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مقدمه

در عصر حاضر ،رشد بسیار سری و شگرف فنروریهای اطالعات و ارتباطات ن )ICTو تأثیر
رن بر تمامی ابعاد زندری انسان ،موجب انقالب عظیمی در نظامهای رموزشی و رسالت رن در
محیطهای یادریری شده است تا در عصر حاضر همرهاگ با توسعه فنروری ،به تربیت افرادی
توانماد و کاررمد همت رماشت و مهارتهای سطوح باالی یادریری در افراد تقویت شود
و همچاین ب واناد با تغییرات سری تکاولوژی ،صاع ی و اج ماعی همسویی مؤثری داش ه باشاد.
امروزه با نوعی از افراد بانوعی سواد جدیدتری مواجه هس یم که دانش رنها هم بر اسام تأثیر
فنروریهای جدید تغییر کرده و هم نحوه رموزش و یادریری را به صورت عالی رموخ هاند
ن .)Bashir& Jafarian, 2019پیشرفت روز افزون فنروری و جذابیتهای زیاد فنروریهای
نوین ،نظر مدرسان زیادی را به خود جلب کرده است که این خود ماجرشده تا طیف وسیعی از
اساتید ،در تدریس و رموزششان به کررات از فنروریهای نوین اس یاده کاادن Mirani

 .)Sargezi, Esmaeili& mirgil., 2020در حال حاضر و در جامعه اطالعاتی فراخوانی برای
نکاش ن ترکیبی از سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی به وجود رمده است .با این حال عدم قطعیت
در مورد مرزهای این دو رش ه مجزا مان از ادغام صریح رن شده است .سواد اطالعاتی نزدیک
به علوم ک ابداری است در حالیکه سواد رسانه ای مرتبط به مح وای رسانه ،صاعت رسانهها
و اثرات اج ماعی استن .)Sharifi, Seraji& Rahnamoo, 2019وض موجود دانشجویان در
برخی از ابعاد سواد رسانهای ماناد :نقد رسانه و تولید پیامهای رسانهای مطلوب نیست و عمده
نیازهای دانشجویان در زمیاه اس یاده ،نقد و تولید پیامهای رسانهای به شااسایی ویژریهای
رسانهها ،نحوه اس یاده از رنها ،تحلیل و ارزیابی پیامهای رسانهای ،درک ارزشهای اج ماعی
و فرهاگی در تعامل با رسانهها ،رشاایی با مهارتهای هاری ،بصری و زیباشااسی ،هار نویسادری،
درک معاایی ،مهارتهای فای و رشاایی با نرمافزارهای مخ لف تولید مح وا استن Sharifi

 .)Rahnemo et al,. 2018سواد رسانهای ،مهارتی الزم و ضروری به نظر میرسد که به انسان
کمک میکاد تا به طور مس قل فکر کاد و تصویری کافی و همه جانبه از رسانهها داش ه باشد
و به مخاطبان این امکان را میدهد که با رراهی کامل ،پیام های رسانهای را پردازش کرده
و به دانش موجود در هر رسانه ای دست پیدا کااد( .)Shojaee& Amirpour, 2012سوادرسانه
ای به توانایی دس رسی ،تحلیل ،ارزیابی و برقراری ارتباط با پیامهای رسانهای در اشکال مخ لف
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و توانایی معای سازی اطالق میشود و قابلی ی است که به فرد امکان میدهد تا با رسانهها و ارائه
دهادران اطالعات ،بهطور مؤثر تعامل داش ه باشد و برای یادریری مس مر و مادامالعمر از رن
رسانهها بهره ریرد و در مواق الزم پیامها و کارکردهای رنها را نقد کاد ن .)Hallaq, 2016رنچه
در مورد سواد رسانهای مهم به نظر می رسد این است که سواد رسانه ای یک مقوله مثل یک جعبه
نیست که یا باید در رن بگاجد یا نگاجد بلکه سواد رسانه ای یک پیوس ار است .همه ما در پیوس ار
سواد رسانه ای ،جایی را اشغال می کایم .هیچ نقطه ای بر این پیوس ار وجود ندارد که به اتکای رن
ب وان ریت کسی اصالً سواد رسانهای ندارد و هیچ نقطه ای نیز در باالترین سطح این پیوس ار
نیست که مؤید سواد رسانهای کامل کسی باشد .در مجمو سوادرسانهای ،مجموعه ای از
رویکردهاست که مخاطبان به طور فعاالنه برای مواجههی رزیاشی با رسانهها و تحلیل و ارزیابی
نقادانه ی مح وای رسانهها در بر می ریرند تا معاای پیامهایی را که با رن مواجه می شدند را تیسیر
کااد .باابراین توانمادی خاصی است که مخاطب را در برابر م نها به سوژهای فعال تبدیل می کاد
که به مخاطبان خود بیاش و درک برای تشخیص رسانهها از یکدیگر را می بخشدن Hamedi,

.)2013کاربران رسانههای رموزشی از جمله دانشجویان برای اس یاده مااسب از فرصتهای رسانه
ای و تبدیل تهدیدهای رن به فرصتهای جدید ،باید نحوه دس رسی و اس یاده از رسانهها را
بیاموزند و با نقد رنها بر توان تیسیر و ایجاد فهم شخصی خود بییزایاد و فهم خود را در قالب
مح واهای رسانهای برای مصرف خود و دیگران تولید و ارائه نمایاد .چاین فرصتهایی به ویژه با
توسعه ابزارهای نسل دوم وب ،نرم افزارهای ماب باز و دس رسی به ایا رنت و ابزارهای رایانه ای
تسهیل شده است .سواد رسانهای مجموعهای از قابلیتها را که فرد برای دس رسی و اس یاده ،نقد
و تولید پیامهای رسانهای به صورت ارزیابانه و خالقانه به کار میریرد ،فراهم می کادن Sharifi

