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چكيده
سواد رسانهاي و اطالعاتي الزمه زندگي در جوامع امروزي است؛ بهويژه براي دانشجويان كه ماهيت كار
آنها پژوهشي است و بر توسعه كشور از هر بعدي اثر ميگذارد .از سويي رسانههاي جمعي و اجتماعي
بهعنوان عامل تحوالت و تغييرات در عصر حاضر محسوب ميشوند و ازنظر كاركرد آموزشي سهم زيادي
در ترفيع سواد رسانهاي دارند .لذا هدف از پژوهش حاضر تحليل روابط شاخصهاي سواد رسانهاي با
سالمت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهينشهر است .پژوهش كاربردي و از
نوع همبستگي است .جامعه آماري كليه دانشجويان دانشگاه آزاد شاهينشهر به تعداد هزار و  816نفر
هستند كه مطابق با جدول مورگان تعداد  991نفر بهعنوان نمونه انتخابشده است .ابزار گردآوري
اطالعات پرسشنامهي سواد رسانهاي و پرسشنامهي سالمت اجتماعي بوده است .در تجزيهوتحليل دادهها،
آمار توصيفي و آمار استنباطي از نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.
نتايج نشان داد بين سطح سواد رسانهاي و ميزان سالمت اجتماعي دانشجويان رابطه معنادار وجود دارد.
بين ابعاد سطح سواد رسانهاي (آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان ،درک محتواي پيام
رسانهاي دانشجويان ،گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان ،نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان
و تجزيهوتحليل پيام رسانهاي) و ابعاد سالمت اجتماعي نيز رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کليدی :سواد ،سواد رسانهاي ،سالمت ،سالمت اجتماعي.
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مقدمه
سازمان جهاني بهداشت در سال  ،9118سالمت اجتماعي را يکي از ابعاد سالمت معرفي كرده
است كه از دو بعد جسمي و رواني سالمت تأثير پذيرفته و بر آنها اثر متقابل دارد .ازجمله
تعاريف سالمت اجتماعي ،كميت و كيفيت تعامل فرد با اجتماع بهمنظور ارتقاي رفاه آحاد
جامعه است كه نتيجه نهايي اين تعامل ارتقاي سرمايه اجتماعي ،امنيت اجتماعي ،كاهش فقر و
بيعدالتي و نقطه مقابل آن افزايش آسيبهاي اجتماعي است (دماري و همکاران)9919 ،؛
بنابراين سالمت اجتماعي بعدي از سالمت است كه به كيفيت روابط اجتماعي مربوط ميشود و
از مباحث مهم اجتماعي است كه براي جوامع سودآوري دارد و مطالعات در اين زمينه در ابعاد
مختلف و سنجش تأثيرات متغيرهاي متعدد بر آن در آگاهسازي افراد ضرورت دارد.
سالمت ارزيابي فرد از كيفيت روابط خود با خانواده ،ديگران و گروههاي اجتماعي است و
درواقع مقياس سالمت اجتماعي آن قسمت از سالمت فردي را شامل ميشود كه در رضايت يا
نارضايتي فرد از زندگي و محيط اجتماعي تأثير دارد و شامل پاسخهاي دروني افراد نظير
احساسات ،تفکر و رفتار ميشود (الرسون .)9116 ،9به نظر كييز 9مطالعه مربوط بهسالمت با
استفاده از مدلهاي زيستي بيشتر بر وجه خصوصي از سالمت تأكيد دارند ،ولي اين افراد
هستند كه در درون ساختارهاي اجتماعي و ارتباطات قرار دارند و كيفيت زندگي و عملکرد
خوب در زندگي بيش از سالمت رواني است و تکاليف و چالشهاي اجتماعي نيز تعيينكننده
هستند .كييز سالمت اجتماعي را در  9118با ارائه مقياسي بهصورت جامعتر و با شمول ابعاد
اجتماعي و محيطي زندگي فرد مفهومسازي نمود .كييز يك مدل پنج بعدي شامل انسجام
اجتماعي ،پذيرش اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،همبستگي اجتماعي و شکوفايي اجتماعي از
سالمت اجتماعي ارائه داد (كييز و شاپيرو )9991،9كه در پژوهش حاضر محقق از شاخصهاي
مدل كييز استفاده كرده است.
از جهتي رسانهها با توجه به توانمنديهايي كه دارند ،از عوامل بسيار مهم دگرگوني
ارزشها ،باورها و معيارهاي ملّي هستند ،چه اينکه قادرند با برنامهريزيهاي دقيق و
كنترلشده ،انديشههاي مردم يك جامعه را شکل دهند و رفتار آنان را بهصورت دلخواه
سمتوسو دهند (اميني9919،؛ راد و پسوده .)9911 ،سواد رسانهاي ،از مهمترين و چالشيترين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مباحث مطرحشده در حوزه علوم ارتباطات است كه طي سالهاي اخير با توجه به گسترش و
رشد رسانهها بهويژه در حوزه فناوري اطالعات در فضاي كشور موردتوجه بسياري واقعشده اما
به دليل عدم وجود منابع كافي و همچنين شناخت غيراصولي در حوزه ارتباطات هنوز نتوانسته
است نياز عالقهمندان در اين حوزه را برآورده سازد .درگير شدن بيشتر مردم با رسانههاي جديد
در فضاي مجازي و پيامدهاي مثبت و منفي بيشماري كه اين دسته از رسانهها داشتهاند،
مسئوالن ،متصديان و عالقهمندان حوزه فرهنگ را براي مطالعه اين موضوع راغبتر كرده است
(اسماعيل پونکي و همکاران.)9915 ،
رسانههاي جمعي و اجتماعي عامل تحوالت و تغييرات در عصر حاضر محسوب ميشوند و
ازنظر كاركرد آموزشي سهم بسزايي در ترفيع سواد رسانهاي 9دارند .هدف سواد رسانهاي،
توانايي بخشيدن به مخاطبان جهت دفاع در مقابل رسانههاست .داشتن ميزان باالي سواد
رسانهاي درگرو تجهيز ذهن به رويکردهاي نظري و انتقادي وسيعي است كه آنهم درگرو
داشتن كميت و كيفيت ساختارهاي دانشي است (بصيريان و بصيريان ،)9985 ،بهطوركلي
توسعه سواد رسانهاي ،جوانان را تجهيز ميكند تا زندگي ديجيتالي خود را هدايت كنند .درواقع
سواد رسانهاي پايه و اصولي براي كمك به جوانان است تا بهجاي آنکه مصرفكنندگاني
فرهيخته باشند ،به شهرونداني فرهيخته ،مصرفكنندگان و سازندگاني حياتي در دنياي
اطالعات تبديل شوند (بصيريان9985 ،؛ تورنر.)9991 ،9
هر چه بيشتر افراد نسبت به عملکرد رسانهها و چگونگي تأثير آنها بر مخاطب آگاه شوند،
كنترل بيشتري بر تأثيرات رسانهاي داشته و بيشتر خود را از مخاطبان معمولي رسانهها كه
اداره بخشي عظيم از زندگي خود را بر عهده رسانهها گذاشتهاند ،بدون شناخت نسبت به آنها،
جدا ميكنند .اداره بخشي عظيم از زندگي خود را بر عهده رسانهها گذاشتن يعني چيزي بيشتر
از صرف زمان و پول هرچند هر دو اينها نيز قابلتوجهاند .رسانهها بهطورمعمول عادات
رويارويي افراد با رسانهها را برنامهريزي ميكنند .نحوه نگريستن افراد به جهان با طرح انتظارات
از نحوه مصرف ،روابط ،جذابيت ،موفقيت ،شهرت ،سالمت ،حوادث داراي ارزش خبري ،مسائل و
راهحلها همگي توسط رسانهها برنامهريزيشده است .در سطحي به نسبت پايين از سواد
رسانهاي ،افراد بهاندازه كافي ميدانند كه چه طور به پيامهاي رسانهاي دسترسي پيدا كنند ولي
بهاندازه كافي قادر نيستند از خود در برابر تأثيرات چشمگير و مداوم رسانهاي در چارچوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شکلدهي به ادراک از زندگي محافظت كنند (پاتر )9985 ،9با اين تفاسير رسانهها نقش
انکارناپذيري در توسعه و سالمت اجتماعي دارند و كسب سواد رسانهاي صحيح ميتواند
تضميني در سالمت اجتماعي باشد .بنابراين پژوهش حاضر نيز در همين راستا به بررسي رابطه
سواد رسانهاي با سالمت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد شاهينشهر پرداخته است.
سواد رسانهاي و اطالعاتي الزمه زندگي در جوامع امروزي است؛ در مورد دانشجويان كه
ماهيت كار آنها پژوهشي است و بر توسعه كشور از هر بعدي اثر ميگذارد داراي اهميت فراوان
است .عصر جديد ،عصري است كه در آن به سمت مخاطب فعال ،انتخابگر ميرويم و براي
آنکه انسان بتواند در يك جامعه رسانهاي شده ،عملکرد و ارتباطات اجتماعي سالم و مطلوبي با
رسانهها داشته باشد ،بايد بتواند اشکال مختلف رسانهها را از يکديگر تشخيص دهد و بداند در
ارتباط با رسانهها سؤالهاي اساسي و مفاهيم اصولي را چگونه طرح كند تا به مخاطبين
بيسواد ،بيهويت ،تك ساختي ،ناتوان ،مصرفكننده صرف و فاقد جسارت تبديل نشود .بهترين
راه آگاهسازي باال بردن سطح سواد رسانهاي است زيرا سواد رسانهاي به ما گوشزد ميكند تا از
انديشههاي سطحي و محدودنگر فاصله گرفته و به سمت انديشههاي عميق و گستردهتر حركت
كنيم .گسترش روزافزون رسانههاي جمعي بهويژه فناوريهاي جديد ارتباطي در دهههاي اخير،
بحث درباره اثرگذاري رسانههاي جمعي بهخصوص در حوزه فرهنگي و اجتماعي جوامع،
تالشهاي ذهني و تجربي صاحبنظران و محققان زيادي را برانگيخته است.
لزوم وجود سواد رسانهاي در باال بردن سطح سالمت اجتماعي ميان دانشجويان بيشتر از
ساير اقشار جامعه برجسته مينمايد؛ لذا بررسي ميزان سواد رسانهاي دانشجويان دانشگاه آزاد
واحد شاهينشهر و كسب اطالع از وضعيت كيفي و كمي اين متغير بين آنها ،مسئلهاي مهم و
درخور توجه است .در اين راستا ،سؤال اصلي پژوهش كه بررسي پيرامون آن صورت گرفته
ازاينقرار است كه آيا بين سواد رسانهاي و ميزان سالمت اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه
آزاد اسالمي واحد شاهينشهر رابطه معناداري وجود دارد؟ و ارتباط بين سواد رسانهاي و
سالمت اجتماعي چگونه است؟

