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 مقدمه 
 جوامع، ،صنعتی شدن ارتباطات و اطالعات فناوری گسترش عصر حاضر های  ویژگی ترین مهم

گسترش ارتباطات به ویژه ارتباطات الکترونیک، است. اطالعات انفجار و نیازها کثرت و تنوع

ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر نو را عـصر ارتباطات  جامعه

کنند  نقشی بس مهم ایفا می ها و وسایل ارتباط جمعی ای رسانه اند. در چنین جامعه خوانده

کنند  می ی خاص اجتماعی ، به افراد تلقیناز طریق ارائه هنجارهاها  رسانه(.  1386،خراسانی)

به شکل گیری نوعی ها  ،رفتار مناسب اجتماعی است .رسانه توسط آنهاکه رفتار ارائه شده 

یا « عصر مدرنهای  همگان»های جدید کمک کرده اند که شاید بتوان آنها را «همگان»

فرهنگ  جیو ترو یریکل گش . با(40: 1382،الندبایو نام نهاد)هوور« الکترونیکیهای  همگان»

کمبود ومناسب مصرف  یفقدان الگوو از طرفی  یخارج یغات گسترده کاالهایتبل ی وواردات

 دایسوق پها  ارائه شده در رسانههای  الگو یقشر جوان به سومردم و به ویژه ،  الزمهای  آموزش

 و گرفته قرار دگرگونی و تغییرهای  تجربه درمعرض کشورها، سایر با همزمان نیز ایران کنند. می

 و تغییرات دستخوش جهانی، فرایندهای تأثیر سرزمین، تحت این مردمان زندگی ابعاد

 سراسر که در اطالعاتی شبکه این در بقا برای ممکن راه بهترین .است شده عمیقیهای  دگرگونی

 کریتف از مندی بهره انفعال، اجتناب از استقالل، حفظ است، دوانده ریشه فرهنگی محیط

 طریق از تنها که است فراگیر امواج این با در برخوردها  توانایی وها  مهارت افزایش و منتقدانه

 آگاهانه ارتباطی برقراری برای الزمهای  مهارتای  رسانه سواد . است میسرای  رسانه سواد تکامل

 مکتوب،های  رسانه به تحلیلی و دقیق نگاهی حال عین در و آموزد میرا  رسانه با متفکرانه و

ها  پیام تحلیل زمینه در الزم آگاهی چه مخاطب حال، هر آورد.در می فراهم را شنیداری و دیداری

 بتواند که اما زمانی دارد، ادامه هارسانه تاثیر فرآیند نکند، کسب را آگاهی این چه کند و کسب را

 از ناشی مثبت تاثیرات به دتوان می داشته باشد، آنها تعابیر وها  رسانه به نسبت بیشتری کنترل

عوامل متعددی بر رشد  .(1387)صالحی امیری ، بکاهد آنها تاثیرات منفی از و بخشیده قوت آنها

تاثیر گذار است. دین غنی ترین منبعی است که موجودیت انسان در آن پرورش ای  سواد رسانه

کند و لسفه حیات مسلح میدهد.دین انسان را به ف می یافته و تمام ابعادش را تحت تاثیر قرار

کند و نیازهای  می نمای کشتی را ایفا کرده به عقل وی روشنگری الزم را اعطا نقش قطب

بخشد)سبک رو و رضایی و مقیمیان و  می اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق

م در هر زمان و است که در بین تمام مرد فطریاعتقاد به دین امری  (.1389حیدری و ایرجی ،

 با توجه به این که دین  ، راه و روش زندگی را نشان ( . 7: 1961)موسی،  مکان مشترک است

تواند  می افکند می دهد و  جهان بینی فرد را شکل بخشیده و بر تمام اجزای زندگی او پرتو می

سوالی که د. مورد توجه قرار گیرها  به عنوان یک عامل تاثیرگذار در مواجهه صحیح با رسانه
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 نگرش دینیوای  میزان سواد رسانه میان ای  هست که آیا رابطا شود اینیاکنون مطرح م

 وجود دارد ؟دانشجویان 

 مبانی نظری
های متنازل ، از سنخ پیام بوده و همواره به  ای از معارف قدسی و آموزه دین به عنوان مجموعه

های  های ارتباطی به صورت در چرخه صورت کتبی، زبانی، و رفتاری در اشکال گوناگون و

مرکب ای  دین، مجموعهعمودی و افقی توزیع و مبادله شده است. عالمه طباطبایی معتقد است 

و معاد و قوانین اجتماعی از عبادات و معامالت است که از طریق وحی و  ااز معارف درباره مبد

