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چکیده
هدف :سواد رسانهای و اخالق اجتماعي دو مقولة مهم در عصر كنونياند .نظر به اهميت اين دو مقوله ،هدف تحقيق حاضر،
سنجش تأثير سواد رسانهای و مؤلفههای آن بر اخالق اجتماعي كاربران بود .روش :اين پژوهش ،توصيفي -همبستگي از نوع
كاربردی و جامعة آماری آن ،شامل كلية دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب بود.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة استاندارد بود كه روايي و پايايي آنها مجدد تأييد شد .برای تجزيه و تحليل دادهها ،از
مدلسازی معادالت ساختاری تحت نرمفزار اسمارت پي.ال.اس استفاده شد .یافتهها :متغيّر سواد رسانهای و مؤلفههای آن بر
اخالق اجتماعي جامعة هدف ،تأثير مثبت و معناداری دارد .ضريب تعيين به دست آمده نشان ميدهد كه  92/5درصد از
واريانس متغيّر اخالق اجتماعي توسط سواد رسانهای تبيين ميشود .كلية شاخصهای برازش مدل نشاندهندۀ برازش مطلوب
مدل تحقيقاند .نتیجهگیری :افراد واجد سواد رسانهای ،در استفاده از فضای مجازی كمتر در معرض آسيبهای اخالق
اجتماعي قرار دارند.
واژگان کلیدی :سواد رسانهای ،فضای مجازی ،اينترنت ،اخالق اجتماعي.

 دريافت مقاله 00/12/11 :؛ تصويب نهايی.00/04/15 :
 .1دكترای تخصصی مديريت دولتی ،استاديارگروه مديريت دولتی دانشكده مديريت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پيام(نويسنده مسئول)/
نشانی :آذربايجان غربی ،خوی؛ دانشگاه پيام نور /نمابرEmail: bohrani468@gmail.com / 04436332556 :
 . 2دكترای تخصصی مديريت دولتی ،استاديار گروه مديريت دولتی دانشكده مديريت ،اقتصاد و حسابداری دانشگاه پيام.
 .3كارشناس ارشد مديريت دولتی دانشكده مديريت دانشگاه پيام نور.
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الف) مقدمه
اخالق از ضروریترين نيازهای جامعة انساني است و بسياری از مشکالت فردی و اجتماعي ريشه در
بياخالقي دارد؛ به همين دليل ،اخالق اجتماعي زيربنای اصالح جامعة انساني به شمار ميرود(صالحی امیری و

کریمی خوزانی .)11 :1395 ،توجه به اخالق ،به ويژه اخالق اجتماعي ،نه تنها با خطرات و آسيبهای اجتماعي
مرتبط است ،بلکه جزء مسائل اعتقادی و باورهای ديني است و توجه به اين مقوله در عرصة مطالعات
علمي ،از ضرورت و اهميت خاصي برخوردار است.
از آنجا كه امروزه مردم ،به ويژه جوانان ،كاربران رسانهها در فضای مجازیاند و با توجه به اينکه
محتوای رسانههای مجازی بدون داشتن سواد رسانهای ،ميتواند ذهن كاربران را به راحتي تحت تأثير قرار
دهد ،با ارتقای سواد رسانهای ،جامعه ميتواند آگاهانه جريان اطالعات را مديريت كند و در تعيين مقررات
استفاده از فضای مجازی مشاركت داشته باشد .تقويت اين مهارتها و توانمندسازی افراد برای استفادۀ
درست ،بهينه و آگاهانه از رسانههای مجازی ،برای حفظ رفتار اخالقي در جامعهای كه به طور فزاينده با
شيوع اينترنت و شبکههای اجتماعي مواجه است ،كامالً ضروری است .از اين رو ،سياستگذاران و متوليان
امر بايد تمهيداتي بينديشند تا از طريق آن ،آموزش و كسب سواد رسانهای ،جزيي اساسي از زندگي هر فرد
به شمار رود.
افزايش فنّاوری ديجيتال ،نحوۀ برقراری ارتباط ،همکاری ،ايجاد آثار ،حل مشکالت و الگوهای رفتاری
را تغيير داده است(ژانگ و ژو .)2016 1،اين فنّاوریهای جديد ،رسانهها را به همان اندازه مهم و مؤثر كردهاند .از
اين رو ،كسب مهارت سواد رسانهای در اين زمان برای افراد بسيار مهم است(تگتکين و كوک .)2019 2،به همین
ترتیب ،در عصر دیجیتالی امروز ،کانالهای انتشار اطالعات به همراه دسترسی آسان به انواع
اطالعات ،رو به افزایش است و رسانههای جمعی در این میان نقش مهمی را ایفا
میکنند(سکاراسیح 3و همکاران .)2018 ،عالوه بر نقش و کارکرد مثبت رسانههای جمعی ،این رسانهها
تأثیر منفی نیز دارند و رسانهها همواره آیینۀ واقعیت نیستند و محتوای آنها همیشه کامل ،دقیق و
بیطرفانه نیست(قرایی و همکاران .)2015 ،رسانهها در عصر حاضر ،حکم تيغ دو لبهای را دارند كه نوع
كاربرد آن بر افکار عمومي بسيار مؤثر است؛ هم ميتوانند مخرّب جامعه باشند و هم نقش اساسي در توسعة
همهجانبه داشته باشند.
امروزه نقش رسانهها در دستکاری واقعيت بر كسي پوشيده نيست .مهرج 4و همکاران( )2014دريافتند كه
رسانههای جمعي تأثير خاصي به ويژه روی جوانان دارند .رشد سريع استفاده از اينترنت در سالهای اخير،
1. Zhang & Zhu
2. Tugtekin & Koc
3. Sekarasih
4. Mehraj
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بسياری از فعاليتها و مشکالت مرتبط با اينترنت ،از جمله تبليغات نژادپرستي ،تبليغات ضد مذهبي،
امپرياليسم خبری و اطالعاتي ،تقلب و سوء استفادههای مالي و تجاری ،پولشويي و افزايش استفاده از
تجارت الکترونيک و انتقال پول را سرعت بخشيده است .از اين رو ،برای حفظ هنجارها و ارزشهای
اجتماعي ،به ويژه برای جواناني كه هنوز در جستجوی هويتاند ،رسانههای اجتماعي بايد به طور صحيح
كنترل شوند .در اين ميان ،سواد رسانهای به طور بالقوه به كاربران جوان رسانههای اجتماعي كمک ميكند
تا پيامها را بهتر تفسير كنند(يوليارتي 1و همکاران .)2018 ،سواد رسانهای ميتواند فرايند دستيابي ،تحليل انتقادی
پيامهای رسانهای و ايجاد پيام با استفاده از ابزار رسانهای تلقي شود .سواد رسانهای به عنوان «توانايي درک،
تحليل ،ارزيابي و ايجاد پيامهای رسانهای» تعريف شده است .داشتن سواد رسانهای باعث افزايش ترديد
افراد دربارۀ محتوای رسانه ميشود(قرايي و همکاران .)2015 ،از اين گذشته ،وجود افراد با سواد رسانهای باال
باعث افزايش كيفيت رسانهها ميشود؛ زيرا چنين افرادی نياز به پيامهای واقعيتری با كيفيت باالتر
دارند(دوراک و ساريتپسي )2019 2،و رسانهها در صورت مواجهه با كاربران دارای سواد رسانهای باال ،مجبورند در
انعکاس مطالب و اطالعات دقت بيشتری به خرج دهند.
بر اساس آنچه بيان شد ،ميتوان گفت كه امروزه افراد مستقيماً تحت تأثير جهانيسازی رسانهای قرار
گرفتهاند و آنها روزانه از طريق استفاده از اينترنت ،به ويژۀ شبکههای اجتماعي ،تأثيرات فرهنگي گسترده بر
سبک زندگي خود را تجربه ميكنند .معموالً تأثيرات نامناسب انواع رسانهها و استفادۀ نابجا از اينترنت بر
افراد ،به صورت مشکالت اخالقي و رفتاری و آسيبهای اجتماعي آشکار ميشود؛ در حالي كه اگر اين
گروه به ابزار نيرومندتری به نام سواد رسانهای مجهز شوند ،قادر خواهند بود دست به گزينش و پااليش
بزنند و رژيم مصرف رسانهای خود را تنظيم و كنترل كنند .با توجه به استفادۀ گسترده از شبکههای
اجتماعي و فضای مجازی از سوی كاربران ،به ويژه جوانان ،بررسي و مطالعة تأثير آن بر جنبههای مختلف،
به ويژه بر اخالق اجتماعي به دليل گستردگي دامنة آن ،دارای اهميت و ضرورت است .اين مقوله در بين
دانشجو به دليل شدت تأثير اجتماعي اين قشر از جوانان ،از اهميت مضاعفي برخوردار است .بررسي
مطالعات نشان ميدهد كه به طور خاص دربارۀ تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي دانشجويان ،مطالعة
علمي انجام نشده است و تحقيق حاضر از اين لحاظ دارای نوآوری است .نظر به اهميت دو مقولة سواد
رسانه ای و اخالق اجتماعي و با عنايت به خأل موجود تحقيقاتي در اين رابطه ،اين پژوهش به دنبال سنجش
تأثير سواد رسانهای در استفاده از فضای مجازی ،بر اخالق اجتماعي دانشجويان است .به عبارت ديگر؛ اين
تحقيق به دنبال پاسخ به اين سؤال پژوهشي است كه آيا سواد رسانهای و مؤلفههای آن در استفاده از فضای
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مجازی بر اخالق اجتماعي دانشجويان تأثير معناداری دارند؟ يکي از داليل انتخاب اين موضوع ،گستردگي
روزافزون كاربران فضای مجازی و تأثيرآن بر اخالق اجتماعي كاربران در سطحي گسترده است.