ادبيات پژوهش
سواد رسانهای
در اذهان بسياري از افراد واژه سواد با رسانه چاپي داراي بيشترين ارتباط است .چنانکه معادل
توانايي خواندن است .در رابطه با تعليم و تلويزيون اين اصطالح را سواد بصري ميگويند درواقع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pater
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سواد شامل به دست آوردن مهارت و دانش خواندن ،تفسير كردن و توليد انواع خاص متون و به
دست آوردن ابزار فکري و ظرفيتهاي مشاركت در فرهنگ و جامعه است (اميني9919 ،؛ ويلسون
و همکاران .)9991 ،از سواد رسانهاي تعاريف متعددي عنوانشده كه به برخي از آنها كه داراي
بيشترين ارتباط هستند اشارهشده است .سواد رسانهاي مهارت تفسير پيامهاي رسانه و رمزگشايي
از آنها و توانايي پي بردن به آن روي سکه محتواي محصوالت رسانهاي و تشخيص پيامهاي
زيرپوستي ،نهفته و نامحسوس اين محصوالت كه آشکار نيستند و بايد پيش از آنكه تأثيرات
مخرب برجا گذارند ،كشفشان كرد (اميني9919 ،؛ ويلسون و همکاران.)9991 ،
با پيشرفت دانش بشري ،سواد خواندن و نوشتن فقط يك بعد از سواد محسوب شده و
ضمن مطرحشدن بحث دهکده جهاني ،مفهوم جديدي به نام سواد رسانهاي موردتوجه واقع
ميشود .بهطوريكه يونسکو داشتن اين نوع از سواد را بهعنوان يکي از شش معيار براي باسواد
تلقي شدن در عصر حاضر تلقي ميكند (رضايي و عشريه9916،؛ تورنر .)9991 ،سواد رسانهاي
عالوه بر توانايي خواندن و نوشتن ،به دنبال ايجاد توانمندي تحليل ،ارزشيابي پيامها و ايجاد
قدرت توليد ،انتشار ،اشاعه و انتقال اطالعات به ديگران در قالبهاي گوناگون است .سواد
رسانهاي در رسانههاي جمعي همانند اشکال گوناگون زبان ديداري و نوشتاري ميتواند
مورداستفاده قرار گيرد (سعيدي .)9919،در تعريفي جامعتر ،سواد رسانهاي به دست آوردن
توانايي در چهار زمينه دسترسي ،تحليل كردن ،ارزيابي و توليد خالق است و همه اين
مهارتها ،پيشرفت جنبههاي شخصي ،تواناييهاي خودآگاهي ،تفکر انتقادي و توانايي حل
مشکل را تقويت ميكنند (تقي زاده9919 ،؛ ويلسون و همکاران.)9991 ،
هدف سواد رسانهاي دادن قدرت كنترل برنامههاي رسانه به فرد است .تكتك اشخاص
بهخوديخود تأثيري زياد بر تغيير روش رسانههاي جمعي در ساخت پيامهايشان ندارند و هرگز
نميتوانند بر آنچه به عموم عرضه ميشود كنترلي داشته باشند ،اما قادر هستند كنترل بر
برنامهريزي ذهن خود را بياموزند .درواقع سواد رسانهاي به مردم نشان ميدهد چگونه كنترل را
از رسانهها به خود معطوف كنند (پاتر .)9919 ،همچنين موجب ميشود فرد اضافهبار اطالعاتي
را در شرايط اشباع رسانهاي تشخيص دهد (بصيريان و بصيريان.)9985 ،
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سالمت اجتماعی
سالمت اجتماعي مفهومي است كه در كنار ابعاد جسمي و رواني سالمت به آن توجه شده است
و جنبهي اجتماعي سالمت را با محور قرار دادن فرد بررسي ميكند .بلوک و برسلو 9در سال
 ،9119در پژوهشي به مفهوم سالمت اجتماعي پرداختند .آنها مفهوم سالمت اجتماعي را با
ميزان عملکرد اجتماعي اعضاي جامعه مترادف دانستند و شاخص سالمت اجتماعي را طراحي
كردند؛ تالش كردند با طرح پرسشهاي گوناگون در ابعاد جسمي و رواني و اجتماعي سالمت
فردي ،به ميزان فعاليت و عملکرد فرد در جامعه برسند (عطادخت و همکاران.)9915 ،
كييز در يك مدل تحليل عاملي ،يك مدل پنج بعدي قابلسنجش شامل ابعاد انسجام
اجتماعي ،پذيرش اجتماعي ،مشاركت اجتماعي ،همبستگي اجتماعي و شکوفايي اجتماعي از
سالمت اجتماعي ارائه داد .طبق مدل ارائهشده او ،يك فرد سالم ازنظر اجتماعي عملکرد خوبي
خواهد داشت اگر جامعه را بهصورت يك مجموعه معنادار ،قابلفهم و داراي نيروهاي بالقوه
جهت رشد و شکوفايياش بداند (كييز و شاپيرو )9991 ،كه در پژوهش حاضر مدل پنج بعدي
كييز مورداستفاده بوده است .از ديدگاه دوركيم( 9به نقل از كييز )9118،سالمت و يگانگي
اجتماعي ،روابط افراد را با يکديگر از طريق هنجارها منعکس ميكند .دوركيم معتقد است
ازجمله مزاياي بالقوه زندگي عمومي ،يکپارچگي و همبستگي اجتماعي است؛ مزاياي زندگي
اجتماعي يك اساس و بنيان براي تعريف جهاني و كلي از سالمت اجتماعي است يعني يك
احساس تعلق و وابستگي ،درک آگاهي مشترک و داشتن سرنوشت جمعي.
الرسن )9116( 9سالمت اجتماعي را گزارش فرد از كيفيت روابطش با افراد ديگر ،نزديکان
و گروههاي اجتماعي كه فرد عضوي از آنهاست ،تعريف ميكند و بر اين باور است مقياس
سالمت اجتماعي بخشي از سالمت فرد را ميسنجد و شامل آن دسته از پاسخهاي دروني فرد
(احساس ،تفکر و رفتار) است كه نشاندهندهي رضايت يا نارضايتي فرد از زندگي و محيط
اجتماعياش هستند .اوستون و جيکوب )9995( 1سالمت اجتماعي را شامل مهارتهاي
اجتماعي ،عملکرد اجتماعي و توانايي شناخت هر شخص از خود بهعنوان عضوي از جامعه
بزرگتر دانسته و به شرايط اقتصادي و اجتماعي ،رفاه و تماميت شخص در شبکهي اجتماعي او
توجه كردهاند (پارسامهر و رسولي نژاد.)9911،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Blook& Breslow
2 Doorkim
3 Larson
4 Oston& Jeykob
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مفهوم سالمت اجتماعي از نگاه جوامع امروزي حکايت از آن دارد كه اجتماعي شدن يك امر
اتفاقي نيست و بهصورت ناگهاني رخ نميدهد ،بلکه يك فرايند است كه در طول زمان در درون
بستري با عنوان اجتماع پديدار ميشود ،بخش عمدهاي از اين مسائل در درون خانواده حادثشده
كه كنترلپذيري اين بخشها نيازمند شناخت علمي آنها را در هر جامعهاي بهويژه درون خانواده
است (گران پاشا و فاطمي .)9916 ،سالمت اجتماعي به توانايي فرد در تعامل مؤثر با ديگران و
اجتماع ،بهمنظور ايجاد روابط ارضاكننده شخصي و به انجام رساندن نقشهاي اجتماعي نيز
هست .سالمت اجتماعي بهنوعي بهداشت رواني ،فردي و اجتماعي اطالق ميشود كه در صورت
تحقق آن شهروندان داراي انگيزه و روحيهاي شاد بوده و درنهايت ،جامعه شاداب و سالمت خواهد
بود .درواقع زندگي سالم محصول تعامل اجتماعي بين انتخابهاي فردي از يكسو و محيط
اجتماعي و اقتصادي احاطهكننده افراد از سوي ديگر است (فرنام و همکاران.)9915 ،
گلداسميت نيز سالمت اجتماعي را «ارزيابي رفتارهاي معنيدار مثبت و منفي فرد در
ارتباط با ديگران» تعريف مينمايد و آن را يکي از اساسيترين شاخصهاي سالمت در هر
كشوري ميداند كه منجر به كارا بودن فرد در جامعه ميشود .داشتن تفکرات اجتماعي صحيح
و برخورداري فرد از ذهنيت مثبت نسبت به جامعه براي داشتن زندگي اجتماعي بهتر ،اولين و
مهمترين مرحله از سالمت اجتماعي است كه متأسفانه توجه كافي به آن نشده است؛ بنابراين
با توجه به ماهيت اجتماعي زندگي بشر و چالشهايي كه اين امر ميتواند به وجود آورد،
نميتوان از توجه به جنبههاي اجتماعي سالمت در كنار جنبههاي عيني ،عاطفي و
روانشناختي آن غافل شد (ظفرمند و همکاران.)9911،

