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Abstract: The purpose of this study was to determine
the relationship between literacy rate and Critical
thinking of undergraduate students at Bu-Ali Sina
University. This research is applied in terms of
purpose and descriptive-correlation in terms of nature.
The statistical population of the study were all students
of Hamedan University of Bu Ali Sina who were
studying in the academic year of 98-97. Based on the
Karjesi and Morgan tables, 500 people were selected
using a comparative stratified sampling method. Data
collection was done by means of two questionnaires
(Researcher-made Literacy Questionnaire and Rickets
Critical Thinking Survey Questionnaire 2005). The
content validity of the questionnaire was confirmed.
The reliability of the questionnaires was also obtained
by calculating the Cronbach's alpha coefficient as 0.74
and 0.85. To analyze the data, descriptive and
inferential statistics- such as mean, percent,
Kolmogrov-Smirnov test, single-group T test, Pearson
correlation test and stepwise regression test- were used
in the spss software environment. Based on the
findings of the present study, the rate of literacy and
critical thinking of undergraduate students at Bu-Ali
Sina University is higher than the average (3). Also,
the results of Pearson correlation tests and stepwise
regression show that there is a direct correlation
between literacy and students' critical thinking; in
other words, the higher the level of Media Literacy, the
more cognitive thinking will increase and if the level
of literacy skills is lower, the student's critical thinking
will be at a low level too, and it is obvious that all
components of the Media Literacy can predict the
student's critical thinking.
Keywords: Media Literacy, Critical Thinking,
Students
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ميزان سواد رسانهای با تفکر انتقادی دانشجويان
 از، اين پژوهش.کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا است
-  توصيفي، کاربردی و از نظر ماهيت،نظر هدف
 شامل همه، جامعه آماری پژوهش.همبستگي است
دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان بود
. مشغول به تحصيل بودند98-97 که در سال تحصيلي
 نفر از500  تعداد،بر اساس جدول کرجسي و مورگان
آنها با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای نسبي
 اطالعات با استفاده از دو.بهعنوان نمونه انتخاب شدند
پرسشنامه (پرسشنامه محققساخته سنجش سواد
،رسانهای و پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی ريکتس
.) گردآوری و روايي محتوای آنها نيز تأييد شد2005
پايايي پرسشنامهها نيز با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ
 تجزيهوتحليل دادهها با. به دست آمد0/85  و0/74
استفاده از همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون
گامبهگام نشان داد که بين سواد رسانهای و تفکر
 به عبارت.انتقادی دانشجويان رابطه مستقيم وجود دارد
بهتر هرچه ميزان سواد رسانهای افزايش پيدا کند تفکر
انتقادی نيز افزايش پيدا خواهد کرد و اگر سطح مهارت
 تفکر انتقادی دانشجويان،سواد رسانهای پايينتر باشد
 همچنين مشخص شد.نيز در سطح پاييني خواهد بود
همه مؤلفههای سواد رسانهای توانايي پيشبيني ميزان
.تفکر انتقادی دانشجويان را دارند
، تفکر انتقادی، سواد رسانهای:واژگان کلیدی
دانشجويان
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مقدمه و بیان مسئله
بر همگان روشن است که امروز ،عصر انفجار اطالعات است .در پايان قرن بيستم به
علت تغيير و تحوالت بسيار عظيم علمي -فناوری ،جهان دچار دگرگونيهای بسيار
شد که در همه زمينههای زندگي بشر همچون مسائل سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي
تأثيرگذار بود .جهان تحت تأثير اين تحوالت شکل جديدی به خود گرفت و با
پيدايش شبکههای نوين ارتباطي و تأثيرپذيری همه ابعاد زندگي بشر از اين انقالب
فناورانه ،جامعه جديدی شکل گرفت که برخي پژوهشگران آن را «جامعه اطالعاتي»
ناميدهاند (شجاعي و اميرپور .)1391 ،در عصر حاضر و با توجه به تالقي دو پديده بسيار
مهم «فناوری و رسانه» در عرصه فرهنگ جهاني ،روشهای يادگيری ما درباره جهان نيز
در اين فرهنگ به چالش کشيده شده و آموزش ،معنا و مفهوم ديگری پيداکرده است؛
بدين معنا که ديگر صرف توانايي خواندن و نوشتن کلمات چاپي برای سواد داشتن کافي
نيست؛ بلکه افراد بايد توانايي تحليل انتقادی پيامهای قدرتمند فرهنگ چندرسانهای را
داشته باشند و با اَشکال و شيوههای رسانهای مختلف عقايد خود را بيان کنند .در عصر
ارتباطات و اطالعات ،وفور انواع برنامهها و پيامها و هجوم آنها به سمت مخاطبان ،ايجاب
ميکند که آنها به دانشي برای انتخاب پيامها و برنامههای مناسب رسانهای مجهز باشند تا
از حالت انفعال و مصرفکننده صرف خارج شوند و بر اساس نيازهای اطالعاتي
خودشان دست به انتخاب بزنند ،نه اينکه خود را در معرض هرگونه پيامي قرار دهند.
افزايش توانايي گزينش و رويارويي با اين فرايند پيچيده و فراگير از طريق تکوين و
تکامل سواد رسانهای قابل حصول تلقي ميشود .همزمان با ورود به قرن حاضر،
دستگاههای اطالعاتي و ارتباطاتي بهطور فزايندهای دچار پيچيدگي و همهجانبهگرايي
شدهاند .اين پيچيدگيها موجب شدهاند تا پيامهای توليدشده در رسانههای جمعي،
مخاطبان خود را در گوشه و کنار جهان دچار نوعي سردرگمي و ترديد در انتخاب پيامها
کنند؛ بنابراين ضرورت داشتن تفکر منتقدانه از رسانهها در حوزه مذکور بهمثابه تفکر
