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Abstract
With the advent of the media and the expansion of their sphere of influence in the
various individual and collective realms of human beings in various intellectual,
cultural, social and political fields, media literacy has become more and more
important. In the connection between media and religion, students of religious
sciences can be mentioned as one of the important and effective users of
cyberspace. The present study seeks to explore the relationship between media
literacy and active virtual activism of religious students. Random sampling
method and sample size of 322 people, and data were used and studied by the
Media Literacy Questionnaire (Philosophical, 2014) and the standard researchermade questionnaire active in the virtual field. The results show that there is a
significant positive relationship (r = 0.61,) between media literacy (and all its
subscales) with virtual active activism. In the end, 78% of the statistical sample
admitted that media literacy is important and useful for them and can undoubtedly
be used in cyberspace activism for religious purposes. In the end, 78% of the
statistical sample admitted that media literacy is important and useful for them
and can undoubtedly be used in cyberspace activism for religious purposes.
Keywords: Religious Media Literacy, Active Virtual Activism, Students of
Religious Sciences.
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چکیده
با ظهور رسانهها و گسترش دامنه نفوذ آنها در قلمروهای مختلف فردی و جمعی انسانها در حوزههای
مختلف فکری ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،سواد رسانهای بیشازپیش مهم شده است .در پیوند میان
رسانهها و دین میتوان از طالب علوم دینی بهعنوان یکی از کاربران مهم و مؤثر فضای مجازی یاد کرد.
پژوهش حاضر در پی کشف رابطه سواد رسانهای و کنشگری مجازی فعال طالب علوم دینی است .روش
نمونهگیری تصادفی و حجم نمونه  322نفر و دادهها بهوسیله پرسشنامه سواد رسانهای (فلسفی )1393،و
پرسشنامه استاندارد محقق ساخته کنشگری فعال در عرصه مجازی مورد استفاده و مطالعه واقع شدند.
نتایج نشان میدهد میان سواد رسانهای (و تمام زیرمقیاسهای آن) با کنشگری فعال مجازی رابطه مثبت
معنادار ) (P ≤ 0/05, r=0/6وجود دارد .همچنین  78درصد نمونه آماری اذعان کردهاند که سواد
رسانهای برایشان مهم و مفید است و بدون تردید میتوان از آن در کنشگری فضای مجازی در راستای
اهداف دینی استفاده کرد .بر اساس نتایج لذا باید با باورمندی به نقش سواد رسانهای در ارتقاء کمّی و
کیفی کنشگری فعال ،نسبت به برنامهریزی در این زمینه و استفاده مطلوب از نقش سواد رسانهای در
خدمت به دین ،عنایت و اهتمام ویژهای مبذول داشت.
واژگان کلیدی :سواد رسانهای دینی ،کنشگری مجازی فعال ،طالب علوم دینی.

 استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیهالسالم
(.)Shoaee@isu.ac.ir
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مقدمه

ظهور و شیوع فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و در رأس آنها رسانههای جمعی
و شبکههای اجتماعی اساساً نقطه عطفی در مطالعات و تحوالت ارتباطات در نظر گرفته
میشوند .طبق آخرین آمار ،تعداد کاربران اینترنت به بیش از  4میلیارد نفر رسیده است.
طیف سنی کاربرانی که بیشترین استفاده از اینترنت را دارند 25 ،تا  34سال و زبان غالب
انگلیسی است.

1

بهتدریج و با آشنا شدن مردم بهعنوان کاربران فضای مجازی و عمومیت پیدا کردن
نیازها و رفع نیازها در این فضا ،شاهد فزونی تنوع و تعدد اطالعات در قالبها و ژانرهای
گوناگون هستیم .بر اساس آمار موجود ،تخمین دادههای تولیدشده در اینترنت فقط در
یک دقیقه ،2بیش از  347هزار استوری (در اینستاگرام) و  41میلیون پیام ردوبدل شده در
واتساپ میباشد.
در سال  ،32019فعالیتهای برخط (آنالین) کاربران اینترنت با استفاده گوشیهای
همراهشان به ترتیب شامل :چت و پیام فوری ،مشاهده کلیپ تصویری ،استفاده از نقشه
یا نرمافزارهای راهنمای مسیر ،وبسایتهای خبری ،چک کردن آبوهوا ،اشتراکگذاری
تصویر ،خدمات بانکداری اینترنتی ،اشتراک گذاری ویدئو ،سفارش غذا ،برقراری تماس
تلفنی بوده است.
4

حسب گزارشهای اخیر جهانی  ،تعداد کاربران اینترنت در ایران در سال ،2020
بالغبر  58میلیون نفر هستند 5که درمقایسهبا سال  11 ،2019درصد رشد داشته است .در
همین راستا ،درصد نفوذ اینترنت در ایران ،به  70رسیده است .بیش از  33میلیون کاربر
شبکههای اجتماعی در ایران داریم که درمقایسهبا سال گذشته ( 39 ،)2019درصد رشد
داشته است.
1. https://www.statista.com/topics/1145/internet-usage-worldwide/
2. https://www.statista.com/chart/17518/data-created-in-an-internet-minute/
3. https://www.statista.com/statistics/783357/leading-mobile-first-activities/
4. https://datareportal.com/reports/digital-2020-iran

 . 5البته طبق آمار رسمی داخلی ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،ای رقم بالغ بر 78
میلیون نفر است.
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کاربستهای متنوع رسانهها در پیوند با رفع نیازهای گوناگون انسانها سبب شده
است تا میزان و عرصه نفوذ رسانهها در زندگی فردی و جمعی انسانها بسیار زیاد شود.
لذا «رسانههای جمعی با تولید برنامههای گوناگون بر ذهن و زندگی افراد اثر میگذارند
و طبعاً دسترسی آسان و گستردهای نیز دارند» (مظفری نیا و قاسمی پور ،1396 ،ص.
.)172
-1مباني نظری پژوهش

آموزش سواد رسانهای در دهههای  1960و  1970با الهام از ایدههای کلیدی مفاخر فکری
مانند مارشال مک لوهان ،از یک جنبش مردمی 1بیرون آمد ،اما با هدایت مربیان متعهد به
آموزش رسانهای در مدارس و ایجاد فرصتهای یادگیری که کالس را بهطور معناداری
با جهان معاصر پیوند بزند ،رشد و توسعه یافت ( HOECHSMANN and WILSON,

