
          

سیدعلیرضا افشانی١،  علی محمد مزیدی شرف آبادی٢
منیره صدری٣

چکیده
سواد رسانه ای موضوعی است که قدرت درک مخاطبان از نحوۀ کارکرد رسانه ها و شیوه های 
معنی سازی در آنها را مورد توجه قرار می دهد و می کوشد این واکاوی را برای مخاطبان به یک 
عادت و وظیفه تبدیل کند. بر این اساس، پژوهش پیش رو به بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و 
سواد رسانه ای جوانان شهر بافق پرداخته است. روش مطالعه از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری 
داده ها پرسشنامه بود. جامعۀ آماری تحقیق، ١٠۶٩۶ نفر از جوانان شهر بافق بودند که ٣٨۴ 
نفر از آنها با استفاده از شیوۀ نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای تحلیل 
داده ها از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و اموس استفاده شد. یافته های تحقیق نشان 
دادند که بین سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه ای رابطۀ مستقیم و معنی داری وجود داشت. بین 
ابعاد سرمایۀ فرهنگی، بُعد عینی قوی ترین رابطه را با سواد رسانه ای داشت. تحلیل مدل معادلۀ 
ساختاری نیز نشان داد سرمایۀ فرهنگی با ضریب تأثیر ۵٧صدم، تأثیر مستقیم و معنی داری بر 

سواد رسانه ای دارد.
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١. بیان مسئله| د

ــادی،  ــداف نه ــی، اه ــای فرهنگ ــر از ارزش ه ــواد متأث ــی از واژۀ س ــی مختلف ــم و معان مفاهی
آموزشــی، بافــت سیاســی، ایدئولوژیــک، اقتصــادی و باالخــص نظریه هــای آموزشــی در طــول 
ــد  ــل کرده ان ــا تبدی ــی و پوی ــد وجه ــی چن ــه مفهوم ــن واژه را ب ــه ای ــد ک ــخ شــکل گرفته ان تاری
(اســدی، ١٣٩۶). واژۀ ســواد رســانه ای از دو مفهــوم ســواد بــه معنــای «میــزان دریافــت آگاهی 
و برداشــت اطالعــات از موضوعــی کــه بــر اثــر برقــراری یــک ارتبــاط بــا محیط اطــراف حاصل 
ــع اطالعاتــی کــه دانــش و  ــی «هــر منب ــه معن شــده و دارای یــک بازخــورد باشــد» و رســانه ب
اطالعاتــی را بــه شــخصی منتقــل کنــد» تشــکیل شــده اســت. ذهــن بیشــتر مــردم بــا شــنیدن 
واژۀ ســواد متوجــه رســانه های چاپــی (مکتــوب) می شــود. بــه عبارتــی از ایــن منظــر، ســواد 
یعنــی توانایــی خوانــدن. از طــرف دیگــر برخــی مــردم واژۀ ســواد بصــری را بــرای رســانه های 

دیگــر مثــل فیلــم و تلویزیــون بــه كار می برنــد (مســاریس١، ١٣٨٧). 
  ســواد رســانه ای یکــی از مهم تریــن مؤلفه هایــی اســت کــه در سیاســتگذاری های رســانه ای 
و ارتباطــی در نیــم قــرن اخیــر توســط کشــورهای مختلــف بــه منظور تحقیــق، تحلیــل، آموزش 
گاهــی از تأثیــرات رســانه ها روی اقشــار مختلــف جامعــه بــکار رفتــه اســت. شــاید بســیاری  و آ
ســواد رســانه ای را در توانایــی کاربــرد رســانه خالصــه کننــد، حال آن کــه توانایی کاربرد رســانه، 
تنهــا بخشــی از ســواد رســانه ای را تشــکیل می دهــد. ســواد رســانه ای خــود عبــارت اســت از 
توانایــی دسترســی، تحلیــل، ارزیابــی و خلــق پیام هایــی کــه در زمینه هــا و شــرایط مختلــف 
ــا و  ــان، ١٣٩٠: ٣). ســواد رســانه ای مفهومــی اســت کــه مهارت ه تعریــف می شــوند (یزدی
قابلیت هــای مــورد نیــاز بــرای پیشــرفت را همــراه بــا اســتقالل و آگاهــی در فضــای ارتباطــی 

جدیــد دیجیتــال، جهــان و رســانه های چنــد منظــورۀ جامعــۀ اطالعاتــی تشــریح می کنــد. 
  در عصــر حاضــر، شــاهد فراگیــری و بمبــاران اطالعاتــی از ســوی رســانه های مختلــف 
در اقصــی نقــاط جهــان هســتیم. مردمــان ســاکن دنیــای جدیــد، در دهه هــای اخیــر، بــا پدیــدۀ 
فراگیرشــدن رســانه های جمعــی و پیشــرفت فناوری هــای جدیــد ارتباطــی در جامعــه مواجــه 
ــرد و  ــر بگی ــان را در ب ــۀ آن ــی روزان ــی از زندگ ــمت اعظم ــته قس ــه توانس ــده ای ک ــدند؛ پدی ش
ــا جهــان پیرامــون باشــد و بــه تمامــی حوزه هــای خصوصــی  مهم تریــن کانــال ارتباطی شــان ب

و عمومــی زندگــی آنــان اعــم از اخالقــی، دینــی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی نفــوذ کنــد.
ــه  ــده اند، چراک ــانه ها ش ــیفتۀ رس ــان ها ش ــد، انس ــان می دهن ــواهد نش ــه ش ــه ک   همان گون
زمــان زیــادی را بــا آنهــا ســپری می کننــد. نتیجــۀ یافته هــای یکــی از مطالعــات اخیــر در زمینــۀ 
١. Messaris
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|د اســتفاده از رســانه ها ایــن اســت کــه حــدود ٣٠ درصــد از زمــان بیــداری افــراد در روز انحصــاراً 

بــا رســانه ها ســپری می شــود و ٣٩ درصــد دیگــر آن نیــز مربــوط بــه اســتفاده از رســانه ها در 
ــاً ٧٠ درصــد از زمــان  ــار فعالیت هــای دیگــر اســت. چنیــن یافتــه ای نشــان می دهــد تقریب کن
ــر از ٢١ درصــد از  ــل کمت ــراد، شــامل نوعــی اســتفاده از رســانه می شــود. در مقاب ــۀ اف روزان

