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 چکیده

آموزان سال  ای بین دانش مذهبی با اثربخشی سواد رسانه  پژوهش حاضر به بررسی رابطه تفکر انتقادی و تعهد

کنندگان در این پژوهش  شرکت است. شهر تهران پرداخته  4دوره متوسطه آموزش و پرورش منطقه دوازدهم 

های: تعهد  های پژوهش با استفاده از پرسشنامه آموز بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند. داده دانش 309

سیون چندگانه مورد ای گردآوری شد و از طریق روش همبستگی و رگر مذهبی، تفکر انتقادی و سواد رسانه

تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین تعهد مذهبی و تفکر انتقادی با سواد 

ای  ها نشان دادند که بین تفکر انتقادی با سواد رسانه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. یافته رسانه

ها همچنین نشان دادند که  ای وجود دارد. یافته با سواد رسانهای نیرومندتر نسبت به رابطه تعهد مذهبی  رابطه

ای مثبت ولی بسیار ناچیز  ای رابطه های تفکر انتقادی با سواد رسانه بین کمال یا بلوغ به عنوان یکی از مؤلفه

ط ای نزدیک به هم و متوسط بوده ولی رواب های تعهد مذهبی با سواد رسانه وجود دارد. همچنین رابطه مؤلفه

های  ای بسیار ناچیز بود. بنابراین ایجاد زمینه هر دو مؤلفه با زیر مقیاس آگاهی از اهداف پنهان سواد رسانه

ای را ارتقا  تواند اثربخشی سواد رسانه مناسب برای تقویت تعهد مذهبی و آموزش مهارت تفکرانتقادی، می

 بخشد.
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 مقدمه

توجهی بر شئون  ترین منبع انواع گسترده اطالعات بوده و تأثیرات قابل اینکه رسانه پرمخاطب

گوناگون زندگی فردی و اجتماعی افراد جامعه دارد؛ امری بدیهی است، اما شتاب روزافزون آن در 

ن در شرایطی گسترش، تنوع و نیز گذر از همه مرزهای جغرافیایی و ملی، هشداردهنده قرار گرفت

مبهم و روزهایی پر چالش و پرمخاطره در آینده است. شرایطی که فرهنگ و نظام تعلیم و تربیت 

الشعاع خود قرار خواهد داد.  های متعالی جامعه بشری را تحت کشورها و بخصوص ارزش

ای ه ریزی ای دارند؛ نیازمند برنامه هایی که سعی در پیشگیری و کنترل تهدیدهای رسانه حکومت

های جدی احتمالی را در حد ممکن کاهش داده  درست، دقیق و الگوهای اثربخشی هستند تا آسیب

ای در حال  کنند. سواد رسانه ها را به مخاطبان هوشمند و فعال تبدیل و با توانمندسازی افراد، آن

کمک آن،  سازد تا به شود که مخاطبان را قادر می ترین و گاهی یگانه ابزاری شمرده می حاضر مهم

 ای داشته باشند. های گوناگون و متکثر رسانه حضوری ایمن و سازنده در فضای

عنوان روشی برای ایجاد حساسیت در مخاطبان نسبت به ابعاد  ای را گاهی به آموزش سواد رسانه

های  ها ازجمله: دستکاری واقعیات و حقایق، اطالعات غلط، افکار قالبی و کلیشه منفی رسانه

نژادی، تهدید کودکان در ابتال به انحرافات جنسی و نیز از بین رفتن حریم شخصی،  جنسیتی و

 (.961-980: 3009کنند )فرامیگز،  حمله سایبری و شکارچیان اینترنتی تعریف می

توسعه و همچنین  ای در سراسر جهان، بخصوص کشورهای درحال افزایش توجه به سواد رسانه

های  ریزی های به چاپ رسیده و برنامه هی، تیراژ مقاالت و کتابهای علمی و دانشگا انجام پژوهش

توان آن را  ای دارد که نمی اجرایی کشورها حکایت از یک کارکرد بسیار مهم و جدی در سواد رسانه

از طریق « دستیابی به حقیقت»راحتی نادیده گرفت. این کارکرد بسیار ارزنده چیزی نیست جز  به

ای  های رسانه . دستیابی به حقیقت در پیام9(1: 9911عات )حنیفی کِرت، وتحلیل درست اطال تجزیه

های ذهنی و رفتاری بشر در عصر حاضر متأثر  جهت اهمیت دارد که چارچوب بیش از هر چیز، ازآن

زنند.  ها رقم می ای است که آن ها و تابع نظام شناختى ویژه از گسترش فزاینده قدرت و تنوع رسانه

اندیشند و  کنند، مى ها رشد می  شوند، با آن مى  ای متولد های رسانه زه در مـعرض پیامها امـرو انسان

های این عصر، رفتارهاى  شناسند. بنابراین نابجا نیست اگر بگوییم انسان دنیا را در این رهگذر مى

ماهواره،  ها ازجمله رادیو، تلویزیون، کتاب، مجله، فیلم، خود را براساس الگوهاى برگرفته از رسانه

دهند. اشتباه نیست  رسان سامان مى های پیام های اجتماعی و سامانه اینترنت، صفحات مجازی، شبکه

های جدید زندگی و رفتار،  ها، اطالعات، مدل اگر بگوییم تمامی افراد، تحت تأثیر مفاهیم، آموزه

قرار دارند )امسی کوویل و ها  های اجتماعی آن عنوان ویژگی ها به ها و نظام استداللی رسانه سرگرمی

 (.93: 9911، به نقل از حنیفی کِرت، 9111میندال 

ها و  ای موضوعی است که به جریان افتادن آن وابستگی انکارناپذیری به مهارت سواد رسانه