ب) مباني نظری پژوهش
 .1سواد رسانهای
عبارت «سواد رسانهای» اولين بار توسط هربرت مارشال مکلوهان در سال  1965استفاده شد .در دهة
 ،1970موضوع سواد رسانهای در برخي از كشورهای آمريکای التين و اروپايي مورد توجه قرار گرفت و
نظر به اهميت آن ،آموزش سواد رسانهای از نيمة دوم قرن بيستم ميالدی به عنوان اولويت مهم در توسعة
آموزشهای فرهنگي مطرح شد(سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشي .)3-2 :1397 ،سواد رسانهای عبارت است از
توانايي تفسي ر و ايجاد مفاهيم شخصي از صدها و شايد هزاران نماد آوايي و ديداری كه همه روزه از طريق
تلويزيون ،راديو ،رايانه ،روزنامه ،مجله و البته پيامهای بازرگاني دريافت ميكنيم(قرباني و همکاران.)75 :1395 ،
ژانگ و ژو( )2016معتقدند سواد رسانهای ظرفيتي است كه كه افراد را به مشاركتكنندگان فعال رسانهای
تبديل ميكند .افرادی كه سواد رسانهای دارند ،هم دريافتكنندۀ محتوای رسانهاند و هم توليدكنندۀ محتوا.
به عبارت ديگر؛ سواد رسانهای ،توانايي تفسير پيامهای رسانهای به اشکال مختلف است.
ما تقريباً در هر لحظه و هر بخش از زندگي خود در معرض فنّاوریهای ديجيتالي مانند رسانههای
اجتماعي ،چند رسانهای و فنّاوریهای ارتباطي هستيم .اين فنّاوریهای جديد ،رسانهها را به همان اندازه
مهم و مؤثر كرده و اين موضوع هرگز در تاريخ بشريت سابقه نداشته است .از اين رو ،كسب مهارت سواد
رسانهای در اين زمان برای افراد بسيار مهم است(تگتکين و كوک .)2019 ،يکي از ابزارهای مقابله با «قدرت نرم»
و «جنگ رسانهای» ،آموزش سواد رسانهای و اولويت دادن به آن به عنوان مهارتي حياتي برای شهروندان
در قرن  21است .سواد رسانهای ميتواند پادزهری باشد در مقابل استيالی رسانهای و شهروندان را در
مواجهه با محتوای پيامهای رسانهای واكسينه كند .همچنين آموزش سواد رسانهای ،مهارتي برای مقابله با
جنگ رسانهای است كه منجر به افزايش ظرفيت تحليل شهروندان در مواجهه با رسانهها شده و باعث
ميشود به جای تسليم در برابر محتوای پيامهای رسانهای و پذيرش منفعالنة هر آنچه دريافت ميكنند،
تالش كنند به عنوان مخاطب فعال ،معنای نهفته در پيامها را درک كنند و به رمزگشايي و ارزيابي آنها
بپردازند و برخورد فعاالنه با پيامهای رسانهای داشته باشند .اگر شهروندان جامعه سواد رسانهای كافي نداشته
باشند ،قطعاً نخواهند توانست در فضای سنگين رسانهای جهان امروز ،مسائل و وقايع را به درستي تعبير و
تفسير كنند .هدف از آموزش سواد رسانهای ،كمک به شهروندان است برای آنکه بتوانند عادت
پرسشگری ،تحقيق ،پژوهش و توانايي و مهارتهای بياني خود را تقويت كنند و مهارتهای الزم را برای
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برقراری ارتباطي متفکرانه و آگاهانه با رسانه و در عين حال ،به وجود آوردن نگاهي دقيق ،نقّادانه و تحليلي
به پيامهای رسانهای فراهم آورند(.نصيری و همکاران)150-154 :1391 ،