.(potter , 2004: 2-8) زمــان روزانــه وقــف کارهــای دیگــر می گــردد
ــده و  ــام ش ــانه ای انج ــواد رس ــۀ س ــی در عرص ــات اندک ــون تحقیق ــا کن ــا ت ــران ام   در ای
اهمیــت آن بــرای سیاســتگذاران حــوزۀ آمــوزش کشــور پوشــیده مانــده اســت. حتــی در عرصــۀ 
ــه  ــون توج ــات، تاکن ــوم ارتباط ــای عل ــات و پژوهش ه ــگاه و به خصــوص تحقیق ــاد دانش نه
چندانــی بــه ســواد رســانه ای و اهمیــت آمــوزش آن بیــن جوانــان نشــده اســت؛ در حالی کــه باید 
توجــه داشــته باشــیم کــه یکــی از اهــداف دانشــگاه، تربیــت افــرادی متخصص در عرصۀ رســانه 
اســت تــا بــا کســب شــناخت کافــی نســبت بــه ســازوکار تأثیرگــذاری رســانه ها، سیاســت های 
کالن حکومتــی را در ســطح جامعــه بســط داده و البتــه خــود بــه عنــوان افــرادی حرفــه ای در 
ایــن عرصــه، کمتریــن تأثیرپذیــری را از مطالــب رســانه های رقیــب داشــته باشــند. بنابرایــن، 
بــا درنظرگرفتــن ایــن هــدف، ســواد رســانه ای بــه عنــوان مهارتــی کــه کســب توانمنــدی در ایــن 
مســیر (شــناخت و تجزیــه و تحلیــل پیام هــای رســانه ای) را تســهیل می ســازد، بســیار مهــم و 
ارزشــمند خواهــد بــود. بــه عبــارت دیگــر، تنظیــم ســرفصل های آمــوزش ســواد رســانه ای بایــد 

در نظــام آموزشــی جوانــان جــای خــود را بــاز کنــد.
  ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه آمــوزش ســواد رســانه ای در کشــورهای پیشــرو 
در ایــن عرصــه، بیشــتر در مقاطــع پیــش از دانشــگاه رواج دارد. ایــن امــر مؤیــد اهمیــت ســواد 
ــط  ــته های مرتب ــا در رش ــران تنه ــا در ای ــازان آن اســت. ام ــه و آینده س ــرای جامع ــانه ای ب رس
بــا رســانه (ســینما، تلویزیــون، رادیــو، روزنامــه و ...) می توانیــم برخــی دروس را بیابیــم کــه 
ــق حاضــر  ــن، تحقی ــاء می بخشــند. بنابرای بخشــی از توانمندی هــای ســواد رســانه ای را ارتق
ــان شــهر  ــه ایــن پرســش پاســخ دهــد کــه وضعیــت ســواد رســانه ای بیــن جوان ســعی دارد ب
بافــق کــه ازجملــه شــهرهای صنعتــی بــه حســاب می آیــد و رونــد رشــد رســانه های اطالعاتــی 
در آن صعــودی اســت چگونــه بــوده اســت؟ نیــز جوانــان بافقــی تــا چــه میــزان از ارزشــیابی 
ــادل اطالعــات، رعایــت حــق مؤلــف و شــیوۀ اســتفاده  اطالعــات، ترکیــب اطالعــات و تب
از رســانه ها آگاهــی دارنــد؟ و در نهایــت اینکــه چــه رابطــه ای بیــن ســرمایۀ فرهنگــی و ســواد 

رســانه ای وجــود دارد؟



ــ ارتباطات ١۴٨ | مطالعات فرهنگـ 

١٣
٩٧

ز  
ایی
م،پ
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
٢. پیشینۀ تحقیق| د

ــد مــورد  ــه چن ــه، ب ــان مطالعــات مختلفــی کــه در حــوزۀ ســواد رســانه ای صــورت گرفت از می
می توانیــم اشــاره کنیــم. نتایــج تحقیــق نصیــری و حســینی (١٣٩۵) نیــز نشــان دادنــد که ســواد 
رســانه ای بــا توجــه بــه مزایــای فراوانــی کــه بــرای دانش آمــوزان بــه همــراه دارد، کمــک می کنــد 
ــۀ اســتفادۀ هوشــمندانه و  ــه توانایــی پــردازش پیام هــای رســانه ای تســلط یابنــد و زمین آنهــا ب
بخردانــۀ آنهــا از رســانه ها در فضــای جهانی شــدن و جامعــۀ اطالعاتــی فراهــم شــود. در 
تحقیقــی بــا عنــوان «سواد رسانه  ای و سواد اطالعاتي و تأثير آن بر قابليتهای كارآفريني» کــه 
توســط پونکــی و همــکاران (١٣٩۵) انجام شــده ســعی شــد تــا شناسايي رابطــۀ سواد رسانه ای 
و سوا د اطالعـاتي دانشـجويان علـوم ارتباطـات، علـم اطالعـات و دانش شناسي و تأثير آنهــا 
بر قابليت های كارآفريني دانشجويان روشــن شــود و نتایــج آن نشــان دادنــد كه بين متغير 
سواد رســانه ای و سواد اطالعاتي، رابطــۀ معنادار مستقيم وجود دارد. تأثير سواد اطالعاتي بر 

قابليت های كارآفريني تأییــد و تأثير سواد رسانه ای بر قابليت های كارآفريني رد شد.
ــانه ای  ــواد رس ــه س ــد ک ــان دادن ــز در پژوهــش خــود نش ــری (١٣٩٣) نی ــی و نصی بیگدل
ــای  ــل پیام ه ــانه ای، تحلی ــم رس ــانه ای (رژی ــواد رس ــۀ  س ــه مؤلف ــر س ــر ه ــجویان از نظ دانش
رســانه ای، دیــدگاه انتقــادی رســانه ای) در حــدّ کــم و خیلی کــم اســت. همچنیــن نتایــج تحقیــق 
آنهــا نشــان دادنــد توانایــی تحلیــل پیام هــای رســانه ای دانشــجویان دختر بیشــتر از دانشــجویان 
پســر اســت. رژیــم رســانه ای دانشــجویان مجــرد بیشــتر از دانشــجویان متأهــل بــود و از ایــن 
نظــر دانشــجویان علــوم و تحقیقــات خوزســتان، نســبت بــه دانشــجویان دانشــگاه های پیــام 
ــاً بیــن ســن و وضعیــت اشــتغال  نــور و آزاد اهــواز، در ســطح باالتــری قــرار داشــتند و نهایت