های شناختی به  ای در سطح میانیِ حیطه های شناختی دیگری دارد. در واقع سواد رسانه توانایی

ای در سطوح اولیه معلومات و  ترتیب که مخاطب، ابتدا نیازمند شناخت زمینه این افتد. به جریان می

تر شناختی یعنی  ای در سطوح عالی ترین درجه اثربخشی سواد رسانه ادراک است. و عالی

پذیرد. آنچه موجب ارتقای سطح  وتحلیل، ارزیابی، ارزشیابی و نهایتاً خالقیت صورت می تجزیه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای در پرتو  د؛ توانمندسازی او در تمام سطوح شناختی است. سواد رسانهشو هوشمندی مخاطب می

های دیگری نظیر تفکر انتقادی و منظومه شناختی معتبر و ارزشی برگرفته از فرهنگ و  آموزه

 افتد. اعتقادات هر ملتی به جریان می

 ادبیات پژوهش

 ای سواد رسانه

توان در دو دسته متمایز  رغم تعدد و تنوع زیاد می علیای را  شده برای سواد رسانه های ارائه تعریف

گیرد که توسط کارشناسان رسانه ارائه شده است.  بندی کرد. گروه اول، تعاریفی را در برمی طبقه

های مرتبط با رسانه که از کارشناسان و متخصصین  گروه دوم، تعاریفی هستند که توسط کارگروه

دهد  ها نشان می ه شده است. مقایسه و بررسی این دو گروه تعریفگیرند؛ ارائ ها بهره می سایر رشته

ای تعریف و ترویج شده  ای با توجه به انتظارات هر گروه از نتایجِ کاربستِ سواد رسانه که سواد رسانه

کند که  های حیاتی ذکر می ای را مشتمل بر مهارت پزشکی آمریکا سواد رسانه است. مثالً انجمن روان

برانگیز بیابند و از  های غیر چالش حل های خشن راه دهد برای پیام ها اجازه می رسانه از یک سو به

بخشد. براساس گزارش اداره  بینند ارتقا می های مخاطبان را برای تحلیل آنچه می سوی دیگر مهارت

ای عبارت است از شناخت چگونگی نفوذ  متحده، سواد رسانه سیاست ملی کنترل دارو در ایاالت

های مربوط به استفاده از داروها و شیوه  منظور محافظت از خود در برابر پیام ها بر مخاطب به مپیا

منظور درک مقاصد پنهان تبلیغات تجاری دارو. در جای  زندگی و همچنین پرورش تفکر انتقادی به

ها به  رسانه های شود که از پیام ای تعریف می ای، توانایی ایجاد مفاهیم شخصی ویژه دیگر سواد رسانه

ای یعنی  گردد. از نگاه اندرسون، سواد رسانه های دیداری و شنیداری دریافت می مدد نشانه

آوردن اطالعات بدون توجه به ابزار انتقال پیام  دست ها شامل تفسیر، آزمون و به ای از مهارت مجموعه

 (.49-55: 9911و رفتارهای هدفمند آن )پاتر، 

ها و  یابیم که فصل مشترک همه تعریف از این دست، در می با نگاهی به تعاریف مختلف

اظهارنظرها، دو مهارت تفکر انتقادی و ارزشیابی است. چنانچه شل و دنسکی بر این نظرند که مفهوم 

عنوان یک تجربه سیاسی،  ای ابتدا باید در چارچوب یک روش انتقادی تصور و سپس به سواد رسانه

یابد.  عنی سواد بر پایه دو عنصر اصلی، به حرکت افتاده و قوام میاجتماعی و فرهنگی درک شود. ی

سازد  ها محتاط و نقّاد می اول مهارت تفکر انتقادی است که مخاطب را در رویارویی با پیام

کند و دوم ارزشیابی پیام است که ضمن  که به سهولت و بدون مبنای محکم، اعتماد نمی طوری به

پذیرد. هر دو عنصر  شده صورت می های پذیرفته ساس معیارها و شاخصاتکا بر تفکر انتقادی، برا

ای  شوند؛ ماهیتی مستقل و بیرون از سواد رسانه ای جاری می ذکرشده که در ساختار سواد رسانه

بر  مند است که با تکیه پذیر ساختاری و نظام ای یک چارچوب انعطاف دارند. در واقع سواد رسانه

ای، ضمن  افتد. سواد رسانه همچنین نظام شناختی و ارزشی به جریان میمهارت تفکر انتقادی و 

گرا  گرا و ارزش عنوان یک ساختار مهارت تأکید بر اینکه محدود به یک یا چند رسانه خاص نیست؛ به

 سه نیازمندی اساسی دارد:

ینه اطالعات گوناگون: این نیازمندی در واقع جنبه شناختی داشته و مخاطب را در سه زم -9

 کند. محتوا، صنایع و تأثیرات رسانه حمایت می
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های ارزشی در خود سواد  ای به این معناست که مالک نظام ارزشی: این نیاز سواد رسانه -3

خود و در ذاتش، در پی تحمیل ارزش خاصی در  خودی ای به شود. سواد رسانه ای تعریف نمی رسانه

 ای است. ارزشیِ مشخص، نیاز مهم سواد رسانهای نیست. بنابراین وجود یک نظام  هیچ زمینه

جای  ای، به وتحلیل: این نیاز چیزی جز مهارت تفکر انتقادی نیست. سواد رسانه نظام تجزیه -9

ای اصوالً  کند. کارکرد سواد رسانه پرورش تفکر انتقادی بر استقالل مخاطب در انتقاد تأکید می

