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چکیده

سواد رسانهای مجموعهای از رویکردهایی است که در برابر برنامههای رسانهای

مخاطبان ،حضور فعال دارند و پیامهای آن را منتقدانه و مفسرانه پیگیری میکنند.
هدف مقاله حاضر ،سنجش میزان بهرهمندی دانشجویان از سواد رسانهای است و مطالعه

نقش سرمایه فرهنگی و شاخصهای آن در افزایش سواد رسانهای مورد نظر بوده است.
چارچوب نظری این پژوهش ،ترکیبی از نظریات بوردیو ،هابز و تامن است .روش این
تحقیق ،پیمایش از نوع کاربردی است و جامعه آماری ،دانشجویان دانشگاه پیام نور

قاینات هستند که حجم نمونه طبق فرمول کوکران  374نفر و به روش نمونهگیری

تصادفی طبقهای انتخاب شدهاند .ابزار گردآوري ،پرسشنامه خود محققساخته است كه

پس از برآورد ،پایایی سؤالها و میزان آلفای کرونباخ برابر با  %0/93بهدست آمده است

و اعتبار صوری پرسشنامه توسط متخصصان جامعهشناس صورت گرفته است .با استفاده

از ویرایش  22نرمافزار  spssو آمارههای توصیفی و استنباطي (پیرسون و رگرسیون)،

نتایج بهدست آمده از اين پژوهش بیانگر وجود ارتباط بين متغير مستقل با متغير وابسته

(میزان سواد رسانهای) است .میزان بهرهمندی دانشجویان از سواد رسانهای طبق نتایج

بهدستآمده ،در حد کم ( )%57/5ارزیابی شده است .بر اساس نتایج رگرسیون ،سرمایه
فرهنگی با میزان بتای  0/163توانسته است متغير وابسته سواد رسانهای را تبيين كند.

 .1اين تحقيق با حمايت پژوهانه دانشگاه پيام نور انجام شده است.
 .2عضو هيأت علمی جامعهشناسی دانشگاه پیام نور ،نویسنده مسؤول
 .3دانشآموخته کارشناسی ارشد جامعهشناسی دانشگاه پیام نور
zahraeskandari.eskandari3@gmail.com
sharbatiyan@pnu.ac.ir
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همچنین نتایج نشان میدهد که معادله پیشبینی میزان سرمایه فرهنگی میتواند

 %68/5از واریانس متغیر وابسته را تبیین کند .در نتیجه ،رابطه مؤثر بین سرمایه
فرهنگی بر سواد رسانهای برابر با  0/241بوده و بر اساس جمع اثر کل شاخصهای

تحلیل مسیر ،سرمایه فرهنگی برابر با  0/749بهصورت مستقیم و غیرمستقیم ،سواد
رسانهای را تبیین و تحلیل میکند.

واژگان کلیدي :دانشجویان ،سرمایه فرهنگی ،سواد رسانهای ،دانشگاه پیامنور ،قاینات

مقدمه

سواد رسانهای 1مجموعهای از چشماندازها یا جنبههای فکری است که افراد برای قرار

گرفتن در معرض رسانه ،فعاالنه از آنها بهرهبرداری میکنند تا معنای پیامهایی را که با

آنها روبرو میشوند ،تفسیر کنند .افراد چشماندازهای خود را با استفاده از ساختارهای

دانش خود میسازند و برای ساختن ساختارهای دانش ،به ابزار و مواد اولیه نیاز دارند.

این ابزار مهارتهای ما و ماده اولیه ،اطالعات بهدستآمده از رسانهها و دنیای واقعی
است .استفاده فعاالنه از رسانهها بدان معنی است که ما از پیامها آگاهیم و بهطور

خودآگاهانه با آنها تعامل داریم .بهطور سنتی ،سواد رسانهای به توانایی تحلیل و ارزیابی

محصوالت رسانهای و بهطور گستردهتر به ایجاد ارتباط مؤثر از طریق نگارش خوب

اطالق میشود (براون.)51 :1385 ،

سواد خواندن ،سواد بصری ،سواد رایانهای معادل سواد رسانهای نیست و صرفاً اجزای

سازنده سواد رسانهای محسوب میشوند .سواد رسانهای شامل همه تواناییهای ویژه

و دانش رسانهای است .اگر خواندن بلد نباشیم ،از رسانههای چاپی مطلب زیادی

دستگیرمان نمیشود .اگر در ادراک بصری و شناخت پیامها مشکل داشته باشیم ،قادر
نخواهیم بود از برنامههای تلویزیون یا فیلمهای سینمایی مطلب زیادی بفهمیم و اگر
نحوه استفاده از رایانه را بلد نباشیم از آنچه که در طی زمان در مهمترین رسانهها رخ

میدهد ،بیخبر میمانیم (پاتر.)79 :1385 ،

1. Media Literacy

مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای ...

57

امروزه در جهانی زندگی میکنیم که رسانهها ما را از هر سو احاطه کردهاند .فضای

پیرامونی سرشار از اطالعات و اخبار جدیدی است که هر لحظه بر زندگی ما تأثیر
میگذارند .در چنین فضایی ،سواد رسانهای کمک میکند تا چگونگی استفاده از رسانهها

و منابع اطالعاتی آنها را یاد بگیریم و اینکه از بین اطالعات ارائه شده توسط رسانهها،

چه چیزهایی را انتخاب و چه چیزهایی را کنار بگذاریم ،به دانش رسانهای ما برمیگردد.

این فرایند مستلزم دستیابی به سطح معقولی از مهارتها و دانش است تا بر پایه آن

بتوان رابطه فعالتری را در ارتباط با رسانهها در پیش گرفت و از حالت رابطه انفعالی و
یکسویه با رسانهها خارج شد .سوادرسانهای این امکان را میدهد تا با آموزش و افزایش

آگاهی مخاطبان ،به چارچوبهای شناختی و انتقادی برسیم و نگاه نقادانهای به رسانهها

و اخبار و اطالعات منتشر شده از سوی آنها داشته باشیم (.)Potter, 2005: 6

اصطالح سرمایه فرهنگی 1نخستین بار توسط بوردیو ۱۹۳۰( 2ـ  )۲۰۰۲به ادبیات علوم

اجتماعی و انسانی وارد شده است .فرهنگ از نظر وی ،مانند نوعی اقتصاد یا بازار است .از
نظر بوردیو ،تمام افراد بشر کنشگر هستند ،چه آنهایی که آگاهانه عملی را انجام میدهند

و چه آنهایی که ناخودآگاه پذیرای سلطهاند .بهعبارتی دیگر ،افراد فعال و منفعل یک

کنشگرند .کنش ،عملی است که در یک میدان رخ میدهد .هر میدانی عرصهای است

که در آن نیروی بالقوه یا بالفعل با یکدیگر وارد تبادل میشوند .پس برای درک معنی

عمل ،باید معنی میدان را درک کرد که خود حاصل تبادل میان نیروها است.

بوردیو ) )Bourdieu, 1986: 241جامعهشناس فرانسوی در تحقیقی که بر اساس

فرضیه عدم تساوی سرمایه فرهنگی انجام داده ،سرمایه فرهنگی را به سه دسته تقسیم

میکند:

 .1سرمایه فرهنگی لحاظ شده :که بیانگر چیزهایی است که افراد میدانند و

میتوانند انجام دهند .در واقع ،سرمایه فرهنگی لحاظ شده ،تواناییهای بالقوهای است

که بهتدریج بخشی از وجود افراد شدهاند و در او تثبیت گردیدهاند.

 .2سرمایه فرهنگی عینی :مانند کاالهای فرهنگی و اشیاء مادی از قبیل کتاب،
1. Cultural Capital
2. P. Bourdieu
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نقاشی و آثار هنری.

 .3سرمایه فرهنگی نهادینه شده :همچون صالحیتهای تحصیلی که در قالب

مدارک و مدارج تحصیلی نمود عینی پیدا میکنند برای دارنده آنها از نظر قانونی و

اجتماعی ،ارزش قائل می شوند.

با توجه به اینکه ارتقاء سرمایه فرهنگی و شاخصهای آن در جامعه میتواند نگرش

منتقدانه و آگاهانه افراد را برای استفاده از برنامههای رسانهای مورد تأثیر قرار دهد ،لذا

مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی و شاخصهای آن از بعد مطالعات جامعهشناختی در حوزه

سواد رسانهای ،با توجه به شرایط عصر حاضر جامعه جهانی و تأثیر شبکههای رسانهای

و مجازی بر روی جوانان نسل امروز ایران ،بیانگر اهمیت دادن به مطالعه این متغیرهای

اجتماعی را دوصد چندان میکند.
بیان مسأله

با ورود فناوریهای جدید به عرصه ارتباطات ،تلفیق عمودی نظامهای بینالمللی

رسانهای ،همگرایی ،ارتباطات متقابل فرهنگی و افزایش خروجیهای رسانهای ،مباحثات

جدی پیرامون گسترش مهارتهای مدیریت و مهارتهای اطالعاتی مطرح کرده است.