دانشــجویان، تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت. 
نتایــج پژوهــش رجبــی (  ١٣٩٢) نشــان دادنــد کــه عواملــی نظیــر میــزان تحصیــالت  ،  ســواد 
بصری  ،  ســابقۀ کار  ،  رشــتۀ تحصیلی  ،  عادت رســانه ای و مصرف رســانه ای، به ترتیب بیشــترین 
ــی  ــج پژوهش ــد. نتای ــا دارن ــط عمومی ه ــان رواب ــران و کارکن ــانه ای مدی ــواد رس ــر س ــر را ب تأثی
اوری  هــا ی  کوثــری (  ١٣٩٢) نیــز نشــان می دهنــد در ایــران بــا اینکــه طــّی چنــد دهــۀ اخیــر، فنّ
ــه  اوری هــا ب ــن فنّ ــوز افــق روشــنی از ای ــی رشــد چشــمگیری داشــته اند،  هن ارتباطــی ـ اطالعات

چشــم نمی خــورد و پیش شــرط رســیدن بــه ســواد رســانه   ای، دسترســی بــه رســانه اســت.
نتایــج پژوهــش محمــدی (١٣٩١) نشــان دادنــد بیــن ســرمایۀ فرهنگــی و ســواد رســانه ای 
رابطــۀ معنــی داری وجــود دارد. نتایــج پژوهــش نصیــری و همــکاران (١٣٩١) نیــز نشــان دادنــد 
کــه متــون رســانه ای (اعــم از مقــاالت روزنامه هــا، برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی، کتاب هــا 
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|د ــی  ــی و واقع ــای طبیع ــتند) پیام ه ــانه هس ــوارد رس ــا برخــی از م ــه تنه ــی ک ــای تبلیغات و تابلوه

نیســتند، بلکــه متــون رســانه ای ســاخته و پرداختــه می شــوند. افــراد مختلــف یــک پیــام واحــد 
رســانه ای را متفــاوت تجربــه می کننــد و نیــز پیام هــای رســانه ای بــرای کســب ســود و قــدرت 
ســاخته می شــوند. در نتیجــه، برخــورداری از ســواد رســانه ای، ارتبــاط قــوی با کاهــش گمراهی و 
گاهانــۀ اطالعــات بیــن مخاطبــان رســانه دارد. در پژوهش مهرالحســنی (  ١٣٩٠)  باورپذیــری ناآ
نیــز ســواد رســانه ای بــا دادن بینــش و دانــش الزم بــه مخاطبــان  ،  توانایــی آنــان را در تجزیــه و 
ــای  ــا پیام ه ــه ب ــق مخاطــب را در مواجه ــن طری ــرد و از ای ــاال می ب ــا ب ــد پیام ه ــل و تولی تحلی
رســانه ای    فَعــال (  نــه منفعــل )  می کنــد. نتایــج پژوهــش شــاهین (  ١٣٩٠) نیــز نشــان دادنــد بیــن 
هیچ کــدام از متغیرهــای مــورد بررســی، یعنــی درک و نحــوۀ کار رســانه  ها   ،  ارزشــیابی  ،  ترکیــب  ، 
اوری هــای نویــن، بــر اســاس آزمــون t مســتقل   خالصه ســازی  ،  آشــنایی بــا زبــان انگلیســی و فنّ
تفــاوت معنــاداری بیــن دو جامعــه وجــود نــدارد و یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن بوده انــد کــه 
ســواد رســانه   ای بیــن دانشــجویان دو دانشــگاه، در ســطح باالتــر از متوســط و مطلــوب اســت. 
لی و سو (٢٠١٣) پژوهشی با عنوان «سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی؛ شباهت ها و تفاوت ها» 
انجام دادند. آنها مجالت web of science را از سال ١٩۵۶ تا ٢٠١٢ بررسی کردند. یافته ها 
نشان می هند تفاوت های بین سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی بیشتر از شباهت های آنها هستند. 
ی همپوشانی دارند، ولی سواد رسانه ای زیر ردۀ سواد اطالعاتی نیست و سواد  این دو رشته تا حدّ
اطالعاتی نیز زیرردۀ سواد رسانه ای نیست. در عین  حال سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی اهداف 
مشتركی نیز دارند. هدف هر دو ترویج افراد باسواد است كه می توانند قضاوت های آگاهانه ای در 

مورد استفاده از اطالعات در عصر دیجیتال داشته باشند.
ــوزش و  ــی؛ آم ــوان «ســواد رســانه ای و اطالعات ــا عن ویلســون (٢٠١٢) در پژوهــش خــود ب
امکانــات»، یــک مــرور کلــی از برنامــۀ آموزشــی ســواد رســانه ای و اطالعاتــی بــرای معلمــان کــه 
توســط یونســکو ویرایــش شــده ارائــه کــرده اســت . ایــن مــرور کلــی شــامل شناســایی زمینه هــای 
کلیــدی برنامــۀ  یادشــده بــرای مربیــان به منظور آموزش مســائل ضروری مربوط به ســواد رســانه ای 
و اطالعاتــی و مهارت هــا و توانایی هــای مــورد نیــاز بــرای توســعۀ برنامه هاســت . همچنیــن وی 
پیشــنهادهایی بــرای توســعه، انطبــاق و اجــرای موفــق برنامه هــای ســواد رســانه ای و اطالعاتــی در 
پژوهــش خــود ارائــه داده اســت . نتایــج پژوهــش ســینگ (٢٠١٢) نیــز نشــان دادنــد راه رهایــی 
دانشــجویان از گرایــش بــه گوگلی شــدن، ارائــه دوره هــای آموزشــی ســواد رســانه ای و اطالعاتــی در 
هســتۀ اصلــی همــۀ ســطوح آمــوزش و پــرورش اســت . بنابرایــن، یک پرونــدۀ قوی بــرای قــراردادن 
ســواد رســانه ای و اطالعاتــی در هســتۀ اصلــی آمــوزش بــه منظور ترویــج تفکر انتقــادی و یادگیری 
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مســتقل در میــان دانش آمــوزان ضــروری اســت . برنــز١ ( ٢٠١٠)   نیــز در  پژوهــش خــود بــه ایــن | د

نتیجــه می رســد کــه آمــوزش ســواد رســانه ای بــرای دانش آمــوزان آمریکایــی الزم و مهــم اســت و 
سیســتم آمــوزش عمومــی ایالــت متحــده در ایــن مــورد دارای نقــص اســت.