رابطه نظری ميان متغيرها و توسعه فرضيهها
نظر به اينكه فرد در يك سپهر رسانهاي به سر برده و تحت نفوذ امواج مختلف رسانهها قرار
دارد دغدغه آسيبرساني رسانه و آسيبپذيري خانوادهها و دنبال كردن راهي براي كاهش
اثرات مخرب رسانهها بهويژه براي مخاطبان نوجوان كه بيشترين مصرفكننده رسانهها
هستند بحثي است كه همواره موردتوجه بوده است( .تقي زاده .)9919 ،اين امر اهميت
آگاهي از رسانهها و داشتن سواد رسانهاي درخور را در استفاده از آنها يادآور ميشود.
رسانههاي جمعي در عصر حاضر به دنبال رقابت و تحت تأثير قرار دادن مخاطبان خود
براساس توليدات مختلف هستند و برخي از كشورهاي توسعهيافته ،امپرياليسم رسانهاي را در
سراسر جهان از طريق راديو ،تلويزيون ،اينترنت و غيره اشاعه دادهاند كه در اين ميان
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تلويزيونهاي ماهوارهاي نقشي مؤثر ايفا ميكنند و سبكهاي زندگي را با توجه به محبوبيت
و قدرت اجتماعي خود اشاعه ميدهند .از مأموريتهاي سواد رسانهاي هشيار سازي مخاطب
در برابر تبليغات رسانهاي و به تعبيري مقاومت در برابر تغيير ناآگاهانه سبك زندگي است.
رسانههاي جديد باعث شدهاند مرز بين كار و فراغت به هم بريزد لذا از اين منظر در عصر
حاضر ديگر كار چارچوب دار وجود ندارد مثالً هنگاميكه شخص در محل كار خود حضور
دارد با استفاده از رسانههايي مانند اينترنت ،گوشيهاي هوشمند ،تبلتها و غيره ميتواند
كارهاي اوقات فراغتش را انجام دهد و از طرف ديگر ،در خانه و در اوقات فراغت ميتواند امور
كاري خود را دنبال كند؛ بنابراين شاهد يك امتزاج و تداخل در اين دو حيطه هستيم .آنچه
ميتواند موجبات تفکيك مرزهايي اينچنين را موجب شود سواد رسانهاي است كه مخاطب
را بهسوي بهرهمندي آگاهانه از رسانه سوق ميدهد .رسانههاي جديد موجب شدهاند تا فرد
اوقات فراغت خود را بيشتر در تنهايي بگذراند كه اين مسئله باعث شده تا وي در اوقات
فراغت خود با جمعهايي نا مجاور ارتباط داشته باشد .اين قبيل مسائل در خيلي از موارد
تنشزا هستند چراكه وقتي اين اوقات را با افرادي كه آنها را نميشناسد ميگذراند ،اين امر
ميتواند سبك زندگي وي را مسئله دار نمايد .رسانهها به افراد براي پر كردن اوقات فراغتشان
انتخابهايي بيشتري ميدهند اما به همان ميزان هم فرديت آنها را تقويت كرده و موجب
تضعيف و تحليل رفتن سالمت اجتماعي شده است (كوشکي.)9915 ،
رضايي و عشريه ( )9916پژوهشي با عنوان سواد رسانهاي ،خانواده ،فرصتها و چالشها
انجام دادند كه در آن به معرفي سواد رسانهاي پرداختند و لزوم آموزش و يادگيري اين نوع از
سواد را بررسي كردند .رمضانيان و همکاران ( )9916به بررسي رابطه بين سواد اطالعاتي و
سالمت اجتماعي معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بهشهر پرداختند و دريافتند كه بين
سواد اطالعاتي و مؤلفههاي سالمت اجتماعي معلمان رابطه وجود دارد .بين سواد اطالعاتي و
شکوفايي اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،انسجام اجتماعي ،مشاركت اجتماعي و پذيرش
اجتماعي معلمان رابطه وجود دارد .سهم هريك از مؤلفههاي سالمت اجتماعي در تبيين سواد
اطالعاتي متفاوت است .مؤلفه پذيرش اجتماعي بيشترين سهم در تبيين سواد اطالعاتي معلمان
را دارد و بعدازآن به ترتيب مشاركت اجتماعي و انسجام اجتماعي قادر به تبيين سواد اطالعاتي
معلمان ميباشند.
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پرندين و فرجي ( )9916با بررسي رابطه بين سالمت رواني جامعه و استفاده از رسانهها و
شبکههاي اجتماعي در بين شهروندان شهر اسالمآباد غرب دريافتند بين سالمت رواني و
استفاده از رسانهها و شبکههاي اجتماعي بهطوركلي ارتباط وجود دارد و در بين
زيرمجموعههاي سالمت رواني و استفاده از رسانهها و شبکههاي اجتماعي نيز همگي ارتباط
وجود دارد .نگو و همکاران ( )9996سواد اطالعاتي را در دبيرستانهاي كشور ويتنام بررسي
كردند نتايج حاكي از آن بود كه سواد اطالعاتي در اين مدارس در سطح متوسط است .چن و
اسچوارز )9996( 9نيز در پژوهشي باهدف سواد رسانهاي در كالج انگليسي در آموزشوپرورش
كشور چين دريافت سواد رسانهاي بر تفکر انتقادي و عملکرد دانشجويان اثرگذاري مثبت دارد.
در هنگامه ورود به دهکده جهاني افراد به سوادي جديد به نام سواد رسانهاي نيازمندند تا
بتواند موجبات حفظ سبك زندگي و هويت فردي و جمعي خود را فراهم نمايند چراكه امروزه
عقايد ،فناوري ،كاالها و خدمات بيش از هرزماني ديگر آزادانه در حال عبور از مرزها هستند و
مرزهاي سياسي ديگر در نقش مرزهاي جداكننده ملتها ،عمل نميكنند و باوجود چنين
شرايطي حفظ راه و روش زندگي خاص ملي به شکلي فزاينده دشوارتر شده است .دليل اصلي
اين است كه يکسانسازي ارزشها ،ايدئولوژيها و سليقهها در سطح جهاني در حال افزايش
است لذا ضرورت پرداختن به سواد رسانهاي جهت مواجهه با رسانههاي جمعي ميتواند به
توسعه و حفظ سالمت اجتماعي كمك كند.
براساس ادبيات نظري و پيشينه پژوهش مدل مفهومي مطابق شکل ( )9ارائهشده است و
فرضيههاي پژوهش عبارت است از:
 .9بين آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه
معنادار وجود دارد.
 .9بين درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 .9بين گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معنادار وجود
دارد.
 .1بين تجزيهوتحليل پيام رسانهاي و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
 .5بين نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معنادار وجود
دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Chen & Schwarz
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شكل .1مدل مفهومی