 (.39: 9180ت )مسترمن، طلبی اس ترغیب به جستارگری یعنی تفحص و بحث

ای بیشتر  ها با سواد رسانه ای ذکرشده زیر و نسبت آن نظر به تعاریف یاد شده، تهدیدهای رسانه

 ادراک و تحلیل است. قابل

 ای تهدیدهای رسانه

های زیادی در  های مثبت عدیده چالش نظر از جنبه ای صرف های رسانه ها و اشکال مختلف پیام رسانه

 اند از: سالم بشر ایجاد کرده است. برخی از این تهدیدها عبارت زندگی متعالی و

 کیفیت پایین اطالعات

شود ولی  تراکم و تکثر پرشتاب و روزافزون اطالعات، گرچه در نگاه اول تهدیدی جدی محسوب نمی

ست ها ترین آن کیفیت ای بیشترین سهم، از آنِ بی های رسانه توان نادیده گرفت که در انبوه پیام نمی

 (.9918ترین مقدار و اندازه است )عقیلی،  ها یعنی خِرَد در پایین ترین پیام و سهم با کیفیت

 ناپذیری باالدستی کنترل

ها خارج شده  ها در شرایط کنونی تا حدود زیادی از اراده حکومت اثرگذاری و نحوه عملکرد رسانه

ها ندارند.  ر حوزه محتوای رسانههای مؤثر د ها دیگر قدرت چندانی در سیاستگذاری است. حکومت

کنند؛ بیشتر معطوف به ساختارها و  ها تبیین و تدوین می اصول و هنجارهایی که امروزه حکومت

ها. از همین روی نقش آمادگی مخاطبان در رویارویی  ها است و نه محتوای آن های رسانه زیرساخت

 (.9918خجسته، کند ) ها اصالت و اهمیت بیشتری پیدا می با محتوای رسانه

 اصالت سرگرمی

های  ها در همه عرصه ها در عصر حاضر به سمت و سویی در حرکت است که پیام انداز رسانه چشم

ها بر پایه اصالت  که گویی عملکرد رسانه طوری یابد به کننده سامان می های سرگرم گوناگون، در قالب

چیز را برای توده  که همه« ت سرگرمیاصال»ها یعنی  شود. رویکرد اخیر رسانه سرگرمی تعریف می

هایی با پیامدهای   وبرق و دارای جاذبه بیند ضد زندگی حقیقی بوده و پر از زرق  مردم تدارک می

 (.15: 3009های اخالقی است )جانسون،   منفی و فاقد مسؤولیت

انگیزه خاص  های متفاوتی دارند. هر مخاطبی نیز ها برای تولید و نشر اطالعات خود انگیزه رسانه

ها باشد یا نباشد.  های رسانه راستا با انگیزه ها دارد که ممکن است هم خود را برای دریافت پیام

ها نیز  رسند و از این طریق رسانه های خود به رضایت می ها و پاسخ به انگیزه مخاطبان با دریافت پیام

شوند. این رویارویی با  خشنود می به خاطر رسیدن به اهداف خود -های متفاوتشان  با همه انگیزه -

آمیز زیربنایی دارد که ریشه تهدیدها و پیامدهای منفی بسیار  ای دو پیامد مخاطره های رسانه پیام

 شوند. گسترده دیگری محسوب می
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 احتمال درک اشتباه از جهان و ماهیت واقعی آن

 پردازش خودکار و انفعالی اطالعات

هارت مخاطب در معناسازی آزادانه و ارزشمند گردیده و تضعیف این دو پیامد باعث کاهش مستمر م

ها  شود تا آنجا که رسانهها می مستمر این مهارت، موجب وابستگی بیشتر و روزافزون به رسانه

 (.31-91: 9911گویند چه چیزی مهم و درست است و ما چه کسی باید باشیم )پاتر،  می

طور همزمان تحت تأثیر  ایِ مخاطبان به رسانهدهد که سواد  های گوناگون نشان می پژوهش

 تر بوده و از اثربخشی باالتری برخوردار است. ها جدی عوامل گوناگونی است که سهم برخی از آن

ها و محتوای  هایی، در مقابل پیام حال، پرسش این است که: مخاطبان با داشتن چه ویژگی

 شوند؟ ای از مصونیت بیشتری برخوردار می رسانه

ها و ابزارهای نوین  د دو ویژگی متمایز، فصل مشترک افرادی است که در برابر رسانهوجو

 دار هستند: مراتب بیش از دیگران خویشتن ارتباطی به

 داشتن الگوهای فکری و رفتاریِ غنی که مخاطب نسبت به آن احساس تعلق درونی دارد. -9

سنج  و نکته  ها محتاط رات و اندیشهعاطفی و شناختی که فرد را در برابر نظ  ای وجود خصیصه

 نماید. می

 تعهد مذهبی

عنوان  به 9ای تأثیر دارد؛ داشتن تعهد مذهبی ازجمله عواملی که در باال بردن میزان سواد رسانه

ها، باورها و تکالیف مذهبی و  الگوی فکری و رفتاری است. پایبندی و وفاداری یک فرد به ارزش

اش تعهد مذهبی است. بنابراین، تعهد مذهبی میزان درگیری زندگی روزمرهها در گرفتن از آن بهره

 دهد.فرد را با امور مذهبی در زندگی فردی و اجتماعی وی نشان می

 شود:های زیر مشاهده میدر تعهد مذهبی مقیاس

 پردازد.های مذهبی می صورت انفرادی به فعالیت زمانی که فرد به مدت 

 های نهادهای رسمی و غیررسمی مذهبی در فعالیت پیوندجویی مذهبی و شرکت 

 میزان اهمیت داشتن باورهای مذهبی برای فرد 

 توان در دو مؤلفه زیر تشریح کرد:ترتیب تعهد مذهبی را می این به

گذاری فرد به عقاید مذهبی و پایبندی به مقدسات  شامل ارزش تعهد مذهبی درون فردی: 