.)Rahnamoo, 2019
از جمله اهداف رموزشی سواد رسانهای در م ون رموزشی ارتباطی شامل :ارتقاء مهارتهای
شااخ ی با توجه به ذخیره اطالعات و دانش اس یاده کااده و توسعه تیکر خالقانه ،ان قادی و
موشکافانه در بین دانشرموزان و دانشجویان نسبت به مح وای رسانهای است ن Soltanifar,

 .)2006افراد مخ لف ممکن است از یک اتیاق مش رک برداشت و نگرش ثاب ی نداش ه باشاد زیرا
سطح تجربیات افراد م یاوت است و رسانهها نیز عوامل را از دیدراههای مخ لف مورد مطالعه قرار
میدهاد .برای رن که مخاطبان اخ یار و کا رل خود را به دست رسانهها نسپارند باید از سطح دانش
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و فهمیدن به سطوح باالتر حرکت کااد و در واق یادریری معاادار داش ه باشاد و به تولید علم
دست بزناد؛ یعای ب واناد روابط حاکم میان اجزا و عااصر را درک کااد و عمیق فکر کردن و
عمیق دانس ن را بیاموزند و از سطح تیکر سطحی اج ااب کااد زیرا محصول یادریری مهم نیست
بلکه فرایاد یادریری مهم است که همان قدرت اس دالل ،تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،ارزشیابی،
خالقیت و پویایی استن.)Cheshmeh Sohrabi &Shahin, 2012
بررسی و مطالعه تحوالت رس رده در دو دهه رخر قرن بیس م ،نشانه خالقیت به عاوان جوهری
اساسی کلیه فرریادهای اج ماعی اق صادی و تکاولوژیکی است که عمیقاً ارکان نظامهای
رموزشی را درررون کرده است که این درررونی در جهت تغیر نظام های رموزشی از ارائه
برنامههای صرفاً رموزشی به سوی برنامههای تربیت تیکر خالق با تغییر مح وا و روش های
رموزش همراه بوده است).) Mirani Sargezi,Shafiei, Podineh& Besharat, 2020

تورنس و همکارانن )Torrance et al., 1986بیان کردند که خالقیت عبارت است از:
حساسیت به مسائل و کمبودها ،مشکالت و خطاهای موجود در دانش ،حدم زدن ،تشکیل فرضیه
هایی درباره کمبودها ،ارزشیابی و رزمایش این حدمها و فرضیهها ،اصالح و رزمودن مجدد رن
ها و در نهایت ن یجه ریری .رنها تحت تأثیر چارچوب نظریه ریلیورد ،خالقیت را ترکیبی از چهار
عامل اصلی می داناد که شامل :سیالی یعای توانایی تولید تعداد بیشماری ایده در قالب تصویر
با فرض پاسخ و عقیده در مورد رن .اب کار؛ یعای توانایی تولید ایدههایی که از ایده55های عادی
و رایج م یاوت است .انعطافپذیری :توانایی تولید انوا رونارون و م او ایدهها در قالب تصویر
و ارائه راه حلهای نو .بسط :توانایی اضافه کردن جزئیات یا تکمیل ایده های تصویری است.
از نظرروریلن )Averill, 2005خالقیت فعالی یست که باعث ن ایج اب کاری و ارزشماد می شود.
او پاج میهوم اساسی را در این تعریف مشخص کرده است که شامل :تخیلی بودن ،داش ن روش،
تعقیب هدفمادانه ،اب کاری بودن و ارزشمادی که هر کدام بخشی از جریان خالقیت محسوب می
شود .خالقیت شااخ ی سابقه طوالنی تری نسبت به خالقیت هیجانی دارد و از دیدراههای مخ لف
بررسی شده است از جمله :مدل تولید مدار و فرایاد مدار .خالقیت شااخ ی اررچه دارای مدل
های م عددی است اما مراحل مش رک بین تمامی این مدل ها عبارت است از :رمادری ،نهان یا
کمون روشاگری و بازنگری .عالوه بر این مراحل تقسیم بادی خالقیت شااخ ی به ابعاد پیچیده نیز
بسیار م داول استن .)Sterenberg, 2003خالقیت شااخ ی ،توانایی و ظرفیت فرد برای تولید این
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ایدهها ،رثار و محصوالت نو و اب کاری را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،خالقیت موجب میشود
تا فرد ،انطباقی جدید با شرایط و موقعیتهای محیطی به رونهای غیر مرسوم ولی میید پیدا کاد.
از این رو باور صاحبنظران بر این است که خالقیت ضمن داش ن تواناییهای اس داللی در درون
خویش با تخیل و واررایی همراه استن.)Runco, 2006
خالقیت موهب ی نیست که افرادی خاص از رن برخوردار باشد چون می توان با کاربرد شیوه
های مااسب رن را پرورش داد .افرادی که در انجام کارهای اثربخشتر و توانمادتر عمل میکااد
از میزان خالقیت باالتری برخوردارند ن .)Karami ,Karami & Hashemi, 2013مرکز ثقل
حرکات نوین در ریاده را خالقیت و میزان بهرهریری از تیکر خالق تشکیل میدهد .از چالش
های جدی و قابل پیش بیای بشر در ریاده ،مسأله میزان بهرهریری از ذهنها و شخصیتهای خالق
در حوزه های مخ لف علمی ،پژوهشی ،فنرورانه و رسانهای استن.)Pir Khaefi et al.,2009
پکران)  )Pekrun, 2006هیجانهای تحصیلی ویژه یادریری ،رموزش و پیشرفت تحصیلی
را شااسایی و با عاوان معرفی کرد .هیجانهای تحصیلی به طور مس قیم به فعالیتهای تحصیلی
یا ن ایج تحصیلی،رره خورده اند .باابراین هیجانهای وابس ه به فعالیتهای مرتبط با تحصیل نیز
هیجانهای تحصیلی تلقی میشوند.
لذت حاصل از یادریری ،خس گی ناشی از رموزشهای کالسی و ناکامیها و عصبانیتهای
ناشی از تکالیف دشوار ،نمونههایی از هیجانهای مرتبط با فعالیتهای تحصیلی است .رراهی
هیجانی را می توان به دو مؤلیه م مایز تقسیم نمود؛ اول :میزانی که یک فرد یک تجربه هیجانی
را مورد توجه قرار داده و بدان ارزش می دهد دوم :میزانی که یک فرد هیجانات را تشخیص داده
و توصیف میکادن.)Moon & Berenbaum, 2009
شوارتزو همکاران ن )Schwartz et al., 1987رراهی هیجانی را به عاوان یک توانایی برای
بازشااسی و توصیف هیجانات در خود و دیگران تعریف نمودند .نویسادران از اصطالح رراهی
و تجربه به صورت جایگزین اس یاده کرده اما ترجیح ایشان بر اس یاده از رراهی است تا بر اهمیت
شااخت هشیارانه در طی تجربه تاکید کرده باشادن.) Lane et al., 1998
اس یاده از فنروریهای نوین ،یکی از جلوههای رشکار دنیای پیشرو است .ایا رنت نیز به عاوان
یکی از ابعاد نوپای این فنروریهای جدید جهان معاصر ،نقش بسزایی در تغییر و تحول زندری
افراد جامعه دارد .ایا رنت توانس ه با ورود خود بهسرعت به یکی از ابزارهای الزم زندری تبدیل
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شود .برخالف تمام ویژریهای برتری که ایا رنت دارد نگرانیهای جدیدی نیز درخصوص
اس یاده از رن و تأثیراتی که این فنروری بر جسم و روح انسان میرذارد ،وجود داردن Forghani