سلوک در زندگی دنیاست که ، نحوه دین (. 8و7:15، ج1374)طباطبایی،نبوت گرفته شده است

که با کمال اخروی و حیات جاودانه حقیقی نزد خداوند، ای  صالح دنیا را در بر دارد. بگونه

رو، باید به قوانین زندگانی دنیوی و وضعیت معیشت به مقدار  هماهنگ و همسو باشد. از این

نی، بر اساس تجربه نگرش ، حالتی از آمادگی روا (.130: 2، ج1374طباطبایی،نیاز بپردازد )

 گذارد. نگرشاست ، که تأثیر مستقیم در رفتار فرد در برابر یک شیء یا موقعیت معین می

تواند خصوصی یا عمومی وفردی یا اجتماعی باشد . نگرش سرشار از عواطف و چارچوبی   می

نسبتا گیرد و  می برای ادراک است. بنابراین تأثیری مستقیم در رفتار دارد ، به تدریج شکل

  نـگرش دینـی عبـارت اسـت از اعتقادات منسجم و (.173-176: 1374پایدار است)بادن،

خداونـد را محـور امـور دانسـته و ارزش ها، اخالقیات و آداب و رسوم و   که  توحیدی  یکپارچۀ

 به .( 84 :1385فرد،  کند )خدایاری می و طبیعت خویشتن تنظیم  رفتارهای انسان را با یکدیگر

گیرد.اگرچه در  می این ترتیب  نگرش دینی فرد، سه بعد شناخت، عاطفه و عملکرد را در بر

 به برخی تعاریف صورت گرفته از نگرش دینی، تنها یک بعد را مبنای کار قرار داده اند، اما توجه

(.  به این 1375بگیرد)مصباح یزدی، صورت دین باید با توجه به همه ابعاد اساسی دینی نگرش

داشتن آگاهی و دانش نسبت به اصول  یعنیشناخت دینی تیب نگرش دینی شامل بعد اول، تر

پذیرش و  وعالقه و گرایش عاطفی نسبت به پروردگار  یعنیدینی  بعد دوم،عاطفهو فروع دین، 

التزام به وظایف دینی بعد سوم ،عملکرد دینی یعنی تصدیق قلبی اصول و فروع دین و

 .(1389)رفیعی و دیگران،  شود می ه اخالق و احکام دینی رفتارکردن و پایبندی بو

تفکر و اندیشـه در بـاب تأثیرگـذاری تقیّـدات دینـی  به امروز بیش از هر زمان دیگـر نـیاز
. بسـیاری از اندیشـمندان و صاحب نظران بر این  گردد می احساسبـر تمـامی امـور انسـانی 

 :1389ری بر تمامی ابـعاد زنـدگی بشر دارد )پورشهریاری، تأثیر انکارناپذی  مذهب  باورند که
داشتن مـعنا و هـدف در زندگی، احسـاس تعلق به منبعی واال، امیدواری به یاری خداوند  .(56

اجتمـاعی و معنـوی ، همگـی از جملـه های  مندی از حمایت  ، بهره زنـدگیت در مشـکال
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)یانگ و دهنـد می ه شدت تحت تــاثیر قــرارامـوری هستند که زندگی افراد مذهبی را ب
های  کارکرد ، بخصوص دینداری و دین به نیز شناختی روان دیدگاه (. از1008: 1،2007مائو

 از ماندن (. دور1376 است)جیمز، گرفته صورتای  ویژه درمانی توجه روان و روانی بهداشت

 و بی پوچی احساس روانی، و درونیی ها کشمکش به فرد برای ابتالء را راه مذهبی اصیل باورهای

کند)توان و  می هموار روانی، فشارهای نامالیمات و ها، محرومیت برابر در ناامیدی و یاس و هدفی
های منحصر به فرد دنیای امروز، وجود  یکی از ویژگی(. 1389و محمدبیگی ، جهانی وسراجی

ویژه ارتباطات الکترونیک، گسترش ارتباطات به  .ی انسانی است ارتباطات وسیع وگسترده
ی جدید را چنان از جوامع پیشین متمایز ساخته کـه عـصر نو را عـصر ارتباطات  جامعه

نقشی مهم ایفا  و وسایل ارتباط جمعی 2انواع رسانهای  اند. در چنین جامعه خوانده
بط دو (. رسانه در لغت به معنای واسطه، وسیله یا ماده ی وسط یا را1386،خراسانی)کنند می

های  درواقع وسایل و پلها  نقل و انتقال آمده است.رسانه چیز، حد فاصل و سرانجام وسیله
 و شگرفای  پدیده ارتباطی، (. وسایل 25: 1387وگیرندۀ پیامند)فردانش، ارتباط بین مرکز پیام