روش پژوهش
پژوهش حاضر در راستاي كسب دانش الزم جهت برطرف كردن نيازهاي شناختهشده و بهبود
اوضاع بوده ،لذا در زمره پژوهشهاي كاربردي است .به دليل اينکه شرايط با پديدهها را توصيف
كرده نيز توصيفي است .اين تحقيق مبتني است بر اندازهگيري ميزان تغييرات يك يا چند
عامل در اثر تغييرات يك يا چند عامل ديگر تا مشخص شود بين دو متغير ،رابطه و همبستگي
وجود دارد يا خير ،بنابراين از نوع همبستگي نيز است .جامعه آماري پژوهش كليه دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهينشهر به تعداد هزار و 816نفر هستند كه نمونهاي  991نفري
با استفاده از جدول مورگان به روش نمونهگيري تصادفي طبقهبندي ساده جهت بررسي انتخاب
شده است كه براساس آن پرسشنامه توزيع و جمعآوري شد .پژوهش در گردآوري اطالعات از
دو روش كتابخانهاي و مطالعات ميداني (پرسشنامه) بهره برد كه در سنجش متغيرها از
پرسشنامه سواد رسانهاي (فلسفي )9919 ،شامل  99گويه و پنج بعد و پرسشنامه سالمت
اجتماعي كييز ( )9991شامل  99سؤال و  5زيرمقياس استفادهشده است.
در تجزيهوتحليل دادهها از آزمونهاي آماري شامل آزمون كولموگروف-اسميرنوف ،آزمون
ضريب همبستگي پيرسون ،آزمون رگرسيون ،آزمون  tدو نمونهاي مستقل و تحليل واريانس از
طريق نرمافزار  SPSSاستفادهشده است.

يافتهها
در تجزيهوتحليل آماري ،براساس آمار توصيفي از طريق نرمافزار  SPSSنتايج نشان داد59/11 ،
درصد پاسخگويان مرد 11/99 ،درصد زن هستند .به لحاظ تفکيك وضعيت تحصيلي99/8 ،
درصد پاسخگويان در مقطع كارداني 18/6 ،درصد در مقطع كارشناسي و  98/6درصد
پاسخگويان در مقطع كارشناسي ارشد تحصيلكردهاند كه  99/9درصد از آنها دانشجوي سال
اول دانشگاه 19/1 ،درصد سال دوم 96/1،درصد سال سوم و  99/6سال چهارم و باالتر هستند.
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در بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري استفادهشده است .پرسشنامه محقق ساخته
سالمت اجتماعي توسط  99استاد دكترا روايي سنجي شد .با توجه به اينکه پرسشنامه با شرح
ساده و روشني از اهداف و نيز نحوه پاسخگويي به آن شروعشده و سؤاالت و گزينههاي آن
بهگونهاي طراحيشدهاند كه پاسخگويان بهراحتي بتوانند به آنها پاسخ دهند ،پرسشنامه روايي
ساختار نيز دارد .براي سنجش پايايي از آلفاي كرونباخ مطابق با جدول ( ،)9مقادير از حداقل
معيار ( )9/1بيشتر بوده است لذا پرسشنامه از پايايي الزم برخوردار است.
جدول  .1ضريب آلفای کرونباخ
متغير

آلفای کرونباخ

متغير

آلفای کرونباخ

شكوفايی اجتماعی

9/89

آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي

9/11

همبستگی اجتماعی

9/18

درک محتواي پيام رسانهاي

9/89

انسجام اجتماعی

9/89

تجزيهوتحليل پيام رسانهاي

9/15

پذيرش اجتماعی

9/11

گزينش آگاهانه پيام رسانهاي

9/11

مشارکت اجتماعی

9/89

نگاه انتقادي به پيام رسانهاي

/89

آمار استنباطي با آزمون نرمال بودن دادهها آغاز ميشود .براي استفاده از آمار پارامتريك در
تحليل دادهها ،به دادههاي نرمال نياز داريم .در بررسي نرمال بودن ،به كمك نرمافزار SPSS
آزمون كولموگروف-اسميرنوف اجراشده است نتايج نشان ميدهد سطح معناداري از مقدار خطا
( )9/95بزرگتر است لذا متغيرهاي پژوهش از توزيع نرمال پيروي ميكنند.
جدول  .2آزمون کولموگروف-اسميرنوف
متغيرها