نتایــج پژوهــش الییتــش٢ (٢٠٠۶) نشــان دادنــد دانش آموزانــی کــه در معــرض تبلیغــات 
تجــاری تلویزیونــی قــرار می گیرنــد، در برابــر اثــر تبلیغــات آســیب پذیرتر هســتند. در نتیجــه 
ــانه ای  ــواد رس ــوزش س ــان داد آم ــن پژوهــش نش ــانه ای در ای ــواد رس ــروه دارای س بررســی گ
ــم  ــوزان تعلی ــه دانش آم ــن ب ــد. همچنی ــم کن ــل و ک ــات را تعدی ــر مخــّرب تبلیغ ــد تأثی می توان

ــدی باشــند. ــدۀ آگاه و منتق ــه مصرف کنن ــه چگون دهــد ک

٣. مبانی نظری
ســواد رســانه ای مجموعــه ای از چشم اندازهاســت کــه مــا به طــور فعاالنــه بــرای قــرار گرفتــن 
در معــرض رســانه از آنهــا بهــره می بریــم تــا معنــای پیام هایــی را کــه بــا آنهــا مواجــه می شــویم 

تفســیر کنیــم (پاتــر، ٢٠٠۴: ٢٢).
به عبارت دیگر، جیمز پاتر سواد رسانه ای را دیدگاهی می داند که ما با آن خودمان را در 
معرض رسانه قرار می دهیم و به تفسیر معانی پیام های رسانه می پردازیم. ما این دیدگاه را از 
ساختارهای شناختی به دست می آوریم. برای ایجاد این ساختار به ابزار و اطالعات اّولیه ای 
گاهی از رسانه و جهان واقعی اند.  نیاز است. ابزارها، مهارتهای ما هستند و اطالعات اّولیه، آ
ســواد رســانه ای یــک نــوع درك متکــی بــر مهــارت اســت کــه می توانیــم براســاس آن انــواع 
ــک و  ــر تفکی ــانه ای را از یکدیگ ــدات رس ــواع تولی ــم و ان ــز دهی ــر تمیی ــانه ها را از یکدیگ رس
شناســایی کنیــم. هــدف اصلــی ســواد رســانه ای می توانــد ایــن باشــد کــه براســاس آن بتوانیــم 
ــوای یــک رســانه  ــا بیــن محت ــه بشناســیم کــه آی محصــول نهایــی یــک رســانه را از ایــن جنب
به مثابــۀ یــک محصــول نهایــی، بــا عدالــت اجتماعــی رابطــه ای وجــود دارد یــا خیــر. بــه عبارت 
دیگــر ســواد رســانه ای آمیــزه ای از شــیوه های بهــره وری مؤثــر از رســانه ها و کســب بینــش و 
درك بــرای تشــخیص رســانه ها از یکدیگــر اســت. ســواد رســانه ای می توانــد مانــع قطــع ارتبــاط 
بــا رســانه شــود و تبدیــل رابطــۀ یک ســویه و انفعالــی بــه یــک رابطــۀ فعال تــر را توصیــه می کنــد. 
ــا  ــه صــالح اجتمــاع اســت ی ــم، ب ــه دســت می آوری گاهــی و اطالعاتــی  کــه از رســانه ها ب ــا آ آی

خیــر؟ یــا اینکــه تنهــا در خدمــت یــک طبقــه اســت (شــکرخواه،١٣٨٠ : ٢٧).
پات کیپینگ معتقد است سواد  رسانه ای از شما شهروند بهتری می سازد. وی در ادامه می افزاید: 
1. Barnes
2. Laitsch
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|د افراد دارای سواد رسانه ای به این مسئله توجه دارند که رسانه ها برای انتقال دیدگاه ها، اطالعات 

و اخبار، بسیار ظریف و پیچیده عمل می کنند. همچنین این افراد می دانند که از فنون و شیوه های 
خاصی برای خلق پیام و تحت تأثیرقراردادن احساسات و عواطف استفاده می شود. افراد دارای 
سواد رسانه ای می توانند روش های هدفگذاری شده را شناسایی کنند. افراد دارای سواد رسانه ای 
می توانند دراین باره بحث و تبادل نظر کنند که چه کسی یا کسانی در رسانه ها ذینفع هستند و چه 
کسی یا کسانی کنار گذاشته و نادیده گرفته می شوند و به چه دلیل این اتفاق می افتد. افراد دارای 
سواد رسانه ای منابع مختلف اطالعات و سرگرمی ها را جست وجو می کنند و از رسانه ها بر اساس 
نیازهای اطالعاتی خود بهره مند می شوند. آنها می دانند در مواجهه با رسانه چگونه عمل کنند تا 
اینکه بخواهند اختیار عمل خود را به رسانه ها واگذار نمایند. از این  نظر افراد دارای سواد رسانه ای، 

شهروندان بهتری هستند.
مارین بارن نیز معتقد است در حال حاضر که رسانه بخش عمده ای از زندگی را دربرمی گیرد 
و نقش مهمتری نسبت به گذشته ایفا می کند، شهروندان نیاز دارند تا درخصوص نحوۀ برقراری 
ارتباط صحیح با پیام ها، قدرت انتقاد، استدالل، خالقیت، توجه و مشارکت فعال با پیام ها، تحت 

آموزش قرار گیرند (نصیری و همکاران، ١٣٩١: ١۵١‑١۵٠).
در مجمــوع می توانیــم بگوییم که ســواد رســانه ای مجموعــه ای از رویکردهاســت که مخاطبان 
به طــور فعاالنــه بــرای مواجهــۀ گزینشــی با رســانه ها و تحلیــل و ارزیابــی نقادانه محتوای رســانه ها  
فرامی گیرنــد تــا معنــای پیام هایــی را کــه بــا آن مواجــه می شــوند تفســیر کننــد. بنابراین،توانمنــدی 
خاصــی اســت کــه مخاطــب را در برابــر متنهــا بــه ســوژه ای فعــال تبدیــل می کنــد کــه بــه مخاطبان 

خــود بینــش و درك را بــرای تشــخیص رســانه ها از یکدیگــر می بخشــد.

