انسانها میباشد .پر کردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی ،کارآفرینی و
آموزش مهارتهای زندگی نیز از دیگر فواید رسانههای ارتباطی است .اما فن آوریهای نوین در کنار
آثار مثبت و ارزنده غیرقابل انکار وتاثیر شگرف بر پیشرفت بشریت ،پیامدهای منفی نیز به
همراه دارند .به لحاظ پیچیدگی کارکرد رسانه ها ،تشخیص جنبه سازنده آنها از جنبههای زیان
بار چندان آسان نیست ،و شناخت آثار و پیامدهای این وسایل نیازمند بررسیهای کارشناسانه
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است (آذری .)1390،در رسانههای نوین ،مفهوم شهروند جای خود را به مفهوم تازه "وند"1
داده ،که به این معنی است که جغرافیا ،در قلمرو رسانههای ارتباطی نوین از بین رفته
است(مالینا .)232: 2008،2جغرافیای مخاطب در رسانههای ارتباطی جدید،یک جغرافیای
جهانی وبرون مرزی است(هیستیگو .)78: 2009،3از نظریات مطرح در حوزه رسانه نظریه
کاشت است.گربنر معتقد است اهمیت تاریخی رسانهها به دلیل نقش آنها در ایجاد توده
نیست،بلکه این اهمیت بیشتر در ایجاد شیوههای مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و
چگونگی نگریستن به رخدادها و وقایع است .این شیوههای مشترک محصول استفاده از فناوری
و نظام ارائه پیام است که منجر به دید و درک مخاطب از جهان اطراف میشود .گربنر محصول
چنین فرایندی را کاشت الگوهای مسلط ذهنی مینامد .وی با تفاوت قائل شدن بین مخاطب
عادی و پرمصرف ،تأثیر زیاد رسانه بر مخاطب پرمصرف را اثبات میکند .از نظر وی رسانهها
تمایل به ارائه دیدگاههای کم و بیش یکسان از واقعیات دارند و مخاطبین آنها نیز بر اساس
چنین مکانیزمی فرهنگ پذیر می شوند و به دلیل نظم و هماهنگی که در ارائه در طول زمان
دارند از قدرت تاثیرگذاری فراوانی برخوردارند که باید آنها را شکل دهنده جامعه
دانست(مهرداد .)105 :1380،معموال در مطالعات مرتبط با حوزه دین و رسانه،از نیل
پستمن،4نام میبرند .وی معتقد است هر وسیلۀ تکنیکی و هر ابزاری از تکنولوژی و در یک کالم
خود تکنیک ،دارای ایدئولوژی است و نمی توان آن را خنثی و بی طرف انگاشت و انسان را بی
قید و شرط حاکم بر آن تلقی کرد .زوال اصول فرهنگی،تخریب باورهای انسان ساز مذهبی،
تخلیۀ ارزشی نمادها و مظاهر ملی و به عبارت دیگر افول اختر فرهنگ ملی وانهدام قدرت تسلط
انسان بر سرنوشت خویش و جامعۀ خویش ،همه و همه ،معلول تسلیم بی قید و شرط جامعه به
رسانه و نظام تکنوپولی است(طباطبایی. )12 :1384،واژه تکنوپولی که بهمعنای نظام
انحصارگری تکنولوژی میباشد از دو کلمه "تکنولوژی" و "مونوپولی" ترکیب شده
است(بیات .)40: 1388،از دیدگاه پستمن با ظهور تکنوپولی یکی از دو جهان فکری
"تکنولوژی" و "سنت و فرهنگ"باید حذف گردد که این امپراتوری تکنولوژی است که به
حذف رقیب خود میپردازد (حسینی .)140: 1386،آنچه که در این زمان اهمیت دارد،نحوه
برخورد واستفاده مخاطب از رسانه هاست.رسانهها در عین حال که میتوانند به عنوان ابزاری
بسیار مفید به انسان معاصر کمک کنند تا به زندگی بهتری دست یابد ،در صورت استفاده نا
آگاهانه اثرات مخربی برجای خواهند گذاشت.در این جاست که"سواد رسانه ای"5به عنوان یکی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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از پدیدههای مهم عصر اطالعات ظهور مییابد".سواد رسانهای" در یک تعریف بسیار کلی
عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که براساس آن میتوان انواع رسانهها و انواع
تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد .به زبان ساده ،سواد رسانهای
مثل یک رژیم غذایی است که هوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب یا مضر هستند.
سواد رسانهای میتواند به مخاطبان رسانهها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خارج شده و
به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد .به دیگر سخن،
سواد رسانهای کمک میکند تا مخاطب از سفرهی رسانهها به گونهای هوشمندانه و مفید
بهرهمند شود(شکرخواه .)1385،سواد رسانهای از نظر پاتر عبارت است شناخت اطالعاتی و
انتقاد از رسانهها ،تکنیکها و تاثیرات آن و در برگیرنده آن دسته از فرایندهای شناختی است
که در اندیشههای انتقادی مورد استفاده قرار میگیرند .این فرایندهای شناختی ،فهم و نقد
سبکهای زندگی مصرفی  ،ایدئولوژی پنهان  ،آثار و پیامدهای اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی ،
اقتصادی و بازنمایی اقلیتهای فرهنگی ،قومی  ،جنسیتی و نژادی در محتوای رسانهها را شامل
میشوند (پاتر .)92: 2004،1به عقیده پاتر از مزایای سواد رسانهای باالتر اینست که فرد کنترل
را از رسانهها به خود معطوف میکند ،از عادات شرطی شده رسانهای جدا شده ،اهداف خود را
تشخیص میدهد و از رسانهها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند
(پاتر .)25: 2004،بر اساس نظر الیزابت ثومن 2سواد رسانهای همانند فیلتری داوری کننده عمل
میکند .چنان که جهان متراکم از پیام  ،از الیههای فیلتر سواد رسانهای عبور میکند  ،شکل
مواجهه با پیام معنادار شود .از این دیدگاه سواد رسانهای سه مرحله پیوستاری را شامل میشود.
مرحله اول  ،اهمیت برنامه ریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانهها )رژیم مصرف رسانهای (
است.مخاطب به صورت مشخصی به استفاده از رسانهها میپردازد و میزان مصرف را کاهش
میدهد .مرحله دوم  ،توجه به ویژگیهای پیام است که شامل یادگیری مهارتهای ویژه
تماشای انتقادی ،یادگیری با هدف تحلیل و پرسیدن این سوال است که این قالب چگونه ساخته
شده است ،و چه چیزهایی ممکن است حذف شده باشند .مرحله سوم  ،مخاطب به نقد پیام
میپردازد و به جنبههای نا محسوس تر رسانهای توجه میکند و به پرسشها و موضوعهای
عمیقی مانند چه کسی پیامهای رسانهای را میسازد ؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال میشود
3
؟ چه کسی از ارسال پیام سود یا زیان میکند ؟ و موضوعات دیگر میپردازد(کواچ و روزنستایل
 .)35: 2002،با برخورداری از سواد رسانهای (از انتخاب ساده رسانهای تا نقد متن) و رسیدن به
سطح عمیق آن (فهم و تفسیر زمینههای متن) این امکان برای مخاطب فراهم میشود که در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
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برابر هجوم سرسام آور القای پیامهای رسانه ای ،هویت خود را حفظ کند و اجازه ندهد نظام
سلطه جویانه پیامهای رسانهای آنان را کنترل کند  .سواد رسانهای نظامی تفسیری و ترجیحی ،
متاثر از داوریهای ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با پیامهای رسانهای شکل میدهد و
موجب میشود مخاطبان  ،در استفاده و انتخاب پیامها مسئولیت بیشتری احساس کند
(لوینگستون و تومیم.)6 : 2003، 1