 .)& Khodamardi, 2018دس رسی و اس یاده صرف از رسانه ،فقط بخش کوچکی از سواد
رسانهای است که تحت عاوان سوادرسانهای کارکردی از رن نام برده میشود .بخشهای دیگر رن
مصرف ان قادی ،تولید مصرف ان قادی و تولید کارکردی است و بر این اسام هر فرد باید ب واند
پیامهای رسانهای را بر اسام بس ر فرهاگی و اج ماعی و مسائل ایدئولوژیکی ،تحلیل ،ترکیب
و ارزیابی کاد؛ مهارتهای طراحی و تولید ایده ،تولید فای و ان شار پیام را دارا باشد و مداوم با
مشارکت و مذاکره به خلق پیامهای رسانهای اقدام نماید .مدارم و دانشگاهها در این راس ا
مسئولیت دارند که دانش رموزان و دانشجویان را با مهارتهای سواد رسانه ای رشاا سازندن Chen

 .)et al., 2018از رنجایی که در رغاز این هزاره ،سواد رسانهای ،جایگاه ویژهای در محافل
رموزشی ودانشگاهی پیدا کرده ،میتوان امیدوار بود که در صورت مورد توجه قرارررف ن این
مبحث در میان موضوعات نظام رموزشی ،رراهی و مهارت چگونگی اس یاده از اطالعات ،کمک
بزرری به مشارکت افراد در فعالیت های جامعه کاد .درصورتی که هر یک از ابعاد سواد رسانه ای
وجود نداش ه باشد ،ساخ ار دانش تضعیف و در ن یجه سواد رسانهای که از همین ساخ ارها تشکیل
شده،ضعیف خواهد شد و نمی توان به درس ی ،نارساییهای پیام رسانهای را تشخیص
دادن .)Suleiman et al., 2013با بررسی م ون و مطالعات رذش ه که با اس یاده از مااب چاپی
و پیوس ه صورت ررفت ،تألیف یا رزارش پژوهشی مشخصى که به مطالعه و بررسی سواد
رسانهای و رابطه رن با خالقیت شااخ ی و هیجان تحصیلی در داخل و خارج ایران پرداخ ه باشد،
مشاهده نشد اما در رابطه با م غیرهای پژوهش حاضر به صورت جدارانه تاکاون پژوهشهای
مخ لیی صورت ررف ه است که درذیل به مهمترین رنها و در ادامه به پیشیاههای مرتبط با این
میهوم در داخل و خارج از ایران اشاره می شود:
تورنرن  )Turner, 2017در پژوهشی با عاوان" توسعه سواد دیجی الی و رسانهای در کودکان
و نوجوانان" پیشاهاد کرد که رهبران جامعه ،بایس ی بداناد که جوانان به سواد رسانهای اطالعاتی
نیاز دارند .چون یادریری به صورت سیار و یادریری در هر زمان و مکانی روی میدهد .باابراین
بهره وری در محل کار ،بس گی به سواد رسانهای اطالعاتی دارد .برای ایجاد سرمایه انسانی الزم ،به
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ماظور موفقیت و پایداری در یک جهان مب ای بر تکاولوژی ،بایس ی بر روی شیوههای سوادرموزی
جوانانمان سرمایه رذاری کایم.
مادیر ن )Mader, 2012در پژوهشی با عاوان" تبدیل دانشجویان به دانش پژوهان :ایجاد صالحیت
های  MILاز طریق برقراری ارتباط تحقیق"پیشاهاد کرده است که یکی از راههای توسعه
این قابلیتها برای دانشجویان دانشگاهها ،اطالعاتی از طریق برقراری ارتباط پژوهشی این است
که به طور فعاالنه و از طریق تولید اطالعات و توزی تحقیقات خود در فرریاد ارتباطات علمی
درریر شوند و دیگران از طریق یک مخزن سازمانی دیجی ال به تولیدات علمی رنها دس رسی
داش ه باشاد.
ارژان ن )Oguzhan, 2011در پژوهشی باعاوان "وضعیت سواد رسانهای در ترکیه" به این ن یجه
رسید که مسأله سواد رسانهای به ویژه در زمیاة رسانههای رنالین باید مورد توجه قرار ریرد
و با ارائه سرفصلهای رموزشی مااسب و تدریس از اثر مایی رسانهها جلوریری شود.
وی ورث و همکاران ن)Whitworth et al., 2011در پژوهشی با عاوان" رموزش سواد رسانهای
و اطالعاتی به محققان تحصیالت تکمیلی"در تالش برای ایجاد یک ماب رموزشی باز جهت
کمک به توسعة مهارتهای سواد رسانهای و اطالعاتی در دانشجویان بوده و توصیه میکاد که
وجود این ماب رموزشی ،می تواند دانشجویان را خالق ،مس قل و فردررا رموزش دهد .همچاین
در این پژوهش ،ساخ ار و روش های دورة رموزشی توصیف و برخی از ن ایج حاصل از پروژة
مذکور نقد و ارزیابی می شود .فقیه ررام و همکاران ن )Faghih Aram et al., 2018در پژوهشی
با عاوان" رابطه سواد رسانهای وسواد اطالعاتی با مهارت های فراشااخ ی وخالقیت دانشجویان"
به این ن یجه رسیدند که بین سواد رسانه ای و مؤلیههای سیالی ،اب کار ،انعطاف پذیری و بسط
خالقیت ،رابطه مثبت ومعااداری وجود دارد .حساان ن )Hassan, 2016در پژوهشی با عاوان"
رابطه سواد رسانه ای و تیکر ان قادی با خالقیت و مهارتهای فراشااخ ی در دانشجویان" نشان
دادند که بین سواد رسانه ای و تیکر ان قادی با خالقیت و مهارتهای فراشااخ ی ،رابطهای مثبت
و معاا داری وجود دارد .خوش میر و همکاران ن )Khoshmir et al., 2016در پژوهشی
با عاوان" رابطه بین راهبردهای تاظیم شااخ ی هیجان و خالقیت هیجانی با بهداشت روانی
دانشجویان "نشان دادند که بین راهبردهای تاظیم شااخ ی هیجانی ،خودسرزنشرری،
نشخواررری ،فاجعه نمایی و سرزنشگری با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مایی معااداری وجود
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دارد و بین راهبردهای تاظیم شااخ ی هیجانی کم اهمیت شماری ،پذیرش ،تمرکز مجدد مثبت،
تمرکز مجدد برنامه ریزی ،ارزیابی مجدد مثبت ،تاظیم شااخ ی هیجانی و خالقیت هیجانی
با بهداشت روانی دانشجویان رابطه مثبت معااداری وجود دارد .احمدین)Ahmadi, 2016
در پژوهشی با عاوان" رابطه خالقیت هیجانی با مهارت های فراشااخ ی در بین دانشجویان "نشان
می دهد که بین خالقیت هیجانی و مهارتهای فراشااخ ی ،همبس گی معاادار وجود دارد .همچاین
نشان می دهد که نقش خالقیت هیجانی در تبیین مهارتهای فراشااخ ی دانشجویان تأثیر زیادی
داش ه است .شرییی رهامو و همکارانن )Sharifi Rahnemo et al,. 2018در پژوهشی با عاوان"
بررسی ابعاد رموزش سواد رسانهای و اطالعاتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور"
به این ن یجه رسیدند که وض موجود دانشجویان در برخی از ابعاد سواد رسانهای ماناد نقد رسانه
و تولید پیامهای رسانهای مطلوب نیست و عمده نیازهای دانشجویان در زمیاههای اس یاده ،نقد
و تولید پیامهای رسانهای ،درک ارزش های اج ماعی و درک معاایی است .حامدین Hamedi,