سواد رسانهای ،قدرت مخاطب در تجزيه و تحليل پيامهای مختلف همراه با نگاه انتقادی به محتوای
آنهاست« .سواد خواندن»« ،سواد بصری» و «سواد كامپيوتری» ،معادل سواد رسانهای نيستند و صرفاً اجزای
سازندۀ سواد رسانهای محسوب ميشوند .سواد رسانهای شامل همة تواناييها و دانشهای مربوط به رسانه
است .به زبان ساده؛ سواد رسانهای مثل يک رژيم غذايي ،هوشمندانه مراقب است كه چه مواردی مناسباند
و چه مواردی مضر .سواد رسانهای ميتواند به مخاطبان رسانهها بياموزد كه از حالت انفعالي و مصرفي
خارج شوند و رابطة متقابل و فعاالنه داشته باشند(مركز پژوهشهای صدا و سيما .)3 :1395 ،اصوالً سواد رسانهای در
جهت برخورد هدفمند با رسانه مطرح ميشود .برخي از اهداف مورد توافق برای آموزش سواد رسانهای در
سطح جهان عبارتند از:
 تجزيه و تحليل نقّادانه در بهرهمندی و توليد پيامهای رسانهای؛ شناخت فرستنده(منبع) و زمينههای شکلگيری پيام رسانهها به همراه شناخت عاليق وجهتگيریهای سياسي ،اجتماعي ،تجاری و فرهنگي فرستنده؛
 تفسير پيامها و ارزشهايي كه از جانب رسانهها ارائه ميشود؛ شناخت و انتخاب رسانههای مناسب برای برقراری ارتباط و دستيابي به مخاطبان مدّ نظر؛ دسترسي به رسانهها برای بهرهمندی و توليد پيام.به عبارت ديگر؛ سواد رسانهای چارچوبي به منظور دسترسي ،تحليل ،ارزيابي و توليد پيام به شکلهای
مختلف از چاپ تا اينترنت را فراهم ميسازد(.سازمان پژوهش و برنامهريزی آموزشي)2 :1397 ،

سواد رسانهای از چهار حيطة شناختي ،حسي ،زيباييشناسي و اخالقي تشکيل شده است كه با هم در
يک پيوستار تعاملي قرار ميگيرند .سواد رسانهای ،قدرت درک فعاليت رسانهها و نحوۀ معناسازی رسانهای
است؛ به اين صورت كه شيوههای ساماندهي پيامهای رسانهای و نحوۀ استفاده از آنها را مورد توجه قرار
ميدهد(مركز پژوهشهای صدا و سيما .)3 :1395 ،از نظر پاتر ،)1391(1سواد رسانهای با تفکر و احساس فرد هنگام
رويارويي با پيامهای رسانهای در ارتباط است .كسب و آموزش «سواد رسانهای» دارای چهار مرحله است:

1. Pooter
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 .1داشتن آگاهي كامل در خصوص استفاده از رسانهها؛ در اين مرحله ،سواد رسانهای شامل
اندازهگيری ميزان استفادۀ افراد از رسانهها ،كشف رضايتمندیهای كسبشده از پيامهای رسانهای و
يادگيری راهبردهای الزم برای مديريت استفاده از رسانههاست.
 .2نگاه منتقدانه به محتوای رسانهها؛ در اين مرحله ،فرد ميآموزد كه با پيامهای رسانهای برخورد
انتقادی داشته باشد و مهارتهای الزم را برای تماشای منتقدانه كسب كند .كشف اليههای دروني پيامهای
رسانهای و جهتدهي به ادراک مخاطبان ،آنان را ياری ميدهد تا از اغراض و اهداف ،انگيزهها ،نگرشها،
سازوكارهای پنهان و تأثيرگذار و در عين حال ،نحوۀ استفاده از پيام رسانهها آگاهي يابند.
 .3تحليل جنبههای فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادی و سياسي در رسانهها؛ اگر مخاطبان از دانش و مهارت
كافي در اين زمينهها برخوردار باشند ،در اين مرحله ،به گونهای فعالتر ميتوانند پيامهای رسانهها را
پردازش كنند تا از پذيرندۀ منفعل ،به گزينشگری فعال تبديل شوند.
 .4استفاده از رسانه برای تغييرات اجتماعي؛ شامل مشاركت فعال افراد در بسيج افکار عمومي برای
تدوين سياستها و خط مشيهای كلي رسانهها و استفاده از راهبردهای رسانهای ،به ويژه برای تأثيرگذاری بر
مسائل و مشکالت اجتماعي و اقتصادی در جامعه است(.طلوعي)70-72 :1391 ،

پاتر از انديشمنداني است كه نظريههای متعددی در حوزۀ سواد رسانهای ارائه كرده است .از نظر او،
سواد رسانهای الگويي چندعاملي است و «ساختار دانش ،منبع مشخص»« ،وظايف پردازش اطالعات» و
«مهارت و توانايي» ،عوامل سواد رسانهایاند .اين عوامل پيوسته يکديگر را پشتيباني

ميكنند(سپاسگر:1384 ،

 .)128چهار بعد مدّ نظر پاتر عبارتند از:
 .1بعد ادراكي؛ اين بعد از سواد رسانهای مربوط به دانش و اطالعات قبلي مخاطبان نسبت به محتوای
پيامي است كه از يک رسانة خاص انتقال داده ميشود.
 .2بعد احساسي؛ به ميزان پيامهای احساسي مثبت يا منفي گفته ميشود كه مخاطبان نسبت به محتوای
پيامرسانهای خاص قائلاند .احساساتي همچون :عشق ،نفرت ،خشم ،شادی و ناامني ،سردرگمي ،ترديد و
دودلي.
 .3زيباييشناسي؛ اين بعد از سواد رسانهای ،حاوی اطالعاتي دربارۀ روش و چگونگي توليد پيام است...
به طور كلي اين بعد از سواد رسانهای در داشتن ديدی نقّادانه بسيار حايز اهميت است.
 .4اخالقي؛ اين بعد از سواد رسانهای كه با ارزشهای مخاطبان سروكار دارد ،به تقويت آن ميپردازد و
شامل اطالعاتي دربارۀ ارزشهاست كه در ضمير و روح انساني مستقر است .اطالعات اخالقي ،مالک و
معياری برای قضاوت دربارۀ درست و غلط فراهم ميكنند(.ايمانزاده و همکاران)177 :1398 ،
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عالوه بر ابعاد مدّ نظر پاتر كه به آن پرداخته شد ،قرباني و همکاران( )1395نيز با بهرهبرداری از مؤلفههای
بنيادی و ابعاد سواد رسانهای پاتر و تامن ،عناصر سواد رسانهای مدّ نظر يونسکو ،منشور اروپايي سواد
رسانهای ،اتحادية ملي سواد رسانهای آمريکا و همچنين مدل دانشگاه نيگاتای ژاپن ،مدلي را با سه مؤلفة
بوميسازی شده برای جامعة دانشجويان ايراني ارائه كردهاند .ابعاد اين مدل عبارتند از:
 تنوع و مهارت استفاده از رسانه؛ منظور از تنوع ،استفاده از رسانههای مختلف در يک موضوع واحدو منظور از مهارت استفاده ،توانايي بهرهگيری از ظرفيتهای مختلف هر رسانه است.
 نگرش مثبت به جمعآوری و توليد اطالعات از رسانه؛ به معنای ميل و عالقة آگاهانه و هدفمند برایجستجوی اطالعات و سپس توليد آن.
 نگاه انتقادی به رسانه؛ در اين نگاه ،مخاطب عالوه بر اينکه سودمندی و اثربخشي رسانهها راميپذيرد ،به آسيبهای رسانهای هم توجه دارد(.همان)
ابعاد اين مدل با توجه به بومي و متناسب بودن آن با بافت فرهنگي جامعة ما ،برای سنجش و
اندازهگيری متغيّر سواد رسانهای در تحقيق حاضر استفاده شد.
 .2اخالق اجتماعي
اخالق ،مجموعهای از اصول و قواعد رفتاری است كه به صورت داوطلبانه از سوی فرد پذيرفته ميشود و با
دروني شدن در وجود او ،نوع نگرش وی را به جامعه و ديگر انسانها تعيين كرده ،باعث بروز رفتارهای
اخالقي ميشود و در صورت سرپيچي از اين اصول و قواعد ،احساس شرمساری در وجدان فرد پديدار
ميشود .اخالق اجتماعي مجموعهای از عقايد ،ارزشها و هنجارهای اجتماعياند كه نسبت به فرد ،امور
بيروني و مستقل تلقي ميشوند؛ در جريان جامعهپذيری برای او دروني ميشوند و به صورت جزيي از
شخصيت او درميآيند و در نهايت ،رفتار فرد را در جامعه تعيين ميكنند(صالحي اميری و كريمي خوزاني.)12 :1395 ،
به طور خالصه ،در بحث از فرهنگ ،اخالق اجتماعي به عنوان ارزشها و قواعد رفتار در جامعه ،بررسي
ميشود(.رجبزاده)64 :1376 ،