انتقادی برای درک توليدات رسانههای جمعي بسيار ضرورت دارد (عبدلي
سلطاناحمدی ،عليزاده و حداد.)1396 ،
بنابراين در عصر حاضر که ارتباطات مبتني بر اطالعات ،مرزهای جغرافيايي را
درنورديده و تحوالتي شگرف را در عرصه جهاني رقم زده است ،رسانه در مقام
ابزاری سودمند ميتواند به انسان قرن  21کمك کند تا با استفاده از آخرين
دستاوردهای علمي به زندگي دلخواه ،آرماني و پربار دست يابد و چنانچه ابزار مزبور
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بهاشتباه يا با سوءنيت به کار گرفته شود ميتواند چون نيرويي ويرانکننده و
مصيبتبار عمل کند (ايبك و اصالن .)2015 1،برای اينکه بتوان در برابر رسانههای
متکثر موجود مخاطبي داشت که بتواند در کنار بهرهمندی آگاهانه و فعاالنه از پيامهای
رسانهای ،زندگي خود را در برابر چالشها و پيامدهای مخرب آن محافظت کند؛ بايد
مهارتي نوين آموخته شود که از آن با نام سواد رسانهای 2ياد ميشود .سواد رسانهای
عالوه بر توانايي ملحوظ در سواد سنتي که همان مهارت خواندن و نوشتن است،
توانايي تحليل و ارزشيابي پيام و قدرت انتقال اطالعات موجود در پيام به ديگران را
در قالبهای مختلف و با ابزارهای گوناگون در انسان پديد ميآورد .همچنين با
توانمند کردن فرد جهت درک شيوه کار و نحوه معنيسازی رسانه يعني ماهيت پيام و
هدفهای توليد آن و نيز تأثير رسانه بر مخاطب و تکنيكهايي گوناگون که برای اين
امر به کار گرفته ميشود ،او را از مصرفزدگي صرف خارج کرده و از سبك زندگي
او در برابر اثرات مخرب رسانه صيانت ميکند (پاتر؛ 3ترجمه اسدی و همکاران،
.)45 ،1391
بر اين اساس در چنين عصری که حجم انبوهي از اطالعات متفاوت وجود دارد،
ضرورت داشتن قابليت سواد رسانهای با ديد انتقادی در افراد بر هيچکس پوشيده
نيست .سواد رسانهای توانايي دسترسي و استفاده از رسانهها ،توليد پيام و ارتباط با
رسانهها ،تحليل و ارزيابي انتقادی محتوای رسانهها تعريف شده است .سواد رسانهای
ميتواند ابزاری ارزشمند در جهت گسترش مهارت تفکر انتقادی تلقي شود که
مخاطب منفعل را به مخاطب فعال و گزينشگر تبديل ميکند؛ بهويژه در عصری که
رسانهها در حال انتقال نقشهای مشترک ،جهانبيني مشترک و ارزشهای مشترک به
مخاطبان هستند (اوکسترند .)2009 4،سواد رسانهای شامل چهار مؤلفه دسترسي،
استفاده ،فهم انتقادی و توليد پيامهای رسانهای است :مؤلفه دسترسي بر يك فرايند
اجتماعي و پويا استوار است و به فرصتهای استفاده از رسانهها مربوط ميشود .بايد
بهگونهای درست ميان دسترسيهای فيزيکي به رسانهها و محتوايي آنها و نيز توانايي
نظری و عملي استفاده از رسانهها تمايز قائل شد؛ مؤلفه استفاده از رسانه ،واسطهای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برای برقراری ارتباط بين افراد و رسانههاست ،اين مؤلفه به بعد فني سواد رسانهای
اشاره دارد و مهارتي است که به توانايي مخاطبان در استفاده از رسانهها تأکيد ميکند؛
بعد ديگر صالحيتهای رسانهای ،فهم انتقادی است که به فهم و ارزيابي انتقادی از
رسانهها و محتوای رسانهای اشاره دارد .اين قابليت واسطه بين افراد و محتواست و به
بعد شناختي سواد رسانهای توجه دارد و خردهمهارتهای رمزگشايي ،تحليل و
ارزيابي را در برميگيرد؛ توانايي مخاطب در توليد پيامهای رسانهای بهصورت چاپي
يا الکترونيکي جنبه ديگر سواد رسانهای است که به کاربر رسانه اجازه ميدهد،
پيامهايي با رمزگان مختلف خلق ،توليد و منتشر کند و آنها را برای رسانههای
گوناگون به کار گيرد (تيلور.)2011 1،
بنابراين تفکر ،اساس سواد رسانهای است و تفکر انتقادی يك فرايند قضاوت
خودتنظيم و هدفمند است که درنتيجه تفسير ،تحليل ،ارزشيابي و استنباط شکل
ميگيرد .تفکر انتقادی توضيح مالحظات بديهي ،مفهومي ،متدولوژيکي ،معياری و
زمينه ای قضاوت است .توانايي تفکر و انديشه مستدل و منطقي پيرامون مسائل و
تشخيص و قضاوت صحيح درباره آنها بهمنظور دستيابي به زندگي موفق و سعادتمند
است (قاضيمرادی .)1391 ،انجمن روانشناسي آمريکا )1990( 2تفکر انتقادی را
قضاوت خودساخته و هدفمندی تلقي ميکند که به تفسير ،تحليل ،ارزيابي و استنباط
منجر ميشود ،بهعالوه تکيه بر شواهد مستدل ،مدارک عيني و دقيق و مالحظه ساختار
و قوانين از پايههای آن است .واتسون و گليزر )2000( 3مهارتهای پنجگانهای را به
شرح زير برای تفکر انتقادی ارائه کردهاند که در تحليل سواد رسانهای بهشدت به
چشم ميخورد:
تحلیل :تحليل مهارتي که شامل توانايي پردازش اطالعات و تعيين اعتبار آنهاست.
تحليل در پرسشنامه تفکر انتقادی دارای دو معني است :اول ،درک کردن و بيان معاني
با طيف گستردهای از تجارب ،موقعيتها ،اطالعات ،رويدادها ،قضاوتها ،باورها و
قواعد است؛ دوم  ،شامل رمزگشايي ،پيدا کردن معاني ،شناخت و فهم واقعي درباره
يك چيز ،پيدا کردن ارتباط ميان جملهها ،پرسشها ،مفاهيم ،باورها ،تجارب ،بررسي
داليل ،نقطه نظرات و کشف و تحليل موقعيتها است (صفری مطلق.)1392 ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استنباط :استنباط عبارت است از تشخيص عناصر در يك موضوع و شناخت
داليل در استنتاجها ،حدسها و پيشفرضها .همچنين شامل مالحظه اطالعات موثق
و استخراج نتايج منطقي است .واتسون و گليزر ( )2000معتقدند که استنباط نتيجهای
است که فرد از پديدههای به وقوع پيوسته به دست ميآورد .همچنين توانايي
تشخيص دادههای درست و نادرست از ميان اطالعات داده شده است.
ارزشیابی :ارزشيابي عبارت است از شناسايي داليلي که برای بيان تجارب،
احساسات ،قضاوتها ،باورها يا نقطه نظرات شخصي به کار ميرود .همچنين قدرت
منطقي برای شناسايي ميان توصيفها ،پرسشها ،نقد منطقي ،به کار بردن روش
منطقي و قضاوت مبتني بر مالحظات متني را شامل ميشود (صفری مطلق.)1392 ،
استدالل استقرایی :در استدالل استقرايي از مطالعه حکم جزئي ،حکم کلي،
استنباط ميشود؛ مانند مطالعه وضع افراد انسان و نتيجهگيری برای کل انسانها،