۴. روش تحقیق
روش این تحقیق پیمایش مقطعی است و جامعۀ آماری، تمام جوانان شهر بافق اند که تعداد 
آنها مطابق آمار رسمی سرشماری نفوس و مسکن، ١٠۶٩۶ نفر است. واحد تحلیل فرد و ابزار 
جمع آوری داده ها پرسشنامۀ محقق ساخته  بود. در این تحقیق، از اعتبار محتوایی استفاده شده 
است. به همین منظور، اوًال سعی شد گویه هایی كه متغیرهای تحقیق را می سنجند، از گویه های 
تحقیقات پیشین كه زیر نظر استادان مجرب استفاده و اجرا شده اند انتخاب شوند و به منظور 
انتخاب بهترین گویه ها برای متغیرهای جدید، از نظرات محققان و استادان دیگر استفاده شود. 
سپس در نهایت، یك بار دیگر پرسشنامۀ تدوین شده را به استادان و متخصصان نشان دادند و 
از نظرات آنان برای تصحیح پرسشنامه كمك گرفته شد. بدین ترتیب پرسشنامۀ این تحقیق از 
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نوعی اعتبار محتوایی برخوردار است. برای  آزمون پایایی پرسشنامۀ تحقیق پیش رو، با استفاده از | د

داده های آزمون مقدماتی (پیش آزمون) و به كمك رایانه و نرم افزار اس پی اس اس١، میزان آلفای 
کرونباخ برای متغیرهایی که به صورت سازه تهیه شده بودند، بیشتر از ٧ درصد به دست آمد.

 در ایــن تحقیــق، از روش نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحله ای اســتفاده شــده اســت و در 
مرحلــۀ آخــر بــه روش تصادفــی، پاســخگویان کــه بــر اســاس فرمــول کوکــران ٣٨۴ نفــر بودنــد، 
مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا نیــز از نرم افــزار كامپیوتــری اس 

پــی اس اس و امــوس٢ اســتفاده شــده اســت.

۵. یافته های پژوهش
ــردان و ۵٢/٣  ــق را م ــخگویان تحقی ــی، ۴٧/٧ درصــد از پاس ــای توصیف ــاس یافته ه ــر اس ب
درصــد را زنــان تشــکیل می دهنــد. همچنیــن ۶۶/١ درصــد از پاســخگویان ایــن تحقیــق مجرد 

ــد. ــه متأهل ان و بقی
جدول ١. توزیع فراوانی ویژگی های دموگرافیک نمونۀ جوانان بافق

درصدگروه متغیر

جنس
۴٧/٧مرد

۵٢/٣زن

وضعیت تأهل
۶۶/١مجرد

٣٣/٩متأهل

جدول ٢. توزیع فراوانی گویه های میزان استفاده از رسانه ها در طول شبانه روز

میزان استفاده از 
هر یک از رسانه ها 
در طول شبانه روز

بیشتر از ٢ ساعت١ تا ٢ ساعتنیم تا ١ ساعتکمتر از نیم ساعتاصًال

۶/٠١٣/١٢۵/٨٣۴/۵٢٠/۶تلویزیون

٨٨/٩٩/۶٢/٧١/٣٠/٣رادیو

۶٠/٠٢۵/۵٨/٧٣/٩١/٨مطبوعات

٨٢/٨۵/٨٣/٢٣/۴۴/٨ماهواره

١۶/١٢٠/٣١٨/٧١٧/٩٢۶/٩اینترنت

شبکه های 
اجتماعی مجازی

٣۴/٠١۶/١١٢/١١٣/۵٢۴/٣

1.SPSS
2.Amos
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|د بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ٢، میــزان اســتفادۀ پاســخگویان از رســانه ها در طــول شــبانه روز 

نســبت بــه انــواع مطبوعــات متفــاوت اســت. بیشــترین اســتفاده (بیــش از دو ســاعت) مربــوط 
بــه اینترنــت بــوده کــه بــا مقــدار ٢۶/٩ درصــد از ســوی پاســخگویان بیــان شــده اســت. کمتریــن 
اســتفاده بیــن پاســخگویان مربــوط بــه رادیوســت و تنهــا ٠/٣درصــد افــراد بیــش از دو ســاعت در 
روز از رادیــو اســتفاده می کننــد. بعــد از آن کمتریــن میــزان اســتفاده مربــوط بــه مطبوعــات اســت و 
تنهــا ١/٨ درصــد پاســخگویان در طــول روز بیش از دو ســاعت به مطالعۀ مطبوعات مشــغول اند.

جدول ٣. توزیع فراوانی گویه های سرمایۀ فرهنگی 

خیلی زیادزیادمتوسطکماصًالگویهبُعد

نی
ذه

د 
بُع

١٢/٢٢۴/٢٣۵/۴١۴/۶١٣/۵دربارۀ موسیقی و موسیقی دانان مشهوراطالعات دارم .

٢٣/۵٣٣/٧٣٠/۵٩/١٣/١به مطالعۀ کتاب های تخصصی می پردازم.

١٧/٨٢٧/۴٣۴/٧١۴/١۶/٠حداقل با یکی از زبان های خارجی )انگلیسی، فرانسه، و...) آشنایم.

٨/١٢٢/۴۴١/١١٩/٣٩/١دربارۀ رایانه اطالعات دارم.

٢١/۴٢١/٩٣١/٠١٧/٢٨/۶ارائه کنفرانس در کالس درسی و سخنرانی در جمع برایم آسان است.

١۶/۵٣١/٢٣١/٠١۴/۴۶/٨توانایی تحلیل یک موضوع یا شرکت در بحث را به صورت فی البداهه دارم.

نی
عی

د 
بُع

٨/١١١/۵٣۵/٩٢٧/٣١٧/٢از اینترنت برای افزلیش اطالعات علمی و عمومی استفاده می کنم.

۴٣/٩٢٩/٢١٧/٨٧/۶١/۶روزنامه و مجله خریداری می کنم.

٢۶/۴٣۵/٠٢٢/٧١١/٠۵/٠کتاب های غیردرسی زیادی خریداری می کنم.