آگاهی یافتن درباره استفادهها و سوءاستفادههای ممکن و مزایا و مشکالت مربوط به
رسانهها ،میتواند به مخاطبان در تعیین تأثیر پیامهای رسانهای یاری رساند .در دنیاي
امروز ،رسانهها یکي از اجزاي اصلي جوامع بشري هستند ،از این جهت ،سواد رسانهای

به معناي تحقیق ،تحلیل ،آموزش و آگاهي از تأثیرات رسانهها بر افراد و جوامع است،
از جمله رادیو ،تلویزیون ،فیلم و سینما ،موسیقي ،نشریات ادواري و اینترنت( .بصیریان
جهرمی و بصیریان جهرمی.)33 :1385 ،

استفاده فعاالنه از رسانهها بدان معنی است که ما از پیامها آگاهیم و بهطور خودآگاهانه

با آنها تعامل داریم .بهطور سنتی ،سواد رسانهای به توانایی تحلیل و ارزیابی محصوالت

رسانهای و بهطور گستردهتر به ایجاد ارتباط مؤثر از طریق نگارش خوب اطالق میشود

(براون.)53 :1385 ،
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موفقیت طرحهای بزرگ فرهنگی در هر جامعهای نیازمند همافزائی و مشارکت همه

نهادها و بهخصوص پذیرش آن از سوی مردم است که راهکار رشد سواد رسانهای
میتواند واجد این ویژگیها باشد .اکنون سواد رسانهای بهعنوان یکی از کارآمدترین

ابزارهای نظارتی مورد توجه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است و با این وصف ،ایران

بهرغم دارا بودن شرایط خاص درونی و بیرونی ،همچون رشد شهرنشینی ،گسترش
تحصیالت عالی ،افزایش جمعیت جوان و… ،تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه انجام

نداده است ،در حالیکه با عملیاتی کردن این دانش ،نهتنها فرهنگ ایرانی -اسالمی

تقویت میشود ،بلکه بخشی از حقوق مخاطب نیز تأمین خواهد شد .لذا باید توجه داشت

که اشتباهات فرهنگی بهراحتی قابل جبران نیستند و باید سیاستهای فرهنگی کشور
بهدرستی درک و اعمال شوند و قطعاً نبود برنامه ،سند چشمانداز و گاه اقدامات نادرست
تعمدی و تنشزا ،موجب صدمات غیرقابل جبران برای کشور خواهد شد (خسروانی،

.)2 :1394

امروزه درجه نفوذ رسانهها در جوامع و شکلدهی روابط در آنها به حدي است كه

سواد رسانهای را به امري اجتنابناپذیر تبديل كرده است .از اینرو ،در برخي از كشورها

سواد رسانهای آنقدر اهميت داشت كه آن را بهعنوان يك ماده درسي در ميان مواد

درسي دورههای تحصيلي راهنمايي تا مقطع ديپلم به رسميت شناختند و حتي آن را

براي سنين بزرگسال و مقاطع تحصيلي باالتر نيز طراحي كردند .به عبارت بهتر ،لزوم
فراگيري سواد رسانهای در دنيايي كه رسانهها از جهات مختلف آن را شكل داده و در

آن رسوخ كرده ،امري ضروري به نظر میرسد( .کرمی و داودی)4 :1395 ،

در عصر حاضر به منظور بقاء در این شبکه اطالعاتی که در سراسر محیط فرهنگی

انسان ریشه دوانیده ،حفظ استقالل فکري و اندیشه ،اجتناب از انفعال ،بهرهمندی از

تفکر انتقادي و افزایش توانایی گزینش و انتخاب و رویارویی با این فرایند پیچیده و
فراگیر از طریق تکوین و تکامل سواد رسانهای قابل حصول تلقی میشود .بنابراین در

این تحقيق سعی بر آن است به بررسی و شناخت کامل و درك صحیح و همهجانبه از

وضعیت سواد رسانهای دانشجویان دانشگاه پيام نور قاينات که بهعنوان قشر تأثیرپذیر
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و حساس جامعهاند ،بپردازیم .لذا سؤال اصلی تحقیق این است وضعیت سواد رسانهای
دانشجویان دانشگاه پيام نور مرکز قاینات در جامعه اطالعاتی چگونه است؟ این پژوهش

بهدنبال پاسخگویی به سؤالهای زیر است:

 -1دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات به چه میزان از سواد رسانهای بهرهمند

هستند؟

 -2سرمایه فرهنگی چه رابطهای با سواد رسانهای دانشجویان دارد؟

 -3کدام  یک از شاخصهای سرمایه فرهنگی ،رابطهای مؤثر با سواد رسانهای دانشجویان

دارند؟

 -4بر اساس نتایج رابطهای بین سرمایه فرهنگی و سواد رسانهای ،چه راهکارها و

کاربردهای عملی میتوان برای جامعه نسل جوان و دانشجو بیان کرد؟

با توجه به این مباحث ،در سطور ذیل بهصورت خالصه دستاوردهای نتایج مطالعات

انجام یافته در یک نگاه بیان شده است .رابطه و تأثیر سرمایه فرهنگی بر سواد رسانهای

از بعد جامعهشناختی کار جدیدی است و در پژوهشهای انجام گرفته ،به این موضوع

پرداخته نشده است.

کربالیی حاج اوغلی ( )59 :1395در مقالهای با عنوان "بررسی جایگاه و نقش نهادها

در توسعه سواد رسانهای در کشور" ضمن بیان مسأله و اهمیت موضوع ،به ارائه الگوی
نظری برای توسعه سواد رسانهای در کشور پرداخته است که از سه مرحله پیوسته با

همان سیاستگذاری ،قانونگذاری و اجرا تشکیل شده است و سپس به معرفی نهادهایی

پرداخته است که میبایست در این سه مرحله فعالیت کنند و در نهایت ،راهکارهایی
برای جبران ضعف و عقبماندگی ارائه کرده است.

شربتیان و اسکندری ( )1394در مقالهای با عنوان "تحلیل جامعهشناختی شاخصهای

سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن" به سنجش میزان بهرهمندی دانشجویان دختر

دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمی قاین پرداختند .چارچوب نظری این مقاله رهیافت

ترکیبی در حوزه سرمایه فرهنگی و عوامل مورد بررسی از نظریات بوردیو ،ب ِنت 1و وبلن

2

1. A. Benet
2. T. Veblen
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 ...است .میزان بهرهمندی دانشجویان از سرمایه فرهنگی طبق نتایج بهدست آمده در حد

زیاد ( )51/24ارزیابی شده است .بر اساس نتایج رگرسیون گامبهگام ،مهمترین عامل
تأثيرگذار بر میزان سرمایه فرهنگی دانشجویان ،متغیر تلفن همراه است.

سلیمان ،خسروی و حداد ( )70 :1392در مقالهای با عنوان "ارزیابی سواد رسانهای

دانشجویان و دانشآموزان شهر تهران" به شناخت جامعه دانشجویی و دانشآموزی

نسبت به ابعاد سواد رسانهای پرداخته است .همچنین این مقاله به تبیین میزان سواد
رسانهای و عوامل مرتبط با آن چون میزان تحصیالت ،میزان استفاده از تلویزیون،

سن و جنس در بین دو جامعه آماری پرداخته است .نتایج نشان میدهند در شرایطی

كه درک دانشآموزان از هدف سواد رسانهای بیشتر معطوف به "درک موقعیتهای
موجود در رسانهها" بوده ،نگرش دانشجویان "استقالل نقادانه ،ارزیابی عملکرد ،توانایی

گزینش و انتخاب و دستیابی به موقعیت پیشرو" عنوان شده است .نتایج وجود رابطه

معنادار میان سن و جنس با میزان سواد رسانهای دانشآموزان و دانشجویان را نیز

نشان میدهند .همچنین رابطه بین میزان تحصیالت و سطح سواد رسانهای در بین
دانشجویان معنادار است ،اما در بین دانشآموزان معنادار نیست.

حامدی ( )75 :1391در مقالهای با عنوان "عوامل اجتماعی -فرهنگی مرتبط با سواد

رسانهای دانشجویان" بهدنبال بررسی سواد رسانهای دانشجویان و عوامل اجتماعی-

فرهنگی که به نوعی بر میزان سواد رسانهای آنـان تـأثیر میگذارد ،بوده است .روش کار
در این پژوهش ،پیمایش است و فن جمعآوری دادهها نیز پرسشنامه بوده است .نتایج

حاصـل از ایـن بررسـی نشـان داد سـواد رسانهای با جنسیت ،وضعیت تأهل ،رشته

تحصیلی ،سن و همچنین پایگاه اقتصادي -اجتماعی رابطه ندارد ،امـا بـین مقطـع

تحصـیلی ،سرمایه فرهنگی ،مصرف رسانهای ،اعتماد به رسانه ،میزان جذابیت رسانهها

و انگیزه استفاده از رسـانه با سواد رسانهای ،رابطـه وجـود دارد.

اسکیرر و سریویدیا ( )Scharrer & Ramasubramania, 2015: 182در مقالهای

با عنوان "مداخله اثر رسانهای بر تفکر قالبی نژادی و قومیتی" 1به نقش آموزش و
1. Intervening in the Media’s Influence on Stereotypes of Race and Ethnicity: The Role
.عنوان این مقاله توسط نگارندگان ترجمه شده است of Media Literacy Education.
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ظرفیت سواد رسانه ای رسانه ها بر تفکر قالبی نژادی و قومیتی را مورد مطالعه قرار
داده اند؛ و به مفاهیم نظری زمینهساز در این حوزه پرداخته اند .در این مقاله جایگاه

نظریه و عمل سواد رسانهای با تأکید بر ترکیب تحقیقات کمی و کیفی مورد پژوهش
قرار گرفته است .در بعد روش کمی بررسی اثر آموزش سواد رسانهای بر تفکر قالبی ضد

واسطه در کاهش تعصبات نژادی و قومی مورد پژوهش قرار گرفته شده است و در بعد

دادههای کیفی هم ضرورت اثرات برنامه آموزشی سواد رسانه ای بر روی تفکر قالبی
بررسی شده است.نتایج تحقیقات نشان میدهد که گر چه موضوع مورد مطالعه ،آموزش

سواد رسانه ای است ،ولی نوید توانایی خود را به شکل دانش ،نگرش و رفتارهای مرتبط

با رسانهها و تشویق موضع فعال و انتقادی نسبت به رسانهها می تواند نشان دهد.
اَشلیَ ،مکسِ ل و ک َِرفت ( )Ashley, Maksl & Craft, 2013: 19در مقالهای با

عنوان "سواد رسانه ای یک مقیاس در حال توسعه" 1به بررسی ضرورت سواد رسانهای
در عصر حاضر پرداخته اند .آن ها معتقدند دانشآموزان باید امروزه با تفکر و تجزیه و
تحلیل مهارتهای مهم ،در محیط های رسانهای بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند.