پیشینه پژوهش
موضوع رسانه و دین در برخی از پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است.تاجبخش و موسوی
( )1393در پژوهشی با عنوان" بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش دینی دانش آموزان مقطع
متوسطهی شهر سوسنگرد " نشان دادند بین استفاده ناصحیح از وسایل ارتباط جمعی و
دینداری رابطه معکوس وجود دارد .زنده بودی ( )1392در پژوهشی با عنوان "مطالعه نقش
سواد رسانهای دانشجویان در میزان تاثیرپذیری آنها از تبلیغات " به این نتیجه میرسد که
سواد رسانهای با میزان تائیر پذیری از تبلیغات رابطه معکوس دارد و هرچه میزان سواد رسانهای
باالتر باشد تاثیر پذیری از تبلیغات کمتر میشود .ربانی وحسنی( ،)1388در پژوهشی با عنوان
"رسانههای جمعی وهویت ملی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان" نشان دادند،
افرادی که به میزان بیشتری از رسانههای خارجی استفاده کرده اند،گرایش به هویت ملی
ومذهبی کمتری نشان میدهند.نیکخواه()1379در پژوهشی با عنوان" سنجش دینداری جوانان
و عوامل مؤثر بر آن در شهرشیراز" به این نتیجه دست یافت که وسایل ارتباط جمعی شامل
ماهواره و اینترنت تأثیر معناداری بر دینداری داشته اند.آختنبرگ( )2006در پژوهشی با
عنوان"رسانههای گروهی وتأثیر بر ذهن جوانان" نشان داد محصوالت رسانههای گروهی،
افکاری را به وجود می آورند و ترویج کنند که بر جوانان و ادراک آنها از خودشان تأثیر زیادی
دارند وجوانان ازآنچه در رسانهها مطلوب نشان داده میشود الگوبرداری میکنند .
اوبرایان( )1992در پژوهشی با عنوان"شکلگیری ارزشها در دوره رسانه ها" به این نتیجه
دست یافت که به وسیله سواد رسانهای لحظات آموزشی به رسمیت شناخته شده ونوعی
سرمایهگذاری رسانهای صورت میگیرد که فرصت بی نظیری برای تعالیم مذهبی ایجاد
مینماید .با توجه به مبانی نظری و تجربی مورد بررسی  ،این پژوهش در صدد بررسی رابطه
بین میزان سواد رسانهای و نگرش دینی دانشجویان است .برای نیل به این هدف فرضیههای
زیر مورد بررسی قرار میگیرد:
فرضیه اصلی :بین میزان سواد رسانهای ونگرش دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Livingstone & Thumim