.)2019, p. 43
سازمان بینالمللی یونسکو از دهه  1960میالدی به بعد ،به حمایت از آموزش رسانهای
پرداخت و کوشید تا در این حوزه به طراحی و برگزاری برنامههای جهانی دست بزند.
با مالحظه تفاوت های موجود میان مناطق مختلف جهان از منظر تولید محتوا ،برخی از
صاحبنظران یونسکو بر این باورند که آموزش رسانهای میتواند بهمثابه راهکاری مناسب
در راستای جبران نابرابری اطالعاتی میان کشورهای شمال و جنوب به ایفای نقش بپردازد
(ایرانپور.)2020 ،
یکی از ریشههای مهم زایش سواد رسانه ای ،اثرپذیری مخاطبان در میزان و ابعاد
مختلف بود .مرورهای تاریخی در این قلمرو نشان از مورد توجه قرار دادن کودکان با
موضوعاتی مانند خشونت و تبلیغات بازرگانی دارد .بهعنوان نمونه این موضوع در استرالیا
هم ناظر به اثرات منفی محتوای رسانهای بر جسم کودکان (حس بینایی و )...و هم بر
روح و فکر ایشان مورد نظر و بررسی واقع شد (.)Dezuanni & Goldsmith, 2015
همچنین در اتریش نیز ریشههای تاریخی سواد رسانهای را به نگرانی عمومی پیرامون
اثرات رسانهها بر کودکان و نوجوانان برمیگردانند (.)Blaschitz & Seibt, 2007
1. Grassroots movement
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برایناساس ،سواد رسانهای باید به افراد کمک کند تا بخش ناخودآگاه ذهن خود را که
در معرض پیامهای رسانهای قرار دارد و چهبسا بهگونهای غیرمستقیم تحت تأثیر قرار
گیرد ،به بخش خودآگاه انتقال دهند ( .)Fiske and Taylor, 1991در میان نظریات
گوناگون حوزه ارتباطات جمعی میتوان به نظریات ناظر به اثرگذاری رسانهها اشاره کرد
که از برجستهترین این نظریات ،باید نظریه کاشت 1را در نظر آورد .گربنر در این نظریه
بر کنش متقابل رسانهها و مخاطبان و آثار تدریجی و درازمدت محتوای رسانهها بر
شکلدهی تصویر ذهنی مخاطبان از دنیای اطراف و مفهومسازی آنان از واقعیت اجتماعی
تأکید میکند .به بیانی دیگر ،آنچه مخاطب مصرف میکند ،به صورتی تدریجی بر
نگرشهای او که دربردارنده بینش ،گرایش و کنشهای اوست ،اثر میگذارد.
سواد رسانهای در انگلستان نیز بهلحاظ تاریخی از دو سنت تشکیل شده است :حوزه
گسترده تحقیقات سواد (و مطالعات جدید سوادآموزی بهطور خاص) و آموزش و مطالعه
فرهنگ عامه .بیش از  50سال پیش ،مرکز مطالعات فرهنگی معاصر (CCCS) 2در بیرمنگام
تأسیس شد .مرکز مطالعات فرهنگی معاصر توسط ریچارد هوگارت ،نویسنده
کتاب استفاده از سواد ،)1957( 3استوارت هال 4و ریموند ویلیامز 5هدایت میشد.
مطالعات رسانهای توسط باکینگهام 6و سفتون-گرین )1994( 7بهعنوان "مطالعات فرهنگی
به مدرسه میرود " 8توصیف شد ( .)Mcdougall, 2019پس از سال  ،1978مباحث

سواد رسانهای بهصورت موضوع درسی ،در برنامههای درس انگلیسی مدارس انتاریو
گنجانده شد و توسط آموزگاران زبان انگلیسی در ساعات درسی این کالس تدریس
میشد .در ایران نیز گذراندن درس تفکر و سواد رسانهای در دوره دوم آموزش متوسطه
گنجانده شده است .برنامههای آموزشی سواد رسانهای بر ارتقاء مهارتهای شناختی،

1. Cultivation theory
2. the Centre for Contemporary Cultural Studies
3. The Uses of Literacy
4. Stuart Hall
5. Raymond Williams
6. Buckingham
7. Sefton-Green
8. Cultural Studies Goes to School
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عاطفی و رفتاری مرتبط با محیط اجتماعی فرهنگی در راستای واکنش تفسیری فعاالنه
افراد نسبت به رسانهها تأکید میکنند (براون ،1385 ،ص.)67 .
سواد رسانهای باتوجهبه پیچیدگیهای رسانهها در فرایند تولید ،توزیع و مصرف،
اصوالً فرایندی چندبعدی است .باکینگهام ،از برجستهترین اندیشمندان این حوزه (،1389
ص )108 .به چهار مفهوم کلیدی سواد رسانهای اشاره میکند که عبارتاند از« :تولید،
زبان ،بازنمایی و مخاطب» .در این نگاه ،سواد رسانهای باید از آغاز کار تولید رسانهای تا
پایان این فرایند که مخاطب به مصرف رسانهای دست میزند را مورد توجه و بررسی
قرار دهد.

در تحقیقات بینالمللی رسانهای ،پرسش "رسانهها با مردم چه میکنند" به "مردم با

رسانهها چه میکنند" تغییر یافت ( .)Tulodziecki & Grafe, 2012آموزش رسانههای
جمعی نقطه شروع اجتماعی جهت آموزش نگرش انتقادی و درک زبان رسانهها " در

پذیرش انتقادی و انتخابی محصوالت آنها و شکلگیری نظر" بود ( Minkkinen,

.)1978, p. 48
سواد رسانهای در یک تعریف کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که
بر اساس آن میتوان انواع رسانهها و انواع تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر تفکیک
و شناسایی کرد (شکرخواه ،1389 ،ص .)137 .در این مسیر سواد رسانهای سبب میشود
که رسانهها بیش از صِرف مجموعهای از پیامها و اخبار فهمیده شوند ( Lewis and