در حالی که مدت زمان حضور در مصرف رسانهها ،تا حدود هشت ساعت در روز ،رو

به افزایش است ،اما اغلب آن ها در تجزیه و تحلیل و درک پیامهای رسانهای ضعیف

هستند .آنان ترجیح میدهند که تصویر دنیا را از طریق پیامهای رسانهای ،ساده و سر
راست ببینند .نتایج تحقیقات نظری و تجربی نشان میدهد که تفکر انتقادی و پردازش

آگاهانه از اطالعات ،از اجزای مهم سواد رسانهای است .جوانان باید آموزش داده شوند تا

در مصرف رسانه بهجای تکیه بر عادات پردازش خودکار ،فعال و آگاه باشند.

در نقد و بررسی تحقیقات قبلی میتوان گفت که این دسته از تحقیقات ،با اینکه به

بررسی عوامل مؤثر بر سواد رسانهای پرداختهاند ،ولی در کل دارای نواقصی هستند،
از جمله اکثرا ً به یک جنبه یا جنبههای خاصی توجه کردهاند و به بررسی همهجانبه

عوامل مؤثر بر میزان سواد رسانهای ،توجهی نکردهاند .در این تحقیقات ،به نقش سرمایه

فرهنگی در میزان سواد رسانهای اشاره نشده است و بیشتر تحقیقات ،به تأثیر متغیرهای

عنوان این مقاله توسط نگارندگان ترجمه شده است1. Developing a news media literacy scale
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زمینهای توجه نمودهاند.

با توجه به نتایج پیشینه تحقیق باید بیان کرد که سواد رسانهای بهعنوان یکی از

شاخصهای بعد معرفتشناسی ،در هر جامعهای الزم و ضروری است .از دیگر سو ،سواد

رسانهای بهعنوان يك انديشه كليدي در حوزه ارتباطات مطرح است كه در نتیجه ،آن

افراد خود را در مواجهه با رسانهها بیمه مینمایند .این شاخص مرتبط با متغیرهای

سرمایه اجتماعی ،فرهنگی ،انسانی و مصرف رسانه و  ...غیره است که میتواند به

ارتقاء سطح آگاهی جوانان در دنیای امروز بیانجامد .همچنین با توجه به وسعت دنیای

ارتباطات در قرن جدید ،هجمههای فرهنگی از سوی امپریالیسم و قدرتهای جهانی

وجود دارد و برای مصونیت و بیمه شدن دانشجویان و جوانان در برابر این هجمههای

رسانههای بیگانه ،به نظر میرسد بهترین راه ممکن در شرایط امروزی جامعه ،بهرهمندی

هر دانشجو و جوان ،از سواد رسانهای است .بهرهمندی از چنین سوادی به دانشجویان و

جوانان جامعه ما این امکان را میدهد تا با آگاهی کامل ،پیامهای رسانهای را پردازش

کنند ،ماهرانه آثار مطلوب و نامطلوب پیامها را تشخیص دهند و منتقدانه به پیامهای

رسانهای برخورد کنند.

چارچوب نظری سواد رسانهای

سواد رسانهای در یک تعریف بسیار 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 .این درک به چهکاری میآید؟

سواد رسانهای در واقع مفهوم میانرشتهای است که آن را میتوان از رویکردها و

دیدگاههای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد .هیچیک از این رویکردها بهتنهایی

کلیت مفهوم سواد رسانهای را بیان نمیکنند .الزم است سواد رسانهای را با تمام ابعاد و

جنبههای مختلف آن در نظر گرفت .رویکرد زیباییشناختی مطالعه زبان ،قواعد و واژگان

به  کار رفته در فیلم یا تلویزیون را مورد توجه قرار میدهد .در این رویکرد به این موضوع

پرداخته میشود که عناصر کلیدی مانند نور ،صدا و میزان سن ،چگونه معانی و مفاهیم
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خاص و مختلف را با خود همراه یا منتقل میکنند (حبیبینیا.)15 :1382 ،
شاخصهای سواد رسانهای

رژیم مصرفی :اهمیت برنامهریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانهها ،رژیم مصرف

رسانهای است .به این معنا که مخاطب توجه بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف

برنامهها دارد.

نقد پیام :این مرحله شامل یادگیری مهارتهای ویژه تماشای انتقادی ،یادگیری با

هدف تحلیل و پرسیدن این سؤال که این قالب چگونه ساخته شده است و چه چیزهایی
ممکن است ،حذف شده باشند.

ویژگیهای پیام :در این مرحله ،مخاطب به جنبههای نامحسوستر رسانهای توجه

میکند و مخاطب 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؟
چه کسی ضرر میکند؟ و  ...میپردازد (.)Rosenstiel & Kovach, 2002: 35

بر اساس نظر تامن ( ،)Thoman, 1995: 2سواد رسانهای همانند تصفیه 1داوري

كننده عمل میکند ،چنانکه جهان متراكم از پيام ،از الیههای تصفیه سواد رسانهای
عبور میکند تا شكل مواجهه با پيام معنادار شود.
شود.

پيام رسانهای در سه اليه عمل میکند:

•اليه اول :اهميت برنامهریزی شخصي در نحوه استفاده از رسانهها ،2به اين معنا كه

مخاطب توجه بيشتري به انتخاب و تماشاي انواع مختلف برنامهها دارد و بهصورت
مشخصي به استفاده از تلويزيون ،ويدئو ،بازیهای الکتریکی ،فیلمها و ديگر رسانهها

میپردازد و ميزان مصرف را كاهش میدهد.

•اليه دوم :در اين سطح ،مخاطب به جنبههای نامحسوستر رسانهای توجه میکند

و به پرسشها و موضوعهای عميقي ،مانند چه كسي پیامهای رسانهای را میسازد؟
1. Filter
2. Media Diet
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چه هدفي با فرستادن پيام دنبال میشود؟ چه كسي از ارسال پيام سود میبرد؟ چه

كسي ضرر میکند؟ و  ...میپردازد.

•اليه سوم :اين اليه مهارتهای الزم براي تماشاي انتقادي 1رسانههاست .با اين
مهارتها ،مخاطب به تجزیه و تحلیل و پرسش درباره چارچوب ساخت پيام و

جنبههای جاافتاده در آن میپردازد.

آنچه در اين اليه اهميت دارد ،شناخت حقايق و جنبههایی از پيام است كه حذف

شده است .بهعبارت دیگر ،فهم متن از سوي مخاطب ،در گرو شناسايي ابعاد جاافتاده

پيام است (.)Rosenstiel & Kovach, 2002: 35

اين بعد از سواد رسانهای به اندازهای اهميت دارد كه هابز و فراست (& Hobbs

 )frost, 2003: 340-343از آن با عنوان "فهم سطح باالتر" ياد میکنند .از نظر

آنان ،اين جنبه از سواد رسانهای ،توان پیشبینی كننده قویای براي شناسايي نيازها و

انتظارات مخاطبان فراهم میآورد.

بنابراین سـواد رسـانهای بـا دادن توانمندی خاصی به مخاطـب ،وی را در برابر هر متن

نوشـتاری یـا دیـداری و شـنیداری از حالـت انفعـال بـه وضعیتـی فعال تبدیـل میکند
( ،Boles, 2002: 3نقل در سپاسگر شهری.)128 :1384 ،

بنا به تعريف تامن ،با عمیقتر شدن الیهها ،ميزان سواد رسانهای مخاطبان بيشتر

میشود .به این ترتیب كه در اليه اول ،مخاطب خود را ملزم میکند در استفاده از رسانه،

جيرهی مصرف داشته باشد .در اليه دوم ،با توجه به ویژگیهای پیام دهنده ،برخي از
پيامها كه مطلوب مخاطب است ،برگزيده و بقيه پیامها ناديده گرفته میشود و در اليه

سوم نيز به نقد پیامهای رسانهای پرداخته میشود.

در نتیجه ،سواد رسانهای اين امكان را فراهم میسازد كه پيام دريافت شده ،با چالش

روبرو شود و مخاطب ،از حالت انفعالي به وضعيتي فعال ،پرسشگر و خودبيانگر برسد.

به این ترتیب سوادرسانهای ،توانمندي خاصي است كه خواننده را در برابر هر متن

(نوشتاري ،ديداري ،شنيداري و در برابر انواع كتاب ،مجله ،آگهینما ،راديو ،تلويزيون،
1. Critical Viewing
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ماهواره و  )...از حالت شئمانند به موجودي فعال تبديل میکند (.)Boles, 2002: 3

از اینرو ،با برخورداري از سواد رسانه (از انتخاب ساده رسانهای تا نقد متن) و رسيدن به

سطح عميق آن (فهم و تفسير زمینههای متن) ،اين امكان براي مخاطب فراهم میشود

كه در برابر هجوم سرسامآور القاي پیامهای رسانهای ،هويت خود را حفظ كند .از اینرو،
اين دسته از مخاطبان باسواد رسانهای ،اجازه نمیدهند نظام سلطهجویانه پیامهای

رسانهای آنان را كنترل كند .آنان همچنين جهان واقعي را همسان با تفسيرهاي
رسانهای در نظر نمیگیرند.