سطح معناداری

مقدار خطا

نتيجه آزمون

شكوفايی اجتماعی

9/919

9/95

نرمال است

همبستگی اجتماعی

9/961

9/95

نرمال است

انسجام اجتماعی

9/998

9/95

نرمال است

پذيرش اجتماعی

9/959

9/95

نرمال است

مشارکت اجتماعی

9/991

9/95

نرمال است

9/999

9/95

نرمال است

درک محتوای پيام رسانهای دانشجويان

9/918

9/95

نرمال است

تجزيهوتحليل پيام رسانهای

9/911

9/95

نرمال است

گزينش آگاهانه پيام رسانهای دانشجويان

9/995

9/95

نرمال است

نگاه انتقادی به پيام رسانهای دانشجويان

9/996

9/95

نرمال است

آگاهی از اهداف پنهان پيامهای رسانهای
دانشجويان
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يافتههای توصيفی
جدول  .3ميانگين و انحراف معيار مؤلفههای سالمت اجتماعی و سواد رسانهای
انحراف

آماره

آماره

معيار

متغير

شكوفايی اجتماعی

9/95

9/958

آگاهي از اهداف پنهان پيامها

9/18

همبستگی اجتماعی

9/18

9/599

درک محتواي پيام رسانهاي

1/99

9/599

انسجام اجتماعی

9/99

9/161

تجزيهوتحليل پيام رسانهاي

9/91

9/19

پذيرش اجتماعی

9/99

9/199

گزينش آگاهانه پيام رسانهاي

9/11

9/599

مشارکت اجتماعی

9/19

9/591

نگاه انتقادي به پيام رسانهاي

9/55

9/596

ميانگين

متغير

ميانگين

انحراف معيار
9/596

يافتههای مربوط به فرضيهها
براي آزمون فرضيهها ،از آزمون معنيداري پيرسون استفادهشده است .نتايج بهدستآمده مطابق
با جدول ( )1نشان داد سطح معنيداري بهدستآمده در تمام فرضيات ) (Sig=9/999كمتر از
آلفاي تحقيق (  )   0.05است لذا رابطه معنيداري وجود دارد .نوع همبستگي ميان
متغيرها در تمام فرضيات خطي و مستقيم است يعني هر دو توأمان افزايش يا كاهش مييابند،
شدت همبستگي نيز براي هر پنج فرضيه در سطح نسبتاً قوي قرار دارد.
جدول  .4ضرايب همبستگی بين ابعاد متغيرهای سالمت اجتماعی و سواد رسانهای
ابعاد سالمت
اجتماعی
ابعاد سواد رسانهای

آگاهی از
اهداف پنهان
پيامها
درک محتوای
پيام رسانهای
تجزيهوتحليل
پيام رسانهای
گزينش
آگاهانه پيام
رسانهای
نگاه انتقادی
به پيام
رسانهای

سالمت
اجتماعی
بهطورکلی

شكوفايی
اجتماعی

همبستگی
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

پذيرش
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

شدت

9/919

9/151

9/699

9/981

9/915

9/991

معناداري

9/999

9/999

9/999

9/999

9/999

9/999

شدت
معناداري
شدت
معناداري
شدت

9/991
9/999
9/916
9/999
9/968

9/918
9/999
9/959
9/999
9/989

9/991
9/999
9/911
9/999
9/996

9/968
9/999
9/919
9/999
9/969

9/991
9/999
9/959
9/996
9/991

9/995
9/999
9/991
9/999
9/191

معناداري

9/999

9/999

9/999

9/991

9/999

9/999

شدت

9/189

9/989

9/999

9/969

9/958

9/969

معناداري

9/999

9/999

9/999

9/995

9/991

9/991
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مطابق با فرضيه اول ،رابطه معنيداري بين آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي
دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي وجود دارد ،به اين مفهوم كه تغييرات در آگاهي از اهداف
پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان باعث ايجاد نوسان در متغير وابسته (ابعاد سالمت
اجتماعي) خواهد بود؛ يعني هر چه ميزان آگاهي از اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان
بيشتر باشد ،به همان اندازه ميزان ابعاد سالمت اجتماعي بهطرف مثبت سير ميكند .در فرضيه
دوم ،نتايج همبستگي معنيداري بين درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان و سالمت
اجتماعي و همچنين ابعاد آن (شکوفايي اجتماعي ،همبستگي اجتماعي ،انسجام اجتماعي،
پذيرش اجتماعي ،مشاركت اجتماعي) را نشان داد .به همين دليل ميتوان گفت تغييرات در
درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان باعث ايجاد نوسان در متغير وابسته (ابعاد سالمت
اجتماعي) خواهد بود؛ يعني هر چه درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان بيشتر باشد ،به
همان اندازه ميزان ابعاد سالمت اجتماعي بهطرف مثبت سير ميكند .در تجزيهوتحليل پيام
رسانهاي ،مطابق با فرضيه سوم ،شاهد رابطه معنيداري بين تجزيهوتحليل پيام رسانهاي و ابعاد
سالمت اجتماعي هستيم .اين امر نشان ميدهد تغييرات در تجزيهوتحليل پيام رسانهاي باعث
ايجاد نوسان در متغير وابسته (ابعاد سالمت اجتماعي) خواهد بود و هر چه تجزيهوتحليل پيام
رسانهاي افزايش يابد ،به همان ميزان ابعاد سالمت اجتماعي نيز مثبت خواهد شد .در فرضيه
چهارم و بررسي گزينش آگاهانه پيام رسانهاي همچنين نتايج نشان داد رابطه معنيداري بين
گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي دارد ،به اين معنا كه تغييرات
در گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان باعث ايجاد نوسان در متغير وابسته (ابعاد سالمت
اجتماعي) خواهد بود و هر چه ميزان گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان بيشتر باشد ،به
همان اندازه ميزان ابعاد سالمت اجتماعي مثبت است .در فرضيه پنجم نيز بررسيها نشان داد
رابطه معنيداري بين نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي دارد .در
اينجا نيز تغييرات در نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان باعث ايجاد نوسان در متغير
وابسته (ابعاد سالمت اجتماعي) ميگردد .هر چه نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان
بيشتر باشد ،به همان اندازه ميزان ابعاد سالمت اجتماعي مثبت ميشود.
پسازآن ،برازش مدل مطابق با جدول ( )5در تمام فرضيات نيز نشان داد مدل از برازش
مناسب برخوردار است ،همچنين مقدار آماره  Fو آزمون  tنيز مطابق با جداول ( 6و  )1حاكي از
آن است كه در تمام فرضيات رابطه معنيداري ميان متغيرها وجود دارد.
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جدول  .5شاخص کفايت
ابعاد سالمت اجتماعی
ابعاد سواد رسانهای

ضريب
همبستگی

ضريب تعيين

تعيين

ضريب
تعديلشده

انحراف معيار
خطا

آگاهی از اهداف پنهان پيامها

9/919

9/996

9/999

9/186

درک محتوای پيام رسانهای

9/991

9/998

9/995

9/186

تجزيهوتحليل پيام رسانهای

9/916

9/956

9/959

9/186

گزينش آگاهانه پيام رسانهای

9/968

9/961

9/961

9/186

نگاه انتقادی به پيام رسانهای

9/189

9/996

9/999

9/599

پس از رگرسيون در تعيين معنيداري آن از آزمون  Fاستفادهشده است .مطابق با جدول
( )6با توجه به اينكه سطح معناداري در اين جدول براي تمام فرضيات كمتر از  9/95است
ميتوان تأثير متغيرهاي پيشبين در متغير مالک را ازلحاظ آماري پذيرفت .ازآنجاييكه مقدار
ضريب رگرسيون معنادار است ميتوان بهوسيله جدول ضرايب رگرسيون استانداردشده و
استاندارد نشده ميزان اهميت و معناداري هر يك از مؤلفههاي متغير پيشبين را در تعيين
متغير مالک به تفکيك مشخص نمود.
جدول  .1آزمون F