استقراء بر دو قسم ت ام و ناقص است .در استقراء تام تمام افراد يا اشياء تشکيلدهنده
يك مجموعه مورد بررسي قرار ميگيرد و سپس نتيجه يا حکم نهايي استخراج
ميشود  .ولي در استقراء ناقص فقط با مشاهده تعدادی از نمونهها ،حکم نهايي برای
همه صادر ميشود .در استدالل استقرايي ،دانشمندان روی مجموعهای خاص از
حوادث کار ميکنند تا اصول کلي را تدوين کنند .به عبارت ديگر ،آنها از مفاهيم
يکپارچه ساز استفاده ميکنند تا حوادثي را که قبالً ديده نشدهاند بهعنوان حوادث
مرتبط با حوادث ديگر در نظر بگيرند .استدالل استقرايي پايهای برای تفکر است که به
انسان کمك ميکند تا دنيای پيچيده اطراف خود را بفهمد و در آن زندگي کند.
استقراء يك روند فکری جزء به کل است (اريشتي و اردم.)2017 1،
استدالل قیاسی :در استدالل قياسي فرد ميخواهد از مطالعه حکم کلي ،حکم
جزئي را استنباط کند .در اصطالح منطق ،قياس از قضايايي تشکيل ميشود که قبول
آنها مستلزم پذيرفتن نتيجه معيني است .استدالل قياسي به دو قسمت اقتراني و
استثنايي تقسيم ميشود (صفری مطلق.)1392 ،
تفکر انتقادی که از پايههای اصلي سواد رسانهای محسوب ميشود ،فرايندی است
که بهموجب آن نظرات ،اطالعات و منابعي که آن اطالعات را فراهم ميآورد ،ارزيابي
ميکند و بهطور منسجم و منطقي آنها را نظم ميبخشد ،با عقايد و اطالعات ديگر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مرتبط ميسازد ،منابع ديگر را در نظر ميگيرد و برای مفاهيم ضمني آنها را مورد
ارزيابي قرار ميدهد (آندولينا .)2001 1،تفکر انتقادی سبب ميشود که فرد از مدارک و
شواهد موجود باالترين درک را داشته باشد و فرد با درک کردن ميتواند نظرات و
معاني را که در ورای هر چيز مهم وجود دارد ،آشکار کند (جانسون.)2013 2،
امروزه با توجه به ضريب نفوذ اينترنت و همهگير شدن رسانههای مجازی،
دانشجويان بخش زيادی از فعاليتهای روزمره و آموزشي خود را از رسانههای فضای
مجازی مانند گيمها ،شبکه های اجتماعي و ابزارهای دسترسي به اطالعات انجام
مي دهند .اين استفاده اگر با انديشه ،مديريت و تدابير حساب شده صورت نگيرد،
ممکن است برای آنها پيامدهای نامناسبي شامل اعتياد اينترنتي ،انحرافات اخالقي،
آسيبهای جسماني ،اتالف وقت ،کاهش تمرکز ،چندپارگي توجه و افت تحصيلي
داشته باشد .براين اساس فردی که دارای سواد رسانهای و تفکر انتقادی باشد همواره
مي کوشد در جهت ايجاد تغييرات اجتماعي مطلوب گام بردارد و عکسالعمل خود را
در برابر رسانهها اعالم کند .او تنها بيننده صرف رسانه نيست ،بلکه نگاهي دقيق،
عميق و منتقدانه به پيامهای موجود در رسانهها دارد و از هدفهای نهفته رسانهها
آگاه است؛ اين نشاندهنده دارا بودن مهارت تفکر انتقادی در اين افراد است که يکي
از مؤلفههای اساسي سواد رسانهای است .بنابراين در پژوهش حاضر تالش ميشود به
به پرسشهای ذيل پاسخ داده شود :ميزان سواد رسانهای دانشجويان کارشناسي
دانشگاه بوعلي سينا چقدر است؟ ميزان تفکر انتقادی دانشجويان کارشناسي دانشگاه
بوعلي سينا چقدر است؟ چه رابطهای بين سواد رسانهای و تفکر انتقادی دانشجويان
کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟
پیشینه پژوهش
باباپيرعلي ( )1397در پژوهشي نقش سواد رسانهای را در تجزيهوتحليل انتقادی
جوانان از پيامهای اقناعي تلويزيون بررسي کرد و به اين نتيجه دست يافت که
مخاطبان بهشدت تحت تأثير پيامهای رسانهای قرار دارند و اين شدت در مخاطبان با
تحصيالت باال کمتر است؛ زيرا سواد رسانهای به مخاطبان با تحصيالت باال کمك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کرده است تا بتوانند ميزان تفکر انتقادی خود را در برابر رسانهها افزايش داده و
درنتيجه کمتر حالت منفعالنه در برابر پيامها داشته باشند ،بنابراين رابطه مستقيمي بين
دو متغير ديده شد .بوربور ،فقيهي و يزدانپناه ( )1397نيز در پژوهش خود رابطه
ميزان سواد رسانهای با ميزان رشد مهارتهای اجتماعي و تفکر انتقادی را در جوانان
بررسي کردند و به اين نتيجه دست يافتند که سواد رسانهای ديجيتالي بر تمامي ابعاد
مهارتهای اجتماعي (احترام به ديگران ،رعايت مقررات ،انجاموظيفه ،فعاليت گروهي
و تحملپذيری) و تفکر انتقادی جامعه مورد مطالعه تأثير مثبت و معنيداری داشته
است .همچنين حسنان ( )1396در پژوهشي رابطه سواد رسانهای با تفکر انتقادی در
دانشجويان را مطالعه کرد و دريافت که بين سواد رسانهای با ميزان تفکر انتقادی در
دانشجويان رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد که با افزايش سواد رسانهای تفکر
انتقادی آنان نيز رشد پيدا ميکند .عبدلي سلطاناحمدی و همکاران ( )1396در
پژوهشي با عنوان «تأثير آموزش سواد رسانهای بر مهارتهای تفکر انتقادی
دانشآموزان» به اين نتيجه دست يافتند که آموزش سواد رسانهای بر هر پنج مهارت
تفکر انتقادی (تحليل ،استنباط ،ارزشيابي ،استقرا و قياس) در بين دانشآموزان تأثير
معنيداری داشته است .مالکي و صنيع ثالث ( )1395در پژوهشي با عنوان «بررسي
رابطه استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با تفکر انتقادی در دانشگاه علوم
پزشکي شهرکرد ،به اين نتيجه رسيدند که بين استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات
با تفکر انتقادی رابطه همبستگي مثبت و معنيداری وجود دارد؛ به عبارتي هر اندازه
ميزان سواد رسانهای دانشجويان باالتر باشد ميزان تفکر انتقادی آنان نيز باالتر خواهد
بود .کالنتری و مؤمني ( )1394نيز در پژوهشي با عنوان «سواد رسانهای بهمثابه سود-
دفع ضرر» به اين نتيجه رسيدند که با نيازسنجي و آموزش سواد رسانهای به جوانان
ميتوان از فرصتهای جهان رسانهای خوب استفاده کرد و بخشهای مضر آن را دفع
کرد؛ زيرا زماني که کاربر از توانايي تجزيهوتحليل و تفکر انتقادی مطلوبتری
برخوردار باشد ،بهراحتي ميتواند از اين رسانه جهاني شده به نفع خويش بهرهبرداری