بر این اساس ،سواد رسانهای نظامي تفسيري و ترجيحي ،متأثر از داوریهای ذهني و

اخالقي است كه مواجهه فرد را با پیامهای رسانهای (چه در دسترس و چه جستجوگرانه)

شكل میدهد و موجب میشود مخاطبان ،در استفاده و انتخاب پیامها مسؤوليت بيشتري
احساس كنند (.)Livingston & Thumim, 2003: 6

مراحل سواد رسانهای از نظر تامن ( )Thoman, 1995: 2یك واژه کلی است که سه

مرحله پیوستاری را شامل میشود که منجر به توانمندسازی سواد رسانهای میگردد.

ارتباط نظریه شکاف آگاهی باسواد رسانهای در سه مبحث خالصه میشود:

1 -1سواد رسانهای برداشتن آگاهی کامل در خصوص رسانه تأکید دارد؛

2 -2سوادرسانهای با دیدگاه برخورد منتقدانه با محتوای رسانهها در ارتباط است؛

3 -3سوادرسانهای از رسانه برای تغییرات اجتماعی استفاده میکند.

بنابراین چنانچه شکاف آگاهی صورت گیرد ،سواد رسانهای با در نظر گرفتن جنبههای

فوق با مشکل مواجه خواهد شد .در رویکرد نظریه شکاف رقمی ،1سواد رسانهای را

میتوان در واقع معیاری از توانایی و قابلیت فردی در درک مستقل رسانه دانست .امروزه

پیچیدگیهای عصر اطالعات حکم میکند که در چنین فضایی ،مخاطب دارای حداقل
توانایی مستقل و مستقیم از درک خوراک و خروجی رسانهها باشد .بنابراین مجموعه

عواملی که این استقالل ادراکی را بهوجود میآورند ،سواد رسانهای نام میگیرد.

1. Digital
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سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی مجموعهای از روابط ،معلومات و امتیازات است که فرد برای حفظ

کردن یا به  دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن استفاده میکند .بهعبارت دیگر،
سرمایه فرهنگی بهطور دائمی در قلمرو امکانات یک قشر ،گروه ،طایفه و یا قبیله است
(صالحی امیری.)10 :1386 ،

برای عملیاتی کردن این مفهوم از پرسشنامهای خود محققساخته و پرسشنامه

استاندارد بوردیو استفاده شده است که به کیفیت و کمیت متغیر سرمایه فرهنگی در
جامعه میپردازد و از  13گویه برای سنجش سرمایه فرهنگی استفاده شده است که در

مقیاس پنج درجهای ( 1تا  )5نمرهگذاری میشود.
شاخصهای سرمایه فرهنگی

تجسم یافته :سرمایه فرهنگی تجسم یافته تواناییهای بالقوهای است که بهتدریج

بخشی از وجود افراد شدهاند و در او تثبیت گردیدهاند.

عینیت یافته :سرمایه فرهنگی عینی ،مانند کاالهای فرهنگی و اشیاء مادی از قبیل

کتاب ،نقاشی و آثار هنری.

نهادینه شده :صالحیتهای تحصیلی که در قالب مدارک و مدارج تحصیلی نمود

عینی پیدا میکنند.

بیشک بحث سرمایه فرهنگی را باید با طرح دیدگاههای بوردیو شروع کرد که

اندیشههای وی متأثر از مارکس ،1ماکس وبر ،2دلتای ،3ویكوت 4و گادامر 5است .متغیر

مستقل مورد تأکید وی ،ساختارهای عینی و ساختارهای ذهنی است .این متغیر در
تعامل با یکدیگر تعیین کننده رفتار و کردارها ،موضعگیریهای افراد ،گروهها و جوامع

است .او تالش میکند ریشه تفاوتها و سلطه بر دیگران را تحلیل نماید .ساختگرایی

1. MarX
2. M.Veber
3. Deltay
4. Vicot
5. Gadamer

68

فصلنامه علمی  -ترویجی مطالعات فرهنگی  -اجتماعی خراسان /سال  /12ش  /2زمستان 96

مارکسیستی آلتوسر 1نیز در اندیشه او تأثیر داشته است ،اما در همان حال ،سه جریان

عمده دورکیمی ،2وبری و مارکسیسم خمیرمایه اندیشه ساختگرایانهی او را تشکیل

میدهد که در آثار او منعکس شده است (توسلی .)4 :1384 ،یكی از بدیهیترین و

عینیترین اشكال سرمایه فرهنگی ،مصرف کاالهای مختلف فرهنگی در میان اقشار
مختلف جامعه است که خود میتواند تابعی از متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی قرار

گیرد (شارعپور و خوشفر.)137 :1381 ،

یکی از فرضیههای مطرح در این پژوهش ،به رابطه بین سرمایه فرهنگی با سواد

رسانهای دانشجویان میپردازد کـه ایـن فرضیه ،از دل نظریات مکتب فرانکفورت و

نظریه شکاف آگاهی استخراج شده است .به نظر تامن ( )Thoman, 1995: 2سواد

رسانهای مانند تصفیه عمل میکند .در نتیجه ،نقش متغیر مذکور این است که ذهن

مخاطب را برای دریافت پیام دچار چالش کند ،این وضعیت باعث می شود که مخاطب
از حالت غیرفعال در برابر پیام رسانه به وضعیتی فعال و پرسشگر در برابر پیام رسانه

قرار گیرد.

یكی از بدیهیترین و عینیترین اشكال سرمایه فرهنگی ،مصرف کاالهای مختلف

فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است .مصرف کاالهای فرهنگی مانند کتاب،

مجالت و  ...در اختیار افراد بوده و از آن استفاده میکنند .بر اساس متغیرهای انتخاب
شده از نظریات فوق و با توجه به ماهیت موضوع ،الگوی مفهومی تحقیق در شکل 1

ارائه میگردد.

1. Altouser
2. Durkheim
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تجسم یافته
عينيت یافته
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ویژگیهای پیام

سرمایه

فرهنگی

سواد

رسانهای

رژیم مصرفی
نقد پیام

نهادینه شده
شکل )1الگوی مفهومی (نگارندگان)

با توجه به الگوی مفهومی تحقیق ترسیم شده در این پژوهش ،میتوان مهمترین

فرضیههای این تحقیق را اینگونه در سطور ذیل بیان کرد:

 .1بین سرمایه فرهنگی و میزان سواد رسانهای دانشجویان ،رابطه معنیداری وجود

دارد.

 .2به نظر میرسد بين سرمایه فرهنگی تجسم یافته و میزان سواد رسانهای دانشجویان،

رابطه معنیداری وجود دارد.

 .3به نظر میرسد بين سرمایه فرهنگی عینیت یافته و میزان سواد رسانهای دانشجویان،

رابطه معنیداری وجود دارد.

 .4به نظر میرسد بين سرمایه فرهنگی نهادینه شده و میزان سواد رسانهای دانشجویان،

رابطه معنیداری وجود دارد.

 .5به نظر میرسد بین متغیرهای زمینهای (سن ،جنسيت ،تأهل و سطح تحصیالت) با

سواد رسانهای ،رابطه معنیداری وجود دارد.
تعریف مفاهیم

سواد رسانهای :سواد رسانهای نوعی مهارت شناخت پیام های رسانه است که مخاطب

را به تمایز ،تفکیک و شناخت تولیدات رسانه ای جهت می دهد .برای عملیاتی کردن
این مفهوم ،از پرسشنامه خود محققساخته استفاده شده است که شامل  20گویه بوده

و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت ( 1تا  )5نمرهگذاری شده است.
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سرمایه فرهنگی :سرمایه فرهنگی به مجموعه ای از داشته ها اعم از ارتباطات ،دانش،

سواد و امتیازهای فردی گفته می شود که براساس این ظرفیت ها ،فرد تالش می کند

برای حفظ موقعیت و یا بدست آوردن منزلت اجتماعی جدید از این توانمندی ها با
توجه به امکانات در دسترس بیشترین بهره را ببرد .برای عملیاتی کردن این مفهوم ،از

پرسشنامهای استاندارد شده بوردیو استفاده شده است که شامل  13گویه بوده است و

بر اساس مقیاس  5درجهای لیکرت ( 1تا  )5نمرهگذاری شده است .در جدول  1به طور

خالصه اشاره به تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای مورد مطالعه در سطور ذیل

شده ایم.
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جدول )1تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
متغیرها

تعریف مفهومی

شاخصها

گویهها

رژیم مصرفی

اهمیت برنامهریزی شخصی در نحوه استفاده از رسانهها،
رژیم مصرف رسانهای است .به این معنا که مخاطب توجه
بیشتری به انتخاب و تماشای انواع مختلف برنامهها دارد
(.)Rosenstiel & Kovach, 2002: 3

آگاهی قبلی ،اعتبار رسانه ،میزان استنادات و ارجاعات
رسانه ،توجه به گروه و مخاطبان خاص ،توچه به تصویر
شده ارائه

 -1با آگاهی قبلی از یک رسانه استفاده میکنم.
 -2هنگام استفاده از رسانهای ،به اعتبار آن رسانه توجه
میکنم.
 -3به میزان استنادات و ارجاعات رسانه مورد نظر به منابع
دیگر ،توجه میکنم.
 -4به در برگرفتن دیدگاههای متفاوت یا نگرش خاصی
نسبت به موضوعات در رسانه مورد نظر ،توجه میکنم
 -5به مخاطبان و گروه هدف رسانه مورد نظر ،توجه
میکنم.
 -6به تصویر ارائه شده از یک گروه اجتماعی یا موضوع
خاص در رسانه مورد نظر ،توجه میکنم.

ویژگیهای پیام
سواد رسانهای

نقد پیام

این مرحله شامل یادگیری مهارتهای ویژه تماشای
انتقادی ،یادگیری با هدف تحلیل و پرسیدن این سؤال
که این قالب چگونه ساخته شده است و چه چیزهایی
ممکن است حذف شده باشند (همانجا).