 مذهبی

های جمعی  مل تمایالت رفتاری فرد برای شرکت در فعالیت: شاتعهد مذهبی میان فردی 

 (.93: 3009)ورتینگنون،  مذهبی

دهنده اهمیت و جایگاه مذهب در زندگی  ( تعهد مذهبی را نشان3009مک گالو و ورتینگتون )

ها و پایبندی به باورها در زندگی روزمره، که رعایت ارزش طوری دانند به فردی و اجتماعی فرد می

شود. در های مذهبی را شامل می های مذهبی و مشارکت در فعالیت سازمان اعمال و آیین انجام

توان گفت که مذهب از طریق چهار سازوکار مهم:  ای می تبیین رابطه بین تعهد مذهبی و سواد رسانه

ا ه داری، رویارویی افراد را با محتوای رسانه سپر دفاعی، منطق شناختی، حمایت اجتماعی و خویشتن

 (.9980دهد )بهرامی،  تر قرار می تر و ایمن در شرایطی کم ریسک

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Religious Commitment 
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آور و  ، مذهب برای افراد، نقش سپر دفاعی را در برابر عوامل مخرب، زیان9از نظر کوئینیگ

داری دارای اثر مفید و مطلوبی در از بین بردن فساد  کند. از نظر وی دین زای محیطی، ایفا می تنش

کنند را از نظر روحی و  ون است. او افرادی که در امور مذهبی شرکت میو کاهش تهدیدهای گوناگ

 (.930: 3009)کویینیگ،  داند تر از افرادی که اعتقادات مذهبی ندارند، می جسمی سالم

رفته در سه دسته مورد توجه  توان روی هم سازوکارهای اثربخش جمعی و گروهی مذهب را می

 قرار داد:

ها به دو دهی به رفتار اعضا: که بر این اساس رفتارهای ترویج شده برای آن بخشی و سامان الف( نظم

 گردد.دسته مجاز و غیر مجاز تفکیک می

ای از  ب( جلب حمایت اجتماعی: به طوری که تعهد و تقید مذهبی، سبب تعلق افراد به شبکه

نند. به این توانند در مواقع مورد نیاز به همدیگر کمک ک شود که می عقیده می اشخاص هم

اندیشی و مشورت با نخبگان های مشترک، حمایت اجتماعی، هم یافتن داشته ترتیب با افزایش

 یابد. دینی، مخاطرات پیش روی افراد، به حداقل کاهش می

انداز مثبت و  کند تا چشم ج( عزت نفس ناشی از تعهد و تقید مذهبی: که به افراد کمک می

کنند.  ینی داشته و رفتار خود را براساس الگوهای مذهبی تنظیمای راجع به زندگی د بینانه خوش

 (.9116، 3)واسرمن

 تفکر انتقادی

 9تواند مورد توجه قرارگیرد؛ تفکر انتقادی ای می یکی دیگر از متغیرهایی که در ارتباط با سواد رسانه

ثربخشی سواد های شناختی و ارتباطی برای تقویت و افزایش ا است. تفکر انتقادی یکی از مهارت

داند که  تفکر انتقادی را بررسی فعاالنه، مجدانه و دقیق پیام می 4ای است؛ چنانچه جان دیویی رسانه

از یک باور یا شکل مفروضی از معرفتِ متکی بر مبانی مشخص و نیز نتایجی که در پی دارد؛ تشکیل 

 (.6: 9101شود )دیویی،  می

وتحلیل و استدالل برای درست اندیشیدن و کسب  تجزیههای  تفکر انتقادی، مجموعه روش

اعتماد است. هدف اصلی تفکر انتقادی رسیدن به سطحی از توانمندی ذهنی برای  های قابل آگاهی

 داوری است.

نیز مشاهده نمود.  5توان در اندیشه انیس ای، می اهمیت تفکر انتقادی را در رابطه با سواد رسانه

گیری، تمرکز دارد. این  داند که بر تصمیم یشیدنِ بازتابی و تعقلی میوی تفکر انتقادی را اند

گیری، در این زمینه است که چه کاری را انجام دهیم یا چه چیزی را باور کنیم )انیس،  تصمیم

9116 :9.) 

بر جنبه مهم دیگری از تفکر انتقادی تأکید دارد. او تفکر انتقادی را نوعی اندیشیدن  6الک فیشر

طور خاص با کیفیت  شمارد که شامل نقادی و تفکر خالق بوده و به گذاری می ا ارزشهمراه ب

 (.99استداللی که با پشتیبانی یک باور یا عمل ارائه شده است، سروکار دارد )همان، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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5 Ennis 
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ای توسط مخاطبی که از مهارت تفکر انتقادی  های رسانه به این ترتیب هرگونه رویارویی با پیام

 شود. مورد ارزیابی و نقد استداللی قرارگرفته و به رایگان پذیرفته نمی باشد؛ بهره برده 

هدف اصلی تفکر انتقادی در تعریف آن نهفته بوده و چیزی جز رسیدن به سطحی از تحلیل 

یابد. جایی هم که  برای داوری نیست. آنجا که داوری در کار نباشد؛ تفکر انتقادی نیز ضرورتی نمی

مثال فهمیدن اینکه فردی چه  عنوان کند. به ای معنا پیدا نمیساساً سواد رسانهتفکر انتقادی نیست؛ ا