اخالق اجتماعي به عنوان يکي از دغدغههای اصلي جامعة بشری ،همواره مورد توجه متفکران و
صاحبنظران جوامع بوده است .آنگونه كه تجربه نشان داده ،انسان در هيچ دورهای ،حتي در ادوار اخير
كه به ظاهر پيشرفتهای فراواني حاصل شده ،بينياز از اخالق اجتماعي نبوده

است(ميرزايي ملکيان و توكلي:1397 ،

 .)113مسائلى هست كه محور آنها را روابط اجتماعى انسان با ديگران تشکيل مىدهد و معموالً اخالق ،در
بيشتر موارد به اين دسته از مسائل اخالقى اطالق مىشود .وقتى در محاورات عرفى گفته مىشود كه كسى
اخالقش خوب است يا خوب نيست ،منظور همين ملکاتى است كه در روابط او با ديگران خودنمايى
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مىكند(مصباح يزدى .)23 :1380 ،اجتماع اخالقي بيشتر با احساس تعلق ،اعتماد ،احساس مسئوليت و تعهد نسبت
به ديگراني كه با آنها دارای ارزشها ،منافع و اهداف مشترک است ،سروكار دارد .يک اجتماع اخالقي،
روابط افراد با يکديگر را به شکل «ما» تعريف ميكند .مقولهة ما در قالب سه الزام اخالقي؛ يعني اعتماد،
وفاداری و تشريک مساعي با ديگران جلوه ميكند(.ميرزايي ملکيان و توكلي)114 :1397 ،

چهار مؤلفة مدّ نظر اخالق اجتماعي در اين پژوهش عبارتند از :نوعدوستي ،مسئوليتپذيری اجتماعي،
تعهد اجتماعي و اعتماد اجتماعي ،كه بر اساس ابزار سنجش ميرزايي ملکيان و توكلي( )1397از آنها استفاده
شده است.
نوعدوستي؛ بيانگر رفتاری است كه هدف آن نفعرساني به ديگران است .در پژوهش حاضر،
نوعدوستي به معنای تمايل به كمکرساني و خدمت به ديگران به كار رفته است.
مسئوليتپذيری اجتماعي؛ التزام و تعهد دروني نسبت به ديگران است و برای سنجش آن از دو بعد
تمايل به پذيرش پيامدهای رفتار و احساس وظيفه نسبت به ديگران استفاده شده است.
اعتماد اجتماعي؛ عبارت است از انتظارات و تعهدات اكتسابي و تأييدشده به لحاظ اجتماعي كه افراد
نسبت به يکديگر و نسبت به نهادها و سازمانهای (دولتي و غير دولتي) مربوط به زندگي اجتماعيشان دارند.
تعهد اجتماعي؛ تعهد اجتماعي عبارت است از التزام دروني به ايفای هر چه بهتر نقش

اجتماعي(.همان:

)120-117

از آنجا كه هدف در اين تحقيق ،سنجش تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي و مؤلفههای آن است،
بر اساس آن ،فرضيههای ذيل تدوين شد:
 سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي تأثير مثبت و معناداری دارد. مؤلفههای سواد رسانهای(نگاه انتقادی به رسانه ،تنوع و مهارت استفاده از رسانه و نگرش مثبت بهجمعآوری و توليد اطالعات) بر اخالق اجتماعي تأثير مثبت و معناداری دارند.
بر اساس مؤلفههای سواد رسانهای و با توجه به اهداف و فرضيههای تحقيق ،مدل مفهومي پژوهش طبق
شکل  1طراحي شد.
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سواد رسانهای
تنوع و مهارت استفاده از رسانه

اخالق اجتماعي
نگرش مثبت به جمعآوری و توليد
اطالعات
نگاه انتقادی به رسانه

شکل  :1مدل مفهومي پژوهش

ج) پیشینة تجربي پژوهش
نتايج مطالعات خوشزبان و همکاران( )1398نشان ميدهد كه رابطة مستقيم و معناداری بين بعد اخالقي سواد
رسانهای و سرماية اجتماعي وجود دارد .بعد اخالقي به توانايي درک و دريافت ارزشهای نهفته در پيام
رسانهها تأكيد دارد .همچنين نتيجة اين تحقيق نشان ميدهد كه رابطة مستقيم و معناداری بين بعد احساسي
سواد رسانهای و سرماية اجتماعي وجود دارد .نتايج تحقيق غالمپور و بنيهاشمي( )1398بيانگر اين است كه
سواد رسانهای با مؤلفههای دسترسي به رسانه ،استفاده از رسانه ،توليد محتوای رسانهای و تفکر انتقادی از
رسانه بر سرماية فرهنگي فراگيران مؤسسات فرهنگي قرآني اصفهان تأثير دارد .نتايج تحقيق حقپرست و
همکاران()1397

حاكي از ميزان تأثير سرمايه اجتماعي و سالمت اجتماعي و سواد رسانهای بر كاهش

آسيبهای اخالقي شبکة اجتماعي اينستاگرام است و اينکه ،همة متغيّرهای مستقل ،با آسيبهای اخالقي رابطة
معکوس و معناداری دارند .متغيّر سواد رسانهای قویترين رابطة منفي و معکوس را با آسيبهای اخالقي
اينستاگرام داشته است .همچنين نتايج تحقيق