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادی

مربعات

رگرسيون

1/11

9

1/11

مقدار
باقيمانده

11/11

995

9/996

جمع كل

81/98

996

رگرسيون

1/91

9

1/91

مقدار
باقيمانده

16/11

995

9/911

جمع كل

86/96

996

رگرسيون

1/91

9

1/91

مقدار
باقيمانده

959/11

995

9/181

جمع كل

969/69

996

منبع تغييرات

آگاهی از اهداف پنهان
پيامها

درک محتوای پيام
رسانهای

تجزيهوتحليل پيام
رسانهای

F

19/99

98/95

98/89

سطح
معناداری

9/999

9/999

9/999
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ادامه جدول  .7آزمون F

منبع تغييرات
رگرسيون

مجموع

درجه

ميانگين

مربعات

آزادی

مربعات

99/99

9

99/99

66/16

995

9/999

جمع كل

11/11

996

رگرسيون

9/99

9

9/99

85/91

995

9/919

81/59

996

گزينش آگاهانه پيام

مقدار

رسانهای

باقيمانده

نگاه انتقادی به پيام

مقدار

رسانهای

باقيمانده
جمع كل

F

69/91

8/56

سطح
معناداری

9/999

9/999

پس از تعيين مقدار  Fمطابق با جدول ( )1و آزمون  ،tمتغير واردشده در معادله رگرسيوني
بهعنوان هسته اصلي رگرسيون است .بر اين اساس در تمام فرضيات آزمون  tمربوط به ضرايب
رگرسيون نشان ميدهد كه اين مقدار براي متغير موردنظر در هر فرضيه برابر  9/999بوده و
درنتيجه براي فرضيات تأثير مثبت و معناداري ميان متغيرهاي موردنظر وجود دارد .به تفکيك
فرضيات ،در فرضيه اول مطابق با جدول ( )1به ازاي تغيير يك واحد متغير آگاهي از اهداف
پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان 9/919 ،واحد تغيير در متغير سالمت اجتماعي ايجاد
ميشود كه اين مسئله با فرض ثابت بودن ساير متغيرها محقق است .آزمون  tمربوط به ضرايب
رگرسيون نيز نشان ميدهد كه اين مقدار براي اين متغير برابر  9/999بوده و درنتيجه آگاهي از
اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان بر سالمت تأثير مثبت و معناداري ميگذارد .در
فرضيه دوم ،به ازاي تغيير يك واحد متغير درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان9/991 ،
واحد تغيير در متغير سالمت اجتماعي ايجاد ميشود كه اين مسئله با فرض ثابت بودن ساير
متغيرها است .آزمون  tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز براي متغير مستقل محاسبهشده است
كه اين مقدار براي اين متغير برابر  9/999بوده و درنتيجه نشان ميدهد درک محتواي پيام
رسانهاي دانشجويان بر سالمت تأثير مثبت و معناداري ميگذارد .مطابق با فرضيه سوم ،با فرض
ثبات در ساير متغيرها ،به ازاي تغيير يك واحد متغير تجزيهوتحليل پيام رسانهاي 9/991 ،واحد
تغيير در متغير سالمت اجتماعي ايجاد ميشود .آزمون  tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز برابر
 9/999بوده و در تجزيهوتحليل پيام رسانهاي بر سالمت تأثير مثبت و معناداري ميگذارد .در
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فرضيه چهارم ،به ازاي تغيير يك واحد متغير گزينش آگاهانه پيام رسانهاي دانشجويان9/191 ،
واحد تغيير در متغير سالمت اجتماعي ايجاد ميشود كه اين مسئله نيز مانند فرضيههاي قبل
با فرض ثابت بودن ساير متغيرها است .آزمون  tمربوط به ضرايب رگرسيون نيز حاكي از آن
است كه اين مقدار براي اين متغير برابر  9/999بوده و درنتيجه گزينش آگاهانه پيام رسانهاي
دانشجويان بر سالمت تأثير مثبت و معناداري ميگذارد .در فرضيه آخر نيز با بررسي متغير نگاه
انتقادي ،نتايج آزمون نشان داد با فرض ثابت بودن ساير متغيرها به ازاي تغيير يك واحد متغير
نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان 9/969 ،واحد تغيير در متغير سالمت اجتماعي ايجاد
ميشود .آزمون  tمربوط به ضرايب رگرسيون براي متغير مستقل در اين فرضيه كه برابر 9/999
است نشان ميدهد نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان بر سالمت تأثير مثبت و معناداري
ميگذارد.
جدول  .1نتيجه آزمون t