 بر فرهنگی تأثیر بیشترین پدیده دارای این شوند. می محسوب انسان صنعتی و فنی ارتقای مظهر

 تر کننده تعیین سهمیها  رسانه 21 قرن به بشری جامعه ورود آستانه در .استها  انسان زندگی

 اهمیت .(1384 گرفتند)آذری، برعهده پیشینهای  دوره با مقایسه در بشر فرهنگی حیات در

 طوسایل ارتبا پیام تأثیر گردد. می ناشی  عمومی افکار بر آنها ژرف تأثیر از ارتباط جمعی وسایل
 چیزی بخواهد که آن بی انسان اوقات بیشتر در بلکه نیست، آگاهانه و ارادی همیشه جمعی

 درها  رسانه کاربرد اهمیت دیگر، سویی .از گردد می متاثر پیامها محتوای از پذیرد، و اثری بیاموزد

 افکار جنگ که کنونی، عصر در.است چشمگیر بسیار نیز کشورها خارجی و داخلیهای  سیاست

 ارتباطات فن آوری پیشرفته از گیریبهره با کوشندمی  دولتها است، گرفته را ابزار جنگ یجا

 خود موردنظر و الگوهای سازند دگرگون راها  ملت عالیق و طرزتفکر و مصرفی و ارزشی ،الگوهای

نوین دسترسی سریع به اطالعات ارزشمند و دانش های  بنشانند.به کمک رسانه جایشان بر را
رشد شناختی و  آنپیامدارتباط با محققین در اقصی نقاط جهان ممکن گردیده ، که  روز و

پر کردن اوقات فراغت و ایجاد سرگرمی، کارآفرینی و  .باشد می ها افزایش اطالعات و دانش انسان
ارتباطی است. اما فن آوریهای نوین در کنار های  نیز از دیگر فواید رسانه آموزش مهارتهای زندگی

مثبت  و ارزنده غیرقابل انکار وتاثیر شگرف بر پیشرفت بشریت ،پیامدهای منفی نیز به  آثار

 زیانهای  جنبه ازها  آن سازنده تشخیص جنبه ها، رسانه کارکرد پیچیدگی لحاظ به همراه دارند.

کارشناسانه های  نیازمند بررسی وسایل این پیامدهای و آثار شناخت و نیست، آسان چندان بار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1وند"نوین، مفهوم شهروند جای خود را به مفهوم تازه های  (. در رسانه1390آذری،است )
" 

ارتباطی نوین از بین رفته های  داده ،که به این معنی است که جغرافیا ،در قلمرو رسانه
ارتباطی جدید،یک جغرافیای های  (. جغرافیای مخاطب در رسانه232: 2،2008است)مالینا

(. از نظریات مطرح در حوزه رسانه نظریه 78: 3،2009یستیگوجهانی وبرون مرزی است)ه
به دلیل نقش آنها در ایجاد توده ها  کاشت است.گربنر معتقد است  اهمیت تاریخی رسانه

مشترک در انتخاب مسائل و موضوعات و های  نیست،بلکه این اهمیت بیشتر در ایجاد شیوه
مشترک محصول استفاده از فناوری های  وهچگونگی نگریستن به رخدادها و وقایع است. این شی

شود. گربنر محصول  می و نظام ارائه پیام است که منجر به دید و درک مخاطب از جهان اطراف

با تفاوت قائل شدن بین مخاطب  وی نامد.چنین فرایندی را کاشت الگوهای مسلط ذهنی می
ها  . از نظر وی رسانهکند می بر مخاطب پرمصرف را اثبات رسانه عادی و پرمصرف، تأثیر زیاد 

کم و بیش یکسان از واقعیات دارند و مخاطبین آنها نیز بر اساس های  تمایل به ارائه دیدگاه
شوند و به دلیل نظم و هماهنگی که در ارائه در طول زمان  می چنین مکانیزمی فرهنگ پذیر

ل دهنده جامعه دارند از قدرت تاثیرگذاری فراوانی برخوردارند که باید آنها را شک

نیل  ،ازرسانه و دینعموال در مطالعات مرتبط با حوزه (. م105: 1380دانست)مهرداد،

 کالم یک در و تکنولوژی از ابزاری هر و تکنیکی وی معتقد است هر وسیلۀ برند.  ،نام می4نمپست

بی  را انسان و انگاشت و بی طرف خنثی را آن نمی توان و است ایدئولوژی دارای تکنیک، خود

 مذهبی، انسان ساز باورهای فرهنگی،تخریب اصول کرد. زوال تلقی آن بر حاکم شرط و قید

 قدرت تسلط وانهدام ملی فرهنگ اختر افول دیگر عبارت به و ملی مظاهر و نمادها ارزشی تخلیۀ