توجه به زبان و ابزارهای استفاده شده ،دقت به نظارت بر
رسانهها ،توجه به اعتبار نویسنده ،مطالعات درباره مطالب یا
تصاویر منتشر شده ،ترجیح به گذراندن بیشتر وقت با خانواده

در این مرحله ،مخاطب به جنبههای نامحسوستر رسانهای
توجه میکند و مخاطب 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؟ چه کسی ضرر میکند؟ و  ...میپردازد (همانجا).

دقت به واقعی بودن تصاویر ارائه شده ،بررسی اطالعات
وب گاه ،مقایسه اطالعات ارائه شده توسط رسانهها،
اختصاص وقت و زمان ،مطالعات درباره رسانه ،تفاوت
دیدگاههای تبلیغ شده با دیدگاههای فرد

 -1به اینکه چرا تصویر ارائه شده در بعضی از رسانهها
واقعیتر از بقیه به نظر میآیند ،دقت میکنم.
 -2اطالعات دیگر وبگاهها هنگام بازدید از یک وبگاه
جدید را بررسی میکنم.
 -3اطالعات دیگر رسانهها هنگام پی بردن به وجود
تفاوت در اطالعات ارائه شده در رسانهها را مقایسه
میکنم.
 -4وقت و زمان زیادی برای استفاده از رسانههای
مختلف اختصاص میدهم.
 -5قبل از استفاده از یک رسانه و یا نرمافزار رسانهای
راجع به آن ،مطالعاتی انجام میدهم.
 -6تا چه حد موضوع فیلم های تلویزیونی به زندگی
واقعی شما نزدیک است؟
 -7در بسیاری از مسائل ،دیدگاه من با دیدگاههایی که
تلویزیون تبلیغ میکند ،متفاوت است.

 -1به زبان و ابزارهای استفاده شده برای انتقال مفاهیم در
رسانه مورد نظر ،توجه میکنم.
 -2به اینکه چه سازمانی بر توزیع و انتشار رسانه مورد نظر
نظارت دارد و چه قوانینی برای آن وجود دارد ،دقت میکنم.
 -3به اعتبار و یا شهرت نویسنده ،ناشر و یا پخشکننده مطلبی
در رسانهها ،توجه میکنم.
 -4هنگام روبهرو شدن با مطالب و یا تصاویر جدید و عجیب،
ابتدا راجع به آن مطالعاتی انجام میدهم ،بعد آنها را قبول
میکنم.
 -5ترجیح میدهم بهجای استفاده از رسانهها و شبکههای
اجتماعی ،بیشتر وقت خود را با خانواده خود بگذرانم.
 -6در بسیاری از مسائل ،دیدگاه من با دیدگاههایی که
تلویزیون تبلیغ میکند ،متفاوت است.
 -7رسانهها باعث افزایش فردگرایی و انزوای افراد شدهاند.
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تجسم یافته

سرمایه فرهنگی تجسم
یافته تواناییهای بالقوهای
است که بهتدریج بخشی از
وجود افراد شدهاند و در او
تثبیت گردیدهاند.

سرمایه فرهنگی

عینیت یافته

نهادینه شده

سرمایه فرهنگی عینی مانند کاالهای همچـون صالحیتهـای
فرهنگی و اشیاء مادی از قبیل کتاب ،تحصیلـی کـه در قالـب
نقاشی و آثار هنری.
مـدارک و مـدارج تحصیلی
نمـودعینـیپیـدامیکننـد.

عالقه به انتقال مفاهیم ،عالقه به بازدید موزه ،داشتن کتابهای عالقه به نویسندگی ،عالقه
عالقه به مطالعه کتابهای غیردرسی ،داشتن آثار هنری ،عالقه به خطاطی ،عالقه به مدرک
غیر درسی ،عالقه به به تماشای تئاتر ،عالقه به گوش دادن تحصیلی باالتر،عالقه به
تماشای فیلم
موسیقی
زبانهای خارجی

 -1عالقهمند به مهارت در
انتقال مفاهیم هستم.
-2عالقهمند به مطالعه
کتابهای غیردرسی هستم.
-3عالقهمنـد بـه مطالعـه
مجالت و روزنامهها هسـتم.
-4عالقهمند به تماشای
فیلمهای هنری هستم.

 -1عالقهمند به بازديد از موزه يا
نمایشگاههای هنري هستم.
 -2مقدار زیادی کتابهای غیردرسی در
منزل دارم.
 -3در منزل آثار هنری و مجسمههای
هنری دارم.
 -4به میزان زیادی عالقه به تماشای
تئاتر دارم.
 -5عالقه زیادی به گوش دادن موسیقی
دارم.

واریانس  ،%0/66به تعداد  374نفر محاسبه گرديده است .بدین ترتیب ،بر طبق فرمول

کوکران تعداد  374نفر بهعنوان نمونه برآورد شد که با احتساب خطای  398 ،%10نفر

بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند.

 -1بـه نویسـندگی و
شـاعری عالقهمنـد هسـتم.
 -2بـه میـزان زیـاد
بـه نقاشـی و خطاطـی
هسـتم.
عالقهمنـد
 -3عالقهمنـد بـه داشـتن
مـدرک تحصیلـی باالتـر
هسـتم.
 -4عالقهمنـد بـه گرفتـن
مدرک تحصیلـی زبانهای
خارجی هسـتم.

روششناسی

در این تحقیق ،از روش پیمایشی ،از نوع کاربردی استفاده شده است .جامعه آماری این

تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاینات بوده است که تعداد دانشجویان

در نیمسال تحصیلی  95-96طبق آخرین آمار 850 ،نفر بوده است .شیوه نمونهگیری

در این پژوهش تصادفی طبقهبندی شده بود و حجم نمونه اين پژوهش با استفاده از

فرمول كوكران کمی و با احتساب واریانس در سطح دقت  ،%٥سطح اطمينان  %٩٥و
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𝟐𝟐 𝐒𝐒 𝐍𝐍𝐍𝐍 𝟐𝟐 .
)𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 × (𝟑𝟑. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖) × (𝟎𝟎.
=
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑 =
)𝟒𝟒𝟒𝟒 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 × (𝟎𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎) + (𝟑𝟑. 𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖) × (𝟎𝟎.
𝟐𝟐𝐬𝐬 𝟐𝟐 𝐭𝐭 𝐍𝐍𝐍𝐍𝟐𝟐 +

= 𝐧𝐧

آلفای کرونباخ پرسشنامه سواد رسانهای  0/936بوده که نشان دهنده میزان دقت و

اعتبار مناسب سؤالهای پرسشنامه خود محققساخته است که این پرسشنامه ،دارای 20
سؤال بوده است .همچنین از روایی صوری و ارزیابی مناسب سؤالها توسط متخصصان

دانشگاهی استفاده شده است .از دیگر سو ،برای متغیر سرمایه فرهنگی و شاخصهای

آن از پرسشنامه استاندارد شده سرمایه فرهنگی بوردیو ( )1986استفاده شده است که

دارای  13سؤال است و میزان آلفای کرونباخ و سؤالها برابر با  0/72بوده است .روایی

صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و همکاران علمی دانشگاهی ،خوب ارزیابی

شده و سؤالها متناسب با مؤلفهها مورد تأئید قرارگرفته است .عالوه براین ،بر اساس

مقیاس پنج طیف لیکرت (خیلی خوب ،خوب ،تاحدی ،کم ،خیلی کم) سؤالها در

پرسشنامه بین درجه  1تا  5تدوین گردید.

یافتههای پاسخگویان بر اساس آمار توصیفی و استنباطی و با بهکارگیری از ویرایش

 22نرمافزار  spssو با استفاده از آمارههايی چون ضريب پيرسون ،رگرسیون خطی
ساده (برای تحلیل رابطهی متغیرها با یکدیگر) و رگرسیون خطی چندمتغیره تحلیل

مسیر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .در جدول  2در سطور ذیل ضریب پایایی

متغیرهای تحقیق بیان شده است.

جدول )2پایایی و آلفای کرونباخ متغیرها
متغير
رژیم مصرفی
نقد پیام
ویژگیهای پیام
سواد رسانهای
تجسم یافته
عینیت یافته
نهادینه شده
سرمایه فرهنگی

تعداد گویه
6
7
7
20
4
5
4
5

آلفاي كرونباخ
0/72
0/64
0/63
0/83
0/71
0/61
0/45
0/72

بارتلت
987/316

1584/457
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یافتههای تحقیق
آمار توصیفی

در این تحقیق از بین شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد نسبی و میانگین

متغیرها) ،نتایج قابل توجهی بهدست آمد .در اين پژوهش ،مهمترین متغیرهای زمینهای

همچون سن ،وضعيت تأهل ،تحصيالت پدر و مادر و همسر و رشته تحصیلی بهعنوان

متغیرهای زمینهای (جمعیتشناختی) در نظر گرفته شده كه نتایج در جدول  3مشاهده
میشود.