1

فصلنامه علمی  -ترویجی جامعه ،فرهنگ و رسانه  /سال هفتم /شماره بیست و هفتم /تابستان 1397

94

فرضیههای ویژه:




بین میزان سواد رسانهای و شناخت دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین میزان سواد رسانهای و عاطفه دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
بین میزان سواد رسانهای و عملکرد دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.

روش پژوهش
روش پژوهش ،پیمایشی بوده و ازجامعه آماری  2524نفری دانشجویان دانشکده علوم انسانی
دانشگاه بوعلی سینا که در سال تحصیلی  1396-97مشغول به تحصیل بودند  ،با استفاده
ازروش نمونه گیری تصادفی طبقهای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان
نمونهای به حجم  335نفر انتخاب شد .ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته میزان سواد
رسانهای ونگرش دینی بودند .پرسش نامه سنجش میزان سواد رسانهای در قالب 18سوال بسته
پاسخ به حالت مقیاس پنج درجهای لیکرت سه مولفه میزان پایبندی به رژیم رسانهای  ،میزان
توجه به ویژگیهای پیام و میزان نقد پیام را میسنجید  .پرسش نامه سنجش نگرش دینی در
قالب 15سوال بسته پاسخ به حالت مقیاس پنج درجهای لیکرت سه مولفه شناخت دینی،
عاطفه دینی و عملکرد دینی را میسنجید .روایی پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی مورد
سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی با استفاده از آلفای
کرونباخ به ترتیب  0/ 79و 0/ 89

محاسبه گردید .به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از

آزمونهای آمار استنباطی(همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب) استفاده شده است و دادهها
با استفاده از نرم افزار  spss16مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

یافتههای پژوهش
فرضیه اصلی:بین میزان سواد رسانهای ونگرش دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول:1پیش بینی میزان سواد رسانهای با توجه به نگرش دینی با استفاده از رگرسیون مرکب
متغیرها

ضرایب استاندارد نشده

مقدار ثابت
شناخت دینی عاطفه دینی
عملکرد دینی

14 /76
0 /44
0 /38
0 /39

خطای استاندارد
0 /73
0 /342
0 /321
0 /135

t

37 /18
6 /12
4 /7
4 /8

سطح معنی داری
0 /00
0 /00
0 /00
0 /00
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با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون مرکب ،میزان سواد رسانهای را از روی میزان نگرش
دینی شامل سه مولفه شناخت دینی ،عاطفه دینی وعملکرد دینی میتوان پیش بینی کرد واز
آن جایی که هر سه ضریب مثبت است رابطه موجود مثبت است .یعنی هرچه میزان نگرش
دینی باالتر باشد میزان سواد رسانهای نیز باالتر خواهد بود .با استفاده از معادله زیر این پیش
بینی امکان پذیر است.
 M= 14/76 +0/44 C+0/38A+0/39Pمعادله رگرسیون
شناخت دینی = ، Cسواد رسانه ای=M
عملکرد دینی = ،Pعاطفه دینی =،A
فرضیههای ویژه


بین میزان سواد رسانهای و شناخت دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول:2ضریب همبستگی بین میزان سواد رسانهای و شناخت دینی
متغیر ها