 به جامعه شرط و بی قید تسلیم معلول همه، و همه خویش، جامعۀ و خویش سرنوشت بر انسان

معنای نظام  واژه تکنوپولی که به. (12: 1384است)طباطبایی، تکنوپولی نظام رسانه و
ترکیب شده  "مونوپولی"و  "تکنولوژی"باشد از دو کلمه  انحصارگری تکنولوژی می

با ظهور تکنوپولی یکی از دو جهان فکری  از دیدگاه پستمن (.40: 1388)بیات،است
به است که امپراتوری تکنولوژی  این که حذف گردد باید"سنت و فرهنگ"و  "تکنولوژی"

آنچه که در این زمان اهمیت دارد،نحوه  (.140: 1386پردازد )حسینی، می حذف رقیب خود
توانند به عنوان ابزاری  می در عین حال کهها  برخورد واستفاده مخاطب از رسانه هاست.رسانه

در صورت استفاده نا  بد،بسیار مفید به انسان معاصر کمک کنند تا به زندگی بهتری دست یا
5سواد رسانه ای"آگاهانه اثرات مخربی برجای خواهند گذاشت.در این جاست که

به عنوان یکی "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 zense 
2 Malina 
3 Histigue 
4 Neil Postman 
5 Media Literacy 



  1397  تابستان/ بیست  و هفتم شماره/ هفتم سال/  ی جامعه، فرهنگ و رسانهترویج -علمی  فصلنامه 92
 

 

در یک تعریف بسیار کلی  "ای سواد رسانه"یابد. می مهم عصر اطالعات ظهورهای  از پدیده
ها و انواع  توان انواع رسانه براساس آن می  عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که

ای  ساده، سواد رسانه  به زبان ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. تولیدات آن
 هستند. مضر یاهوشمندانه مراقب است که چه موادی مناسب   مثل یک رژیم غذایی است که

ج شده و ها بیاموزد که از حالت انفعالی و مصرفی خار تواند به مخاطبان رسانه ای می سواد رسانه
ای وارد شوند که در نهایت به نفع خود آنان باشد. به دیگر سخن،  به معادله متقابل و فعاالنه

ای هوشمندانه و مفید  ها به گونه ی رسانه از سفره مخاطب کند تا ای کمک می سواد رسانه
 ای از نظر پاتر عبارت است شناخت اطالعاتی وسواد رسانه .(1385د)شکرخواه،مند شو بهره

و تاثیرات آن و در برگیرنده آن دسته از فرایندهای شناختی است ها  ها، تکنیکانتقاد از رسانه
گیرند. این فرایندهای شناختی ،فهم و نقد  می انتقادی مورد استفاده قرارهای  که  در اندیشه

، زندگی مصرفی ، ایدئولوژی پنهان ، آثار و پیامدهای اخالقی، اجتماعی و فرهنگی های  سبک
 را شاملها  فرهنگی، قومی ، جنسیتی و نژادی در محتوای رسانههای  اقتصادی و بازنمایی اقلیت

باالتر اینست که فرد کنترل ای  (. به عقیده پاتر از مزایای سواد رسانه92: 1،2004شوند )پاتر می
خود را جدا شده، اهداف ای  کند، از عادات شرطی شده رسانهبه خود معطوف میها  را از رسانه

کند به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده میها  دهد و از رسانه می تشخیص
2ثومن الیزابت نظر اساس (. بر25: 2004)پاتر،

 همانند فیلتری داوری کننده عملای  رسانه سواد 
شکل  ،د کن می عبورای  فیلتر سواد رسانههای  چنان که جهان متراکم از پیام ، از الیه .کند می

شود.  می شامل را مرحله پیوستاری سهای  از این دیدگاه سواد رسانهمواجهه با پیام معنادار شود .
 )ای  رسانه مصرف رژیم (ها  رسانه از استفاده نحوه در شخصی ریزی برنامه اهمیت ، اول مرحله

 کاهش ار مصرف  میزان و پردازد می ها از رسانه استفاده به مشخصی صورت به است.مخاطب
 ویژههای  مهارت یادگیری شامل پیام است کههای  توجه به ویژگی ، دوم مرحله . دهد می

 ساخته چگونه قالب این این سوال است که پرسیدن و تحلیل هدف با یادگیری انتقادی، تماشای

 به نقد پیام مخاطب ، سوم مرحله .باشند شده حذف است ممکن چیزهایی چه و است، شده
های  و موضوعها  پرسش به و کند می توجهای  رسانه تر محسوس ناهای  جنبه به پردازد و می