 )2012در پژوهشی با عاوان" عوامل اج ماعی  -فرهاگی مرتبط با سواد رسانهای دانشجویان"
نشان داد؛ سواد رسانه ای با جاسیت ،وضعیت تأهل ،رش ه تحصیلی ،سن و همچاین پایگاه اق صادی
 اج ماعی رابطه ندارد اما بین مقط تحصیلی ،سرمایه فرهاگی ،مصرف رسانه ای ،اع ماد به رسانه،میزان جذابیت رسانهها و انگیزه اس یاده از رسانه با سواد رسانهای رابطه وجود دارد .سلیمان
و همکارانن )Suleiman et al., 2013در پژوهشی با عاوان" ارزیابی سواد رسانهای دانشجویان
و دانش رموزان "نشان دادند که نگرش دانشجویان به سواد رسانه ای " اس قالل نقادانه ،ارزیابی
عملکرد ،توانایی رزیاش و ان خاب و دس یابی به موقعیت پیشرو" عاوان شده است .ن ایج وجود
رابطه معاادار میان سن و جاس با میزان سواد رسانهای دانش رموزان و دانشجویان را نیز نشان
میدهاد .همچاین رابطه بین میزان تحصیالت و سطح سواد رسانه ای در بین دانشجویان معاادار
است اما در بین دانش رموزان معاادار نیست .در جامعه امروز رس رش فنروریهای یادریری
الک رونیکی در فرریاد رموزش و یادریری باعث تغییر روش رموزشی از سا ی به مدرن شده است
که باعث افزایش به کارریری رسانه در مراکز رموزشی از جمله رموزش عالی می شود .تحقق
یادریری مادام العمر بس ه به اس یاده درست و رراهانه از فنروری دارد که تحقق این امر مس لزم
سواد رسانهای و اطالعاتی کاربران و مدرسان است .رسانه ها و تکاولوژی های جدید ،ابزارهای
در دس رسی هس اد که ارر نادرست و نا بجا به کارررف ه شوند ،میتواناد چون نیروی ویرانگر
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و مصیبت بار عمل کااد .دیری نیست که سواد رسانهای در مطالعات علمی در ایران و جهان مطرح
شده است و با رذشت زمان نیز همواره بهعاوان یک میهوم جدید از رن یاد می شود که ارتباط
این میهوم با سایر میاهیم از جمله رراهی هیجانی و خالقیت شااخ ی کمتر مورد توجه قرار ررف ه
شده است .سواد رسانهای از جمله رویکردهای رموزشی عصر حاضر محسوب می شود
که تأثیرات مثبت و مایی زیادی بر روح و روان و زندری اج ماعی افراد میرذارد .بررسی این
تأثیرات از جمله ضرورتهای پژوهشی می باشد که باید مورد توجه پژوهشگران و روان شااسان
قرار ریرد .امروزه رسانههای م او با شیوههای رونارون ،فرریادهای فکری و تصمیمریری
فراریران خود را تحت تأثیر قرار میدهاد .سواد رسانهای ،مهارتی حیاتی برای زیس ن در جهان
امروز است .پرورش تیکر خالق ونقادانه ،داش ن درک عمیق از سواد رسانهای و کاربرد رن در
زندری نیز برای مدیریت هوشمادانه سواد رسانه ای و پرورش خالقیت و کا رل هیجان های
تحصیلی در دانشجویان ضروری است .با توجه به عدم وجود کار تحقیقی مااسب و فقدان کمبود
اطالعات که م غیرهای پژوهش را با هم مورد بررسی قرار داده باشد؛ از این رو در پژوهش حاضر
به بررسی رابطه مدیریت سواد رسانهای با هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی دانشجویان دانشگاه
شیراز در محیطهای سایبری می پردازیم.
فرضيه هاي پژوهش
.1بین مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی رابطه وجود دارد.
.2بین مدیریت سواد رسانه ای با ابعاد خالقیت شااخ ی رابطه وجود دارد.
.3بین هیجان تحصیلی با خالقیت شااخ ی و ابعاد رن رابطه وجود دارد.
روش

پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و در حیطه پژوهش های توصییی-پیمایشی قرار دارد.
برای اجرا ،محقق پس از اخذ مجوز و تأییدیه از دانشگاه شیراز ،جهت انجام امور پژوهشی
به دانشکدههای مورد تحقیق مراجعه نموده است .سپس با رعایت اصول اخالق در پژوهش و ارائه
توضیحات الزم جهت نحوه تکمیل ،پرسشنامهها را بین رزمودنیها توزی کرد .جامعه رماری
پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز در نیمسال دوم سال تحصیلی 33-1331تشکیل
میدهاد که شامل  13311دانشجو در کلیه رش هها و  251دانشجو در دانشکده علوم تربی ی
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می باشد .با توجه به حجم جامعه و با در نظر ررف ن شرایط ورود به پژوهش و بر اسام فرمول
کوکران حجم نمونه تعداد 151نیر تعیین شد .اب دا با اس یاده از روش نمونه ریری تصادفی-خوشه
از  7بخش دانشکده علوم تربی ی3 ،بخش برنامه ریزی درسی ،تربیت بدنی و مدیریت رموزشی و 3
مقط تحصیل کارشااسی،کارشااسی ارشد و دک ری ،تعداد  151نیر ان خاب شدند .سپس با روش
نمونه ریری تصادفی ساده از نو قرعه کشی نمونهها بر اسام جاسیت و مقط تحصیلی ان خاب
شدند .از جمله مالک های ورود به تحقیق؛ برخورداری از سالمت جسمی و روحی ،موافقت برای
شرکت در نظرساجی و رزادی عمل برای خروج از نظر ساجی بود .برای جم روری داده ها از دو
پرسشنامه اس اندارد خالقیت عابدی ،سوادرسانه ای فلسیی و همکاران و هیجان تحصیلی پکران
و همکاران اس یاده شد .اب دا ویژریهای جمعیت شااخ ی و سپس سؤاالت پرسشنامه قرار دارد:
-1پرسشنامه خالقیت عابدین )1372با اق بام از رزمونهای مطرح خالقیت ،نظیر رزمون
تورنسنحقیقت )1377 ،برای ساجش خالقیت شااخ ی ،پرسشنامه  51رویهای در چهار بعد
سیالی ،انعطاف پذیری ،اصالت و بسط تهیه کرد .عابدی روایی این پرسشنامه را با شیوهی تحلیل
عامل و همبس گی با رزمون های مشابهنتورنس) محاسبه کرد .ضریب پایایی بخش های سیالی،
اب کار ،انعطاف پذیری و بسط از طریق بازرزمایی در اجرای فرم اولیه این رزمون ،توسط عابدی
به ترتیب1/1،11/1،10/1،12/15به دست رمد .ضریب همبس گی بین نمره کل رزمون تورنس
و نمره کل رزمون معادل  1/05به دست رمدن .)Sarmad, 2011پایایی پرسشنامه در پژوهش
حاضر به روش رلیای کرونباخ برابر  1/103شد.
-2پرسشنامه هیجان تحصیلی به ماظور اندازهریری هیجانهای تحصیلی دانشرموزان توسط
پکران و همکاران ن )2115طراحی و ساخ ه شده است .پکران و همکارانن )2115به رونهای
سؤاالت را طراحی کردهاند که هر قسمت ،تجربههای هیجانی را در سه موقعیت مخ لف میساجد.
برای مثال :هیجانات مربوط به کالم ،شامل سه دس ه از سؤاالت مربوط به هیجانات تجربه شده
قبل ،هیجانات حین و هیجانات بعد از کالم است.این پرسشنامه شامل  05سؤال است که
دانشرموزان تجربیات هیجانی خود را در یک مقیام لیکرتی  5درجه ای از کامالً مخالیم ن)1
تا کامالً موافقم ن )5درجهبادی میکااد.
-3پرسشنامه سواد رسانهای توسط ) )Falsafi, 2015ساخ ه شده اسنت .اینن پرسنشنامنه دارای 5
زیرمقیام و  21رویه است که تیکیک رویههای هر زیرمقیام ،عبارت اسنت از  :درک مح نوای