ملکي()1395

نشان ميدهد بين سواد رسانهای و آسيب

سازگاری ،رواني و اعتقادی شبکههای اجتماعي موبايلي در نوجوانان دانشآموز ،همبستگي معکوس و
معناداری وجود دارد.
در پيشينة نظری خارجي ،نتايج تحقيق ژی و همکاران( )2019نشان داد كه مداخالت سواد رسانهای اثر
متوسط در كاهش رفتارهای انحرافي دارند .دوراک و ساريتپسي( )2019در بررسي رابطة بين سواد رسانهای و
استفاده از شبکة اجتماعي بر رفتار مشکلدار استفاده از اينترنت بين دانشآموزان ،دريافتند بين وضعيت
استفاده از رسانههای اجتماعي ،اهداف استفاده از رسانههای اجتماعي و سواد رسانهای ،با رفتار مشکلدار
استفاده از اينترنت رابطه وجود دارد .اسکيرر و سريويديا( )2015در پژوهشي اثر نقش آموزش و ظرفيت سواد
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رسانهای رسانهها بر تفکر قالبي نژادی و قوميتي را مطالعه كردند؛ نتايج تحقيق آنان نشان ميدهد سواد
رسانهای توانايي خود را به شکل دانش ،نگرش و رفتارهای مرتبط با رسانهها و تشويق موضع فعال و انتقادی
در افراد ميتواند نشان دهد.
با مرور پيشينة تجربي پژوهش مشخص شد كه فردی با سواد رسانهای ميتواند به عنوان مصرفكننده و
به طور همزمان ،توليدكنندۀ محتوا در رسانه در نظر گرفته شود(تگتکين و كوک .)2019 ،در اين مرحله انتظار
ميرود فردی با سطح سواد رسانهای در استفادۀ آگاهانه از اينترنت و رسانه ،موفقتر عمل كند .لذا ميتوان
گفت بين سواد رسانههای جديد و آسيبهای استفاده از رسانه ،رابطة منفي وجود دارد(.همان؛ ژی و همکاران)2019 ،

مرور اين تحقيقات نشان ميدهد پژوهشي كه به بررسي تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي كاربران
پرداخته باشد ،وجود ندارد و موضوع مطالعه در پژوهش حاضر ،جديد است كه اين امر در جهت نوآوری
تحقيق ارزيابي ميشود .با عنايت به وجود خأل پژوهشي در زمينه تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي و
نيز اهميت اين دو مقوله ،در اين تحقيق تأثير سواد رسانهای و شاخصهای آن به عنوان متغيّرهای مستقل بر
اخالق اجتماعي به عنوان متغيّر تابع ،سنجش و مطالعه علمي شد.

د) روششناسي پژوهش
هدف از اين پژوهش ،سنجش تأثير سواد رسانهای و مؤلفههای آن در استفاده از فضای مجازی بر اخالق
اجتماعي كاربران است .پژوهش حاضر از اين لحاظ كه نتايج مورد انتظار آن ميتواند در عمل استفاده
شود ،كاربردی و از لحاظ روش ،توصيفي -همبستگي است؛ چون رابطة بين متغيّرهای مالک و پيشبين را
ميسنجد .همچنين از آنجا كه به بررسي دادههای مرتبط با برههای از زمان ميپردازد ،مقطعي است .جامعة
آماری تحقيق ،شامل كلية دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب در
سال  1399به تعداد  1000نفر است .حجم نمونة آماری بر اساس فرمول كوكران 278 ،نفر است كه با روش
نمونهگيری در دسترس انتخاب شدند .برای تجزيه و تحليل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری توسط
نرمافزار اسمارت پي.ال.اس استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها ،دو پرسشنامة استاندارد بود كه بر اساس
مقياس پنج رتبهای ليکرت تنظيم شد .برای سنجش متغيّر سواد رسانهای ،از پرسشنامة رسانة سواد رسانهای
استفاده شده است .اين ابزار اندازهگيری كه توسط قرباني و

همکاران()1395

1

ساخت و هنجاريابي شده،

دارای سه مؤلفة نگاه انتقادی به رسانه( 13گويه) ،تنوع و مهارت استفاده از رسانه( 11گويه) و نگرش مثبت
به جمعآوری و توليد اطالعات( 11گويه) است و در مجموع  35گويه دارد.
1. MLT-35
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برای سنجش اخالق اجتماعي متناسب با موضوع تحقيق حاضر و بر اساس پرسشنامة ميرزايي ملکيان و
توكلي( )1397از چهار مؤلفة نوعدوستي ،مسئوليتپذيری اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و تعهد اجتماعي كه هر
كدام دارای چهار گويه و در مجموع دارای  16گويهاند ،استفاده شد.
با وجود استاندارد بودن پرسشنامهها ،برای بررسي ميزان اعتبار ابزارهای سنجش دادهها ،از معيارهای
روش حداقل مربعات جزيي استفاده شد .طبق نظر فورنل و الركر( ،)1981روايي سازه در روش پي.ال.اس با
استفاده از ضرايب بارهای عاملي و روايي همگرا و پايايي آن توسط ضرايب آلفای كرونباخ و پايايي
تركيبي 1سنجيده ميشود .طبق نظر هالند ،)1999(2مالک مناسب بودن ضرايب بارهای عاملي 0/4 ،است.
ميانگين واريانس به اشتراک گذاشتهشده( )AVEبين هر سازه با شاخصهای خود است .مگنر 3و
همکاران( ،)1996مقدار  0/4به باال را برای  AVEكافي دانستهاند(نقل از :داوری و رضازاده .)1392 ،ضريب آلفای
كرونباخ بيانگر ميزان توانايي سؤاالت در تبيين مناسب ابعاد تركيبي مربوط به خود است .ضريب پايايي
تركيبي نيز ميزان همبستگي سؤاالت يک بعد به يکديگر برای برازش كافي مدلهای اندازهگيری را مشخص
ميكند .با وجود اينکه مقدار آلفای كرونباخ و ضريب پايايي تركيبي بايد باالتر از  0.7باشد ،اما در صورت
كم بودن تعداد سؤاالت و همچنين افراد نمونة آماری ،مقدار  0.6نيز قابل قبول است .نتايج مربوط به روايي
و پايايي پرسشنامههای پژوهش توسط معيارهای ياد شده در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  :1ضرایب بارهای عاملي ،پایایي و روایي همگرا
متغیّر

نگاه انتقادی به رسانه

نماد در

بار

میانگین واریانس

ضریب پایایي

ضریب پایایي

مدل

عاملي

استخراجي ()AVE

ترکیبي ()CR؛

آلفای کرونباخ

Cri1

0/913275

Cri10

0/864478

Cri11

0/847787

Cri12

0/836230

Cri13

0/793811

Cri2

0/909952

Cri3

0/896604

Cri4

0/878110

Cri5

0/851230

Cri6

0/858247

Cri7

0/830532

Cri8

0/840388

Cri9

0/852018

0/739

0/973

0/970

)1. Composite Reliability (CR
2. Hulland
3. Magner
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تنوع و مهارت استفاده از
رسانه