 شود می دنبال پیام فرستادن با هدفی چه ؟ سازد می راای  رسانههای  پیام کسی چه مانند عمیقی

 3پردازد)کواچ و روزنستایل می موضوعات دیگر  و ؟ کندمی زیان یا سود پیام ارسال از کسی ؟ چه

تا نقد متن( و رسیدن به ای  )از انتخاب ساده رسانهای  با برخورداری از سواد رسانه. (35: 2002،
شود که در  می متن( این امکان برای مخاطب فراهمهای  سطح عمیق آن )فهم و تفسیر زمینه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Potter 
2 Elizabeth Thoman 
3 Kovach & Rosenstile 
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نظام  دهداجازه ن و هویت خود را حفظ کند  ،رسانه ایهای  آور القای پیام سرسام م برابر هجو
نظامی تفسیری و ترجیحی ، ای  آنان را کنترل کند . سواد رسانهای  رسانههای  ه پیامسلطه جویان

دهد و  می شکلای  رسانههای  ذهنی و اخالقی است که مواجهه فرد را با پیامهای  متاثر از داوری
 دمسئولیت بیشتری احساس کنها  شود مخاطبان ، در استفاده و انتخاب پیام می موجب

 (.6:  2003، 1میم)لوینگستون و تو

 پیشینه پژوهش
 مورد توجه قرار گرفته است.تاجبخش و موسویها  موضوع رسانه و دین در برخی از پژوهش

 مقطع دینی دانش آموزان نگرش و آگاهی بر مؤثر عوامل بررسی "( در پژوهشی با عنوان1393)

اط جمعی و نشان دادند بین استفاده ناصحیح از وسایل ارتب " سوسنگرد شهر یمتوسطه

مطالعه نقش "( در پژوهشی با عنوان 1392دینداری رابطه معکوس وجود دارد. زنده بودی )

رسد که  می به این نتیجه  "از تبلیغات ها  دانشجویان در میزان تاثیرپذیری آنای  سواد رسانه

ای  رسانه با میزان تائیر پذیری از تبلیغات رابطه معکوس دارد و هرچه میزان سوادای  سواد رسانه

(، در پژوهشی با عنوان 1388شود. ربانی وحسنی) می باالتر باشد تاثیر پذیری از تبلیغات کمتر

نشان دادند،  "جمعی وهویت ملی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهانهای  رسانه"

خارجی استفاده کرده اند،گرایش به هویت ملی های  افرادی که به میزان بیشتری از رسانه

 جوانان دینداری سنجش "(در پژوهشی با عنوان1379دهند.نیکخواه) می هبی کمتری نشانومذ

 شامل جمعی ارتباط وسایل به این نتیجه دست یافت که "شهرشیراز آن در بر مؤثر عوامل و

( در پژوهشی  با 2006اند.آختنبرگ) داشته دینداری بر معناداری تأثیر اینترنت و ماهواره

گروهی، های  نشان داد محصوالت رسانه "وهی وتأثیر بر ذهن جوانانگرهای  رسانه"عنوان

آورند و ترویج  کنند که بر جوانان و ادراک آنها از خودشان تأثیر زیادی افکاری را به وجود می

کنند .  می شود الگوبرداری می مطلوب نشان دادهها  دارند وجوانان ازآنچه در رسانه

به این نتیجه  "ها رسانه دوره درها  ارزش گیریشکل"وان( در پژوهشی با عن1992اوبرایان)

لحظات آموزشی به رسمیت شناخته شده ونوعی ای  دست یافت که به وسیله سواد رسانه

 گیرد که فرصت بی نظیری برای تعالیم مذهبی ایجاد می صورتای  گذاری رسانهسرمایه

ه رابط ین پژوهش در صدد بررسینماید. با توجه به مبانی نظری و تجربی مورد بررسی ، ا می

 هایفرضیه  برای نیل به این هدف ای  و نگرش دینی  دانشجویان است.میزان سواد رسانه  بین

 گیرد: می مورد بررسی قرار زیر

 ونگرش دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه فرضیه اصلی:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Livingstone & Thumim 
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 ویژه:های  فرضیه

 و شناخت دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه 

 و عاطفه دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه 

 و عملکرد دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه 

 روش پژوهش

نی نفری دانشجویان دانشکده علوم انسا 2524روش پژوهش، پیمایشی بوده و ازجامعه آماری 

مشغول به تحصیل بودند ، با استفاده  1396-97دانشگاه بوعلی سینا که در سال تحصیلی 

ای نسبی و جدول برآورد حجم نمونه کرجسی و مورگان ازروش نمونه گیری  تصادفی طبقه

نفر انتخاب شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته میزان سواد  335ای به حجم نمونه