مدل

B

مقدار ثابت

9/91

آگاهی از اهداف پنهان پيامها

9/511

مقدار ثابت

9/95

درک محتوای پيام رسانهای

9/561

مقدار ثابت

9/55

تجزيهوتحليل پيام رسانهای

9/55

مقدار ثابت

9/11

گزينش آگاهانه پيام رسانهای

9/615

مقدار ثابت

9/69
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بحث و نتيجهگيری
گذر جهان از جوامع صنعتي بهسوي عصر اطالعات موجب تغييراتي در شکل ،سطح سواد و
اطالعات از حالت قبلي خود شده است .روزگاري سواد به معناي توانايي در خواندن و نوشتن
قلمداد ميشد ،اما امروزه برخورداري از اين سطح سواد جوابگوي نيازهاي بشري در ايجاد
زندگي بهتر كافي نيست (اسماعيل پونکي و همکاران .)9915 ،امروزه رسانهها ،بهعنوان يکي
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از تأثيرگذارترين ابزارها در زندگي افراد نقش مهمي ايفا ميكنند .رسانهها بهتدريج در حال
افزايش نفوذ خود بر سبك زندگي افراد ،آگاهي از واقعيت اجتماعي ،فرهنگي و سياسي و
شکل دادن به ارزشهاي شخصي هستند .با توجه به تنوع انواع مختلف رسانهها ،سواد
رسانهاي به لحاظ مجهز و توانمند كردن مخاطبان در مواجهه با پيامهاي رسانهاي و دست
يافتن به قدرت گزينشگري و انتخاب گزينهها و پيشنهادهاي سالم و ارتقاء مهارتهاي فردي
بهمنظور تفسير و تحليل پيامهاي رسانهاي به كمك مخاطبان رسانهها ميآيد .فراموش نکنيم
هدف از سواد رسانهاي حمايت گري نيست بلکه هدف از سواد رسانهاي آمادهسازي و تدارک
گري است تا مخاطبان با قوه تشخيص خود به معنايابي و معناسازي از پيامها دست يابند.
روح حاكم بر سواد رسانهاي تفکر انتقادي و حفظ استقالل فکري و اجتناب از مواجهه انفعالي
با پيامهاي رسانهاي است.
اين پژوهش باهدف بررسي رابطه سواد رسانهاي با سالمت اجتماعي در بين دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهينشهر صورت گرفته است .فرضيه اول نشان داد بين آگاهي از
اهداف پنهان پيامهاي رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معنادار وجود دارد.
افزايش توان جوان در تشخيص فريبكاريهاي رسانه و بهتبع آن سهل گرديدن تشخيص
اهداف پنهان موجود در پيامهاي رسانه موجب ميشود كه وي در برخورد در اجتماع تحت تأثير
سبك زندگي القايي ناشي از تهاجم فرهنگي رسانهها قرار نگرفته نوع ارتباط خود را در
چارچوب هنجارهاي جامعه تنظيم نمايد .اين كار سبب ميگردد سالمت اجتماعي فرد افزايش
يابد .نتايج اين فرضيه با مطالعات هاشم نژاد ابرسي ( ،)9915ويلسون ( )9999و راد و پسوده
( )9911همخواني دارد.
در فرضيه دوم باهدف وجود رابطه ميان درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد
سالمت اجتماعي نتايج نشان داد رابطه معناداري وجود دارد .هر چه پاسخگويان نسبت به درک
محتواي پيامهاي رسانهاي مهارتي بيشتر بيابند كيفيت رفتار آنان در اجتماع ارتقا مييابد .به
اين معني كه اهميت يافتن انتخاب رسانه و توجه به نحوه توليد محتواي پيامهاي رسانهاي توأم
با داشتن قدرت تشخيص محتواي پيامها بر بهبود رابطه جوان با و جامعه و نحوه رفتار او در
جامعه تأثيري بسزايي دارد و سبب ميگردد سالمت اجتماعي جوان بهبود يابد .نتايج حاصل از
اين دستاورد با پژوهشهاي ،كرمي و داودي ( )9915در مورد درک محتواي پيام رسانهاي
همچنين چن و اسچوارز ( )9996و راد و پسوده ( )9911همسويي دارد.
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آگاهي از خطمشي رسانهها كه منجر به استفاده هوشمندانه از رسانه ميگردد موجب
ميشود كه جوان برنامههاي موردعالقهاش را از ميان رسانههاي مختلف براساس عقايد و
باورهايش گزينش نموده تحت تأثير تبليغات رسانهاي قرار نميگيرد .اين كار سبب ميگردد
فرد كمتر در فضاي مجازي كه برايش مفيد نيست قرار بگيرد و اين امر كمك زيادي بهسالمت
اجتماعي جوانان ميكند همانطور كه در فرضيه سوم مشخص گرديد بين گزينش آگاهانه پيام
رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد .نتايج حاصل از اين
فرضيه با مطالعات هاشم نژاد ابرسي ( ،)9915چن و اسچوارز ( )9996و راد و پسوده ()9911
يکسان است.
تجزيهوتحليل برنامهها توسط جوان براساس آگاهي از محتواي پيامهاي رسانه و اطالع از
ماهيت پيامها ضمن جلوگيري از سردرگمي وي در مواجهه با انواع رسانهها و پيامهاي آنان
باعث بهسازي فعاليت حرفهاي جوان شده موجب ميشود عليرغم شانتاژهاي رسانههايي چون
تلويزيونهاي ماهوارهاي كه سعي مينمايند .زندگي اجتماعي فرد را تغيير دهند ،تجزيهوتحليل
كردن پيام رسانهاي سبب ميشود فرد آيينها و باورهاي اجتماعي خود را حفظ كند .همانطور
كه فرضيه چهارم مؤيد آن است كه بين تجزيهوتحليل پيام رسانهاي و ابعاد سالمت اجتماعي
رابطه معنادار وجود دارد .نتايج حاصل با پژوهشهاي كرمي و داودي ( ،)9915ويلسون
( ،)9999چن و اسچوارز ( )9996و راد و پسوده ( )9911همسو است.
فرضيه پنجم نيز نشان داد بين نگاه انتقادي به پيام رسانهاي دانشجويان و ابعاد سالمت
اجتماعي رابطه معناداري وجود دارد .سواد اطالعاتي به معناي توانايي تشخيص نياز اطالعاتي،
جايابي ،ارزيابي و استفاده مؤثر و اخالقي از اطالعات است كه ارزيابي انتقادي نقشي اساسي در
دستيابي به آن را دارد .دانشجويان به سبب ماهيت كاري و ارتباط گسترده با منابع اطالعاتي و
روند شتابان فنّاوريهاي اطالعاتي و ارتباطي به اين ابزار نيازمند هستند .يعني دانشجويان بايد
اطالعات بازيابي شده و مأخذ آن را بهصورت منتقدانه ارزيابي و اطالعات انتخابشده را با
مبناي دانش و نظام ارزشي خود تلفيق كنند .عدم وابستگي جوان به رسانهها موجبات عدم
تسلط پيامهاي رسانهاي بر وي را فراهم نموده باعث آگاهي جوان از تأثيرات نامطلوب رسانهها
بر خود ميشود .اشراف بر اين مهم موجب ميشود تبليغات رسانههاي فراملي جهت القاء
فرهنگ خود نتواند خارج از هنجارهاي جامعه بر جوان تأثير بنهد لذا جوان با كمك نگاه
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انتقادي ميتواند بهسالمت اجتماعي خود كمك كند .نتايج اين فرضيه با تحقيقات كوشکي
( ،)9915كرمي و داودي ( )9915و راد و پسوده ( )9911مطابق است.
پات كيپينگ 9معتقد است« :سواد رسانهاي از شما شهروند بهتري ميسازد ».افراد داراي
سواد رسانهاي به اين مسـئله توجـه دارنـد كـه رسانهها در انتقال ديدگاهها ،اطالعات و اخبار
بسيار ظريف و پيچيده عمل ميكنند .همچنين اين افراد ميدانند كه از فنها و شيوههاي
خاصي در خلق پيام و تحت تأثير قرار دادن احساسات و عواطف استفاده ميشود .افـراد داراي
سواد رسانهاي قادر هستند فنهاي هدفگذاري شده را شناسايي و دراينباره بحث و تبادلنظر
كنند كه چه كسي يا كساني در رسانهها ذينفع هستند و چه كسي يـا كسـاني كنـار گذاشـته و
ناديده گرفته ميشوند و دليل اين امر چيست .افراد داراي سواد رسانهاي منابع مختلف اطالعات
و سرگرميها را جستجو ميكنند و از رسانهها براساس نيازهاي اطالعاتي خود بهرهمند
ميشوند .آنها ميدانند در مواجهـه بـا رسـانه چگونه عمل كنند تا اينکه بخواهند اختيار عمل
خود را به رسانهها واگذار نمايند لذا افراد داراي سواد رسانهاي ،شهروندان بهتري هستند
(نصيري و همکاران )9919 ،و واضح است افراد با سطح سواد رسانهاي باال داراي آگاهيهاي
الزم ،سالمت جامعه خود را نيز تأمين خواهند كرد.