جدول )3آمار توصیفی متغیرهای زمینهای
متغیر
سن
تأهل
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
تحصیالت همسر
رشته تحصیلی

گروه

تعداد

درصد

بیشترین
کمترین
مجرد
متأهل
بیشترین
کمترین
بیشترین
کمترین
بیشترین
کمترین

20-18
26-24
ابتدایی
کارشناسی ارشد
ابتدایی
کارشناسی ارشد
دیپلم
کارشناسی ارشد

150
46
199
199
107
13
143
10
63
26

37/7
11/6
50
50
26/9
3/3
35/9
2/5
15/8
1/3

بیشترین

علوم انسانی

269

67/6

کمترین

هنر

3

0/8

میانگین
22/000
1/000
4/000
3/000
5/000
1/000

طبق نتایجی که از آمار توصیفی بهدست آمده میتوان گفت که بیشتر پاسخگویان از

رده سنی  18-20ساله میباشند که برابر با  %37/7بودهاند .تحصیالت والدین اغلب در

سطح ابتدایی برابر با  %63بوده و دانشجویانی که متأهل بودهاند ،تحصیالت همسران
خود را اکثرا ً در سطح دیپلم بیان کردهاند .از نظر وضعیت تأهل ،نیمی از پاسخگویان
مجرد و نیم دیگر متأهل بودهاند و نیمی بیشتر از پاسخگویان در حدود  %68برابر

با  269نفر ،رشته تحصیلیشان علوم انسانی و کمترین فراوانی مربوط به گروه هنر،

مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای ...
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در حدود  0/8برابر با  3نفر بوده است .با توجه به نتایج ارتقاء شاخصها و مؤلفههای

سرمایه فرهنگی در بین دانشجویان و خانوادههای آنان و در راستای تقویت ابعاد مختلف

زندگی ازجمله برخوردار بودن از سواد رسانهای و نگاه منتقدانه نسبت به رسانهها،

این امر میتواند رابطه مؤثری را در حال حاضر در بین جامعه مورد مطالعه ایفاء کند.

بنابراین ،یکی از بدیهیترین و عینیترین اشكال سرمایه فرهنگی ،مصرف کاالهای
مختلف فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه است که خود میتواند تابعی از متغیرهای

گوناگون فردی و اجتماعی قرار گیرد.

جدول )4توزیع درصد فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای مستقل
متغیرها
سواد رسانهای سرمایه فرهنگی

رژیم مصرفی
نقد پیام
ویژگیهای پیام
عينيت يافته
تجسم یافته
نهادینه شده

زیاد

کم

متوسط

تعداد
گویه

فروانی

درصد

فروانی

درصد

فروانی

درصد

6
7
7
4
5

60
84
63
154
222

14/85
21/10
15/63
41/32
45/29

87
117
98
124
60

21/61
29/4
24/6
31/73
23/23

86
79
77
105
101

21/54
19/6
19/27
26/95
31/48

4

194

44/29

89

23/95

100

31/76

واریانس
3/04
2/698
2/917
3/222
2/79

2/927

یافتههای جدول  4حاکی از آن است که در مجموع کل دانشجویان ،در حدود %60/41

در سطح کمی از شاخصهای سواد رسانهای برخوردارند ،در حدود  %75/61در حد

متوسط و در حدود  %51/60از میزان باالیی از شاخصهای سوادرسانهای برخوردارند.

همچنین درمجموع کل پاسخگویان ،در حدود  %90از شاخصهای سرمایه فرهنگی

کمی برخوردارند ،در حدود  %79در حد متوسط و در حدود  %130از کل دانشجویان از

شاخصهای سرمایه فرهنگی باالیی با توجه به یافتههای بهدست آمده ،بهرهمند هستند.

بنابراین ،این نتیجه حاصل میشود که تعداد کمی از دانشجویان از سواد رسانهای

بهرهمند هستند و شاخص سرمایه فرهنگی نهادینه شده ،بیشترین تأثیر را بر دانشجویان
نسبت به سایر شاخصها دارد .قشر جوان و دانشجوی کشورمان که بیشترین استفاده

را از رسانهها دارند ،به میزان کمی از سواد رسانهای بهرهمند هستند و سرمایه فرهنگی
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نهادینه شده از سایر شاخصهای سرمایه فرهنگی ،تأثیر بیشتری بر میزان سواد رسانهای
دانشجویان دارد.

جدول )5توزیع فراوانی و درصد فراوانی شاخص سواد رسانهای و سرمایه فرهنگی
متغیر
سواد رسانهای

سرمایه فرهنگی

گويهها

فراوانی

درصد

کم

229

57/5

متوسط

156

39/2

زیاد

13

3/3

کم

197

49/5

متوسط

166

41/7

زیاد

35

8/8

همانطور که نتایج جدول  5نشان میدهد بیش از نیمی از پاسخگويان در حدود %58

از گرایش کمی از سواد رسانهای برخوردارند ،در حدود  %39گرايش به سواد رسانهای
متوسط و تنها  %3/3گرايش به سواد رسانهای باالیی داشتهاند .در متغیر سرمایه فرهنگی

نیمی از دانشجویان ( )%50از سرمایه فرهنگی کم و  %41در حد متوسط و  %9در حد
باالیی از سرمایه فرهنگی بهرهمند هستند.

آزمون مقایسهای ( )Tدو گروه مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه

فرضیه :بین متغیرهای زمینهای (سن ،جنسيت ،تأهل و سطح تحصیالت) با سواد

رسانهای ،رابطه معناداری وجود دارد.

جدول )6آزمون مقایسهای متغير سواد رسانهای پاسخگويان
سطح معناداری
میانگین
وضعیت
متغیر زمینهای
T
جنسیت
سن

زن

57/08

مرد

56/32

بینگروهی

345/721

درونگروهی

158/298

0/524

0/61

2/184

0/001

مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای ...
تحصیالت پدر
تحصیالت مادر
وضعیت تأهل
تحصیالت همسر
رشته تحصیلی

بینگروهی

204/848

درونگروهی

168/904

بینگروهی

438/983

درونگروهی

164/089

مجرد

55/47

متأهل

58/27

بینگروهی

184/208

درونگروهی

159/277

بینگروهی

427/922

درونگروهی

167/662
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1/213

0/29

2/675

0/007

-2/154

0/03

1/157

0/33

2/552

0/05

یافته های جدول  6بیانگر این است که جهت بررسی این فرضیه ،از آزمون  Tدو گروه

مستقل استفاده شده است .تفاوت بین جنسیت و متغیرهای سواد رسانهای (،T=0/524

 ،)p=0/61رابطه بین میزان تحصیالت پدر و متغیرهای سواد رسانهای (،F=1/213

 ،)p=0/29تحصیالت همسر و متغیر سواد رسانهای ( ،)p=0/33 ،F=1/157مورد تأیید
قرار نمیگیرد؛ زیرا سطح معناداری بیشتر از  0/05است ،ولی رابطه متغیرهای سن

و سواد رسانهای ( ،)p=0/001 ،F=2/184تحصیالت مادر با متغیر سواد رسانهای

( ،)p=0/007 ،F=2/675وضعیت تأهل با متغیر سواد رسانهای (،)p=0/03 ،T=2/154

رشته تحصیلی با متغیر سواد رسانهای ( ،)p=0/05 ،F=2/552مورد تأیید قرار میگیرد؛
زیرا سطح معناداری کمتر از  0/05است .یکی از نظریههایی که در چارچوب نظری

مورد استفاده قرار میگیرد نظریه شکاف آگاهی است .در نظریه شکاف آگاهی ،کسانی
که پایگاه اجتماعی -اقتصادی باالتری دارند ،هنگام دریافت اطالعاتی که به آنها عرضه

میشود ،بهتر از کسانی که پایگاه اجتماعی -اقتصادی پایینتری دارند ،عمل میکنند.

بنابراین ،فرضیه ارتباط متغیرهای زمینهای با سواد رسانهای در مورد بعضی از متغیرهای

زمینهای مانند (جنسیت ،تحصیالت پدر ،تحصیالت همسر) ،مورد تائید قرار نمیگیرد.
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آزمون همبستگي پيرسون

با توجه به اینکه اکثریت گویههای پرسشنامه ،بر اساس طیف لیکرت تنظیم شده

است ،این گویهها در نرمافزار به شاخص تبدیل شدند و در سطح سنجش فاصلهای

قرار گرفتند و سپس از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید .نتایج آزمون ضریب
همبستگی نشان میدهد که در تمامی موارد مذكور ،فرضیه تحقیق تأیید شده و فرض

صفر (عدم رابطه) رد شده است که به اين معناست كه هر كدام از متغيرهاي مستقل با

متغير وابسته سواد رسانهای دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز قاينات ،ارتباط مستقيم
و قوي داشتند.

جدول )7رابطه بین سرمایه فرهنگی و سواد رسانهای
متغیر
عینیت یافته
تجسم یافته
نهادینه شده
سرمایه فرهنگی

سواد رسانهای
ضریب همبستگی پیرسون
۰/۵۳۳
۰/۵۷۰
۰/۵۲۱
۰/۵۶۶

Sig
0/000
0/000
0/000
0/000

با توجه به نتایج جدول  7باید بیان کنیم که در ارتباط با فرضیه سرمایه فرهنگی و

شاخصهای آن با متغیر سواد رسانهای ،مقادیر همبستگی سرمایه عینیت یافته با سواد

رسانهای  ،۰/۵۳۳همبستگی سرمایه تجسم یافته با سواد رسانهای  ،0/570همبستگی

بین سرمایه نهادینه شده با سواد رسانهای  0/521و همبستگی سرمایه فرهنگی با سواد
رسانهای  0/566به دست آمده است و این نتایج بیانگر این است که رابطه متغیرهای

مورد سنجش با سواد رسانهای مثبت بوده و نوع همبستگی بین دو متغیر مستقیم بوده

است که بیانگر است که هر چه میزان متغیر مستقل و شاخص های آن باال میرود،

میزان سواد رسانهای دانشجویان هم نیز باال میرود .بدین مفهوم که تغییرات در

متغیرهای مستقل ،باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته (سواد رسانهای) خواهد شد.