 .)Jhally, 1998, p.111با این عنایت ،سواد رسانهای داشتن تواناییهایی برای دستیابی،
تحلیل ،ارزیابی و خلق همۀ انواع پیامهای رسانهای (آیتاللهی و رمضانی )1393 ،در نظر
گرفته میشود.
بر اساس نظر الیزابت ثومن 5سواد رسانهای همانند فیلتری داوری کننده عمل میکند.
چنانکه جهان متراکم از پیام ،از الیههای فیلتر سواد رسانهای عبور میکند ،شکل مواجهه
با پیام معنادار شود .از این دیدگاه سواد رسانهای سه مرحله پیوستاری را شامل میشود:
مرحله اول :اهمیت برنامهریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانهها (رژیم مصرف
رسانهای) است .در این مرحله مخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف
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برنامهها دارد و بهصورت مشخصی به استفاده از تلویزیون ،ویدیو ،بازیهای الکترونیکی،
فیلمها و دیگر رسانهها میپردازد و مدت زمان مصرف را کاهش میدهد.
مرحله دوم :این مرحله توجه به ویژگیهای پیام است که شامل یادگیری مهارتهای
ویژه تماشای انتقادی ،یادگیری با هدف تحلیل و پرسیدن این سؤال است که این قالب
چگونه ساخته شده است و چه چیزهایی ممکن است حذف شده باشند .مهارتهای
تماشای انتقادی ،بهترین کاوش علمی برای مصرف رسانهای هستند.
مرحله سوم :در این مرحله ،مخاطب به نقد پیام میپردازد و به جنبههای نامحسوستر
رسانهای توجه میکند و به پرسشها و موضوعهای عمیقی مانند چه کسی پیامهای
رسانهای را میسازد؟ چه هدفی با فرستادن پیام دنبال میشود؟ چه کسی از ارسال پیام
سود میبرد و چه کسی ضرر میکند؟ و موضوعات دیگر میپردازد .آنچه در این مرحله
اهمیت دارد ،شناخت حقایق و جنبههایی از پیام است که حذف شده است یعنی فهم متن
از سوی مخاطب ،در گرو شناسایی ابعاد جاافتاده پیام است ( Kovach & Rosenstile,

.)2002, p.35

تحقیقات همچنین برخی از زمینههای مشترک بینالمللی سواد رسانهای را تعریف
کرده است ( :)1شیوههای استفاده از رسانهها و انگیزههای استفاده از رسانهها)2( ،
فعالیتها و مشارکت در رویدادها از طریق رسانههای عمومی و ( )3بازتابهای اخالقی،
ازجمله انتقادگرایی رسانهای .)Kotilainen & Suoninen, 2013( 1همچنین به سواد
رسانهای بهمثابه امری اساسی در جهت توانمندسازی شهروندان برای تعامل خالقانه و
ایمن با انواع مختلف خدمات رسانهای و ارتباطی و نیز درک آنها ،نگریسته میشود
( .)European Commission, 2007همچنین از منظری دیگر ،میتوان محورهای
پژوهشهای را شامل «بررسی رویکردها و ابعاد گوناگون سواد رسانهای ،نقش سواد
رسانهای بر تبلیغات ،مقایسه وضعیت سواد رسانهای در کشورهای مختلف ،لزوم آموزش
سواد رسانه ای در دوره تحصیلی پیش از دانشگاه و بررسی آن ،بررسی روش تدریس و
معلمان سواد رسانهای» (شاهحسینی ،1392 ،ص )117 .دانست.

1. Media criticism
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کاربستهای سواد رسانهای باتوجهبه گسترش استفاده از رسانهها در حوزههای
مختلف زندگی انسانها در جهان معاصر بسیار متنوع است .طبق آنچه موسسه آفکام
مطرح میکند ،حوزههای کاربرد سواد رسانهای را میتوان در موارد زیر یافت:

 استفاده از فناوریهای رسانهای بهگونهای مؤثر جهت دسترسی ،حفظ ،بازیابی و به
اشتراکگذاری محتوا در راستای برآورده کردن نیازهای فردی یا اجتماعی؛

 به دست آوردن اطالعات و درنتیجه انتخابهای آگاهانه در گستره گستردهای از
گونهها و محتواهای رسانهای از فرهنگهای مختلف؛

 فهم چگونگی و چرایی تولید محتوای رسانهای؛

 تجزیهوتحلیل انتقادی فنها ،پیامها ،زبانهای استفادهشده توسط رسانهها؛

 استفاده نوآورانه از رسانهها در راستای بیان و انتقال ایدهها ،اطالعات و نقطه نظرات؛
 شناسایی چالشها و خودداری از محتوای و خدمات رسانهای نامتناسب و زیانبار؛