نگرش مثبت به جمعآوری
و توليد اطالعات

نوعدوستي

مسئوليت اجتماعي

اعتماد اجتماعي

تعهد اجتماعي

Att1

0/794893

Att10

0/830601

Att11

0/894516

Att2

0/845878

Att3

0/842239

Att4

0/861113

Att5

0/832065

Att6

0/849351

Att7

0/826747

Att8

0/838614

Att9

0/858138

Var1

0/748747

Var10

0/801746

Var11

0/761794

Var2

0/814955

Var3

0/821298

Var4

0/813532

Var5

0/821550

Var6

0/842746

Var7

0/804405

Var9

0/828246

var8

0/835296

Alt1

0/890874

Alt2

0/906091

Alt3

0/903031

Alt4

0/863991

SR1

0/820509

SR2

0/879883

SR3

0/899138

SR4

0/833832

ST1

0/777627

ST2

0/942991

ST3

0/930437

ST4

0/909461

SC1

0/900708

SC2

0/916488

SC3

0/917610

SC4

0/884694

0/654

0.682

0/794

0/724

0.796

0.818

0/954

0.959

0/939

0/913

0.939

0.947

0/947

0.953

0/913

0/872

0/912

0.926

همانطور كه مشاهده ميشود مدل از لحاظ هر سه معيار ياد شده ،در سطح بسيار خوبي قرار دارد.
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بر اساس روش فورنر و الركر( ،)1981بررسي روايي واگرا از طريق مقايسه ميزان همبستگي يک سازه با
شاخصهايش در مقابل همبستگي آن شاخصها با ساير سازهها انجام ميشود كه نتايج آن در جدول  2آمده
است .قطر اصلي اين ماتريس حاوی جذر مقادير  AVEسازههای تحقيق است .اگر ميزان جذر مقادير
 AVEهر سازه از ميزان همبستگي آن سازه با ساير سازهها بيشتر باشد ،از نظر فورنل و الركر ،دارای روايي
واگرا خواهد بود.
جدول  :2ماتریس همبستگي و بررسي روایي واگرا به روش فورنل و الرکر
تعهد

اعتماد

مسئولیت

اجتماعي

اجتماعي

اجتماعي

نوعدوستي

نگرش مثبت به

تنوع و

نگاه

جمعآوری و تولید

مهارت

انتقادی به

متغیّر

اطالعات

استفاده

رسانه

0.892

نگاه انتقادی به رسانه
تنوع و مهارت

0.904

0.435

0.809

0.463

0.445

0.851

0.475

0.480

0.436

نوعدوستي

0.891

0.458

0.402

0.423

0.416

مسئوليت اجتماعي

0.860

0.499

0.463

0.438

0.485

0.420

اعتماد اجتماعي

0.420

0.454

0.415

0.495

0.749

0.441

تعهد اجتماعي

استفاده
نگرش مثبت به
جمعآوری و توليد
اطالعات

0.826

همانگونه كه در جدول  2مشاهده ميشود ،اين امر دربارۀ تمام سازههای پژوهش صدق ميكند و
نشان از تأييد روايي واگرا دارد .بر اساس نتايج حاصل از خروجي نرمافزار اسمارت پي.ال.اس(جدول  1و
 ،)2ابزارهای اندازهگيری از روايي(همگرا و واگرا) و پايايي(بار عاملي ،ضريب پايايي تركيبي و ضريب
آلفای كرونباخ) مناسب برخوردارند.

هـ) یافتههای پژوهش
نتايج آمار توصيفي نشان ميدهد كه اكثر پاسخگويان ،زن( 59درصد) ،دارای  25تا  35سال سن(73
درصد) و متأهل( 69درصد) بودند .جدول  3فراواني آمار توصيفي متغيّرهای تحقيق را نشان ميدهد.
در خصوص آمار توصيفي متغيّرهای تحقيق ،با توجه به اينکه باالترين عدد برای ميانگين متغيّرهای
مستقل و وابسته عدد  5است(طيف پنجتايي :كامالً مخالفم ،مخالفم ،نسبتاً مخالفم ،موافقم ،كامالً موافقم)،
بازۀ  1-2/33نشاندهندۀ نمرۀ كم آزمودنيها ،بازۀ  2/3-3/66نشاندهندۀ نمرۀ متوسط و بازۀ 3/67-5
نشاندهندۀ نمرۀ زياد آزمودنيهاست.
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جدول  :3آمار توصیفي متغیّرهای تحقیق
ابعاد

میانگین

انحراف معیار

نگاه انتقادی به رسانه

2.642

1.229

متغیّر

تنوع و مهارت استفاده از رسانه

2.588

1.112

نگرش مثبت به جمعآوری و توليد اطالعات

2.586

1.188

2.651

1.141

مسئوليتپذيری اجتماعي

2.627

1.143

اعتماد اجتماعي

2.621

1.248

تعهد اجتماعي

2.645

1.209

سواد رسانهای

نوعدوستي
اخالق اجتماعي

همانطور كه در جدول  3مشاهده ميشود ،ابعاد سواد رسانهای در بازۀ بين  2/3-3/66است كه
نشاندهندۀ نمرۀ متوسط آزمودنيها در اين متغيّر است .بيشترين ميانگين ،مربوط به شاخص نگاه انتقادی به
رسانه است( )2/642و در خصوص متغيّر اخالق اجتماعي نيز اين متغيّر در بازۀ بين  2/3-3/66است كه
نشاندهندۀ نمرۀ متوسط آزمودنيها در اين متغيّر است و بيشترين ميانگين مربوط به شاخص نوعدوستي
است(.)2/651
 .1مدل ساختاری پژوهش
برای بررسي قابليت تعميم مدل پيشنهادی و آزمون فرضية اصلي پژوهش(تأثير سواد رسانهای بر اخالق
اجتماعي) ،دادهها از طريق مدليابي معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار پي.ال.اس تحليل شد .خروجي
نرمافزار در دو حالت استاندارد و معناداری ،به ترتيب در شکلهای  2و  3مشاهده ميشود.

شکل  :2مدل در حالت اعداد معناداری
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شکل  :3مدل در حالت ضرایب استاندارد شده بار عاملي

 .2برازش کلي مدل
مدل كلي ،شامل هر دو بخش مدل اندازهگيری و ساختاری ميشود و با تأييد برازش آن ،بررسي برازش در
يک مدل كامل ميشود .برای بررسي برازش مدل كلي ،كافي است يک معيار به نام  GOFسنجيده شود:

ميانگين مقادير اشتراكي برابر با  0/744است از آنجا كه يک متغيّر پنهان درونزای مرتبة اول در اين
مدل وجود دارد ،لذا مقدار

برابر با  0/895و مقدار معيار  GOFبرابر است با:

/816

0/744

0/895

0

با توجه به سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36كه به عنوان مقادير ضعيف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفي
شدهاند(وتزلس2009 1،؛ نقل از :داوری و رضازاده)1392 ،؛ حصول مقدار  0/816برای اين معيار ،نشان از برازش مناسب
مدل كلي تحقيق است .به عبارت ديگر؛ دادههای تحقيق با مدل مفهومي تحقيق تناسب دارد و بدين ترتيب،
مدل مفهومي پژوهش تأييد ميشود.
به منظور بررسي تأثير هر يک از شاخصهای سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي ،مدلهای  4و  5در حالت
اعداد معناداری و استاندارد ارائه شد .آمارۀ تي يا معنادار بودن ،تأثير متغيّرها را نشان ميدهند .اگر مقدار
آمارۀ تي بيشتراز  1.96باشد ،تأثير مثبت و معنادار است؛ اگر بين  +1.96تا  -1.96باشد ،تأثير معناداری

1. Wetzels
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وجود ندارد و اگر كوچکتر از  -1.96باشد ،اثر منفي و معنادار است .همچنين ضرايب مسير اگر باالی 0.6
باشد ،بدين معناست كه ارتباطي قوی ميان دو متغيّر وجود دارد؛ اگر بين  0.3و  0.6باشد ،ارتباط متوسط و
اگر زير  0.3باشد ،ارتباط ضعيفي وجود دارد .تحليل هر يک از روابط كه در واقع نشاندهندۀ فرضيههای
تحقيق ميباشد ،به صورت خالصه شده در جدول  4نشان داده شده است.