خود نیاز به داوری و درنتیجه، نیازی به تفکر  خودی پسندد یا چه رنگی را دوست دارد به ای را می مزه

های  گاه هگرها و تکی عنوان تداعی های معنایی به ها در کنار برخی گزاره انتقادی ندارد. اما اگر از رنگ

جاست  به داوری نشست. در این« درکنار هم بودن عناصر»توان درباره این  ذهنی استفاده شود؛ می

 (.95-91: 9911یابد )قاضی مرادی،  که تفکر انتقادی ضرورت می

ای دانسته که  اندیشی و مسؤوالنه از طرف دیگر، رابرت انیس، تفکر انتقادی را تفکر منطقی، ژرف

ای نیز مواجهه  کنیم تمرکز دارد. یکی از ارکان اصلی سواد رسانهاریم و عمل میبر آنچه باور د

ای، بر این مهم  در ساختار سواد رسانه« مسؤولیت مخاطب»مسؤوالنه مخاطب با پیام است. در اصلِ 

 سوی خود مخاطب است. انگشت اتهام همواره به« مسؤولیت اثرپذیری از پیام»شود که در  تأکید می

های اجتماعی و فرهنگی متفاوت، شکل و کاربرد متفاوت پیدا  ای در موقعیت انهسواد رس

پذیری باال برای استفاده در شرایط و  ای را به ابزاری با انعطاف کند. آنچه سواد رسانه می

کند؛ ماهیت ساختاری آن در پیوند  های اجتماعی و فرهنگی متفاوت و متمایز تبدیل می موقعیت

های شناختی  تواند پیشینه که می طوری و یک منظومه شناختی ارزشی است؛ بهبا تفکر انتقادی 

توان صرفاً  ای را نمی رو سواد رسانه جوامع گوناگون را در خود پذیرفته و جای دهد. ازاین

های شناختی دانست که افراد، آن را یک بار آموخته و برای همیشه از آن  ای از توانایی مجموعه

 (86-88، 9نگهامگیرند. )باکی بهره

 پیشینه پژوهش

های داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته  ، دین و تفکر انتقادی در برخی پژوهش موضوع رسانه

 است.

ای و نگرش  بررسی رابطه میزان سواد رسانه "در پژوهشی پیمایشی با موضوع  (9911آذریون )

ای و  نشان داد که بین سواد رسانه "دینی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا 

ای مستقیم، مثبت و معنادار  نگرش دینی مشتمل بر سه مؤلفه شناخت، عاطفه و عملکرد، رابطه

 وجود دارد.

ای و تفکر انتقادی با خالقیت و  رابطه بین سواد رسانه"( در پژوهشی با عنوان 9916حسنان )

 "انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق های فراشناختی در دانشجویان دانشکده علوم مهارت

های فراشناختی و نیز بین تفکر انتقادی و  ای و خالقیت و مهارت نشان داد که بین سواد رسانه

 های فراشناختی رابطه معنادار وجود دارد. خالقیت و مهارت

های  از رسانه بررسی رابطه بین میزان استفاده»( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 9914نیکخواه )

نتیجه گرفت که بین « داری بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد جمعی و میزان دین ارتباط

کنند؛ تفاوت معناداری  ای تماشا می داری دانشجویانی که تلویزیون داخلی و ماهواره میانگین دین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ت و مستقیم و داری دانشجویان، مثب وجود دارد. همچنین رابطه تماشای تلویزیون داخلی و دین

 داری دانشجویان دختر، معکوس و منفی بوده است. ای و دین رابطه تماشای تلویزیون ماهواره

بررسی تأثیر مشارکت در »آزمایشی با عنوان  ( در پژوهشی به روش شبه9914صابری )

ایه آموزان پ تعدادی از دانش« ای های کندوکاو فلسفی بر مهارت تفکر انتقادی در سواد رسانه حلقه

صورت تصادفی انتخاب و با جایگزینی تصادفی به  شهر تهران را به 5وپرورش منطقه  هشتم آموزش

آزمون گرفته است. او بعد از  و از هردو گروه، پیش  یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل، تقسیم کرده

آزمون  سای آموزش تفکر انتقادی به گروه آزمایش، از هر دو گروه مجدداً پ جلسه 99یک دوره 

ها را موردبررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان  های پژوهش، داده گرفته و با توجه به هدف

های کندوکاو فلسفی( در رشد تفکر انتقادی  آموزان در دوره آموزشی )حلقه دهد شرکت دانش می

 ها تأثیر دارد. آن

ه دینداری با احساس آنومی و بررسی رابط»( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 9983زاده ) سراج

داری با بزهکاری  های جوانان نشان داد که دین با هدف شناخت رابطه دینداری با بزهکاری« روی کج

داری نوجوانان باالتر باشد، میزان  ای که هرچه میانگین دین گونه نوجوانان رابطه معکوس دارد، به

 بزهکاری آنان کمتر است.