سوال بسته  18در قالبای  دینی بودند. پرسش نامه سنجش میزان سواد رسانه ونگرشای  رسانه

، میزان ای  لیکرت سه مولفه میزان پایبندی به رژیم رسانهای  پاسخ به حالت مقیاس پنج درجه

پرسش نامه سنجش نگرش دینی در  سنجید . می پیام و میزان نقد پیام  راهای  توجه به  ویژگی

لیکرت سه مولفه  شناخت دینی، ای  سخ به حالت مقیاس پنج درجهسوال بسته پا 15قالب

بر اساس روایی محتوایی مورد ها  سنجید.  روایی پرسشنامه می عاطفه دینی و عملکرد دینی را

سنجش قرار گرفت و از منظر صاحب نظران مورد تأیید واقع شد و پایایی با استفاده از آلفای 

ها از ر تجزیه وتحلیل دادهمحاسبه گردید. به منظو   0/ 89و  0/ 79کرونباخ به ترتیب 

ها  های آمار استنباطی)همبستگی پیرسون و رگرسیون مرکب( استفاده شده است و داده آزمون

 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.   spss16با استفاده از نرم افزار 

 پژوهشهای  یافته

 دانشجویان رابطه وجود دارد.ونگرش دینی ای  بین میزان سواد رسانهفرضیه اصلی:
 با توجه به نگرش دینی با استفاده از رگرسیون مرکبای  :پیش بینی میزان سواد رسانه1جدول

 متغیرها ضرایب استاندارد نشده خطای استاندارد t سطح معنی داری

00 /0 

00 /0 

00 /0 

00 /0 

18 /37 

12 /6 

7 /4 

8 /4 
 

73 /0 

342 /0 

321 /0 

135 /0 

76 /14 

44 /0 

38 /0 

39 /0 
 

 مقدار ثابت

 شناخت دینی   عاطفه دینی
 عملکرد دینی
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را از روی میزان نگرش ای  با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون مرکب، میزان سواد رسانه

توان پیش بینی کرد واز  می دینی شامل سه مولفه شناخت دینی، عاطفه دینی وعملکرد دینی

ت رابطه موجود مثبت است .یعنی هرچه میزان نگرش آن جایی که هر سه ضریب مثبت اس

با استفاده از معادله زیر این پیش . نیز باالتر خواهد بودای  دینی باالتر باشد میزان سواد رسانه

 بینی امکان پذیر است.  

14/76 +0/44 C+0/38A+0/39P =M   معادله رگرسیون 

 M،  سواد رسانه ای= C=،      شناخت دینی A،    عاطفه دینی =Pعملکرد دینی =

 ویژههای  فرضیه

 و شناخت دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه 

 و شناخت دینیای  :ضریب همبستگی بین  میزان سواد رسانه2جدول

 سطح معنی داری همبستگی تعداد آزمودنیها متغیر ها

 میزان سواد رسانه ای

 شناخت دینی
335 389/0 00/0 

و شناخت دینی ای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانه

(. یعنی هرچه ˂p 05/0وجود دارد چون )05/0در سطح  = 389/0rرابطه مستقیم  ومعنی دار  

 بیشترمی شود. ای  شناخت دینی باالتر باشد ، میزان سواد رسانه

 نشجویان رابطه وجود دارد.و عاطفه دینی داای  بین میزان سواد رسانه 

 و عاطفه دینیای  :ضریب همبستگی بین میزان سواد رسانه3جدول

 سطح معنی داری همبستگی تعداد آزمودنیها متغیرها

 میزان سواد رسانه ای

 عاطفه دینی

 

335 

 

251/0 

 

00/0 

و عاطفه دینی ای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانه

یعنی   .(˂05/0p)   چون  وجود دارد 05/0در سطح  = 251/0r بطه مستقیم ومعنی داررا

 شود. می بیشتر ای  هرچه عاطفه دینی  باالتر باشد میزان سواد رسانه

 و عملکرد دینی دانشجویان رابطه وجود دارد.ای  بین میزان سواد رسانه 
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 دینی و عملکردای  :ضریب همبستگی بین میزان سواد رسانه4جدول

 سطح معنی داری همبستگی تعداد آزمودنیها متغیر ها

 میزان  سواد رسانه ای

 عملکرد دینی

 

335 

 

269/0 

 

00/0 

و عملکرد دینی ای  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان سواد رسانه

یعنی هرچه   (˂p 05/0وجود دارد چون  )05/0در سطح  =r 269/0معنی دار  رابطه مستقیم و

 شود. می بیشترای  عملکرد دینی  باالتر باشد، میزان سواد رسانه

 بحث ونتیجه گیری
 ارتباطی متحولهای  رود و فناوری می ای امروز  که پیوسته رو به پیچیدگی در فضای رسانه