شکل  :4مدل در حالت اعداد معناداری

شکل  :5مدل در حالت ضرایب استاندارد شدۀ بار عاملي
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با توجه به شکلهای  2و  ،3ضريب مسير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي ،بررسي و ضرايب مسير و
اعداد معناداری ابعاد سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي از شکلهای  4و  5استخراج شد كه خالصة آنها در
جدول  5مشاهده ميشود.
جدول  :5جدول ضرایب مسیر و اعداد معناداری
ضریب مسیر

اعداد معناداری

نتیجه آزمون

مسیر میان متغیّرها

0/962

44/209

تأييد فرضيه

تأثير نگاه انتقادی به رسانه بر اخالق اجتماعي

0/411

5/703

تأييد فرضيه

تأثير تنوع و مهارت استفاده از رسانه بر اخالق اجتماعي

0/328

4/870

تأييد فرضيه

تأثير نگرش مثبت به جمعآوری و توليد اطالعات بر اخالق اجتماعي

0/250

3/924

تأييد فرضيه

تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي

با توجه به مقدار آمارۀ تي برای مسير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي كه بيشتر از  1.96است ،تأثير
معنادار سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي در سطح اطمينان  95درصد تأييد ميشود .با توجه به اينکه ضريب
مسير برابر  0.962محاسبه شده ،اين عدد حاكي از تأثير قوی متغيّر مستقل سواد رسانهای بر متغيّر وابسته
اخالق اجتماعي است .يافتهها نشان ميدهد كه تأثير شاخص نگاه انتقادی به رسانه(آمارۀ تي برابر  5.703و
ضريب مسير برابر  ،)0.411تنوع و مهارت استفاده از رسانه بر اخالق اجتماعي(آمارۀ تي برابر  4.870و
ضريب مسير برابر  )0.328و نگرش مثبت به جمعآوری و توليد اطالعات(آمارۀ تي برابر  3.924و ضريب
مسير برابر  )0.250نيز بر اخالق اجتماعي مثبت و معنادار است .با توجه به اين نتايج ،شاخص نگاه انتقادی به
رسانه با ضريب مسير  ،0/411بيشترين تأثير را بر اخالق اجتماعي دارد.

و) بحث و نتیجهگیری
با توسعة فنّاوریهای اينترنتي ،اهميت سواد رسانهای نيز افزايش يافته است .امروزه افراد ،در فضای رسانهای
زندگي ميكنند؛ از اين رو به عنوان يک مهارت ،الزم است در كنار استفاده از رسانهها و به خصوص
اينترنت به عنوان يک رسانة تعاملي ،به سواد رسانهای مجهز شوند .استفاده از رسانهها بدون داشتن سواد
رسانهای ،ميتواند با اثرات نامطلوبي همراه باشد؛ لذا مؤثرترين راه برای كاهش آسيبهای اجتماعي ناشي از
فضای مجازی و رسانهها ،ارتقای سطح سواد رسانهای است .نظر به اهميت اين موضوع ،پژوهش حاضر با
هدف مطالعة سنجش تأثير سواد رسانهای و مؤلفههای آن بر اخالق اجتماعي انجام شد .طبق يافتههای
جمعيتشناختي تحقيق ،اكثر افراد مورد مطالعه ،زن( 59درصد) ،دارای  25تا  35سال سن( 73درصد) و
متأهل( 69درصد) بودند.
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بر اساس نتايج حاصل از آزمون فرضيههای تحقيق ،تأثير سواد رسانهای با ضريب تعيين  92/5درصد بر
اخالق اجتماعي تأييد شد .با توجه به باال بودن ضريب تعيين ،ميتوان گفت سواد رسانهای تأثير مثبت،
مستقيم و معناداری بر اخالق اجتماعي دارد.
با توجه به پيشينة تحقيق مورد اشاره ،نتايج مطالعات انجامشده همسو با نتايج تحقيق حاضر ارزيابي
ميشود .تحقيق حقپرست و