ای مبتنی بر مذهب با  آموزش سواد رسانه»پژوهشی کیفی با عنوان  ( در3093یاکوئینتو و کیلر )

های مبتنی بر مذهب  با مطالعه اسنادی، تاریخی و بررسی میدانی آموزه« اندازی به آینده چشم

تواند  ها می ها دریافتند که این آموزه ای آن مسیحیان در جامعه آمریکا و شناسایی رویه تربیت رسانه

های  دهد که برنامه های پژوهش نشان می زا باشد. یافته ای مصونیت رسانه در مقابل تهدیدهای

های تدریس جامعه هدف، بر دو اصل اساسی: مسئولیت بشر در  ای و سبک آموزشی سواد رسانه

پذیری که ریشه در ایمانی  عنوان مأموریتی از جانب خداوند و روحیه مسئولیت انتخاب عاقالنه به

ای سکوالر را  کردن دستورالعمل آموزش سواد رسانه مرکز دارد. پژوهشگران کپیناپذیر دارد؛ ت تزلزل

تعمیم سواد  های قابل رغم اصول، اهداف، عناصر و زمینه دارند که علی غیرمنطقی دانسته و اظهار می

 ریزی آموزشی آن را ازنظر محتوایی باید تابع نظام شناختیِ ایمان محور انجام داد. ای، برنامه رسانه

با بررسی کلی و  3«ای مذهبی سواد رسانه»ای با موضوع  ( در پژوهشی کتابخانه3001) 9استاوت

مفهومی این دو مقوله، سعی داشته پژوهشگران حوزه دین و رسانه را به اهمیت مذهب در 

ای توجه داده و  زایی رسانه های ذهنی، شناختی و فکری اثربخش در مصونیت گیری چارچوب شکل

 باره ترسیم کند. ها در انجام پژوهش دراین اندازی برای آن شمیا چ  زمینه

« ای بررسی رابطه تفکر انتقادی و سواد رسانه»( در پژوهشی پیمایشی با عنوان 3005آرک )

 ای و تفکر انتقادی رابطه مستقیم و مثبت معناداری وجود دارد. نشان داد که بین سواد رسانه

ردبررسی، این پژوهش به دنبال پاسخ این سؤال است که آیا با توجه به مبانی نظری و تجربی مو

های زیر  روی، فرضیه ای روابط معناداری دارند؟ ازاین تفکر انتقادی و تعهد مذهبی با سواد رسانه

 موردبررسی قرار گرفت:

 های اصلی: فرضیه

 وجود دارد. آموزان سال آخر دبیرستان رابطه ای در دانش بین تفکر انتقادی و میزان سواد رسانه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Stout A. Daniel 

2 Religious Media Literacy 
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 آموزان سال آخر دبیرستان رابطه وجود دارد. ای در دانش بین تعهد مذهبی و میزان سواد رسانه

 های فرعی: فرضیه

 آموزان سال آخر دبیرستان رابطه وجود دارد. بین تعهد مذهبی و تفکر انتقادی در دانش

آموزان سال  ای در دانش رسانههای تعهد مذهبی، تفکر انتقادی و سواد  بین تمامی زیر مقیاس

 آخر دبیرستان رابطه وجود دارد.

 روش پژوهش

روش انجام این پژوهش پیمایشی با رویکرد توصیفی و تبیینی و از نوع همبستگی بوده و با هدف 

ای  عنوان متغیرهای مستقل با سواد رسانه واکاوی رابطه متغیرهای تفکر انتقادی و تعهد مذهبی به

 شده است.  وابسته انجام عنوان متغیر به

آموزان سال آخر دوره دوم  به روش تصادفی ساده از بین افراد جامعه آماری پژوهش شامل دانش

 18-11وپرورش )دوازدهم دوره متوسطه( که در سال تحصیلی  های منطقه چهار آموزش دبیرستان

ونه و برای مشارکت در این عنوان نم نفر به 309بودند،  نام کرده ها ثبت در آزمون سراسری دانشگاه

آموزان از چهار محدوده جغرافیایی شمال غرب، شمال شرق، جنوب  پژوهش انتخاب شدند. این دانش

غرب و جنوب شرقی این منطقه انتخاب شدند به طوری که این چهار محدوده به گزارش کارشناس 

 اند. شده ناگونی پراکندهوپرورش، در طبقات اجتماعی، اقتصادی و مذهبی گو متوسطه مدیریت آموزش

ای  پرسشنامه تعهد مذهبی، تفکر منطقی و سواد رسانه 9کنندگان خواسته شد به  از همه شرکت

 پاسخ دهند.

 ابزار زیر استفاده شد: 9آوری دادهای پژوهش از  برای جمع

دهد که یک  و همکاران نشان می 9پرسشنامه تعهد مذهبی: پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون

های ارزشی و باورهای مذهبی خود وفادار و پایبند است. به طوری که  تا چه اندازه به چارچوبفرد 

ها جریان داشته باشد. پرسشنامه تعهد مذهبی ورتینگتون مشتمل بر  زندگی روزمره وی متأثر از آن

است فردی  فردی و تعهد مذهبی میان گیری زیرمقیاس تعهد مذهبی درون دو گروه سؤال برای اندازه

است. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل  گذاری شده ای لیکرت نمره درجه 5که بر اساس طیف 

بدست  81/0و برای زیر مقیاس میان فردی  19/0، برای زیر مقیاس میان فردی 14/0پرسشنامه 

دهنده  ( نیز نشانr=  88/0) آمد. ضریب همبستگی پیرسون بین دو زیرمقیاس این پرسشنامه

 باالی این دو خرده مقیاس بود. همبستگی

که میزان گرایش به تفکر انتقادی را  3پرسشنامه تفکر انتقادی: پرسشنامه تفکر انتقادی ریکتس

سنجد؛ در سه زیرمقیاس خالقیت، کمال یا بلوغ و تعهد تنظیم شده است. ریکتس پس از  می

پرداخت که نسبت به پرسشنامه  به طراحی این پرسشنامه 9موفقیت پرسشنامه تفکر نقادانه کالیفرنیا

دهندگان به این پرسشنامه، مخالفت یا موافقت  تر، تأثیرگذارتر و پایاتر است. پاسخ کالیفرنیا کوتاه

های طراحی شده اعالم کردند. نمره زیر مقیاس  ای لیکرت نسبت به گویه درجه 5خود را در مقیاس 