سرمايه فـرهنگي در افـزايش آگـاهي از آئينها ،باورها ،دانشها و هنرها مؤثر بوده

و موجبات شناسايي عوامل پيوند افراد جامعه را فراهم مـيآورد و نـحوه شكلگيري

مطالعه سنجش شاخص های سرمایه فرهنگی بر سواد رسانه ای ...
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هويت جمعي را بيان ميكند .سرمایه فرهنگی بهعنوان یک دارایی تعریف میشود کـه
مجسم کننده ،ذخیره کننده و یا تأمینکننده ارزش فرهنگی ،عالوه بر هرگونه ارزش

اقتصادی است که میتواند داشته باشد (قرونه .)40:1389 ،بنابراین ،فرضیه پژوهش

تأئید میشود .متغیر مستقل مورد تأکید بوردیو ،ساختارهای عینی و ساختارهای ذهنی
است .این متغیر در تعامل با یکدیگر تعیین کننده رفتارها ،کردارها ،موضعگیریهای

افراد ،گروهها و جوامع است.

بنابراین ،در این فرضیه سرمایه فرهنگی میتواند در میزان سواد رسانهای دانشجویان

دانشگاه پیام نور مركز قاینات تأثیر داشته باشد.

جدول )8نتایج ضریب رگرسیونی چندگانه متغیر مستقل و وابسته

سواد رسانهای

ضرایب غیراستاندارد
()B
8/618

خطاي معيار
SE
3/806

ضريب استاندارد
()Beta
-

2/317

عينيت يافته

0/332

0/061

0/301

5/377

0/000

0/255

0/082

0/163

3/131

0/002

0/173

0/101

0/083

1/710

0/088

مدل

تجسم یافته
نهادینه شده
سرمایه فرهنگی

0/216

0/068

0/163

آماره t

3/292

سطح
معناداري
0/021

0/001

نتایج جدول  ،8رگرسيون خطي چند متغير مستقل و متغير وابسته را نشان ميدهد .از

ميان چهار متغیر مستقل موجود در جدول ،متغيرهاي سرمایه عینیت یافته ،تجسم یافته

و سرمایه فرهنگی به ترتيب با مقدار ضريب بتاي  0/16 ،0/30و  0/16توانستهاند متغير
وابسته سواد رسانهای را تبيين كنند .از اینرو ،چنین ميتوان نتيجه گرفت كه به ازاي

افزايش يك انحراف استاندارد در اين متغيرها ،ميزان سواد رسانهای به ترتيب به ميزان

 0/17 ،0/31و  0/17انحراف استاندارد افزايش خواهد يافت .با توجه به جدول ضرايب
استاندارد متغير پيشبين ،سرمایه عینیت یافته ( ،)p=0/0001 ،Beta=0/31متغیر

سرمایه تجسم یافته ( )p=0/002 ،Beta=0/16و متغیر سرمایه فرهنگی (،Beta=0/16

 ،)p=0/001در پیشبینی سواد رسانهای نقش دارند؛ اما متغیر سرمایه نهادینه شده در
پيشبيني سواد رسانهای نقش ندارد .مقدار  Tاهميت نسبي حضور هر متغير مستقل
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را در الگوی رگرسیون نشان ميدهد .با توجه به اينكه در اين تحقيق مقدار  Tبراي

متغيرهای مستقل سرمایه عینیت یافته ،تجسم یافته و سرمایه فرهنگی بزرگتر از 2/33

و در سطح خطاي کوچکتر از  0/05معنيدار هستند ،در نتیجه ،ميگوييم كه متغير

مورد نظر بهصورت معنیداری ،متغیر وابسته را تفسیر میکند.

جدول )9مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته
ضريب همبستگي ()R

ضريب تعيينR2

ضريب تعيين
تعدیل شده

F

درجه آزادی

سطح
معنيداری

0/788

0/685

0/662

86/564

1

0/000

با توجه به جدول  9مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/788بدست آمده

است ،این مقدار بیانگر این است که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته سواد رسانهای
همبستگی قوی وجود دارد .همچنین این متغیرها با توجه به مقدار  0/68/5 ،R2از

تغییرات (واریانس) سواد رسانهای را تبیین میکنند كه به عدد یک نزديك بوده و نشان

از آن دارد كه متغير مزبور ،نقش متوسط و خوبی در تبيين واريانس متغير وابسته دارد.
 %31/5باقیمانده توسط عوامل خارج از الگو تبیین میشوند .همچنین مقدار ضریب

تعیین تعدیل شده برابر با  0/662است که با توجه به اینکه این ضریب با درجه آزادی

تعدیل شده است ،به منظور انعکاس بیشتر ،میزان نکویی برازش الگو از آن استفاده

میشود.

نتایج نشان میدهد که معادله رگرسیونی حاضر %66/2 ،از تغییرات (واریانس) متغیر

وابسته سرمایه فرهنگی را تبیین میکند .با توجه به مقدار آزمون تحلیل واریانس

 ،86/564سطح خطای کوچکتر از  0/01معنادار است .از اینرو ،چنین میتوان نتیجه
گرفت که الگو رگرسیونی تحقیق مرکب از یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته (سواد
رسانهای) الگوی خوبی بوده است.
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تحلیل مسیر

با توجه به آزمون رگرسیون چندمتغیره و در الگوی نظری فوق ،مشخص شد که تمامی

متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته تأثیر مستقیم دارند .نتایج جدول  10بیانگر این
است که بیشترین تأثیر مستقیم را متغیرهای سرمایه عینیت یافته با میزان بتای ۰/۳01

و متغیر سرمایه تجسم یافته با میزان بتای  ۰/163بر روی متغیر وابسته داشتهاند .متغیر
سرمایه نهادینه شده با میزان بتای  ۰/083کمترین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم را بر

متغیر وابسته داشته است .بیشترین تأثیر غیرمستقیم را متغیر سرمایه نهادینه شده

با میزان بتای  0/165دارد .براین اساس سرمایه فرهنگی بهعنوان یک دارایی تعریف
میشود کـه مجسم کننده ،ذخیره کننده و یا تأمین کننده ارزش فرهنگی ،عالوه بر

هرگونه ارزش اقتصادی است که میتواند داشته باشد .طبق نتایج بهدست آمده ،فرضیه
تأثیر سرمایه فرهنگی بر میزان سواد رسانهای تأیید شد.

جدول )10میزان تأثیر مستقیم ،غیرمستقیم و كل متغيرهای مستقل بر متغير وابسته
متغیر

انواع تأثیر

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

عینیت یافته

0/301

-

0/301

تجسم یافته

0/163

0/135

0/298

نهادینه شده

-

0/165

0/165

سرمایه فرهنگی

0/163

0/078

0/241
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0/10

0/30

تجسم یافته

عینیت یافته
0/16

سواد رسانهای

0/19

0/10

0/16

0/09

0/30

0/16

سواد رسانهای

سرمایه فرهنگی
0/09

0/16

0/083

تجسم یافته نهادینه شده

0/33
0/19

0/083

نهادینه شده

0/33

سرمایه فرهنگی

شکل )2تحلیل مسیر سرمایه فرهنگی و شاخصهای آن

سرمایه

فرهنگی
سرمایه

0/241

0/241

سواد

رسانهای
سواد

شکل )3رابطه سرمایه فرهنگی با سواد رسانه
فرهنگی
ایای
رسانه

این پژوهش در صدد بررسی رابطه متغیر سرمایه فرهنگی بر میزان سواد رسانهای

دانشجویان دانشگاه پیامنور مركز قاينات بود .نتایج به  دست آمده از تحلیل مسیر ،نشان

دهنده تأثیر مستقیم و غیرمستقیم سرمایه فرهنگی و شاخصهای سرمایه فرهنگی بر
میزان سواد رسانهای است که بر طبق این نتایج ،میتوان به پرسش اصلی پژوهش که

تأثیر سرمایه فرهنگی بر میزان سواد رسانهای است ،پاسخ داد و فرضیه پژوهش ،تأئید
میشود.
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بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر در صدد سنجش میزان سواد رسانهای و بررسی رابطهی سرمایه فرهنگی

با میزان سواد رسانهای دانشجویان دانشگاه پیام نور مركز قاينات بوده است .با استفاده

از روش پیمایش کاربردی و بهوسیله پرسشنامه استاندارد شده و خود محققساخته،
اطالعات پاسخگویان گردآوری شده و با ویرایش  22نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل

قرار گرفت .جامعه آماري مورد مطالعه در اين پژوهش 850 ،نفر از دانشجویان است.
شيوه نمونهگیری تصادفی بوده و تعدا ِد حجم نمونه برابر با  389نفر بوده است .در ایـن

پژوهش ،ابتدا مبانی نظری تحقیق بررسی شده و بیش از همه ،بر آراء بوردیو ،هابز،

تامن ... ،درباره سواد رسانهای تأکید گردیده است .هدف پژوهش ،سنجش میزان سواد

رسانهای دانشجویان و ارتباط سرمایه فرهنگی با سواد رسانهای بود.

طبق نتایج آمار توصیفی ،بیشتر پاسخگویان ( )%72/4زن بودهاند %50.پاسخگویان

مجرد و  %50آنان متأهل بودند .بیشتر پاسخگویان ( 63= %15/8نفر) تحصیالت

همسرانشان ،دیپلم بود .بیشتر پاسخگویان ( 269= %67/6نفر) رشته تحصیلیشان،

علوم انسانی بود %57/5 .از پاسخگويان از گرايش سواد رسانهای کمی برخوردار بودند و
تنها  ،%3/3گرايش به سواد رسانهای باالیی داشتند.

ارتباط سواد رسانهای با متغیرهای میزان تحصیالت مادر ،سن ،تأهل و رشته تحصیلی

مورد تأئید قرار گرفت و ارتباط متغیرهای زمینهای با سواد رسانهای در مورد بعضی از

متغیرهای زمینهای ،مانند جنسیت ،تحصیالت پدر و تحصیالت همسر مورد تأئید قرار

نگرفت.