٧/٣١۵/٢٢٣/٨٢٧/٠٢۶/٧به رایانه و اینترنت براحتی دسترسی دارم.

٢١/٧٢۵/٧٢٨/٨١۶/٠٧/٩امکانات الزم برای یادگیری زبان خارجی (سی دی، نرم افزار و...) را دارم.

٣٠/٨٩/١١٩/٣٢٠/۶٢٠/١روی تلفن همراهم برنامه هایی مثل واتساپ و تلگرام و ... نصب است.

برای اینکه عکس های بهتری از طبیعت یا هر چیز دیگر بگیرم، سعی 
می کنم از نظر دوربین و وسایل عکاسی مجهز باشم.

١۴/٣٢٢/١٢٨/۴٢٢/٩١٢/٢

ی
هاد

د ن
بُع

٧۵/٩١٠/٢٧/١۵/۵١/٣مدرک رایانه دارم .

۵٣/٣١٣/١١۶/٧٩/٧٧/٣دارای مدارک فنی  و حرفه ای و یا ورزشی هستم.

۴۶/١١٨/٠١٩/۵٩/٩۶/۵حداقل در دوره های آموزشی مربوط به یک زبان خارجی شرکت کرده ام.

٧٨/۴٧/٠٨/١۴/٢٢/٣مدرک شرکت در دوره های آموزشی موسیقی (سه تار، پیانو، گیتار و...) دارم.

با توجه به نتایج جدول ٣ مشخص شد ُبعد ذهنی سرمایۀ فرهنگی بین پاسخگویان در حدّ 
دارای  پاسخگویان  از  تنها ١٣/۵درصد  نمی رسد.  نظر  به  مطلوب  چندان  و  دارد  قرار  متوسط 
اطالعات خیلی زیادی دربارۀ موسیقی و موسیقی دانان مشهور هستند. ٢٣/۵درصد اصًال به مطالعۀ 
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کتابهای تخصصی نمی پردازند و ۴١/١ درصد به میزان متوسطی اطالعات در مورد رایانه دارند.| د

ــوده  ــی نب ــدان مطلوب ــدّ چن ــز در ح ــراد نی ــی اف ــرمایۀ فرهنگ ــی س ــد عین ــن، ُبع عالوه برای
اســت و در حــدّ متوســط رو بــه پاییــن گــزارش شــده  اســت. ٣۵/٩ درصــد افــراد بــه میــزان 
ــد. ۴٣/٩  ــزودن اطالعــات علمــی و عمومــی اســتفاده می کنن ــرای اف متوســطی از اینترنــت ب
ــراد در  ــد. ٢٧ درصــد اف ــداری نمی کنن ــه خری ــه و مجل ــراد پاســخگو اصــًال روزنام درصــد اف
حــدّ زیــاد دسترســی راحــت بــه رایانــه و اینترنــت دارنــد. تنهــا ٠/۵درصــد افــراد بــه میــزان زیــاد 
کتاب هــای غیردرســی تهیــه و خریــداری می کننــد و ٧/٩ درصــد دارای امکانــات و تجهیــزات 
زیــاد بــرای یادگیــری زبــان خارجــی هســتند. در میــان پاســخگویان، ٢٠/١ درصــد بــه میــزان 
زیــاد دارای برنامه هــای واتــس آپ، تلگــرام و ... روی گوشــی های تلفــن همراهشــان هســتند و 
تنهــا ٢٨/۴ درصــد پاســخگویان بــرای اینکــه عکس هــای بهتــری از طبیعــت یــا هــر چیــز دیگــر 
بگیرنــد، ســعی می کننــد از نظــر دوربیــن و وســایل عکاســی در حــدّ متوســطی مجهــز باشــند. 
 ُبعــد نهــادی ســرمایۀ فرهنگــی افــراد نیــز در حــدّ چنــدان مطلوبــی نیســت و بنــا بــر نظــر 
ــچ  ــراد دارای هی ــی از اف ــن اســت. درصــد باالی ــا در حــدّ پایی ــادی آنه پاســخگویان، ُبعــد نه
مــدرک رایانــه ای نیســتند (٧۵/٩ درصــد). همچنیــن درصــد باالیــی نیــز مــدرک شــرکت در 
دوره هــای آموزشــی هیــچ نــوع موســیقی را ندارنــد (٧٨/۴ درصــد) و تنهــا ٧/٣ درصــد افــراد 
ــی و حرفــه ای یــا ورزشــی هســتند. ۴۶/١ درصــد نیــز اصــًال در  بــه میــزان زیــاد دارای مــدارک فنّ

دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه یــک زبــان خارجــی شــرکت نداشــته اند.
جدول ۴. توزیع فراوانی گویه های سواد رسانه ای

گویه ها
کامًال 
مخالفم

مخالفم
نظری 
ندارم

موافقم
کامًال 
موافقم

انه
رس

از 
د 
من
دف
 ه
ده
تفا
وقت و زمان مناسب برای استفاده از رسانه های مورد عالقه ام اختصاص اس

می دهم.
٩/١٨/٩٢٧/٩۴۴/٠١٠/٢

٩/٩١٢/٨٣١/٣٣٧/٩٨/١پیگیری اخبار در حوزه های مورد عالقه و به شکل هدفمند برایم مهم است.

٧/٠١١/۵٣٠/٨٣۶/۶١۴/١رسانه های معتبر را منبع كسب اطالعات قرار می دهم.

١۶/۴١٧/۵٢٩/٨٣٠/٣۶/٠اخبار را در سطح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی دنبال می كنم.

انه
رس

از 
ده 
تفا
اس

وۀ 
شی

١٣/۶١٨/٨۴٠/٧٢٠/۴۶/۵الزم است انواع استراتژی های جستجو را در یافتن اطالعات و اخبار به كار ببریم.

٣/۴٨/۴١٨/٠۴٧/٨٢٢/۵خیلی سریع شیوۀ استفاده از رسانه های جدید را یاد می گیرم.

٧/٨١۵/١٣٢/۶٣۶/٨٧/۶در مورد انواع رسانه ها و كاركرد آنها در حوزه های مختلف شناخت كافی دارم.

٧/١١١/٨٣۴/٣٣٨/٧٨/١پیام های متنی منتشر شده از سوی رسانه ها را براحتی درك می كنم.