ام ای ، توانایی قدرت تجزیه تحلیل ، تشخیص و انتخاب پیشوند با برخورداری از  سواد رسانه می

یابد و افراد با سازی در برابر نفوذهای ناشی از قدرت رسانه افزایش میو همچنین مقاومای  رسانه

آسیب پذیری کمتری داشته و پیامهایی را که به منظور ها  در برابر قدرت رسانهای  سواد رسانه

تیب با کنند . بدین ترتاثیرگذاری بر آنها طراحی و ارسال شده در سطوح مختلف شناسایی می

و امکان بهره وری از فواید ارزنده ها  رسانه کار نحوه درک ، قدرتای  مجهز شدن به سواد رسانه

عوامل گردد .ها  جلوگیری میناشی از اثرات  نامطلوب رسانههای  از آسیب شود وآنها فراهم می

ژوهش نشان های این پ. یافته مخاطبان تأثیرگذار استای  سواد رسانه میزان متعددی در رشد

 است . ای  از جمله عناصر اثربخش در رشد میزان سواد رسانه نگرش دینی  داد که

رو، همواره انسان به دین  فلسفه دین، هدایت انسان به سوی کمال حقیقی اوست. از این 

تواند بشر را در  علّامه طباطبائی، تنها دین است که می نیاز داشته است و خواهد داشت. از نظر

ئون مادی و معنوی به اصالح دعوت کند؛ هم در اعتقادات و هم در اخالق و هم در رفتار تمام ش

 (.56: 1354)طباطبایی،

استفاده مطلوب ، سودمند  ،دردر زندگی و عمل به آنها  آموزهای دینی  شناخت و عالقه به

 بینند، می در برابر آنچه دینی افرادهای  موثر است. طبق آموزهای  ی رسانهو سالم از فضا

خاصی را ای  ، رژیم رسانه فرد آگاه و معتقد  به این اصولگویند مسئول هستند. می شنوند و می

بندد و  می غیراخالقی توجه نمی کند و چشم خود را از حرامهای  کند.  به برنامه می رعایت

 .هیچگاه اخبار و محتوای نامطلوب و ناسالم را تولید و بازنشر نخواهند کرد
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 و جریانها و گاهی مهار کردن آنهاستها  آراسته به دین، مقاومت در برابر موج منطق فرد 

های  نمی گردد. آموزهها  (.به این ترتیب چنین فردی  تسلیم القائات رسانه78: 1388 )باقری،

 بصیرت رهنمونعقل، اندیشه، درک و  دینی بر تفکر وخردورزی تاکید ورزیده و انسانها را به

نیز با خردورزی و دید ها  ه آراسته به این صفات است در استفاده از رسانهسازد. فردی ک می

پردازد.به این ترتیب  می انتقادی  عمل خواهد کرد و با حضوری غیر انفعالی، به ارزیابی اطالعات

باشد و به ای  رسانههای  تواند عامل تاثیر گذاری برای محافظت در برابر زیان می نگرش دینی

 کمک کند.ای  هرشد سواد رسان

 منابع
  (. 1384آذری، غالم رضا .)آموزش   ، تهران: اداره کلجمعی -اصول و مبانی ارتباطات انسانی

 دانشگاه صدا و سیما

  ( .1390آذری، غالم رضا . )سیما ، تهران: اداره کل آموزش دانشگاه صدا و مخاطب شناسی رادیو 

 ( 1374بادن، پیر ،)تهران: آفرین ایروانی، ، ترجمه محمودروانشناسی شخصیت. 

  .انتشارات مدرسه تهران(.2جلد نگاهی دوباره به تربیت اسالمی )(1388)باقری ، خسرو :. 

 اندیشی رسانه مجموعه مقاالت دومین هم، «شناسی تلویزیون هستی( »1388ا...) ، حجت بیات 
 .40- 55، قم،صص تلویزیون و سکوالریسم

 (1389پور شهریاری، فریدون)ترجمه هاجر ضیا سیکارودی، تهران:پوشاک در ایران باستان ، 

 امیرکبیر

 دینی  نگرش و آگاهی بر مؤثر عوامل بررسی هدف( »1393عباس) موسوی، و  ،غالمرضا تاجبخش

 ،3 شماره هشتم، دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه،«شهرسوسنگرد یمتوسطه مقطع دانش آموزان

 .119-144صص

 دینی نگرش رابطه( »1389) ابوالفضل و محمدبیگی، محمود جهانی، فرزانه وسراجی، توان، بهمن و 

 پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله، «اراک پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان روانی سالمت و

 .27-34 صص،2 نامه ویژه 4 شماره ، 13 سال ،اراک 

 ، قم،اسرا  در آینه معرفت شریعت( 1387) عبداهللجوادی آملی، 

 ،دارالفکر. : قم قائنی، مهدی ترجمه. دین و روان (،1376) ویلیام جیمز 

 (.1386حسینی، حسن«. )مجموعه  ، «ای مطالعات نظری دین و رسانه، رسانه دینی یا دین رسانه
 دهعبدالهیان(، تهران: طرح آین )به کوشش محمدرضا جوادی یگانه و حمید  مقاالت دین و رسانه

 (1385خدایاری فرد ، محمد ،) آماده سازی و هنجاریابی مقیاس سنجش دینداری در دانشجویان
 ، طرح ملی،دانشگاه تهرانکشور
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 (.1386خراسانی،احمد  .)ماهواره در  سنجش نگرش جوانان بیننده ماهواره شهر تهران در باره نقش
نظری گروه ارتباطات :  های نامه : دانشکده صدا و سیما ، پایانمدگرایی و تغییر رفتار اجتماعی

 دانشکده صدا و سیما

 ( 1388ربانی،علی وحسنی،محمدرضا«. )جمعی وهویت ملی مطالعه موردی      های  رسانه

- 93صص ،2ارتباطی ،سال شانزدهم، شمارههای  ، فصل نامه پژوهش«دانشجویان  دانشگاه اصفهان

65. 

 ( 1392زنده بودی، خیری «)از ها   دانشجویان در میزان تاثیرپذیری آنای  نهمطالعه نقش سواد رسا

 .177-188صص،20، سال هشتم شماره فصلنامه مطالعات رسانه ای، «تبلیغات تجاری

 (1390ساوه،حمید) «وسایل ارتباط  در بین مخاطبانای  بررسی عوامل مؤثر بر رشد سواد رسانه

نامه  ناسی و علوم اجتماعی پایاندانشکده روانش «دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی جمعی

  .کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 (1389) سبک رو ، مهدی و رضایی، ولی و مقیمیان سیده مائده و حیدری، ابوذر و ایرجی ، ناصر 

دو فصلنامه علمی ، «بررسی رابطه نگرش دینی با ابعاد شخصیتی دانشجویان دانشگاه تهران»
 .189-203صص،11شماره  5، س میپژوهشی تربیت اسال

 (1384سپاسگر، ملیحه« )فصل نامه پژوهش و سنجش ، «ای  رویکردهای نظری به سواد رسانه ،

 .118-137صص ، 44سال دوازدهم ، شماره 

 سال هفدهم،، فصلنامه رسانه  ،«؛ یک مقاله عقیده ایای  سواد رسانه (»1385،یونس)شکرخواه  

 .27-35صص ، 4شماره 

 تهران : مجمع تشخیص مصلحت نظام ،  پژوهشکده سواد رسانه ای( 1387یری،رضا)صالحی ام ،

 تحقیقات استراتژیک

 ،گردآورنده: سید هادی خسرو شاهی، قم:  اسالمیهای  بررسی( 1388محمد حسین) طباطبایی،

  موسسه بوستان کتاب 

 (1374طباطبایی،محمد حسین  )دفتر م:ق همدانی، موسوی سیدمحمدباقر ترجمۀ ،المیزان 

 علمیه حوزۀ مدرسین جامعۀ اسالمی انتشارات

 (1354طباطبایی،محمد حسین  )قم: انتشارات تشیع ،معنویت تشیع 

 (مقدمه مترجم در: 1384طباطبایی، صادق .)خوشی، پستمن، نیل؛ زندگی در عیش مردن در 

 تهران:اطالعات

 (  1387فردانش، هاشم ) .تتهران: سم ،مبانی نظری تکنولوژی آموزشی  

 تهران: ،کارکردهای دین به نقش و راجع تهران مردم نگرش سنجش (1377) عبداله ، گیویان 

  عمومی شورای فرهنگ

 اسالمی. تبلیغات قم: سازمان ،عقاید آموزش .(1375محمدتقی) یزدی، مصباح 

 ،فارا ، تهران:انتشاراتجمعی ارتباط مفاهیم و نظریات برای  مقدمه .(1380) .هرمز مهرداد . 

 مطبعه مخیمرالحیاۀ و االسالم( 1961)محمد یوسف ،سى مو ، 
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 دهاقان آزاد اسالمی دانشگاه انسانی، علوم یدانشکده شناسی، جامعه ارشد کارشناسی ینامه پایان
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