با توجه به نتایج آزمون پیرسون ،مقدار همبستگی بین متغیر سرمایه تجسم یافته با

متغیر وابسته (سواد رسانهای)  0/57است .بنابراین ،فرضیه پژوهش تأئید میشود .متغیر

مستقل مورد تأکید بوردیو ،ساختارهای عینی و ساختارهای ذهنی است .این متغیر در
تعامل با یکدیگر تعیین کننده رفتارها ،کردارها ،موضعگیریهای افراد ،گروهها و جوامع

است.

با توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/788است ،نشان
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میدهد بین متغیر مستقل و متغیر وابسته سواد رسانهای ،همبستگی قوی وجود دارد.

همچنین این متغیرها با توجه به مقدار  0/68/5 ،R2از تغییرات (واریانس) سواد رسانهای

را تبیین میکنند كه به عدد یک نزديك بوده و نشان از آن دارد كه متغير مزبور ،نقش

متوسط و خوبی در تبيين واريانس متغير وابسته دارد.

با توجه به آزمون رگرسیون چندمتغیره ،تمامی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته

تأثیر مستقیم دارند .بیشترین تأثیر مستقیم را متغیرهای سرمایه عینیت یافته با میزان

بتای  ۰/۳01و متغیر سرمایه تجسم یافته با میزان بتای  ۰/163بر روی متغیر وابسته

داشتهاند .متغیر سرمایه نهادینه شده با میزان بتای  ۰/083کمترین تأثیر مستقیم و

غیرمستقیم را بر متغیر وابسته داشته است.

طبق نتایج بهدست آمده ،باید بیان کرد که پاسخگویان و خانوادههایشان تا بهحال،

چندان از شاخصهای سواد رسانهای در زندگی اجتماعیشان بهرهمند نبودهاند.
بنابراین ،ارتقاء سطح تحصیالت خانواده و دانشجو در بهرهمندی از رویکردهای سواد

رسانهای بسیار ضروری است .همچنین در بین شاخصهای سرمایه فرهنگی ،ازجمله
ارتقاء سطح مطالعه غیردرسی ،آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و بهرهمندی از

انواع برنامهریزیهای فرهنگی و هنری و  ...در سطح زندگی ،قشر جوان دانشجویی شهر

قاین میتواند به ارتقاء مهارت سواد رسانهای و سرمایه فرهنگی جامعه ،کمک الزم را

بهنماید.

طبق نتایج بهدست آمده از پژوهشهایی که در پیشینه تحقیق به آن اشاره شد ،بین

سواد رسانهای و عوامل فرهنگی و اجتماعی ارتباط وجود دارد .بنابراین بر اساس نتایج

این پژوهش نیز مشخص شد که بین سرمایه فرهنگی و سواد رسانهای ارتباط وجود دارد.

فرضیه ارتباط سرمایه فرهنگی با سواد رسانهای از دل نظریات مکتب فرانکفورت و نظریه
شکاف آگاهی استخراج شده است.

همان طور که بیان شد سواد رسانهای مانند تصفیه عمل میکند .در نتیجه ،سواد

رسانهای اين امكان را فراهم میسازد كه پيام دريافت شده ،با چالش روبرو شود

و مخاطب از حالت انفعالي به وضعيتي فعال ،پرسشگر و خودبيانگر برسد .یكی از
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بدیهیترین و عینیترین اشكال سرمایه فرهنگی ،مصرف کاالهای مختلف فرهنگی در
میان اقشار مختلف جامعه است .مصرف کاالهای فرهنگی مانند کتاب ،مجالت و  ...در

اختیار افراد بوده که از آن استفاده میکنند.

سرمايه فرهنگي در افـزايش آگـاهي از آئينها ،باورها ،دانشها و هنرها مؤثر بوده

و موجبات شناسايي عوامل پيوند افراد جامعه را فراهم مـيآورد و نـحوه شكلگيري
هويت جمعي را بيان ميكند .سرمایه فرهنگی بهعنوان یک دارایی تعریف میشود کـه
مجسم کننده ،ذخیره کننده و یا تأمینکننده ارزش فرهنگی ،عالوه بر هرگونه ارزش

اقتصادی است که میتواند داشته باشد (قرونه .)40:1389 ،شکی نیست که رسانه و

فرهنگ ،بهعنوان یکی از مهمترین مؤلفهها در مدیریت جوامع محسوب میشود .زمانی

که وابستگی فرهنگی و رسانهای ،منشأ دیگر سلطههاست و زمانی که دو نهال سیاست
و اقتصاد در زمین بکر فرهنگ ،هرس میشوند و از آن تغذیه میکنند و با حیات او

میزیند ،دیگر جای هیچگونه تردیدی از ارتباط در عرصههای مختلف بینالمللی ،جهت

سلطه جهانی نیست .سرمایه فرهنگی یکی از مفاهیم کاربردي در مکتب فرانکفورت
است که بر اساس این دیدگاه ،آن دسته از مخاطبانی که از سرمایه فرهنگی باالیی
برخوردار باشند ،به نسـبت بیشتر افراد ،قدرت تحلیل محتواي پیام رسانهها را دارند.

بنابراین ،فرضیه وجود رابطه بین سرمایه فرهنگی و سواد رسانهای تأئید میشود.

یافتههای این تحقیق نشان میدهد کـه بـین سـرمایه فرهنگـی و میـزان سـواد

رسانهای ،رابطـه معناداري وجود دارد .بر این اساس ،در مجموع سرمايه فرهنگي در

حدود  0/241اثرگذار بر ارتقاء سواد رسانهای دانشجويان دانشگاه پيام نور مركز قاينات
خواهد بود .از اینرو ،راهکارهاي پیشنهادي این تحقیق به شرح زیر است:

 -1تأکید بر توسعه سرمایه فرهنگی از طریق ایجاد مراکز فرهنگی ،هنري و آموزشی،

همچون سینماها ،فرهنگسراها ،سالنهای ورزشی ،کتابخانهها ،مساجد ،دانشگاهها و

دیگر فضاها است کـه از ایـن طریـق ،بتـوان عالقـه و ایجاد انگیزه براي انجام فعالیتهای

فرهنگی و کسب دانش و اطالعات را بـراي دانشـجویان فـراهم کرد.

 -2دستگاههای اجرایی در حوزه فرهنگ ،با فراهم ساختن زمینههای مشـارکت
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جوانـان در فعالیتهای فرهنگی ،بتوانند میـزان سـواد رسانهای را در اجتمـاع ارتقـاء

دهند.

 -3با برگزاري جلسات نقد و بررسـي رسانههای مختلـف و همچنين از طريق دعوت

از اساتيد علوم ارتباطات براي ارائـه درس گروهی در مورد نقش رسانهها در توسـعه

اهـداف آموزشـي -پژوهشي دانشجويان ،در جهـت تقويـت مهارتهای سـواد رسانهای
اقدام شود.

 -4ارائه درس سواد اطالعاتي به منظور تقويت اين مهارت در دانشجويان ،يك ضرورت

اساسي است كـه بايـد تصمیمگیریهای الزم توسط سیاستگذاران اتخاذ گردد.
منابع

−براون ،جیمز ای" .)1385( .رویکردهای سواد رسانهای" .ترجمه پیروز ایزدی.
رسانه ،ش  ،4پیاپی ( 68زمستان).70-51 :

−بصیریان جهرمی ،حسین؛ بصیریان جهرمی ،رضا (" .)1385درآمدي بر سواد
رسانهای و تفكر انتقادي" .رسانه ،ش  ،4پیاپی ( ۶۸زمستان).50-33 :

−پاتر ،جیمز (" .)1385تعریف سواد رسانهای" .ترجمه لیال کاووسی .رسانه ،ش ،4
پیاپی ( 68زمستان).26-7 :

−توسلي ،غالمعباس ( .)1384نظریههای جامعهشناسی .تهران :سمت.

−حامدی ،محمد (" .)1391عوامل اجتماعی -فرهنگی مرتبط با سواد رسانهای
دانشجویان" .مطالعات رسانهای ،سال هفتم ،ش ( 19زمستان).78-65 :

−حبیبینیا ،امید (" .)1382مردم و سواد رسانهای" .همشهری 17( ،آبان ماه).14 :

−خسروانی ،عباس (" .)1394ضرورتهای توسعه سواد رسانهای در کشور" .اطالعات
( 30شهریورماه).2 :

−سپاسگر شهری ،ملیحه (" .)1384رویکرد نظری به سواد رسانهای" .فصلنامه
پژوهش و سنجش ،سال دوازدهم ،ش ( 44زمستان).127-118 :

−سلیمان ،صفر؛ خسروی ،فریبرز؛ حداد ،زهرا (" .)1392ارزیابی سواد رسانهای
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دانشجویان و دانشآموزان شهر تهران" .رسانه ،سال هشتم ،ش  ،2پیاپی ( 16پاییز

و زمستان).74-52 :

−شارعپور ،محمود؛ خوشفر ،غالمرضا (" .)1381رابطه سرمايه فرهنگي با هويت

اجتماعي جوانان (مطالعه موردي :شهر تهران)" .نامه علوم اجتماعي ،سال دهم،

پياپي ( 20زمستان).147-133 :

−شربتیان ،محمدحسن؛ اسکندری ،زهرا (" .)1394تحلیل جامعه شناختی

شخص های سرمایه فرهنگی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی :دانشجویان دختر

دانشگاه های پیام نور و آزاد اسالمی قاین)" .فصلنامه مطالعات فرهنگی -اجتماعی
خراسان ،سال دهم ،ش  ،2پیاپی ( 38زمستان).84-57 :
−صالحی امیری ،رضا ( .)1386مفاهیم و نظریههای فرهنگی .تهران :ققنوس.
−قرونه ،حسن (" .)1389بازتاب سرمایه فرهنگی در آیینه سازمان" .تدبیر ،ش217
(خرداد).43-39 :

−کربالیی حاج اوغلی ،حسن (" .)1395بررسی جایگاه و نقش نهادها در توسعه سواد
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