 استفاده مؤثر از رسانهها برای ارتقاء مسئولیتهای مدنی و گسترش حقوق
دموکراتیک شهروندی (.)Ares, 2013, p. 12
در میان قلمروهایی که سواد رسانهای میتواند متکفل آن باشد یا نقشی مهم و مؤثر
را ایفا نماید ،قلمروی دین است .از مباحث مهم نظری که کاربرد عینی نیز دارد ،بحث
امکان رابطه میان رسانه و دین در قالبهایی همچون رسانه دینی و دین رسانهای است.
در ترکیب دین رسانهای ،دین ممحض در رسانه میشود .به بیانی ،دین در خدمت رسانه
و بهصورت بازنمایی شده مورد توجه قرار میگیرد .در ترکیب رسانه دینی ،رسانه در
خدمت دین قرار میگیرد (شعاعی .)1399 ،نخستین وظیفه اساسی در ارتباطات دینی
رسانهای ،شناخت نشانهها و زبان دین است (باهنر ،1387 ،ص)50 .؛ نیز رسانه دینی ،سه
سطح موردنظر در حوزه دین (روش ،محتوا و هدف) را مدنظر قرار میدهد .عالوهبراین
باید تمام سازوکارهای حاکم بر رسانه ،اعم از مالکیت رسانه ،اقتصاد رسانه ،جذب
نیروهای انسانی سازمان رسانه ،فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان رسانه ،فرایند تولید و
مدیریت پیام ،تعامل با مخاطبان و ...بر اساس معیارها و در راستای غایات دین باشد
(فرخی ،1393 ،ص)74 .؛ در بُعد محتوا که ناظر بهغایت است ،رسانه دینی باید محتوای
خود را که مبتنی بر تربیت دینی است به دو ساحت تعلیم (اندیشه) و ساحت تزکیه
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(انگیزه) معطوف کند (جمشیدی ،1393 ،ص( .)26 .مراجعه کنید به :مهری1393 ،؛
جوادی یگانه و عبداللهیان1387 ،؛ فرخی .)1393 ،آنچنانکه پیداست ،بیشتر این موارد
را میتوان در پیوند با سواد رسانهای مورد واکاوی قرار داد.
اساساً اینکه نقش و تأثیر رسانهها بر افراد دیندار چگونه و چقدر است ،پرسشی
است که اندیشمندان دینی را به فکر واداشته است .این پرسش فارغ از رویکردهای درون
دینی و برون دینی اندیشمندان به این مسئله است .برای مثال ،این پرسش در هند که
وجود مصادیق متنوع و متکثری از فرهنگ و مذهب را تجربه میکند ،برای اندیشمندان
حوزه سواد رسانهای به امکان سواد رسانهای دینی در قلمروی صلح مذهبی منجر شده
است (.)Kumar, 2019, p. 142
بهطورکلی باتوجهبه اهمیت اطالعات در جامعه ،ضرورت یادگیری درازمدت ،اهمیت
روزافزون اطالعات و ارتباطات تصویری ،تأثیر رسانهها بر شکلدهی به ادراک ،باورها و
طرز فکر (نصیری و بخشی ،1391 ،ص ،)152 .خودبهخود اهمیت سواد رسانهای در
قلمروی دینی نیز عیان میشود .یکی از زیرمجموعههای قلمروی سواد رسانهای در پیوند
با دین ،بحث کنشگری در فضای مجازی است .طبعاً طالب علوم دینی بهمثابه یکی از
کلیدیترین کنشگران در فضای دینی اجتماع میکوشند تا با بهرهگیری از ابزار و علوم
روز عالوهبر شناخت بهتر مخاطب و جامعه خویش ،تبیین و ترسیم صحیحتری از دین
را ارائه کنند .در این مسیر ،یکی از مهمترین ابزار بدون تردید رسانهها خواهند بود .این
مسئله خود اهمیت این مقاله را نمایان میسازد .طبعاً رشد فزاینده رسانهها در قالبهای
مختلف و اقبال فراوان ایرانیان بهمثابه کاربران این رسانهها ضرورت این موضوع را
دوچندان میکند .لذا بر اساس آنچه آمد ،با لحاظ پیوند سواد رسانهای و کنشگری دینی
در فضای مجازی و در نظر گرفتن طالب علوم دینی بهمثابه یکی از بازیگران اصلی این
رابطه ،تالش میشود تا رابطه سواد رسانهای این کنشگران و کنشگری ایشان مورد بحث
و بررسی قرار گیرد .فرضیه پژوهش کنونی این است که سواد رسانهای میتواند زمینهساز
کنشگری فعال طالب علوم دینی (شامل حضور ،فعالیت ایجابی در عرصه تولید محتوا،
فعالیت سلبی به معنای پاسخگویی به شبهات) در عرصه فضای مجازی باشد که این خود
هم هدفمندی دقیقتر و هم تولید محتوای بهتر و درنتیجه اثرگذاری بیشتر بر روی
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مخاطبان را برای ایشان به ارمغان خواهد آورد .همچنین سواد رسانهای با ارتقاء
مهارتهای برابری ،پایداری ،بهرهوری و توانمندسازی مخاطب (بشیر و چابکی،1393 ،
ص )69 .میتواند زمینه توسعه انسانی در کاربست فضای مجازی توسط کنشگران دینی
را به همراه داشته باشد.
-2پیشینه پژوهش

جستجوها درزمینه موضوع این مقاله حاکی از جدید بودن این اثر در زبان فارسی دارد.
هرچند امروزه شاهد آثار متنوعی در موضوع سواد رسانهای هستیم ،اما اثری که بهصورت
خاص پیوند سواد رسانه ای در قلمروی دین را مدنظر قرار داده باشد ،یا طالب علوم
دینی را بهمثابه مورد مطالعه بررسی کرده باشد ،بسیار کم است .نزدیکترین پیشینهها در
زبان فارسی و انگلیسی به شرح زیر است:

اسماعیلی طبا ،فرهنگی و سلطانی فر ( )1400در پژوهش خود با عنوان «کاربست
سواد رسانهای دینی در مواجهه با آسیبهای فضای مجازی بهعنوان یک مسئلۀ مستحدثه»
به این نتیجه رسیدهاند که درزمینۀ هر سه نقش مخاطبان رسانههای جدید (تولید ،مصرف
و بازنشر پیامهای رسانهای) در آموزههای دینی ما (آیات قران کریم ،احادیث و سیرۀ
معصومین (ع) ،احکام فقهی و تعلیمات اخالقی) مصادیق فراوانی که مخاطبان را در
مواجهۀ صحیح با این رسانهها راهنمایی میکند ،وجود دارد که با استفاده از ابزارهای
گوناگون رسانهای میتوان از آنها برای ارتقای سواد رسانهای مخاطبان کمک گرفت.
ازجمله اصطالحات قرآنی ،روایی ،فقهی و اخالقی که در این پژوهش بررسی مصداقی
شدهاند ،میتوان به :افک ،مرجفون ،خراصون ،اشاعۀ فحشا ،امربهمعروف و نهیازمنکر،
غفلت ،ظن حرام ،مسئول بودن گوش و چشم و دل و حرمت آبروی مؤمن اشاره کرد.