پيشنهادها
الف) پيشنهادهای کاربردی
ازآنجاييكه رابطه معناداري ميان شاخصهاي سواد رسانهاي (آگاهي از اهداف پنهان ،درک
محتواي پيامها ،گزينش آگاهانه پيامهاي رسانهاي ،تجزيهوتحليل پيامها و نگاه انتقادي به
پيامهاي رسانهاي) و ابعاد سالمت اجتماعي در پژوهش حاضر موردمطالعه قرار گرفت و وجود
رابطه تائيد شد ،پيشنهادهايي در خصوص اين امر قابلذكر است ،لذا پيشنهاد ميشود در
خصوص آگاهي از اهداف پنهان دورههاي مستمر آموزش اساتيد در حوزه سواد رسانهاي
بهمنظور ايجاد اين قابليت در اساتيد كه بتوانند اهداف پنهان پيام رسانهاي را براي دانشجو باز
كنند برگزار گردد .دانشجويان در انتخاب رسانه به نحوه توليد اخبار و گزارشهاي آن رسانه
توجه كنند .به دانشجويان آموزش داده شود پس از تماشاي يك برنامه ماهوارهاي پيرامون نحوه
برنامهريزي آن شبکه جهت تهيه آن برنامه فکر شود .در درک محتواي پيام رسانهاي دانشجويان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Pat Kipping
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و ابعاد سالمت اجتماعي ،پيشنهاد ميشود با برگزاري دورههاي آموزشي براي دانشجويان توان
تشخيص فريبكاريهاي سايتها در دانشجويان ايجاد شود .اين موضوع براي دانشجويان باز
شود كه براي برخي شبکههاي ماهوارهاي اهداف فرهنگي و سياسي مهمتر از آگاهسازي
دانشجوست .دانشجويان سعي كنند در مقابل برخي سايتهاي اينترنتي كه سعي دارند به او
بگويند چگونه فکر كند به درک محتواي پيام سايتهاي اينترنتي دقت كنند.
در گزينش آگاهانه اساتيد سعي كنند خطمشي شبکههاي ماهوارهاي را براي دانشجويان
نشان دهند اين كار سبب ميگردد در استفاده هوشمندانه دانشجو از شبکهها تأثيرگذار است.
دانشجو سعي كند برنامههاي موردعالقهاش را از ميان رسانههاي مختلف گزينش كرده و همه
برنامهها را نگاه نکند .سايتهاي اينترنتي را براساس عقايد و باورهايش انتخاب كند.
در تجزيهوتحليل پيام رسانهاي دانشجو از ماهيت خبرها آگاه گردد اين كار سبب سردرگم
شدن در مواجهه با انواع رسانهها نميشود .به دانشجو جهت تجزيهوتحليل برنامهها و رسانهها
آموزش داده شود .آمادهسازي كتابچههاي راهنما پيرامون آموزش سواد رسانهاي بهمنظور
آگاهي بخشي به دانشجويان بهمنظور تجزيهوتحليل پيامهاي رسانهاي .در شاخص نگاه انتقادي
به پيام رسانهاي دانشجو به اين بينش دست پيدا كند شبکههاي ماهوارهاي به دنبال
تأثيرگذاري بر من جهت حفظ و گسترش منافع مالي خود هستند .همچنين از تأثيرات
نامطلوب شبکههاي ماهوارهاي بر خودآگاهي پيدا كند .منابع مطالعاتي مطابق بافرهنگ ملت
ايران در اختيار دانشجويان قرار گيرد تا بتوانند با كمك اين منابع به تحليل انتقادي پيامهاي
رسانهاي بپردازند.
ب) پيشنهادهای نظری
با عنايت به پژوهش انجامشده موارد ذيل بهعنوان تحقيقات آتي پيشنهادشده است:
 )9انجام تحقيق مشابه در ساير دانشگاهها
 )9انجام پژوهشهاي مداخلهاي و استفاده از گروههاي آزمايش و گواه بهمنظور بررسي تأثير
افزايش سواد رسانهاي در بهبود سالمت اجتماعي
 )9انجام پژوهش با استفاده از روشهاي كيفي
 )1انجام پژوهش مشابه با تفکيك مقاطع تحصيلي حتي تفاوت قائل شدن در رشتههاي تحصيلي
 )5بررسي تأثير سواد رسانهاي و سواد اطالعاتي با سالمت اجتماعي
 )6بررسي تأثير سواد رسانهاي و سالمت اجتماعي با استفاده از نقش ميانجي تفکر انتقادي
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چه كنيم؟ مروري بر وضع موجود ،راهبردهاي ملي و نقش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،مجله دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ،شماره ( 99پياپي  ،)9صفحات -15
.58



راد ،فيروز و الهام ،پسوده ،)9911( ،بررسي رابطه سواد رسانهاي و سالمت اجتماعي بانوان شاغل
در كارخانههاي تبريز (مطالعه موردي :كاركنان زن شاغل در شركت صنعتي داداش برادر «شونيز»
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و صنايع صبح پارالر آسيا) ،مطالعات رسانهاي ،شماره  ،19صفحات .19-51


رمضانيان ،سيد كمال ،رضايي كالنتري ،مرضيه و سميه ،حبيب پور ،)9916( ،رابطه بين سواد
اطالعاتي و مؤلفههاي سالمت اجتماعي معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بهشهر ،دومين
كنفرانس بينالمللي مديريت و حسابداري ،تهران :موسسه آموزش عالي صالحان.



رضايي ،محسن و رحمان ،عشريه ،)9916( ،سواد رسانهاي ،خانواده ،فرصتها و چالشها ،دومين
كنفرانس بينالمللي مطالعات اجتماعي فرهنگي و پژوهش ديني ،رشت :دانشگاه امام صادق (ع)
پرديس خواهران.



سعيدي ،ع ،)9919( ،جايگاه ابعاد سواد رسانهاي (بعد شناختي ،احساسي ،ادراكي و اخالقي)،
مطالعات فرهنگ_ ارتباطات ،شماره (95پياپي  ،)96صفحات .999-11



ظفرمند ،اميد ،چريك ،احمد و نرگس ،شکوهي ،)9911( ،بررسي سالمت اجتماعي دانشجويان
دانشگاههاي شهر كهگيلويه در پرداختن به فعاليت بدني ،اولين همايش علمي پژوهشي علوم
مديريت و برنامهريزي ،آموزش و استانداردسازي ايران ،تهران :انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون
بنيادين.



عطادخت ،اكبر ،قرباني ،فاطمه ،حيدري راد ،حديث و بابك ،پرافکند ،)9915( ،كاركرد رسانههاي
جمعي در سالمت روان و امنيت اجتماعي ،اولين كنگره ملي توانمندسازي جامعه در حوزه
جامعهشناسي ،مجله علوم تربيتي و مطالعات اجتماعي و فرهنگي ،تهران :مركز توانمندسازي
مهارتهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه.



فرنام ،مدينه ،سعيدي پور ،مريم ،پناهي ،محمدحسين و فاطمه ،فرنام ،)9915( ،بررسي ميزان
سالمت اجتماعي و عوامل مرتبط با آن در ميان دانشجويان دانشگاه پيام نور شهر اهواز ،سومين
كنفرانس بينالمللي علوم و مهندسي ،استانبول_كشور تركيه :موسسه مديران ايده پرداز پايتخت
ويرا.



فلسفي ،سيد غالمرضا ،)9919( ،رويکردي تطبيقي به سواد رسانهاي در كشورهاي توسعهيافته،
مطالعات رسانهاي ،شماره (1پياپي  ،)9صفحات .911-951



كرمي ،ناهيد و عنايت ،داودي ،)9915( ،مطالعه ميزان سواد رسانهاي و نقش آن در جامعه ايراني
(مطالعه موردي :دانشجويان شهرستان محمودآباد) ،دومين كنفرانس ملي علوم مديريت نوين و
برنامهريزي فرهنگي اجتماعي ايران ،قم :مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي سروش حکمت
مرتضوي.



كوشکي ،امين ،)9915( ،نقش آموزش سواد رسانهاي در آموزش شهروندي ،دومين همايش ملي
رسانه ،ارتباطات و آموزشهاي شهروندي ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شرق.



گران پاشا ،زهرا و مهدي ،فاطمي ،)9916( ،بررسي نقش سالمت اجتماعي و ديني در تحکيم
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... تحليل روابط دانشجويان:سواد رسانه ای و سالمت اجتماعی

 موسسه نيروي: تهران، اولين همايش بينالمللي سازمان و خانواده؛ ضرورتها و اولويتها،خانواده
.تدبير ايرانيان
 اهميت آموزش سواد رسانهاي در،)9919( ، سيد محمود، بهاره و هاشمي، بخشي، بهاره،نصيري



.966-951  صفحات،)98  (پياپي9  شماره، مطالعات رسانهاي،قرن بيست و يکم
 تحليل تأثير سواد رسانهاي بر رفتار اجتماعي دانش آموزان،)9915( ، فاطمه،هاشم نژاد ابرسي



 سومين كنفرانس جهاني روانشناسي و علوم،9911-9915 دوره ابتدايي شهرستان قايم شهر
 با همکاري مشترک دانشگاه علمي، شيراز، حقوق و علوم اجتماعي در آغاز هزاره سوم،تربيتي
.واحد پژوهش دانشپژوهان همايش آفرين- دانشگاه زرقان-كاربردي آذين شوشتر
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