٧/٣۶/٨٢٨/١۴۵/۶١٢/٢پیام های تصویری رسانه ها را به خوبی درك می كنم.



رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه ای بین جوانان شهر بافق | ١۵۵

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د جدول ۴. توزیع فراوانی گویه های سواد رسانه ای

گویه ها
کامًال 
مخالفم

مخالفم
نظری 
ندارم

موافقم
کامًال 
موافقم

ها
انه 
رس

ت 
عا
طال

ی ا
یاب
زش
ار

٨/٩١٢/٨۴۶/۴٢۴/٧٧/٣شناخت كافی از روش های ارزیابی محتوایی رسانه ها دارم.

۶/٣٩/١٣١/۵٣٩/٨١٣/٣پیام های اخالقی رسانه ها را به خوبی ارزیابی می كنم.

٧/٠١٧/٢٣۶/۶٣٠/۵٨/۶به آسانی از كامل و جامع بودن اخبار و اطالعات مطلع می شوم.

٩/٩١٧/٢۴٣/٣٢۴/٠۵/۵شناخت كافی از روزآمد بودن اخبار و اطالعات دارم.

١١/٢١١/٢۴١/١٢۶/٨٩/۶شناخت كافی از چگونگی كشف درستی و نادرستی اطالعات دارم.

۴/٩٨/۶٣٢/٨۴١/۴١٢/٢به قابلیت ها و توانایی های خود در ارزشیابی اطالعات آگاهم.

۶/٨١١/۶٣١/٨٣۶/۶١٣/٢از تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اطالعات برافكارم اطالع دارم.

۶/٨١٢/۴۴٨/٧٢۴/٧٧/۴در شناسایی اطالعات متناقض، از مالك ها و استانداردها تبعیت می كنم.

٣/٩۶/٣٢۵/۵۴۵/٨١٨/۵اطالعاتی را انتخاب می كنم كه پاسخگوی نیاز اطالعاتی ام باشند.

شهرت و اعتبار نویسندگان یا تولیدكنندگان یك اثر، عناصر مهمی در 
ارزیابی اطالعات هستند.

٨/١١٢/۵٣٧/٠٣١/٠١١/۵

ت
عا
طال

ب ا
کی
تر

۵/٧١٣/۶٢٩/۵٣٨/۶١٢/۵عموًال برای تكمیل اطالعات از انواع رسانه ها استفاده می كنم.

۵/۵١١/٧۴۴/٩٢٩/۵٨/۴توانایی تركیب مطالب مختلف برای درك واقعیت های جهان دارم.

۶/٠٩/٧۵٢/۶٢۵/٧۶/٠آشنایی با شیوۀ تلفیق اطالعات جدید با اطالعات پیشین را دارم.

٩/۴١۶/۴٣٠/٠٣٢/۴١١/٧قدرت تصمیم گیری مناسب در شرایط سخت مثل زلزله، سیل و ... را دارم.

۵/٢١٢/٨۴٢/۴٣٠/۵٩/١نقطۀ شروع فعالیت جدید برای من اطالعات خیلی كم هم می تواند باشد.

ت
عا
طال

ل ا
باد
ت

۵/۵١١/٢٣۵/٠٣۶/٠١٢/٣ارائۀ سخنرانی رسمی راهی برای انتقال اطالعات است.

۴/۴٨/١٣۴/٢۴٢/٠١١/٢دانسته های علمی را می توانیم به شکل نوشتاری در اختیار دیگران قرار دهیم.

امکانات الکترونیکی مانند پست الکترونیکی، وبسایت ها و ...، راه 
مناسبی برای انتقال پیام ها هستند.

٧/٣٩/١٣۴/۶٣۶/٢١٢/٨

۴/٧٨/١٣٣/٢٣۴/۵١٩/۶گفتگوهای رودررو شیوۀ مؤثری برای تبادل اطالعات و اخبارند.

۴/۴١١/٢۴٨/٧٢٧/١٨/۶دریافت بازخورد از افراد مخاطب، به بهبود فرایند تبادل اطالعات كمك می كند.

استقبال از نقد دیگران بر مطالب علمی ام به فرایند صحیح تبادل اطالعات 
كمك می كند.

٣/١٧/١۴٢/۴٣۴/۶١٢/٨

ف
ؤل
ق م

 ح
ت
عای

ر

٣/٧٧/١٣٩/٠٣۴/٣١۶/٠سهم دیگران در تولیدات علمی را باید ارج نهیم.

٣/۴١١/٧٣٣/۶٣٧/٨١٣/۵از رسانه ها با احساس مسئولیت استفاده می كنم.

٣/۶۵/٧٢١/۶۴٠/٩٢٨/١در نقل مطالب دیگران، رعایت امانتداری را می کنم.

٢/۶٨/٩٢٧/٩٣٩/٨٢٠/٨به قوانین و مقررات رسانه ها احترام می گذارم.

١٠/٧١٠/۴٢۵/٨٣٠/٧٢٢/۴به حریم خصوصی افراد در رسانه ها توجه می کنم.

برای دسترسی به منابع اطالعات، از گذرواژه های تأئیدشده یا دیگر اشکال 
شناسۀ كاربری استفاده می كنم.

۶/٣۶/٨۴٠/۶٢٨/٩١٧/۴

ادامۀ
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بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ۴ مشــخص شــد اســتفادۀ هدفمنــد از رســانه توســط افــراد، | د

ــوده اســت.  ــاال ب ــر نظــر پاســخگویان، در حــدّ متوســط روبه ب ــا ب ــوده و بن در حــدّ مطلوبــی ب
ــترین  ــه، بیش ــورد عالق ــانه های م ــتفاده از رس ــرای اس ــان مناســب ب ــت و زم اختصــاص وق
موافقــت را از ســمت پاســخگویان بــه همــراه داشــته اســت (۴۴ درصــد). اهمیــت و پیگیــری 
ــز بیــن افــراد مــورد مطالعــه، موافقــت ٣٧/٩  ــار در حوزه هــای مــورد عالقــه نی ــد اخب هدفمن
درصــد آنــان را بــه  دنبــال داشــته اســت. ٣۶/۶ درصــد پاســخگویان رســانه های معتبــر را منبــع 
كســب اطالعــات خــود قــرار می دهنــد و ٣٠/٣ درصــد نیــز اخبــار در ســطح محلــی، ملــی، 