کند .نتايج پژوهش حاجيحيدری و يزديان ( )1390با عنوان «سواد رسانهای انتقادی:
بررسي موردی سطح سواد رسانهای دانشجويان دانشکده صداوسيما» نشان داد که
رويکرد انتقادی سواد رسانهای در مواردی به کار برده شده است ،اما آنچه در اين
پژوهش آشکار شد نبود انسجام در آموزش انتقادی يکپارچه و منظم به دانشجويان
است و درنتيجه توانمندی انتقادی نامتوازن دانشجويان در هنگام مواجهه با پيامهای
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رسانهای ايجاد شده است که اين نتيجه مبين رابطه معنيدار بين سواد رسانهای و تفکر
انتقادی دانشجويان است.
پريرا و مورا )2018( 1در پژوهش خود با عنوان «ارزيابي مهارتهای سواد رسانهای:
مطالعه موردی روی جوانان پرتقالي دريافتند که رسانهها تمام جوانب زندگي جوانان
پرتقالي را تحت تأثير قرار دادهاند .همچنين جواناني که از انواع رسانهها استفاده
ميکنند از مهارت تجزيهوتحليل يا تفکر انتقادی در سطح پاييني قرار دارند و در اين
مهارت سطح دانش پايهای آنها در بيشتر موارد در پايينترين سطح مقياس قرار دارد.
اين خود عاملي است که اين جوانان در هنگام استفاده از شبکههای اجتماعي در
معرض آسيبهای اعم از؛ آسيبهای اجتماعي ،فردی و خانوادگي قرار بگيرند و برای
در امان ماندن از اين نوع آسيبها بايد مهارتي به نام «مهارت سواد رسانهای» به اين
افراد آموزش داده شود زيرا در قرن حاضر وسايل ارتباط جمعي روزبهروز گسترده و
متنوعتر ميشوند داشتن مهارت سواد رسانهای و تفکر انتقادی بيشازپيش ضروری
است .بولگر و دويسون )2018(2در پژوهشي با عنوان «وعده ،چالشها و آينده سواد
رسانهای» به اين نتيجه دست يافتند که سواد رسانهای در دنيای حاضر به يك مرکز
جاذبه تبديل شده است .با وجود رسانههای مختلف با مطرح شدن اخبار گوناگون و
بمباران خبرهای رسانهای که هيچکس در کمين آن در امان نيست .جوانان از
اصليترين اقشار آسيبپذير در مقابل اينگونه رسانهها قرار دارند و برای مقابله با اين
آسيبها بايد سياستگذاریهای مناسبي انجام شود مثل آموزش مهارت سواد
رسانهای بهويژه در مراکز آموزشي همانند مدرسهها و دانشگاهها و در اين
سياستگذاریها بايد معلمان و والدين نيز حضور داشته باشند .بر اساس نتايج اين
پژوهش و با اتکا بر پژوهشهای پيشين ميتوان گفت آموزش سواد رسانهای در مقابل
کاهش آسيبهای استفاده از انواع رسانهها مثبت بوده است چراکه رابطه سواد
رسانهای و تفکر انتقادی جوانان مثبت اعالم شده است .در پژوهش چيونگ و
همکاران )2017(3با عنوان «بررسي تأثير برنامه آموزشي بر سواد رسانهای جوانان» به
تفاوت معني داری بين رفتار گروه آزمودني با گروهي که مورد آزمون قرار نگرفته بود،
ديده شد؛ بنابراين ميتوان نتيجه گرفت جواناني که مورد آموزش سواد رسانهای قرار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گرفتهاند در نسبت با گروههای ديگر از رفتار رسانهای (قدرت تجزيهوتحليل ،تفکر
انتقادی محتوای رسانهای) مطلوبتری برخوردار هستند .بنابراين در پژوهش مشخص
شد آموزش درست سواد رسانهای به جوانان با تفکر انتقادی کاربران رابطه مستقيم
معنيداری وجود دارد .اشميت )2015( 1نيز در پژوهشي با عنوان «آموزش سواد
رسانهای در سطح دانشگاه» دريافت که دانشجويان هنگام استفاده از شبکههای
اجتماعي و رسانهها در معرض انواع محتوای رسانههای مختلف قرار دارند و
مهمترين راه برای آموزش سواد رسانهای آموختن شيوه تجزيهوتحليل و تفکر انتقادی
و توليد محتوای رسانهای به دانشجويان است؛ زيرا تنها با آموزش درست سواد
رسانهای ميتوان اين قشر را از معرض انواع آسيبهای اجتماعي اين رسانهها دور
کرد .پس از آموزشهای مورد نظر مشخص شد سطح سواد رسانهای آنان از وضعيت
مطلوبي برخوردار است .نتايج پژوهش ليم و همکاران )2014( 2با عنوان «آيا امروز
جوانان سنگاپور سواد رسانهای دارند؟» نشان داد جوانان سنگاپوری توانستهاند
بهخوبي در زمينه سواد رسانهای آموزش ببينند و مهارتهای اوليه ،تفکر انتقادی،
آگاهي و اعتمادبهنفس در اين مهارت را بهعنوان مصرفکنندگان رسانهها به دست
آوردهاند .ويلسون )2012( 3در پژوهشي با عنوان «سواد رسانهای آموزش و امکانات
که در بين دانشجويان تربيت معلم» دريافت که اين دانشجويان از نظر برخورداری از
سواد رسانهای در بعد توانايي تفکر انتقادی و تجزيهوتحليل در حد پايين قرار دارند،
از اينرو برنامهای را در جهت آموزش سواد رسانهای برای دانشجويان اين دانشگاه
ارائه کرد .پانگ )2007(4نيز در پژوهشي که با روش پيمايشي انجام داد به اين نتيجه
دست يافت ،افرادی که در دورههای آموزش سواد رسانهای شرکت کرده بودند ميزان
آگاهي بيشتر و تفکر انتقادی باالتری داشتند نسبت به افرادی که در دورههای مزبور
شرکت نکرده بودند؛ بنابراين نتيجه گرفت آنچه در بحث سواد رسانهای بسيار مهم
5
است نيازسنجي صحيح و آموزش درست و گامبهگام آن به جوانان است .فيورشتاين
( )2003در پژوهشي با عنوان «سواد رسانهای در حمايت از تفکر انتقادی» دريافت که
آموزش و يادگيری سيستماتيك سواد رسانهای از تفکر انتقادی افراد درباره برنامههای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تلويزيوني و تبليغات رسانهها حمايت ميکند و باعث واقعگرايانه بودن نوع نگاه آنان
نسبت به برنامههای مختلف رسانهها ميشود .براين اساس در يك جمعبندی از مباني
نظری و پيشينههای انجام گرفته ميتوان گفت ،با وجود پژوهشهای مختلف در حوزه
سواد رسانهای و ارزيابي موضوع مورد نظر از جنبههای گوناگون و درنتيجه نگراني و
دغدغه مس والن ،متخصصان و خانوادهها در رابطه با آسيبهای حوزه مورد نظر،
همچنان نياز است به اجرای پژوهشهايي در خصوص چگونگي روابط سواد رسانهای
و تفکر انتقادی در آينده ميتواند باعث کاهش آسيبهای اين حوزه شود .بنابراين با
توجه به مرور مباني نظری و پيشينههای پژوهشي ميتوان روابط ميزان سواد رسانهای
و تفکر انتقادی در پژوهش حاضر را محتمل و مستقيم دانست؛ از اينرو مدل مفهومي
در شکل ( )1ارائه شده است.