« گونه شناسی بازنمایی خودهای روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام :ظرفیتها
و چالشها» مقالهای است که در آن نویسندگان (کاظمی قهفرخی و موالئی آرانی)1398 ،
کنشگری مجازی طالب را بررسی نمایند .یافتهها در قالب دوگانهای مبتنی بر خود
شخصی ،سبک زندگی (انسان  /فرا انسان؛ معتقد  /مردد؛ عضو  /صنف؛ کوچک بزرگ /
بزرگ کوچک) ،خود سیاسی (انتقاد  /اصالح؛ پوپولیسم  /نخبهگرا؛ مستبد  /خیرخواه؛
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ان تقادی  /نرمالیته؛ امت  /ملت) ،خود اجتماعی (فرد  /اجتماع؛ ارتباط  /انقیاد؛ مدرن /
سنتی؛ عرفی  /عامی؛ بومی  /دینی؛ شادی  /غم) ،خود روحانی (مرجع  /کنشگر؛ ضامن
 /مانع؛ شبکه  /اجتماع؛ کارگردان  /بازیگر) ،خود خانوادگی (مقبولیت  /مشروعیت؛
همانند  /هماورد) ،خود دینی (جمعی  /فردی؛ مکان  /فضا؛ روایت  /برداشت؛ معرفت /
احساس) ،خود رسانهای (بی واسطه  /باواسطه؛ هیجان  /ادراک؛ یکسان  /متنوع) تدوین
و تفسیر شدهاند.
«نقش سواد رسانهای در تعمیق باورهای دینی مخاطبان» عنوان پایاننامهای است که
در آن ،رؤیا فوالدوند ( )1398با استفاده از تکنیک مصاحبه و جامعه آماری دانشجویان
مقطع کارشناسی و کارشناسیارشد دانشگاه سوره به این نتیجه رسیده است که «سطح
نگرش سواد رسانهای پاسخگویان در مرحلهی متوسط پیوستار پاتر میباشند :چنین
میپندارند؛ از نظر سواد رسانهای ،کامالً توانمند بوده و چیز دیگری برای یادگیری در این
زمینه ،وجود ندارد؛ توانایی ارزیابی انتقادی ،موضعگیری اخالقی ،طرح پرسش و تعیین
پیامهای برتر برای دیگران و جامعه را ندارند؛ همچنین ،توانایی انطباق برای پذیرش یا
رد پیامهای رسانهای در قالب آموزههای دینی را دارند؛ در مرحله میانی از مراحل ثومن
قرار دارند :تا حدودی متوجه بخشهای حذفشده پیام میشوند؛ اما توانایی شناخت
حقایق پیام را ندارند .سطح نگرش دینی ،متوسط و سطح دانش سواد رسانهای و بعد
اعتقادی خوب است :این نشاندهنده تأثیر عمیق رسانهها ،غالباً به شکل ناآگاهانه در
انباشت اطالعاتی و کمترین میزان بهرهگیری پردازش اطالعاتی در توسعه فعال ساختار
دانش است».

خانیکی و عابدی ( )1393در مقاله خویش با عنوان « تأثیر اینترنت بر نگرش فرهنگی
روحانیون (مطالعه موردی طالب حوزههای علمیه قم)» که با استفاده از روش پیمایش و
تکنیک پرسشنامه و طی دو مرحله نمونهگیری (خوشهای و در دسترس) انجام شده است،
نشان میدهند که بین استفاده از اینترنت (در دو بعد میزان استفاده و نوع محتوای
مورداستفاده) با نگرش فرهنگی روحانیون ارتباط معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که
نگرش فرهنگی روحانیونی که به میزان زیادتری از اینترنت استفاده میکنند ،بیشتر به
سمت نوگرایی تمایل دارد و برعکس هر چه میزان استفاده از اینترنت کم باشد ،نگرش
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فرهنگی آنها بیشتر به سمت سنتگرایی میل میکند .همچنین هر چه روحانیون ،محتوایی
که در چارچوب اخالقی ،شرعی ،قانونی یا صنفی آنها قرار دارد را مورد استفاده قرار
میدهند ،نگرش آنها سنتیتر و هر چه قدر محتوای خارج از این چارچوب را مورد
استفاده قرار میدهند ،نگرش فرهنگی نوگرایانهتری خواهند داشت.

سیدضیاء میررحیمی ( )1399در پایاننامه خویش با عنوان « بررسی نقش سواد
رسانهای در استفاده نوجوانان پسر از فضای مجازی» با به دست آوردن چهار کد محوری
«آشنایی بهینه با فضای مجازی ،شیوه نظارت بر محتوای رسانهای ،مدیریت محتوای
فضای مجازی و کیفیت و کاربرد آموزش در فضای مجازی» نشان میدهد «نوجوانان پسر
از شیوه تعامالتشان در فضای مجازی باتوجهبه برخورداری آنان از سواد رسانهای رضایت
دارند و تمایل به استفاده از فضای مجازی را بهرغم مشکالت آن دارند» .ـ«همچنین نتایج
تحلیل نهایی حاکی از این است که فضای مجازی این توانایی را داشته تا نوجوانان را به
خود جذب کند و برخورداری از سواد رسانهای کمک بسیار زیادی در شناخت
قابلیتهای فضای مجازی دارد ،بخصوص زمانی که والدین نیز عالوهبر استفاده از فضای
مجازی سواد رسانهای نیز دارا باشند و بتوانند نوجوانان خود را راهنمایی کنند .درنتیجه
میتوان گفت برخورداری از سواد رسانه تأثیر بسیار باالیی در گرایش نوجوانان پسر به
استفاده از فضای مجازی دارد.
در پژوهشهای به زبان انگلیسی ،مرتبطترین کار مربوط به استاوت است که در مقاله
خود با عنوان «سواد رسانهای دینی :پیش بهسوی موضوع» به موضوع سواد رسانهای در
بسترهای دینی و نقش دین در حل تعارضات اخالقی ،جنگهای فرهنگی میپردازد
(.)Stout, 2002
کمبود آثار مرتبط ،خود نشان از جدی و جدید بودن این پژوهش دارد و اهمیت آن
را نمایان میسازد .فرضیه پژوهش این است که میان سواد رسانهای و کنشگری فعال
طالب علوم دینی (شامل حضور ،فعالیت ایجابی در عرصه تولید محتوا ،فعالیت سلبی به
معنای پاسخگویی به شبهات) در عرصه فضای مجازی رابطه وجود دارد.
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-3روش

جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری :این پژوهش بهلحاظ پارادایم ،کمّی ،باتوجهبه
هدف ،کاربردی و از منظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش ،طالب علوم دینی شهر قم است .نمونهگیری به روش تصادفی و حجم نمونه با
استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است .باتوجهبه حجم جامعه ( 80هزار نفر)
درمجموع نمونهای با حجم  382طلبه علوم دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
-1-3ابزار پژوهش:
-1-3-1پرسشنامه سواد رسانهای (فلسفي)1393 ،

پرسشنامه سواد رسانهای از سوی فلسفی ( )1393طراحی و ساخته شده است .این
پرسشنامه در بردارنده  20سؤال است 5 .محور تشکیلدهنده سؤاالت به شرح زیر است:
درک «محتوای پیامهای رسانهای ،آگاهی از اهداف پنهان پیامهای رسانهای ،گزینش
آگاهانه پیامهای رسانهای ،نگاه انتقادی به پیامهای رسانهای و تجزیهوتحلیل پیامهای
رسانهای»
نمرهگذاری در این آزمون بهوسیله طیف لیکرت از  1تا  5نمرهگذاری و حد پایین
نمره ( ،)20حد متوسط نمره ( )50و حد باالی نمره ( )100تعیین میشود .روایی این
پرسشنامه با نظر اساتید و کارشناسان تأیید و پایایی آن را با آلفای کرونباخ  0/85گزارش
شده است( .شیخاالسالمی و وحدت.)1397 ،
پایایی خرده مقیاسها نیز به شرح زیر است:
-1-3-2پرسشنامه کنشگری فعال