پیام رسانه و ایجاد پیوندهای تازه در راستای  خالقیت بیانگر توانایی فرد در کشف روابط بین اجزای

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Worthington & others 

2 Ricketts 

3 California Critical Thinking Disposition Inventory 
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دهنده روحیه  گیری در رد یا قبول پیام است. زیر مقیاس تعهد نشان معناسازی شخصی و موضع

پذیری است. زیر  ها و مسؤولیت کاربستن مهارت جویی و آزاداندیشی و نیز اراده فرد در به حقیقت

از نظر شناختی در چه شرایطی قرار داشته و تا چه دهد که آزمودنی  مقیاس بلوغ یا کمال نشان می

های تفکر انتقادی را به کار بندد.  شناسد و تا چه اندازه قادر است روش میزان، اصول و قوانین را می

های  پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برای نمـره کـل و زیر مقیــاس

 به دست آمد. 84/0و  13/0، 11/0، 85/0خــــالقیت، کمال و تعـــهد به ترتیب 

زیرمقیاس  5گویه در  30مشتمل بر  9ای تامن ای: پرسشنامه سواد رسانه پرسشنامه سواد رسانه

های  ای، گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای، آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه درک محتوای پیام

 ای تنظیم شده است. های رسانه و تجزیه و تحلیل پیام ای های رسانه ای، نگاه انتقادی به پیام رسانه

آزمون پژوهش، نسبت به اِعمال تغییرات و  به علت ضریب پایایی پایین این پرسشنامه در پیش

های جدید مبادرت شد. برای سنجش روایی محتواییِ تغییرات ایجاد شده با  نیز افزودن گویه

 3های معتبر کشور و بر اساس الگوی الشه نفر از اساتید دانشگاه 95گیری از نظر  بهره

(     
      

   
عالوه  گویه به 33( و نیز با انجام تحلیل عاملی پرسشنامه، در نهایت  

به دست آمد. در جدول  88/0ها تأیید شد. ضریب پایایی پرسشنامه جدید  تغییراتی در برخی گویه

 نتیجه تحلیل عاملی این پرسشنامه و بار ارزشی هر سؤال آمده است: 9

 ای تحلیل عاملی پرسشنامه سواد رسانه - 1جدول 
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 های پژوهش یافته

نتایج محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تعهد مذهبی و تفکر انتقادی به نحو کلی با 

ای رابطه مستقیم و مثبت معناداری دارند. به طوری که ضریب همبستگی تعهد مذهبی  سواد رسانه

آمد.  دست به r=  51/0ای  و ضریب همبستگی تفکر انتقادی با سواد رسانه r=  91/0ای  با سواد رسانه

 داشت. r=  93/0همچنین تعهد مذهبی با تفکر انتقادی همبستگی مثبت و مستقیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Thoman Elizabeth 

2 Lawshe 
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 ضرایب همبستگی متغیرها - 2جدول 

 تفکر انتقادی تعهد مذهبی ای سواد رسانه متغیرها

 93/0 9 91/0 تعهد مذهبی

 9 93/0 51/0 تفکر انتقادی

P<0/02 

ها با یکدیگر ترسیم  همبستگیِ مجموعه زیرمقیاس، نمودار پراکنش و نیز ضرایب 9در جدول 

 است. شده

ای  دهد که رابطه بین تفکر انتقادی با سواد رسانه ، نشان می9ها در جدول  مقایسه پراکنش داده

که تعهد مذهبی گرچه همبستگی  در بخش خاصی از خط رگرسیون متمرکز شده است. در حالی

ها به طور نسبتاً یکسان و یکنواخت در تمام طول خط  دهای دارد ولی دا تری با سواد رسانه پایین

 اند. رگرسیون پراکنده شده

 

 

 

 

 

 

 

 های تعهد مذهبی )چپ( و تفکر انتقادی )راست( پراکنش داده – 3جدول 

 متغیرها
 ای های سواد رسانه زیرمقیاس

 جمع 5 4 9 3 9

تفکر 

 انتقادی

 51/0 41/0 41/0 46/0 48/0 45/0 خالقیت

 91/0 99/0 95/0 94/0 94/0 96/0 کمال

 54/0 43/0 91/0 41/0 48/0 45/0 تعهد

تعهد 

 مذهبی

 91/0 40/0 96/0 36/0 40/0 93/0 درون فردی

 94/0 96/0 90/0 34/0 95/0 08/0 میان فردی

 ها های آن ماتریس ضرایب همبستگی متغیرها و زیرمقیاس – 4جدول 
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ای بیشتر به خاطر  یابیم که رابطه تفکر انتقادی و سواد رسانه درمی 4با نگاهی به جدول 

که زیرمقیاس کمال،  طوری ای است به همبستگی دو زیر مقیاس خالقیت و تعهد با سواد رسانه

های تفکر انتقادی، تعهد  همه روابط بین زیرمقیاس 5همبستگی بسیار ناچیزی با آن دارد. در جدول 

قابل مشاهده بوده و بیانگر وجود رابطه معنادار مستقیم و مثبت بین همه ای  مذهبی و سواد رسانه

 ای است. های تفکر انتقادی، تعهد مذهبی و سواد رسانه زیرمقیاس

 گیری بحث و نتیجه

ای است که در هر لحظه به هر سو که روی بگردانیم با انبوهی از  گونه شرایط کنونی جامعه انسانی به

شویم که هر کدام با مقاصد و اهدافی ویژه برای تحت تأثیر قرار دادن  جه میای موا های رسانه پیام

ها عمالً در جریان  اند. کودکان و نیز بزرگساالن با قرارگرفتن در معرض رسانه مخاطبان تولید شده