دسترسي به رسانهها

خالقيت
درگيری
ذهني
بلوغ شناختي

تفکر
انتقادی

سواد
رسانهای

مهارت استفاده از
رسانهها
فهم انتقادی
رسانهها
توليد پيام

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش

هدفها و پرسشهای پژوهش
هدف کلي از اجرای اين پژوهش ،شناسايي رابطه ميزان سواد رسانهای و تفکر
انتقادی دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا بود .پرسشهای پژوهش بهقرار زير
است:
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 -1وضعيت سواد رسانهای دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا
چگونه است؟
 -2ميزان تفکر انتقادی دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا چگونه
است؟
 -3چه رابطهای بين دسترسي به رسانهها و تفکر انتقادی در دانشجويان کارشناسي
دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟
 -4چه رابطهای بين مهارتهای استفاده از رسانهها و تفکر انتقادی در دانشجويان
کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟
 -5چه رابطهای بين مهارتهای فهم انتقادی پيامهای رسانهای و تفکر انتقادی در
دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟
 -6چه رابطهای بين مهارتهای توليد پيامهای رسانهای و تفکر انتقادی در
دانشجويان کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا وجود دارد؟
 -7کداميك از مؤلفههای سواد رسانهای توانايي پيشبيني تفکر انتقادی دانشجويان
کارشناسي را دارند؟
روش پژوهش
در اين پژوهش از روش توصيفي -همبستگي استفاده شده است .پژوهش همبستگي
روشي است که قصد آن کشف و روشن ساختن روابط متغيرها از يك گروه مورد
آزمودني بهصورت ضريب همبستگي است .جامعه آماری پژوهش دانشجويان
کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا همدان به تعداد  7087نفر بود .حجم نمونه با استفاده
از جدول کرجسي و مورگان و به روش نمونهگيری طبقهای نسبي  500نفر تعيين
شد .در ادامه برای گردآوری دادههای مورد نياز از يك پرسشنامه محققساخته
(سنجش سواد رسانهای) و يك پرسشنامه استاندارد (تفکر انتقادی ريکتس)2005 ،
استفاده شده است .برای تعيين روايي آنها از روايي محتوايي بهره گرفته شد و
همچنين پايايي پرسشنامههای مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتيب  0/74و
 0/85محاسبه شد .سپس دادههای گردآوری شده با استفاده از شاخصهای آمار
توصيفي و استنباطي مانند فراواني ،ميانگين ،درصد ،آزمون کالموگرف-اسميرنوف،
آزمون  Tتكگروهي ،آزمون همبستگي پيرسون و آزمون رگرسيون گامبهگام در محيط
نرمافزار  spssتجزيهوتحليل شد.
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یافتهها
با استفاده از روشهای آمار توصيفي و آمار استنباطي مناسب ،دادههای گردآوری
شده ،تجزيهوتحليل شد.
توزیع پاسخگویان برحسب سن و جنسیت
بر اساس دادههای به دست آمده ،اکثر نمونه مورد مطالعه يعني  174نفر (34/8
درصد)  20سال سن دارند 127 .نفر ( 25/4درصد)  21سال 108 ،نفر ( 21/8درصد)
 22سال 39 ،نفر ( 7/8درصد)  19سال و  24نفر ( 4/8درصد) بيشتر از  22سال
هستند .همچنين جنسيت  53/4درصد از پاسخگويان ،مرد و  46/6درصد زن است.
پیشفرض استفاده از آزمونهای آماری پارامتریک
جدول ( )1نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر

تعداد نمونه

مقدار Z

سطح معنیداری

تفکر انتقادی

500

1/023

0/246

سواد رسانهای

500

1/331

0/058

با توجه به نتايج آزمون کالموگروف -اسميرونوف در جدول ( )1ميتوان گفت که
متغيرهای اصلي پژوهش يعني تفکر انتقادی و سواد رسانهای نرمال هستند؛ زيرا سطح
معنيداری مقادير  Zدر هريك از متغيرها بزرگتر از  0/05است ( .)p>0/05بنابراين
ميتوان از آزمونهای پارامتريك برای تحليل پرسشهای پژوهش استفاده کرد.
پرسش  -1وضعیت سواد رسانهای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی
سینا چگونه است؟
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جدول ( )2بررسی وضعیت سواد رسانهای دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با استفاده از آزمون t
تکگروهی
میانگین

شاخص

میانگین

انحراف

متغیر

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

سواد رسانهای

3/23

0/61

3

1

مقدار
آماره

درجه
آزادی

سطح
معنیداری

مؤلفهها

t
8/57

499

**

دسترسي به رسانهها

3/18

0/77

3

5/20

499

**

ميزان استفاده از رسانهها

3/39

0/77

3

11/32

499

**

3/25

0/73

3

7/78

499

**

3/11

0/65

3

3/99

499

تفکر انتقادی در مورد
رسانهها
توليد پيامهای رسانهای

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

**

0/0001

* در سطح  0/05معنیدار است ** .در سطح  0/01معنیدار است.

بر اساس نتايج آزمون  tتكگروهي در جدول ( )2ميانگين سواد رسانهای
دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا  3/23با انحراف معيار  0/61به دست
آمده است که از ميانگين آماری ( )3بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 0/01
معنيدار است؛ زيرا ( )p<0/01بنابراين با  99درصد اطمينان ميتوان گفت که ميزان
سواد رسانهای دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از حد متوسط
( )3است .همچنين ميانگين مؤلفه دسترسي به رسانهها  3/18با انحراف معيار ،0/77
استفاده از رسانهها  3/39با انحراف معيار  ،0/77تفکر انتقادی در مورد رسانهها 3/25
با انحراف معيار  0/73و توليد پيامهای رسانهای  3/11با انحراف معيار  0/65به دست
آمده است که از ميانگين آماری ( )3بزرگتر هستند و اين تفاوتها در سطح 0/05
معنيدار است؛ زيرا ( )p<0/05بنابراين با  99درصد اطمينان ميتوان گفت که ميزان
سواد رسانهای و مؤلفههای آن يعني دسترسي به رسانهها ،ميزان استفاده از رسانهها،
تفکر انتقادی در مورد رسانهها و توليد پيامهای رسانهای دانشجويان مقطع کارشناسي
دانشگاه بوعلي سينا باالتر از حد متوسط ( )3است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1ميانگين آماره هر گويه در مقياس پرسشنامههای سواد رسانهای و تفکر انتقادی  3است؛ زيرا =15÷5 =3
5+4+3+2+1
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پرسش  -2میزان تفکر انتقادی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی
سینا چگونه است؟
جدول ( )3بررسی وضعیت تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با استفاده از آزمون t
تکگروهی
شاخص

میانگین

انحراف

میانگین

متغیر

مشاهدهشده

استاندارد

آماری

تفکر انتقادی

مقدار
آماره
t

درجه

سطح

آزادی

معنیداری

مؤلفهها

3/38

0/38

3

22/39

499

**

خالقيت

3/30

0/32

3

20/65

499

**

بلوغ شناختي

3/36

0/61

3

13/34

499

**

درگيری ذهني

3/48

0/48

3

22/63

499

**

* در سطح  0/05معنیدار است.