پرسشنامه کنشگری فعال در عرصه مجازی نیز بهوسیله نویسنده طراحیشده و روایی آن
توسط استادان دانشگاهی و صاحبنظران در عرصه سواد رسانهای تأیید و پایایی آن از
طریق آلفای کرونباخ  0/79محاسبه شده است .این پرسشنامه دارای  16سؤال در قالب 4
محور زیر است:
 )1بخش اعتقادات (ایجابی)؛

 ،ویژهنامه اول دین ،رسانه و سواد رسانهای -سال 1400

238

 )2بخش اخالق (ایجابی)؛
 )3بخش احکام (ایجابی)؛
 )4دفع شبهات (سلبی).
نمرهگذاری بر اساس طیف لیکرت از  1تا  5انجام گرفته است.
-4یافتهها

جدول یک مشخصات توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد .بررسی و تجزیه
تحلیل دادهها با نرمافزار  spssانجام شده است.
جدول  :1مشخصات جمعیتشناختي

مشخصات
جمعیتی

سن

تحصیالت حوزه

جنسیت

توصیفگرها

فراوانی

درصد فراوانی

15-25

78

20/41

26-35

163

42/67

36-45
46-55

92
49

24/08
12/82

سطح1

134

35/07

سطح2
سطح3

165
68

43/19
17/80

سطح4

15

3/92

مرد

382

100

زن

0

0

جدول یک اطالعات جمعیتشناختی نمونه پژوهش را نشان میدهد .نمونه مورد نظر
تک جنسیتی ،در میانگین سنی  55- 15میباشد و  4سطح حوزه موجود در مقاطع
تحصیلی نظام آموزش حوزه را در برمیگیرد .بیشترین تعداد در سطح دو و میانگین سنی
 25-35سال میباشد.
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جدول  :2میانگین نمرههای سواد رسانهای و کنشگری فعال

متغیر

میانگین

کمینه

بیشینه

سواد رسانهای

72/2

39

82

کنشگری فعال در عرصه مجازی

51/7

35

59

میانگین نمرات متغیرهای پژوهش در نمونه مدنظر برای کنشگری فعال  51/07و در
سواد رسانهای  72/02میباشد.
جهت بررسی ارتباط بین متغیرهای مذکور از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده
است .جدول  2نتایج همبستگی میان زیرمقیاسهای سواد رسانهای و کنشگری فعال را
نشان میدهد که حاکی از ارتباط معنادار میان تمام زیرمقیاسها با کنشگری فعال است.
ازاینمیان بیشترین ارتباط میان تجزیهوتحلیل پیامهای رسانهای و کنشگری فعال میباشد.
همچنین درنهایت نتایج شامل ضریب همبستگی  )p≤ 0/05( 0/61را میان نمره کلی سواد
رسانهای و کنشگری فعال است که حاکی از ارتباط مثبت معنادار میان سواد رسانهای و
کنشگری فعال میباشد.
جدول  :3ضرایب همبستگي زیر مقیاسهای سواد رسانهای و کنشگری فعال