ها، باورها، رفتارها و  گیرند. در این فرایند پُرچالش همه چیز اعم از نگرش فرایند یادگیری قرار می

آمیختگی پیچیده و  شود. با توجه به درهم تی چگونگی بروز هیجانات و احساسات آموخته میح

ها پیش برای اندیشمندان جامعه  پُرتراکم اطالعات آلوده و پاک، اهمیت توانمندسازی افراد از سال

بشری در اکثر کشورهای جهان جدّیت یافته است و به همین دلیل سعی دارند برای تربیت 

هایی مؤثر بردارند. آنچه در گام نخست مورد توجه  ها گام ی هوشمند در رویارویی با رسانهمخاطبان

ای است. تقریباً در  ساز و تربیتی کشورها قرار دارد، آموزش و ارتقای سواد رسانه نهادهای تصمیم

اری ای به عنوان ابز های غیر رسمی غالب کشورها به سواد رسانه های آموزشی و نیز آموزش سرفصل

 اثربخش در این راستا توجه شده است.

های  ای مخاطبان تأثیرگذار است. یافته عوامل متعددی در باال رفتن میزان اثربخشی سواد رسانه

این پژوهش نشان داد که تفکر انتقادی و تعهد مذهبی هر دو از جمله عناصر و عوامل اثربخش در 

 ای هستند. میزان سواد رسانه

های استداللی به عنوان روش اندیشه، در  ها و دستورالعمل ها، تکنیک ائه رویهتفکر انتقادی با ار

دهد. گرچه همین  های رسانه سروسامان می های استداللی مخاطب را در برابر پیام واقع صورت

های پُر رمز و راز،  های استداللی بسیار راهگشا هستند ولی در محتواهای پیچیده و پیام صورت

مفهومی مستقلی است که به مثابه یک منظومه شناختی، برای مخاطب دارای ارزش و نیازمند پایگاه 

 اعتبار باشد.

های الهی و آسمانی تکیه دارد؛  تعهد مذهبی که بر منظومه شناختی معتبر و برگرفته از آموزه

 گیرد. همان پایگاه شناختی و ارزشی مستقلی است که زیربنای محتوایی تفکر انتقادی قرار می

بر وجود رابطه بین تفکر انتقادی، تعهد مذهبی و سواد  رسد عالوه  این ترتیب به نظر می به

ای، هر یک از این عناصر ماهیت مستقلی داشته و به شرح زیر از یکدیگر متمایزند: تفکر  رسانه

 9ای، ماهیت ساختاری و سواد رسانه 3، تعهد مذهبی ماهیت ارزشی و مالکی9ای انتقادی ماهیت رویه

ها توانمند، هوشمند و  تنیده و سیستمی مخاطبان را در برابر رسانه دارد. و این سه، در پیوندی درهم

 کند. ها و مخاطرات محافظت می در مقابل چالش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Procedural 

2 Criterion 

3 Structural 
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 ( بررسی رابطه میزان سواد رسانه9911آذریون، پریسا ،)  ای و نگرش دینی دانشجویان دانشکده علوم

 .88-11، ص 31سینا، جامعه فرهنگ رسانه، دوره هفتم، شماره انسانی دانشگاه بوعلی 

 ترجمه حسین سرفراز، چاپ اول، تهران، دانشگاه امام صادق 9981ای،  باکینگهام، دیوید، آموزش رسانه ،

 )ع(

 ( برر.سی مقدماتی میزان اعتبار و قابلیت اعتماد مقیاس جهت گیری، مجله 9980بهرامی، احمد ،)

 .9913 63-10، ص 9تربیتی دانشگاه تهران، سال ششم، شماره روانشناسی و علوم 

 ترجمه ناصر اسدی؛ محمد سلطانی فر، چاپ چهارم، 9911ای،  پاتر، دبلیو جیمز، نظریه سواد رسانه ،

 تهران، سیمای شرق

 ( رابطه سواد رسانه9916حسنان، اکرم ،) های فراشناختی در  ای و تفکر انتقادی با خالقیت و مهارت

 یان )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق، ایران.دانشجو

  ،دانشکده 9911خجسته باقرزاده حسن، جزوه درسی سیاستگذاری وبرنامه ریزی درفرهنگ وارتباطات ،

 علوم ارتباطات اجتماعی و مطالعات رسانه

 روی، مسائل اجتماعی  آنومی و کج (، بررسی رابطه دینداری با احساس9983زاده، سید حسین ) سراج

 .19-905، ص 69ایران، دوره شانزدهم، شماره 

 ( بررسی تأثیر مشارکت در حلقه9914صابری، الهام .)  های کندو کاو فلسفی بر مهارت تفکر انتقادی در

 ای )پایان نامه کارشناسی ارشد(.، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی، ایران. سواد رسانه

 دانشکده علوم ارتباطات 9911های ارتباطات وتوسعه فرهنگی،  ی، وحید، جزوه درسی نظریهعقیل ،

 اجتماعی و مطالعات رسانه.

  ،چاپ چهارم، تهران، اختران9911قاضی مرادی، حسن، درآمدی بر تفکر انتقادی ، 

 محدثه شناس؛  ، ترجمه مریم حق9911ای در کشورهای در حال توسعه،  کِرت، حنیفی، سواد رسانه

 عقبایی، چاپ اول، تهران، پشتیبان.

 های ارتباط جمعی و میزان  (، بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه9914اهلل ) خواه، هدایت نیک

داری بین دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )پایان نامه کارشناسی ارشد(، دانشگاه هرمزگان،  دین

 بندرعباس.
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