0/0001
0/0001
0/0001
0/0001

** در سطح  0/01معنیدار است.

نتايج آزمون  tتكگروهي در جدول ( )3نشان ميدهد ميانگين تفکر انتقادی
دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا  3/38با انحراف معيار  0/38به دست
آمده است که از ميانگين آماری ( )3بزرگتر است و اين تفاوت در سطح 0/01
معنيدار است؛ زيرا ( )p<0/01بنابراين با  99درصد اطمينان ميتوان گفت که ميزان
تفکر انتقادی دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از حد متوسط
( )3است .همچنين ميانگين مؤلفه خالقيت  3/30با انحراف معيار  ،0/32بلوغ شناختي
 3/36با انحراف معيار  0/62و درگيری ذهني  3/48با انحراف معيار  0/48به دست
آمده است که از ميانگين آماری ( )3بزرگتر هستند و اين تفاوتها در سطح 0/01
معنيدار است؛ زيرا ( )p<0/01بنابراين با  99درصد اطمينان ميتوان گفت که ميزان
تفکر انتقادی و مؤلفههای آن يعني خالقيت ،بلوغ شناختي و درگيری ذهني
دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از حد متوسط ( )3است.
پرسش  -3چه رابطهای بین دسترسی به رسانهها و تفکر انتقادی دانشجویان
وجود دارد؟
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جدول ( )4بررسی رابطه دسترسی به رسانهها و تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از آزمون
همبستگی پیرسون
رابطه متغیرها

تعداد

رابطه دسترسي به رسانهها و تفکر انتقادی دانشجويان

500

* در سطح  0/05معنیدار است.

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

0/554

**

0/0001

** در سطح  0/01معنیدار است.

نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول ( )4نشان داد که بين دسترسي به
رسانهها و تفکر انتقادی دانشجويان ( p=0/0001و  )r =0/554رابطه مثبت و
معنيداری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتي با  99درصد اطمينان ميتوان گفت
که با افزايش دسترسي دانشجويان به رسانهها ،ميزان تفکر انتقادی آنان افزايش مييابد
و برعکس.
پرسش  -4چه رابطهای بین مهارتهای استفاده از رسانهها و تفکر انتقادی
دانشجویان وجود دارد؟
جدول ( )5بررسی رابطه مهارتهای استفاده از رسانهها و تفکر انتقادی دانشجویان با استفاده از
آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

رابطه متغیرها
رابطه مهارتهای استفاده از رسانهها و تفکر انتقادی
دانشجويان
* در سطح  0/05معنیدار است.

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

500

0/588

**

0/0001

** در سطح  0/01معنیدار است.

نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول ( )5نشان داد که بين مهارتهای استفاده
از رسانهها و تفکر انتقادی دانشجويان ( p=0/0001و  )r =0/588رابطه مثبت و
معنيداری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتي با  99درصد اطمينان ميتوان گفت
که با افزايش مهارتهای استفاده دانشجويان از رسانهها ،ميزان تفکر انتقادی آنان
افزايش مييابد و برعکس.
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پرسش  -5چه رابطهای بین مهارتهای فهم انتقادی پیامهای رسانهای و تفکر
انتقادی دانشجویان وجود دارد؟
جدول ( )6بررسی رابطه مهارتهای فهم انتقادی پیامهای رسانهای و تفکر انتقادی دانشجویان با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

رابطه متغیرها
رابطه مهارتهای فهم انتقادی پيامهای رسانهای و تفکر
انتقادی دانشجويان
* در سطح  0/05معنیدار است.

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

0/592

500

**

0/0001

** در سطح  0/01معنیدار است.

نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول ( )6نشان داد که بين مهارتهای فهم
انتقادی پيامهای رسانهای و تفکر انتقادی دانشجويان ( p=0/0001و  )r =0/592رابطه
مثبت و معنيداری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتي با  99درصد اطمينان ميتوان
گفت که با افزايش مهارتهای فهم انتقادی پيامهای رسانهای توسط دانشجويان ،ميزان
تفکر انتقادی آنان افزايش مييابد و برعکس.
پرسش  -6چه رابطهای بین مهارتهای تولید پیامهای رسانهای و تفکر انتقادی
دانشجویان وجود دارد؟
جدول ( )7بررسی رابطه مهارتهای تولید پیامهای رسانهای و تفکر انتقادی دانشجویان با
استفاده از آزمون همبستگی پیرسون
تعداد

رابطه متغیرها
رابطه مهارتهای توليد پيامهای رسانهای و تفکر انتقادی
دانشجويان
* در سطح  0/05معنیدار است.

ضریب

سطح

همبستگی

معنیداری

500

** در سطح  0/01معنیدار است.

0/487

**

0/0001
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نتايج آزمون همبستگي پيرسون در جدول ( )7نشان داد که بين مهارتهای توليد
پيامهای رسانهای و تفکر انتقادی دانشجويان ( p=0/0001و  )r =0/487رابطه مثبت و
معنيداری در سطح  0/01وجود دارد؛ به عبارتي با  99درصد اطمينان ميتوان گفت
که با افزايش مهارتهای توليد پيامهای رسانهای توسط دانشجويان ،ميزان تفکر
انتقادی آنان افزايش مييابد و برعکس.
پرسش  -7کدامیک از مؤلفههای سواد رسانهای توانایی پیشبینی تفکر انتقادی
دانشجویان را دارند؟
برای پيشبيني تفکر انتقادی دانشجويان بر اساس ميزان سواد رسانهای آنان و
همچنين مقايسه شدت تأثير مؤلفههای سواد رسانهای بر ميزان تفکر انتقادی آنان از
تحليل رگرسيون چندمتغيره همزمان استفاده شده است .پيش از انجام رگرسيون الزم
است پيشفرضهای رگرسيون رعايت شود .اولين و مهمترين پيشفرض رگرسيون،
خطي ب ودن روابط متغيرهای مستقل و وابسته است .بر اساس آنچه در ضريب پيرسون
مطرح شده است ،روابط متغيرهای مستقل و متغير وابسته خطي است (پرسشهای
پژوهش) .همچنين توزيع متغير وابسته نيز نرمال است .عالوه بر اين ،از آماره
دوربين -واتسون 1برای سنجش مستقل بودن همبستگي باقيمانده استفاده شده است.
مقدار آماره دوربين  -واتسون برابر با  1/95است که نشان ميدهد باقيماندهها باهم
همبستگي ندارند 2و مستقل از هم هستند .همچنين ،واريانس خطاها با هم برابر و
ثابت است .برای آگاهي از چگونگي روابط هم خطي 3بين متغيرهای مستقل از آماره
تولرنس استفاده شده است .بر اساس شاخصهای هم خطي بودن (تولرنس 4و تورم
واريانس ())VIF؛ بين متغيرهای پيشبين همخطي وجود نداشته و نتايج حاصل از
مدل رگرسيون قابل اتکا است .بنابراين شرايط استفاده از رگرسيون برقرار هست.
مقدار  Fمشاهده شده در رگرسيون در سطح  0/01معنيدار بوده ()p<0/01؛ يعني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1