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پیامهای رسانهای ،رراهی از اهداف پاهان پیام های رسانه ای،رزیاش رراهانه پیام های رسنانه ای،
نگاه ان قادی به پیام های رسانه ای ،تجزیه و تحلیل پیام های رسانهای .شیوه نمره رذاری به صورت
طیف پاجگانه لیکرت است .شیوه نمنره رنذاری و تیسنیراین پرسنشنامنه ،بنر اسنام درجنهباندی
پاجرانه لیکرت صورت بادی شده است .در تحقیقن ) Falsafi, 2015رواینی صنوری و مح نوایی
این ابزار توسط اسناتید منورد تأییند قنرار ررف نه و پاینایی رن بنا روش رلینای کرانبناخ بنرای کنل
پرسننشنامننه و بننرای هننر کنندام از زیرمقیننام هننا بنناالتر از  1.7رننزارش شنند .پایننایی پرسننشنامننه
در پژوهش حاضنر بنا روش رلینای کرونبناخ برابنر1/172شند .جهنت تجزینه و تحلینل داده هنا از
نرم افزار  spss25اس یاده شد .در بخش رمار توصییی یاف ه های جمعینت شنااخ ی ارائنه شند و در
بخش اس اباطی از ماتریس همبس گی و رررسیون بین م غیرها اس یاده شد.
یافتهها

یاف ه های پژوهش حاضر به شرح ذیل است:
جدول  .0یافتههای جمعیت شناختی

جنسیت

تحصیالت

سن

زن

مرد

 11تا  22سال

 23تا  25سال

 27سال به باال

کارشااسی

کارشااسی ارشد

دک ری

فراوانی

 35نیر

 55نیر

 01نیر

 01نیر

 53نیر

 15نیر

 55نیر

 3نیر

درصد

%52/3

% 37/1

%27/2

%27/2

%05/7

%57

%37/1

%5

151ن

فراوانی

فر

کل

%111

درصد
کل
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شاخص های توصییی م غیرهای جمعیت شااخ ی پژوهشنفراوانی و درصد فراوانی) در جدولن)1
رمده است.
جدول  .0ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

1

3

2

5

0

7

5

 .1منندیریت سننواد 1
رسانه ای
 .2هیجان تحصیلی

**1 -1/201

 .3خالقیننننننننننت **1/511

**-1/351

1

شااخ ی
 .0سیالی

**1/071

**-1/321

**1/705

1

 .5انعطاف پذیری

**1/011

**-1/235

**1/115

**1/051

1

 .5اصالت

**

1/331

**

**

1/121

**

1/055

**

1/535

 .7بسط

**

1/271

**

1/721

**

1/005

**

1/021

*

-1/355

-1/153

1
**

1/033

1

میانگین

31/71

10/10

00/33

12/31

11/51

12/75

7/10

انحراف معیار

5/33

5/15

5/73

1/12

2/11

1/35

1/52

چولگی

-1/311

1/337

-1/11

-1/17

-1/01

-1/53

-1/77

کشیدری

-1/01

-1/31

1/10

1/11

1/11

1/35

1/20

ن ایج جدول ن )2حاکی از رن است که رابطه مدیریت سواد رسانهای با خالقیت شااخ ی
و تمامی مؤلیههای رن مثبت و معاادار می باشد .با این حال یاف ه ها حاکی از رن است که بین
مدیریت سواد رسانهای و هیجان تحصیلی و بین هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی و تمامی مؤلیه
های رن رابطه معکومنمایی) و معااداری وجود داردن .)P≤1/15عالوه بر این یاف ههای رمار
توصییی حاکی از رن است که میانگین مدیریت سواد رسانهای ،هیجان تحصیلی و خالقیت
شااخ ی به ترتیب برابر با  10/10 ،31/71و  00/33می باشد .همچاین بهماظور بررسی نرمال بودن
دادهها از شاخصهای چولگی و کشیدری اس یاده شد .همانطور که در جدولن )2مشاهده
می شود مقادیر چولگی و کشیدری مشاهده شده برای تمامی م غیرها در بازده ن )-2 ،+2قرار دارد

رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و …18/

که بیانگر رن است که م غیرهای مورد بررسی از لحاظ چولگی نرمال و توزی رنها م قارن بوده
و از لحاظ کشیدری نیز از کشیدری نرمال برخوردار هس اد.
فرضيه اول :بین مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی رابطه وجود دارد.
جدول  .0خالصه ضرایب رگرسیون هیجان تحصیلی و خالقیت شناختی بر اساس مدیریت سواد رسانه ای

متغیر پیش بین

متغیر مالک



R

R2

F

t

value

هیجان تحصیلی

-1/113

1/201

1/152

3/372

-3/151

1/113

مننندیریت سنننواد
رسانه ای

خالقینننننننننننت
شااخ ی

1/013

1/511

1/251

51/027

7/111

1/111

ن ایج ضریب همبس گی حاکی از رن است کنه مندیریت سنواد رسنانهای بنر هیجنان تحصنیلی رابطنه
معکوم و معااداری و بر خالقیت شااخ ی ،تأثیر مثبت و معااداری داردکه باتوجه به یاف ههای به دسنت
رمده ،فرضیه مذکور تایید می رردد .در ادامه با بهرهریری از ضریب رررسنیون ،مینزان تنأثیر مندیریت
سواد رسانه ای بر هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی رن بررسی خواهد شد .همانطنور کنه در جندول
ن )3مالحظه می شود تأثیر مدیریت سواد رسانه ای بر هیجان تحصیلی و خالقینت شنااخ ی معانادار منی
باشدنt≥1/35؛  .)P≤1/15یاف ه ها حاکی از تأثیر معکوم مدیریت سواد رسانه ای بنر هیجنان تحصنیلی
و تأثیر مثبت رن بر خالقیت شااخ ی می باشد به طوری که می توان ریت مندیریت سنواد رسنانه ای بنا
ضرایب رررسیون  1/25و  1/51به ترتیب حدود  5و  25درصد از واریانس هیجان تحصیلی و خالقینت
شااخ ی را تبیین می نماید.
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فرضيه دوم :بین مدیریت سواد رسانه ای با ابعاد خالقیت شااخ ی رابطه وجود دارد.
جدول  .1خالصه ضرایب رگرسیون خطی ساده ابعاد خالقیت شناختی بر اساس مدیریت سواد رسانه ای

متغیر پیش
بین

-

متغیر مالک



R

R2

F

t

سیالی

1/123

1/071

1/221

01/510

5/350

1/111

1/101

1/011

1/231

03/123

5/553

1/111

منننننندیریت انعطاف پذیری

value

سواد رسنانه
ای

اصالت

1/117

1/331

1/111

17/532

0/130

1/111

بسط

1/151

1/271

1/177

11/355

3/053

1/111

ن ایج ضریب همبس گی حاکی از رن است که مدیریت سواد رسانه ای با خالقیت شااخ ی رابطنه
مثبت و معااداری دارد .باتوجه به یاف ه های به دست رمده ،فرضیه مذکور تایید می رردد .در ادامنه
با بهره ریری از ضریب رررسیون ،میزان تأثیر مدیریت سواد رسانه ای بر خالقیت شنااخ ی و ابعناد
رن بررسی خواهد شد .همانطور که در جدول ن )0مالحظه می شود تأثیر مدیریت سواد رسنانه ای
بر هر چهار مؤلیه خالقیت شااخ ی مثبنت و معانادار منی باشندنt≥1/35؛  )P≤1/15بنه طنوری کنه
می توان ریت مدیریت سواد رسانه ای با ضرایب رررسیون  1/33 ،1/01 ،1/07و  1/21بنه ترتینب
حنندود  11 ،23 ،22و  1درصنند از واریننانس سننیالی ،انعطنناف پننذیری ،اصننالت و بسننط را تبیننین
می نماید.
فرضيه سوم :بین هیجان تحصیلی با خالقیت شااخ ی و ابعاد رن رابطه وجود دارد.

رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و …11/

جدول  .8خالصه ضرایب رگرسیون خطی ساده خالقیت شناختی و ابعاد آن بر اساس هیجان تحصیلی

متغیر پیش
بین

هیجنننننننننان
تحصیلی

-

متغیر مالک



R

R2

F

t

خالقیت شااخ ی

-1/311

1/351

1/123

21/311

-0/510

1/111

سیالی

-1/110

1/321

1/113

15/717

-0/117

1/111

انعطاف پذیری

-1/130

1/235

1/155

1/555

-2/325

1/110

اصالت

-1/125

1/355

1/127

21/123

-0/515

1/111

بسط

-1/105

1/153

1/127

3/371

-1/333

1/101

value

ن ایج ضریب همبس گی حاکی از رن است کنه هیجنان تحصنیلی بنا خالقینت شنااخ ی و سنیالی رابطنه
معکوم و معااداری دارد .باتوجه به یاف ه های به دست رمده ،فرضیه مذکور تایید می رردد .در ادامه با
بهره ریری از ضریب رررسیون ،میزان تأثیر هیجان تحصنیلی بنر خالقینت شنااخ ی و ابعناد رن بررسنی
خواهد شد .همانطور که در جدول ن )5مالحظه می شنود تنأثیر هیجنان تحصنیلی بنر هنر چهنار مؤلینه
خالقیت شااخ ی معکومنمایی) و معاادار می باشدنt≥1/35؛  )P≤1/15به طوری که منی تنوان رینت
هیجان تحصیلی با ضرایب رررسیون  1/35 ،1/20 ،1/32 ،1/35و  1/15به ترتیب حندود 13 ،5 ،11 ،12
و  3درصد از واریانس خالقیت شااخ ی ،سیالی ،انعطاف پذیری ،اصالت و بسط را تبیین می نماید.
بحث و نتیجهگیری

هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی رابطه مدیریت سواد رسانهای با هیجان تحصیلی و خالقیت
شااخ ی دانشجویان دانشگاه شیراز در محیطهای سایبری بوده است .یاف ههای حاصل از تجزیه
و تحلیل داده ها حاکی از رن است که رابطه مدیریت سواد رسانه ای با خالقیت شااخ ی و تمامی
مؤلیه های رن مثبت و معاادار می باشد .با این حال یاف ه ها حاکی از رن است که بین مدیریت
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سواد رسانهای و هیجان تحصیلی و بین هیجان تحصیلی و خالقیت شااخ ی و تمامی مؤلیههای رن
رابطه معکومنمایی) و معااداری وجود دارد .تأثیر مدیریت سواد رسانهای بر هر چهار مؤلیه
خالقیت شااخ ی مثبت و معاادار می باشد و تأثیر هیجان تحصیلی بر هر چهار مؤلیه خالقیت
شااخ ی معکومنمایی) و معاادار می باشد .یاف ه های این پژوهش تا حدودی با یاف ه های پژوهش
Khoshmir et al., (2016) ,Hassan, (2016), Faghih Aram et al., (2018) ،
)Mader,(2012), Piscina et al,(2011), Oguzhan,(2011), Whitworth et al.,(2011

همسویی دارد.
دانشجویان معموالً فکرمیکااد که چیز های زیادی میداناد و رن هم به دلیل صرف وقت در
کانالهای رسانهای و تأثیرات ویژه تصاویر است .ح ی از درک اولیه صاعت رسانهای و اثرات رن
بیخبرند .تعداد کمی از رنها قادرند مااف و یا طبیعت اق صادی رسانه را معاا کااد .تعداد کمی از
رنها می داناد که رسانه در بیاش رن ها مؤثر است وسواد رسانه به سواد همگانی تبدیل شده
که ن ایج پژوهش به رشکار سازی اهمیت مدیریت سواد رسانه ای تاکید دارد .مدیریت سواد رسانه
ای در دوران ارتباطات و جهان رسانه های پیچیده ،نوعی مصونیت بخشی درونی در ارتباط ایجاد
میکاد که خواه یا ناخواه بر هیجانات فرد ،تأثیر رذار است و میتواند شااخت فرد را تحت تأثیر
قرار دهد .به طور کلی سواد رسانهای ،امری ضروری در رموزش عالی محسوب میشود چرا که
نداش ن سواد رسانه ،باعث عدم لذت از یادریری ،کمبود اع ماد بهنیس ،عصبانیت ،اضطراب،
شرم ،ناامیدی و خس گی می شود و در این صورت توانایی ایده پردازی در افراد کاهش می یابد.
بالعکس داش ن سواد رسانه ای باعث ایجاد انگیزه ،افزایش یادریری ،امیدواری ،غرور و افزایش
اب کار و ایدههای نو در افراد می شود .افراد دارای سواد رسانهای در برخورد با مسائل پیچیده
با رذراندن وقت مااسب به حل مسأله برمی ریاد؛ به راح ی اندیشه های خود را بیان میکااد و با
سهولت در ارتباط با موضوعات مخ لف صحبت می کااد .این افراد از حضور در کالم درم
لذت میبرند دیر بررشی ه می شوند و در کالم با انگیزه و اع ماد بایس مشارکت میکااد .از رن
جهت که سواد رسانهای و مدیریت هوشمادانه و خردمادانه رن ،نقش مؤثری بر خالقیت شااخ ی
و رراهی هیجانی در دانشجوبان دارد؛ پیشاهاد می رردد که برای ارتقاء کیییت سطح سواد
رسانهای در دانشجویان ،به ر است اقداماتی در جهت بررزاری دورههای رموزش سواد رسانهای

رابطه مدیریت سواد رسانه ای با هیجان تحصیلی و …010/

صورت ریرد؛ به ر است در مراکز رموزشی ،روشهای جدید مدیریت و تکاولوژی رموزشی
را در جهت اس یاده و کاربرد صحیح از فنروری ،به کار ررف ه شود .هر چاد در جامعه کاونی
کمبود امکانات و حمایت برای این چاین تحقیقات وجود دارد اما به ر است اینرونه تحقیقات به
صورت تجربی و رزمایشی نیز اجرا شود .قرار دادن برنامه رموزش سواد رسانهای در زمره برنامه
درسی دانشجویان در رموزش عالی نیز ماجر به رسیدن به مقصود پژوهش میشود .چالشها
و مخاطرههای ناشی از پر کردن پرسشنامه در دوران کرونا ،عدم توانایی پردازش مح وای
رسانهای خالق و تحلیل ان قادی رن توسط دانشجویان ،عدم رشاایی برخی از دانشجویان با فواعد
و زبان رسانه ،وجود تیکرهای قالب نهان و رشکار در ارتباط با کاربرد رسانه در رموزش ،از جمله
محدودیت های پژوهش حاضر بود.
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