تعداد آزمودنیها

همبستگی

سطح معنی داری

میزان سواد رسانه ای
شناخت دینی

335

0/389

0/00

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانهای و شناخت دینی
رابطه مستقیم ومعنی دار  r =0/389در سطح 0/05وجود دارد چون ( .)p˂ 0/05یعنی هرچه
شناخت دینی باالتر باشد  ،میزان سواد رسانهای بیشترمی شود.
 بین میزان سواد رسانهای و عاطفه دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
جدول:3ضریب همبستگی بین میزان سواد رسانهای و عاطفه دینی
متغیرها

تعداد آزمودنیها

میزان سواد رسانه ای
عاطفه دینی

335

همبستگی

0/251

سطح معنی داری

0/00

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانهای و عاطفه دینی
رابطه مستقیم ومعنی دار  r =0/251در سطح  0/05وجود دارد چون ( .)p˂0/05یعنی
هرچه عاطفه دینی باالتر باشد میزان سواد رسانهای بیشتر میشود.
 بین میزان سواد رسانهای و عملکرد دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.
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جدول:4ضریب همبستگی بین میزان سواد رسانهای و عملکرد دینی
متغیر ها

تعداد آزمودنیها

میزان سواد رسانه ای
عملکرد دینی

335

همبستگی

سطح معنی داری

0/269

0/00

نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانهای و عملکرد دینی
رابطه مستقیم و معنی دار  r= 0/269در سطح 0/05وجود دارد چون ( )p˂ 0/05یعنی هرچه
عملکرد دینی باالتر باشد ،میزان سواد رسانهای بیشتر میشود.

بحث ونتیجه گیری
در فضای رسانهای امروز که پیوسته رو به پیچیدگی میرود و فناوریهای ارتباطی متحول
میشوند با برخورداری از سواد رسانه ای  ،توانایی قدرت تجزیه تحلیل  ،تشخیص و انتخاب پیام
رسانهای و همچنین مقاومسازی در برابر نفوذهای ناشی از قدرت رسانه افزایش مییابد و افراد با
سواد رسانهای در برابر قدرت رسانهها آسیب پذیری کمتری داشته و پیامهایی را که به منظور
تاثیرگذاری بر آنها طراحی و ارسال شده در سطوح مختلف شناسایی میکنند  .بدین ترتیب با
مجهز شدن به سواد رسانهای  ،قدرت درک نحوه کار رسانهها و امکان بهره وری از فواید ارزنده
آنها فراهم میشود و از آسیبهای ناشی از اثرات نامطلوب رسانهها جلوگیری میگردد .عوامل
متعددی در رشد میزان سواد رسانهای مخاطبان تأثیرگذار است  .یافتههای این پژوهش نشان
داد که نگرش دینی از جمله عناصر اثربخش در رشد میزان سواد رسانهای است .
فلسفه دین ،هدایت انسان به سوی کمال حقیقی اوست .از اینرو ،همواره انسان به دین
نیاز داشته است و خواهد داشت .از نظر علّامه طباطبائی ،تنها دین است که میتواند بشر را در
تمام ش ئون مادی و معنوی به اصالح دعوت کند؛ هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم در رفتار
(طباطبایی.)56: 1354،
شناخت و عالقه به آموزهای دینی و عمل به آنها در زندگی ،در استفاده مطلوب  ،سودمند
و سالم از فضای رسانهای موثر است .طبق آموزههای دینی افراد در برابر آنچه میبینند،
میشنوند و میگویند مسئول هستند.فرد آگاه و معتقد به این اصول  ،رژیم رسانهای خاصی را
رعایت میکند .به برنامههای غیراخالقی توجه نمی کند و چشم خود را از حرام میبندد و
هیچگاه اخبار و محتوای نامطلوب و ناسالم را تولید و بازنشر نخواهند کرد.
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منطق فرد آراسته به دین ،مقاومت در برابر موجها و جریانها و گاهی مهار کردن آنهاست
(باقری.)78: 1388 ،به این ترتیب چنین فردی تسلیم القائات رسانهها نمی گردد .آموزههای
دینی بر تفکر وخردورزی تاکید ورزیده و انسانها را به عقل ،اندیشه ،درک و بصیرت رهنمون
میسازد .فردی که آراسته به این صفات است در استفاده از رسانهها نیز با خردورزی و دید
انتقادی عمل خواهد کرد و با حضوری غیر انفعالی ،به ارزیابی اطالعات میپردازد.به این ترتیب
نگرش دینی میتواند عامل تاثیر گذاری برای محافظت در برابر زیانهای رسانهای باشد و به
رشد سواد رسانهای کمک کند.
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