. Durbin-Watson
 .2مقدار اين آماره بين  0تا  4است .اگر باقيماندهها با يکديگر همبستگي نداشته باشند ،اين آماره نزديك به 2
خواهد بود.
 .3در رگرسيون چند متغيره هيچ يك از متغيرهای مستقل نبايد رابطه خطي با ساير متغيرهای مستقل داشته باشند.
 .4ضريب تولرانس بين  0و  1در نوسان است .بنابراين ،هرچه ضريب تولرانس نزديك به  1باشد ،ميزان هم
خطي کمتر است.
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ميتوان گفت که مدل رگرسيوني پژوهش ،مدل مناسبي برای تبيين متغير وابسته است
و متغيرهای پژوهش ميتوانند تغييرات متغير وابسته را توضيح دهند .بنابراين
مفروضات استفاده از رگرسيون برقرار است.
جدول ( )8رگرسیون چندمتغیره همزمان بین مؤلفههای سواد رسانهای و تفکر انتقادی دانشجویان
شاخصها

مجموع مجذورات
SS

درجه آزادی df

میانگین مجذورات

آماره F

سطح معنیداری

ضریب همبستگی
() R

ضریب تعیین R2

ضریب تعیین
اصالحشده R2

دوربین واتسون

رگرسيون
باقيمانده
کل

32/791
41/009
73/801

4
495
499

8/198
0/083

98/95

0/0001

0/667

0/444

0/440

1/95

با توجه به مقدار  R2تعديلشده در جدول ( ،)8مؤلفههای سواد رسانهای،
درمجموع  44درصد از واريانس نمرههای تفکر انتقادی دانشجويان را تبيين ميکنند.
بهعبارتديگر ،فقط  44درصد از تغييرات ميزان تفکر انتقادی دانشجويان ،ناشي از
مؤلفههای سواد رسانهای آنان است.
جدول ( )9نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان برای پیشبینی تفکر انتقادی دانشجویان بر
اساس مؤلفههای سواد رسانهای
ضرایب
غیراستاندارد

مقدار ثابت
دسترسي به رسانهها
مهارت استفاده از
رسانهها
فهم انتقادی پيامهای
رسانهای
مهارت توليد پيامهای
رسانهای

B

میانگین
خطای
استاندارد

ضرایب
استاندارد
t

سطح
معنیداری

Beta

مفروضههای همخطی
تورم
تولرنس
واریانس
Tolerance
VIF

2/029
0/077

0/072
0/025

0/156

28/348
3/123

0/0001
0/002

0/447

2/236

0/128

0/26

0/258

4/980

0/0001

0/419

2/384

0/100

0/030

0/191

3/359

0/001

0/346

2/893

0/112

0/024

0/190

4/711

0/0001

0/688

1/453

رابطه میزان سواد رسانهای با تفکر انتقادی دانشجویان

119

بهمنظور شناسايي و مقايسه شدت و جهت تأثير مؤلفههای سواد رسانهای ،ضرايب
بتا نيز محاسبه شده است .با توجه به مقادير  Betaو سطح معنيداری مقادير  tدر
جدول ( ،)9همه مؤلفههای دسترسي به رسانهها ،مهارت استفاده از رسانهها ،فهم
انتقادی پيامهای رسانهای و مهارت توليد پيامهای رسانهای بر ميزان تفکر انتقادی
دانشجويان تأثير داشته و وارد مدل رگرسيون شدند ،بنابراين همه مؤلفههای سواد
رسانهای ،توانايي پيشبيني ميزان تفکر انتقادی دانشجويان را دارند .تأثير مؤلفه
دسترسي به رسانهها مثبت و به اندازه  ،0/156تأثير مؤلفه مهارت استفاده از رسانهها
مثبت و به اندازه  ،0/258تأثير فهم انتقادی پيامهای رسانهای مثبت و به اندازه 0/191
و تأثير مهارتهای توليد پيامهای رسانهای نيز مثبت و به اندازه  0/190است .با توجه
به اينکه سطح معنيداری مقدار  tبه دست آمده کمتر از  0/05است ،اين مؤلفهها سهم
معنيداری در پيشبيني ميزان تفکر انتقادی دانشجويان دارند و بيشترين تأثير مربوط به
مهارت استفاده از رسانهها ( )0/258و کمترين تأثير مربوط به دسترسي به رسانهها-
( )0/156است .ضرايب متغيرهای مؤثر در مدل ،در زير آمده است .مدل نهايي عبارت
است از:

بحث و نتیجهگیری
در عصر حاضر ،رسانهها در اشکال مختلف و با پيامهای متنوع مخاطبان را در
فرايندهای شناختي ،عاطفي و هيجاني عميق درگير ميکنند .اين رسانهها خواه در
قالب ارائه متن ،صدا ،تصوير ،ويدئو يا ترکيبي از آنها و خواه با درگير کردن مخاطب
در فعاليتهای جدی ،فرصت های تفريحي ،آموزشي ،انگيزشي ،ارزيابي ،تجاری و
فکری متنوعي را برای مخاطب فراهم ميآورند .دامنه اين رسانهها ميتواند روزنامه،
فيلم ،راديو ،تلويزيون ،کتاب ،شبکههای اجتماعي ،پايگاههای خبری اينترنتي و
بازیهای رايانهای را دربرگيرد .بنابراين ،در روند پرشتاب جهان امروز ،فناوری
ارتباطي با سرعتي غيرقابل تصور پيشرفت کرده و چهره جهان را تغيير داده است و
اين گستردگي بهطوری است که جهان تازهای در حال شکلگيری است؛ زيرا ديگر
برخالف گذشته فناوری ارتباطي فقط در دست متخصصان نيست و در زندگي روزمره
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افراد معمولي بهويژه جوانان به يك نياز تبديل شده است .بر اين اساس ،در روند
گسترش رسانههای نوين ارتباطي در جوانان ،کاربران اين رسانهها برای استفاده
مناسب از فرصتهای رسانهای و تبديل تهديدهای آن به فرصتهای جديد بايد
چگونگي دسترسي و استفاده از رسانهها را بياموزند و با نقد آنها بر توان تفسير و
ايجاد فهم شخصي خود بيفزايند و فهم خود را در قالب محتواهای رسانهای برای
مصرف خود و ديگران توليد و ارائه کنند .چنين فرصتهايي بهويژه با توسعه
ابزارهای نسل دوم وب ،نرمافزارهای منبع باز و تسهيل دسترسي به اينترنت و
ابزارهای رايانهای تسهيل شده است .مجموعه اين قابليتها که فرد برای دسترسي و
استفاده ،نقد و توليد پيامهای رسانهای بهصورت ارزيابانه و خالقانه به کار ميگيرد،
سواد رسانهای ناميده ميشود.
بنابراين ،پايه اصلي سواد رسانهای ،تفکر انتقادی است .تفکر انتقادی ،يك فرايند
قضاوت خودتنظيم و هدفمند است که درنتيجه تفسير ،تحليل ،ارزشيابي و استنباط
شکل مي گيرد .تفکر انتقادی توضيح مالحظات بديهي ،مفهومي ،متدولوژيکي ،معياری
و زمينه ای قضاوت است .توانايي تفکر و انديشه مستدل و منطقي پيرامون مسائل و
تشخيص و قضاوت صحيح درباره آنها بهمنظور دستيابي به زندگي موفق و سعادتمند
است .در همين خصوص ،واتسون و گليزر ( )2000مهارتهای پنجگانه؛ تحليل،
استنباط ،ارزشيابي ،استدالل استقرايي و استدالل قياسي را برای تفکر انتقادی ارائه
کردهاند که در تحليل سواد رسانهای بهشدت احساس ميشود .از اينرو ،هدف از
اجرای اين پژوهش ،شناسايي رابطه ميزان سواد رسانهای و تفکر انتقادی دانشجويان
کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا بوده است .در اين رابطه ،نخست وضع موجود سواد
رسانهای و تفکر انتقادی  500نفر از دانشجويان کارشناسي با استفاده از پرسشنامه
محققساخته سواد رسانهای و پرسشنامه استاندارد تفکر انتقادی ريتکس ()2005
ارزيابي شد .يافتههای پژوهش نشان داد بين سواد رسانهای و تفکر انتقادی با ضريب
همبستگي  0/665و با اطمينان  99درصد رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد و چون
ضريب همبستگي باالی  0/5است اين رابطه قوی است .همچنين بين متغير سواد
رسانهای با ابعاد متغير تفکر انتقادی نيز رابطه معنيدار مستقيم ديده شد .به بيان ديگر،
شواهد کافي وجود دارد برای اينکه بگوييم دو متغير سواد رسانهای و تفکر انتقادی در
جامعه مورد بررسي باهم ارتباط دارند و اين ارتباط ،تصادفي نيست .پس ميتوان
نتيجه گرفت که اگر دانشجويان از سواد رسانهای بيشتری برخوردار باشند ،بهمراتب از
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تفکر انتقادی افزونتری بهرهمند خواهند بود و مسلماً اين امر بر مؤلفههايي که دارای
شدت همبستگي با سواد رسانهای هستند تأثيرگذار خواهد بود؛ زيرا نتايج نشاندهنده
آن است که دانشجويان در دسترسي و استفاده از رسانهها ،وضع مطلوب و در نقد
رسانهها و توليد پيامهای رسانهای ،دارای مهارتهای الزم نيستند .همچنين ميزان تفکر
انتقادی و مؤلفه های آن يعني خالقيت ،بلوغ شناختي و درگيری ذهني دانشجويان
مقطع کارشناسي دانشگاه بوعلي سينا باالتر از حد متوسط است؛ بنابراين همه
مؤلفههای سواد رسانهای ،توانايي پيشبيني ميزان تفکر انتقادی دانشجويان را دارند .بر
اين اساس ،تأثير مؤلفه دسترسي به رسانهها مثبت و به اندازه  ،0/156تأثير مؤلفه
مهارت استفاده از رسانهها مثبت و به اندازه  ،0/258تأثير فهم انتقادی پيامهای
رسانهای مثبت و به اندازه  0/191و رابطه مهارتهای توليد پيامهای رسانهای نيز
مثبت و به اندازه  0/190است .اين يافتهها با نتايج پژوهشهای باباپيرعلي ()1397؛
بوربور و همکاران ()1397؛ حسنان ()1396؛ مالکي و صنيع ثالث ()1395؛
حاجيحيدری و يزديان ()1390؛ پريرا و مورا ()2018؛ ولگر و دويسون ()2018؛
چينگ و همکاران ( )2017و اشميت ( )2015همسويي دارد.
پیشنهادها
-1تأليف بستههای آموزشي سواد رسانهای متناسب با نيازهای دانشجويان با تأکيد
بر نقش تفکر انتقادی در جهت ارتقای ميزان سواد رسانهای دانشجويان.
 -2توجه به نقش تفکر انتقادی بهعنوان يکي از مؤلفههای سواد رسانهای که نقش
مهمي را در خالقيت دانشجويان دارد و خودداری از انتقال صرف اطالعات به
دانشجويان در دانشگاه.
 -3برگزاری جلسههای نقد و بررسي رسانههای مختلف و همچنين دعوت از
استادان علوم ارتباطات برای ارائه سمينار در مورد نقش رسانهها در توسعه هدفهای
آموزشي– پژوهشي دانشجويان ،در جهت تقويت مهارتهای سواد رسانهای.
 -4طراحي دورههای آموزشي سواد اطالعاتي  -رسانهای و ارائه آن بهعنوان يکي
از پيشنيازهای اساسي پژوهش در تمامي رشتههای تحصيلي در مقاطع مختلف
دانشگاهي.
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-5با توجه به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات و رسانههای جمعي بايد از
اين رسانهها برای ارتقای سطح سواد رسانهای دانشجويان در مؤلفههای تفکر انتقادی
و توليد پيامهای رسانهای استفاده شود.
-6برگزاری کارگاههای آموزشي سواد رسانهای در دانشگاهها در جهت ارتقای
سطح سواد رسانهای دانشجويان در مؤلفههای تفکر انتقادی و توليد پيامهای رسانهای.
-7مهيا کردن بسترهای قانوني کالس آموزش سواد رسانهای در جهت گنجاندن در
برنامههای درسي دانشگاهها.
 -8تشکيل کارگروهي برای مطالعه ،پژوهش و شناسايي تجربيات کشورهای
پيشرو در امر آموزش سواد رسانهای مثل کانادا ،ژاپن و ديگر کشورهای پيشگام در
اين حوزه با هدف نهادينه کردن تفکر انتقادی در برنامههای آموزش سواد رسانهای.
 -9برگزاری مداوم و منظم نشستها و همايشهای تخصصي مرتبط با موضوعات
سواد رسانهای از سوی نهادهای مرتبط همچون وزارت علوم تحقيقات و فناوری و
سازمان صداوسيما بهصورت ساليانه و آموزش مهارتهای مطالعه يا تماشای انتقادی
رسانههای مختلف به دانشجويان از طريق اين نهادها.
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