زیرمقیاسهای سواد رسانهای

ضررریه همتگررتگی با
کنشگری فعال

درک محتوای پیامهای رسانهای

*0/71

آگاهی از اهداف پنهان پیامهای رسانهای

**0/42

گزینش آگاهانه پیامهای رسانهای

*0/57

نگاه انتقادی به پیامهای رسانهای

*0/61

تجزیهوتحلیل پیامهای رسانهای

*0/75
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بحث و نتیجهگیری

بدون شک سواد رسانهای به سبب حضور پردامنه و تأثیر انواع رسانهها در زیست فردی
و اجتماعی ،یکی از مهمترین و مؤثرترین موضوعات کنونی در جامعه ما میباشد .نتایج
پژوهش ساالنه آیندهپژوهی ایران حاکی از آن است که از میان  195مسئله اصلی ایران
در سال ( 5 ،)1395مورد آن شامل :آسیبپذیری امور مربوط به خانوادهها از ابزارهای
تلفن هوشمند ،استفاده از شبکههای اجتماعی آنالین در بستر اینترنت همراه ،سواد
دیجیتالی برای مواجهه با امکانات جدید تلفنهای همراه ،معضالت افشای حریم
خصوصی در فضای مجازی و مزاحمت و ،...ارتباط مستقیم با موضوع سواد رسانهای
دارد (موالیی ،طالبیان و عابدی .)1396 ،هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان سواد
رسانهای و کنشگری فعال در عرصه مجازی در میان طالب علوم دینی بود .طبعاً طالب
علوم دینی در حوزه تولید متون دینی (که به یک معنا ،با متون ایدئولوژیک پیوند دارد)
از کنشگران اصلی محسوب و درنتیجه «تحلیل اجزای متون رسانهای میتواند درزمینه
پیامهای ایدئولوژیک رسانهها مفید باشد» (تقی زاده و کیا ،1393 ،ص.)84 .
آنچنانکه یافتهها نشان میدهد میان سواد رسانهای و کنشگری فعال طالب در عرصه
مجازی رابطه مثبت معنادار وجود دارد .این یافته باتوجهبه یافتههای برخی از پژوهشهای
دیگر که اذعان به دیدگاه مثبت و بلکه گرایش جدی طالب علوم دینی نسبت به
بهکارگیری طیف گستردهای از فناوری های ارتباطی دارند (شریعتی مزینانی و سلیمانیه،
 ،1394ص ،) 25 .دارای همسویی است .لذا بر این مبنا ،هر چه سواد رسانهای طالب
بیشتر باشد ،کنشگری فعال ایشان در فضای مجازی ( که محصول باور به امکان استفاده
از رسانهها و اثرگذاری آنها در مسیر دین) بیشتر خواهد بود.
یافته بعدی که ناظر به جایگاه و اهمیت متصور از سواد رسانهای در ذهن و تجربه
طالب علوم دینی است ،نشان میدهد که  78درصد نمونه آماری بر این باورند که سواد
رسانهای برایشان مهم و مفید است و بیتردید میتوان از آن در کنشگری فضای مجازی
در راستای اهداف دینی استفاده کرد .این اذعان میتواند مسیر فهم چرایی و چگونگی
نگاه به و استفاده از سواد رسانهای در عرصه دینی را هموار سازد.
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در تبیین این نتایج باید گفت که اساساً مبتنی بر آموزههای دینی که ناظر به استفاده از
ابزار در جهت رسیدن به اهداف بهصورت کلی با رعایت برخی اصول ،ساده و راحت
برخورد میکند ،میتوان از رسانهها بهمثابه یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزار در راستای
معرفی و تبلیغ دین استفاده کرد .استفاده تبلیغی از رسانهها در وهله اول به حوزویان که
بهصورت تخصصی دروس دینی را میگذرانند ،ارجاع داده میشود .به بیانی دیگر ،سواد
دینی که در میان این گروه به سبب تخصصشان بیش از سایر گروههاست ،اقتضاء میکند
که جدیترین کنشگران در مسیر تبلیغی دین همینان باشند .با قبول این نکته ،الجرم با به
میان آمدن رسانهها ،عالوهبر سواد دینی ،باید سواد رسانهای را نیز در نظر گرفت .مبانی،
اصول و ضوابط حرفهای در بررسی نظری و کار عملی با رسانهها در قلمروی وسیع
موضوعات متنوع آن از طراحی و تولید رسانهای تا پخش آن در کنار رعایت مخاطبان با
گونههای مختلفشان طبعاً میسزد که طالب علوم دینی (حداقل آنانی که فکر طی مسیر
رسانهای در تبلیغ دینی را در سر دارند) خود را مجهز به سواد رسانهای کنند .از همین
رو نتایج پژوهش مینمایاند که می توان رابطه مثبت میان دارا بودن سواد رسانهای و
کنشگری فعال در عرصه مجازی را به طالب علوم دینی نسبت داد.
شرح و تبیین این نتایج حاکی از آن است که اگر کنشگری فعال با موضوعات دینی
(در گونه های مختلف اعم از معرفی ،تبلیغ در وجه ایجابی و قلمروهای مختلف دینی
اعم از اعتقادات ،اخالق و احکام در کنار پاسخگویی به سؤاالت و رفع شبهات در وجه
سلبی) در فضای مجازی امروزه یک ضرورت باشد که بهصورت وجدانی به سبب شیوع
و اهمیت رسانهها در زندگی کنونی میتوان این ضرورت را درک و لمس کرد ،میتوان
با طراحی و برگزاری دورههای مختلف سواد رسانهای برای کنشگران بالقوه این عرصه
که همانا طالب علوم دینی هستند ،کمیت و کیفیت کنشگری را بهبود بخشید .در تأیید
این نتیجه میتوان به پژوهشی با عنوان «بررسی شیوههای استفادۀ طالب حوزۀ علمیۀ قم
از فناوری وب  »2اشاره کرد که بر اساس یافتههای آن «میزان آشنایی جامعه مورد مطالعه
با فناوریهای وب  2در حد کمتر از متوسط ( 43درصد) و میزان استفاده آنها از فناوری
وب  2نیز در حد کمتر از متوسط ( 38درصد) است .از دیدگاه طالب ،استفاده از
فناوریهای وب  2در زمینۀ حمایت از آموزش و یادگیری در سطح پایین ( 29/1درصد)
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بود .افزون بر این دیدگاه آنها در مورد استفاده از فناوری وب  2در راستای ارتقای
دریافت اطالعات و ارتقای آموزش و پژوهش در سطح باال بود .نتیجهگیری :استفاده از
فناوری وب  2در حوزه های علمیه در گرو آشنایی طالب با ابزارها و امکانات فناوری
وب  2است .لذا برگزاری کارگاههای آموزشی ،دورههای آموزشی ،برگزاری سخنرانیها
و هماندیشیها ،گنجاندن برنامه فناوری وب  2در سطوح تحصیلی طالب ،استفاده از
متخصصان آشنا با فناوری وب  2و ترغیب طالب نسبت به شناخت و استفاده از
فناوریهای وب  ، 2از مواردی است که الزم است به آن پرداخته شود» (نوروزی،
خویدکی و کریمی.)1392 ،
پیشنهادها

باتوجهبه ظرفیت پیوند و همکاری متقابل علوم آموزشی و علوم ارتباطات در حوزه سواد
رسانهای ( )Jacquinot, 2001از سویی و رابطه مثبت معنادار میان سواد رسانهای و
کنشگری فعال طالب در عرصه مجازی ،به نظر میرسد میتوان از ظرفیت سواد رسانهای
در مسیر ارتباطات مجازی دینی سود جست .طبعاً طراحی و برگزاری دورههای آموزشی
موضوع-محور درزمینه سواد رسانهای برای طالب علوم دینی میتواند از این ظرفیت
بالقوه بهرهمند شود .به بیانی دیگر ،سواد رسانهای عالوهبر ارتقاء تحلیل انتقادی پیامهای
رسانهای ،زمینهساز آن میشود که آنها پیامها را بهگونهای بهتر کدگذاری و کدگشایی
کنند .برایناساس« ،سواد رسانهای نهضتی علیه رسانهها نیست ،بلکه عادات رسانهای افراد
را تغییر میدهد و با هوشیار کردن مخاطبان به آنها میآموزد چطور از رسانهها استفاده
کنند .شهروندانی که سواد رسانهای دارند از طریق رسانه میزان آگاهی و توان دریافت
اطالعات خود را باال میبرند و با همین توان به سمت تقویت روحیه انتقادی بیشتر حرکت
میکنند و رابطه یکسویه و انفعالی را به جریانی دوسویه و فعال تبدیل میکنند» (عقیلی
و راسخ محمدی ،1387 ،ص.)22 .
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هرم سواد رسانهای (منتع :غفاری)1397 ،
به نظر میرسد بر اساس هرم سواد رسانهای (غفاری )1397 ،میتوان نسبت به
برنامهریزی عملیاتی پنج سطحی در راستای کنشگری فعال طالب علوم دینی سود جست.
در سطح نخست ،مفاهیم کلی سواد رسانهای و دیجیتالی و در سطح دوم ،چگونگی و
آداب مصرف رسانهای (ناظر به گیرنده) مدنظر قرار میگیرد .سطح سوم به تجزیهوتحلیل
انتقادی و (ناظر به چرایی و خود پیام) خواهد بود .سطح چهارم با در نظر گرفتن رسانهها
در محور جریان شناسی (ناظر به فرستنده) میکوشد تا نگاهی تحلیلی در این زمینه ارائه
دهد .سطح پایانی نیز که پس از طی سطوح پیشین در نظر گرفته میشود ،به تولید رسانهای
اختصاص مییابد .این برنامهریزی میتواند ناظر به سطوح درسی طالب (سطح یک ،دو،
سه و چهار) یا رشتههای تخصصی ایشان (فقه و اصول ،فلسفه کالم ،عرفان و )...در نظر
گرفته شود.
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همچنین در عرصه پژوهشی نیز ایده سواد رسانهای بهعنوان آموزش در مورد
رسانهها ،1توسط رسانهها 2و برای رسانهها )Dylak, 1997( 3را میتوان در پیوند
موضوعی با دین و کنشگری با طالب علوم دینی موردبررسی و مطالعه قرار داد.
بهعالوه ،پیشنهاد میشود موضوع انگیزههای درونی و بیرونی و نیز عوامل درونی و
بیرونی جامعهشناختی ورود طالب به حوزه علمیه (شریعتی مزینانی و فروغی)1392 ،
در پیوند با گونه شناسی کنشگری فعال طالب علوم دین در عرصه مجازی و نیز تأثیر
فضای مجازی بر این انگیزهها مبتنی بر سواد رسانهای در پژوهشهایی مستقل مورد
واکاوی واقع شوند.