همکاران()1397

نشاندهندۀ رابطة بين سالمت اجتماعي و كاهش آسيبهای

اخالقي با سواد رسانهای است .نتايج تحقيق غالمپور و بنيهاشمي( )1398نشان داد سواد رسانهای بر سرماية
فرهنگي تأثير دارد .نتايج مطالعات خوشزبان و همکاران( )1398نيز رابطة مستقيم و معنادار بين بعد اخالقي
سواد رسانهای و سرماية اجتماعي را تأييد كرد .بعد اخالقي به توانايي درک و دريافت ارزشهای نهفته در
پيام رسانهها تأكيد دارد .همچنين نتايج تحقيق حقپرست و همکاران( )1397در خصوص ميزان تأثير سواد
رسانهای بر كاهش آسيبهای اخالقي شبکة اجتماعي اينستاگرام كه نشان داد همة متغيّرهای مستقل با
آسيبهای اخالقي رابطة معکوس و معناداری دارند ،در راستای نتايج پژوهش حاضر است .نتايج تحقيق
ملکي( )1395نيز كه نشان داد بين سواد رسانهای و آسيب سازگاری ،رواني و اعتقادی شبکههای اجتماعي
موبايلي همبستگي معکوس و معناداری وجود دارد ،در همين راستاست .در خارج از كشور نيز نتايج
تحقيقات ژی و همکاران( ،)2019تأثير مداخالت سواد رسانهای بر كاهش رفتارهای انحرافي را نشان ميدهد.
در رابطه با مؤلفههای سواد رسانهای نيز نتايج تحقيق حاكي است هر سه مؤلفة سواد رسانهای بر اخالق
اجتماعي تأثيرگذارند؛ ولي تأثير مؤلفة «نگاه انتقادی به رسانه»(با ضريب مسير  )0.411بر اخالق اجتماعي،
نسبت به دو مؤلفة ديگر بيشتر است .نگاه انتقادی ،توانايي قضاوت دربارۀ صحّت اطالعات و تحليل محتوای
پيام است .در واقع؛ خواننده ،بيننده يا شنوندۀ يک مضمون يا پيام رسانهای ،نسبت محتوای پيام و فاصلة آن با
عدالت را ميسنجد تا در خصوص ارتباط با رسانهها به جای تسليم بودن و رابطة منفعل و يکسويه ،رابطهای
فعال و تعاملي داشته باشد .طبق اين شاخص ،فرد با سواد رسانهای به جنبههای آسيب رسانهای توجه دارد.
لذا چنين افرادی جنبههای منفي رسانه را ناديده گرفته ،از آن اثر نميپذيرند و با مقايسة اخبار و اطالعات
مختلف و تركيب آنها با نظرات خويش ،با پيامدهای منفي رسانه مقابله كرده ،از اثرات مثبت آن تأثير
ميگيرند و اين موضوع منجر به افزايش تمايالت اخالقي آنها در اجتماع خواهد شد.
همچنين يافتهها نشان ميدهد دومين شاخص سواد رسانهای؛ يعني تنوع و مهارت استفاده از رسانه ،با
ضريب مسير  ،0/328تأثير مثبت و معناداری بر اخالق اجتماعي دارد .منظور از تنوع و مهارتهای استفاده،
توانايي استفادۀ مفيد و هدفمند ،همراه با سهولت دسترسي به اطالعات در مواجهه با رسانهها از سوی
مخاطبان است .با وجود اين ويژگي ،فرد ابزارهای جستجو برای به دست آوردن اطالعات مورد نياز در
رسانه را ميشناسد و محتويات رسانه را بر اساس عاليق و دلخواه شخصي خود ارزيابي يا مرور ميكند .به
عبارت ديگر؛ مخاطب رسانه ،هر پيام رسانه را با معنايي همتا ميسازد و در اين سطح ،نمادهای پنهان و
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آشکار اطالعات را شناسايي ميكند و پذيرفتن يا نپذيرفتن رسانه از سوی مخاطب ،به ميزان انطباق آن با
منابع رسانهای ديگر و جهان واقعي بستگي دارد .زماني كه اين ويژگي در فرد وجود داشته باشد ،پيامهای
مفيد مورد توجه وی قرار ميگيرد و پيامهای منفي و حاوی خشونت رد خواهند شد و به اين ترتيب،
زمينههای اخالق اجتماعي در فرد پديدار ميشود.
همچنين نتايج حاكي از آن است كه سومين شاخص سواد رسانهای؛ يعني نگرش مثبت به جمعآوری و
توليد اطالعات از رسانه ،بر اخالق اجتماعي تأثير مثبت و معناداری دارد(با ضريب مسير .)0.250مطابق اين
نتايج ،هرچه آگاهي فرد از اهدافش بيشتر باشد ،فرايند جستجوی اطالعات هدايت شده و انگيزه برای
كسب اطالعات و توليد دانش جديد قویتر ميشود .فرد بر اساس اهداف و ساليق انگيزشي برای
جمعآوری اطالعات ،مفاهيم انسجاميافته در پيامهای دريافتي را با اطالعات آموختهشده در گذشته
هماهنگ ميكند .فرد با اين ويژگي به طور معمول برای ديدن برنامه يا كسب اطالعاتي خاص از رسانهها
استفاده ميكند و برای وی ،رسانه ابزاری برای جمعآوری و توليد اطالعات است.
نتايج تحقيق حاضر حاكي است كه متغيّر مستقل سواد رسانهای با ضريب تعيين  92/5درصد ،تأثير
مستقيم ،مثبت و معناداری بر متغيّر وابستة اخالق اجتماعي دارد .بر اساس اين نتايج ميتوان گفت افراد
واجد سواد رسانهای ،در استفادۀ آگاهانه از اينترنت و رسانه ،موفقتر عمل ميكنند و كمتر در معرض
آسيبهای اجتماعي و اخالقي قرار دارند.
محدودیتهای تحقیق
به دليل گستردگي مراكز و واحدهای دانشگاه آزاد اسالمي ،امکان تحقيق در خصوص كل دانشجويان
دانشگاه وجود نداشت .به همين دليل ،جامعة آماری تحقيق ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب
انتخا ب شد .لذا نتايج اين تحقيق قابل تعميم به كل دانشجويان اين دانشگاه و ساير دانشگاهها نيست و برای
تعميم نتايج اين تحقيق به ساير دانشجويان ،بايد احتياط كرد .با توجه به اين محدوديت ،توصيه ميشود
پژوهش مشابهي در ساير دانشگاهها و نيز ساير دانشکدههای دانشگاه آزاد اسالمي انجام شود.
به دليل محدوديت زماني و ...تحقيق ،امکان استفاده از همة مدلها در خصوص سنجش متغيّرهای تحقيق
و نيز امکان مطالعة تأثير سواد رسانهای بر ساير متغيّرها وجود نداشت؛ لذا پيشنهاد ميشود در تحقيقات آتي،
هم از ديگر مدلهای مربوط به متغيّرهای اين تحقيق استفاده شود و هم دربارۀ تأثير سواد رسانهای بر ساير
متغيّرهای اجتماعي و فرهنگي مهم مطالعات علمي انجام شود.
همچنين در تحقيقات بعدی ،بر ميزان تأثير سواد رسانهای بر اخالق اجتماعي دانشجويان بر اساس
تفاوتهای جمعيتشناختي مانند جنسيت ،تأهل ،سن و مقطع تحصيلي ،مطالعه شود.
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پیشنهادهای کاربردی
با عنايت به نتايج اين تحقيق مبني بر تأييد نقش مؤثر سواد رسانهای و مؤلفههای آن بر اخالق اجتماعي،
ميتوان گفت تقويت سواد رسانهای كاربران فضای مجازی ،راه حل مناسبي برای حفظ رفتار اخالقي در
جامعه است؛ لذا به عنوان پيشنهاد كاربردی توصيه ميشود برای آشنايي و تقويت سواد رسانهای جامعة
آماری تحقيق(دانشجويان) ،به راهکارهای ذيل توجه شود:
 سواد رسانهای و مؤلفههای آن در قالب كتب آموزشي در دانشگاهها به طور رسمي آموزش دادهشود.
 مسئوالن دانشگاهها با برگزاری سمينارها و همايشهای تخصصي و دعوت از متخصصان ،دانشجويانرا در جريان آخرين مطالعات و تجربيات قرار دهند .همچنين برنامههای آموزشي ميتواند در قالب جلسات
همانديشي ،پرسش و پاسخ ،طراحي و توزيع نشريات و بروشورهای مفيد ،ايجاد كارگروههای تخصصي و
نمايش فيلمهای مفيد و جذّاب با محتوای پيامهای مرتبط با سواد رسانهای و اخالق اجتماعي اجرا شود.
 از سازمانهای مردمنهاد(سمنها) ،تشکّلهای دانشجويي و دانشآموزی برای برگزاری دورههای تفکرمنتقدانه در قالب برنامهها و كارگاههای آموزشي برای آموزش سواد رسانهای جوانان استفاده شود.
 پخش برنامههای آموزشي سواد رسانهای از شبکههای رسانة ملي ،به ويژه شبکههای پرمخاطب وجوانگرا توصيه ميشود.
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