1. About media
2. By media
3. For the media
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سیاستهای اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزشوپرورش .دوره .25

شماره ( 4پیاپی  .)97زمستان .صص .80 – 63

شاهحسینی ،وحیده ( .)1392نقش آموزش تفکر انتقادی و سواد رسانهای در بازگشایی پیام.
پایاننامه کارشناسیارشد ،علوم ارتباطات اجتماعی .دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
دانشگاه آزاد اسالمی.
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شریعتی مزینانی ،سارا و سلیمانیه ،مهدی ( .)1394بررسی ویژگیهای جامعهشناختی نمونۀ
نوعی محصل علوم دینی در حوزۀ علمیۀ قم (طالب دورۀ سطح) .فصلنامه شیعهشناسی-
شماره  .50صص  1تا .31
شریعتی مزینانی ،سارا و فروغی ،یاسر ( .)1392عوامل و انگیزههای جامعهشناختی ورود
طالب به حوزۀ علمیه .فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی .دوره  .4شماره  .2صص .74-45

شعاعی ،محمدحسین ( .)1399دین و رسانه :سیاستهای تبلیغ رسانهای دین با تمرکز بر
موضوع کرونا .در کتاب دین ،رسانه و کرونا .به اهتمام حسن بشیر .قم :اداره کل پژوهشهای
اسالمی سازمان صدا و سیما.
شیخاالسالمی ،منصوره؛ وحدت ،رقیه ( .)1397رابطه سواد رسانهای با رضایت تحصیلی از
طریق مشغولیت تحصیلی و پیوند اجتماعی با مدرسه در دانشآموزان دوره متوسطه شهر
ارومیه .مجله روانشناسی اجتماعی ،)46(5 ،صص.73-61 .
عقیلی ،سید وحید و راسخ محمدی ،صغری ( .)1387عوامل مؤثر در پیشرفت سواد رسانهای
دانشجویان .فصلنامه مدیریت فرهنگ .دوره دوم .پیش شماره  .3صص.32-21 .
غفاری ،حسین .)1396( .هرم سواد رسانهای ،طرح کلی دوره جامع آموزش سواد رسانهای
برای مربیان .در لینک ( .)http://azsarnevesht.ir/post/446/تاریخ بازدید
(.)1400/06/31
فرخی ،میثم ( .)1393جستاری نظری پیرامون نسبت دین و رسانه از دین رسانهای تا رسانه
دینی .مجله معرفت ،سال بیست و سوم .شماره .198
فلسفی ،سیدغالمرضا ( .)1393بررسی رابطه سواد رسانهای با سبک زندگی (مورد مطالعه):
نوجوانان  15تا  18ساله دبیرستانی منطقه شش تهران .پایاننامه کارشناسیارشد .دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تهران شرق.
فوالدوند ،رؤیا ( .)1398نقش سواد رسانهای در تعمیق باورهای دینی مخاطبان .پایاننامه
کارشناسیارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.
کاظمی قهفرخی ،سیدمحمد و موالیی آرانی ،مهدی ( .)1398گونه شناسی بازنمایی خودهای

روحانیت در شبکه اجتماعی اینستاگرام :ظرفیتها و چالشها .دوفصلنامه دین و سیاست
زندگی .شماره سیزدهم .پاییز و زمستان .صص .159-127
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) (محمدحسین شعاعي...بررسي رابطه سواد رسانهای و کنشگری فعال دیني در عرصه مجازی

 بررسی رابطه بین سبک زندگی متأثر از.)1396(  مریم، سهراب و قاسمی پور،مظفرینیا
.)57  و56(18  شماره، نشریه فرهنگ ایالم.فضای مجازی و طالق عاطفی در شهر ایالم
.191–171 .صص

. نشر علم: تهران. دین و رسانه.)1393(  بهار،مهری
 سناریوهای مسائل فضای.)1396(  حامد، حمید و عابدی، محمدمهدی و طالبیان،موالیی
.117-77 . صص.9  شماره.3  دوره، مطالعات رسانههای نوین.1395 مجازی ایران در سال
 بررسی نقش سواد رسانهای در استفاده نوجوانان پسر از فضای.)1399(  سیدضیا،میررحیمی
. پایاننامه کارشناسیارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد.مجازی
. اهمیت آموزش سواد رسانهای در قرن بیست و یکم.)1391(  بهاره، بهاره و بخشی،نصیری
.158–149 . صص. پاییز. شماره هجدهم. سال هفتم.مطالعات رسانهای

 بررسی شیوههای استفادۀ.)1392(  رضا، سمانه و کریمی، یعقوب و خویدکی،نوروزی
 شماره- 1392  پاییز و زمستان، دین و ارتباطات.2 طالب حوزۀ علمیۀ قم از فناوری وب
.160-137 . صص.44
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