ــد. ــال می كنن ــادی دنب ــزان زی ــه می ــی را ب ــه ای و بین الملل منطق
عالوه بــر ایــن شــیوۀ اســتفاده از رســانه توســط افــراد، در حــدّ مطلوبــی بــوده و بنــا بــر نظــر 
ــزان موافقــت  ــوده اســت. باالتریــن می ــزان در حــدّ متوســط روبه بــاال ب پاســخگویان، ایــن می
پاســخگویان در مــورد یادگیــری ســریع شــیوۀ اســتفاده از رســانه های جدیــد بــوده اســت 
(۴٧/٨ درصــد). بعــد از آن نیــز درک درســت پیام هــای تصویــری موجــود در رســانه ها نیــز بــا 
موافقــت باالیــی نســبت بــه دیگــر گویه هــا در جــدول قابــل مشــاهده اســت (۴۵/۶ درصــد). 
٣۶/٨ درصــد افــراد معتقدنــد کــه از انــواع رســانه ها و كاركــرد آنهــا در حوزه هــای مختلــف 
شــناخت كافــی دارنــد و ٣٨/٧ درصــد نیــز بیــان کردنــد کــه پیام هــای متنــی منتشــر شــده از 

ســوی رســانه ها را به راحتــی درك می کننــد.
همچنیــن ارزشــیابی اطالعــات رســانه توســط افــراد، در حــدّ نســبتاً مطلوبــی بــرآورد شــد 
ــه  بــاال بــوده اســت. انتخــاب  ــر نظــر پاســخگویان، ایــن میــزان در حــدّ متوســط رو ب ــا ب و بن
اطالعاتــی کــه پاســخگویان احســاس می کننــد بــدان نیــاز دارنــد، نســبت بــه دیگــر گویه هــا، 
ــال داشــته اســت (۴۵/٨ درصــد)  ــه دنب ــه ب ــورد مطالع ــراد م ــری را از نظــر اف موافقــت باالت
ــه داشــتن شــناخت کافــی از چگونگــی  و پاســخگویان بیشــترین مخالفــت خــود را نســبت ب

ــد (١٧/٢درصــد). کشــف درســتی و نادرســتی اطالعــات نشــان داده ان
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ۴ مشــخص شــد ترکیــب اطالعــات رســانه توســط افــراد، درحــدّ 
نســبتاً مطلوبــی اســت و بنــا بــر نظــر پاســخگویان، ایــن میــزان درحــدّ متوســط روبه بــاال بــوده 
ــواع رســانه ها بــرای تكمیــل اطالعــات، بیشــترین موافقــت را از ســمت  اســت. اســتفاده از ان
پاســخگویان داشــته اســت (٣٨/۶ درصــد). بعــد از آن نیــز ٣٢/۴درصــد افــراد اظهــار داشــتند 
ــد. در  ــه، ســیل و ... دارن ــل زلزل ــری مناســب را در شــرایط ســخت مث ــدرت تصمیم گی کــه ق
مــورد اینکــه افــراد بــا شــیوۀ تلفیــق اطالعــات جدید با اطالعات پیشــین آشــنایی داشــته باشــند، 

درصــد موافقــت پاییــن بــوده و بیشــتر افــراد دراین بــاره نظــری نداشــتند (۵٢/۶ درصــد).
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|د تبــادل اطالعــات رســانه نیــز توســط افــراد در حــدّ نســبتاً مطلوبــی اســت و بنــا بــر نظــر 

پاســخگویان، ایــن میــزان نیــز در حــدّ متوســط روبه بــاال بــوده اســت. پاســخگویان در 
ــرار  ــار دیگــران ق ــه شــکل نوشــتاری در اختی ــم ب ــورد اینکــه دانســته های علمــی را می توانی م
ــز  ــراد نی ــد (۴٢ درصــد) و ٣۶ درصــد اف ــراز کردن ــت را اب ــترین درصــد موافق ــم، بیش دهی
ارائــۀ ســخنرانی رســمی را راهــی بــرای انتقــال اطالعــات دانســته اند. مناســب بودن امکانــات 
الکترونیکــی ماننــد پســت الکترونیکــی، وبســایت ها و ... به عنــوان راهــی بــرای انتقــال پیام هــا 

ــه  همــراه داشــته اســت. ــز موافقــت ٣۶/٢ درصــد پاســخگویان را ب نی
عالوه برایــن، رعایــت حــق مؤلــف توســط افــراد نیــز در حــدّ نســبتاً مطلوبــی اســت و بنــا 
بــر نظــر پاســخگویان، ایــن میــزان نیــز در حــدّ باالیــی بــوده اســت. رعایــت امانتــداری در نقــل 
مطالــب دیگــران موضوعــی اســت کــه بیشــترین موافقــت را از ســمت پاســخگویان بــه خــود 
اختصــاص داده اســت (۴٠/٩ درصــد). همچنیــن احتــرام بــه قوانیــن و مقــررات رســانه ها نیــز 

مــورد تأییــد و موافقــت ٣٩/٨ درصــد پاســخگویان بــوده اســت.
جدول ۵. هبستگی بین سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه ای

سرمایۀ نهادیسرمایۀ عینیسرمایۀ ذهنیسرمایۀ فرهنگی

***٠/٢٢٣***٠/٣٣١***٠/٣٠٠***٠/٣١٨استفادۀ هدفمند از رسانه

**٠/١۶٨***٠/۴٣۶***٠/٣۴۴***٠/٣٨٢شیوۀ استفاده از رسانه

***٠/٢٣٢***٠/٢۶۵***٠/٢٩٢***٠/٣٢۴ارزشیابی اطالعات رسانه ها

***٠/٢٢٩***٠/٣۶١***٠/٣٧۴***٠/٣٨٣ترکیب اطالعات

*٠/١٠٨***٠/٢٠۴***٠/٢٢٣***٠/٢٠۵تبادل اطالعات

٠/٠٩٣***٠/١٨٣**٠/١٧١**٠/١٧٨رعایت حق مؤلف

***٠/٢٢۶***٠/٣٧۶***٠/٣٣٩***٠/٣٩٧سواد رسانه ای

* معنی دار در سطح ٠/٠۵ ** معنی دار در سطح ٠/٠١   *** معنی دار در سطح ٠/٠٠١  

ــواد  ــا س ــاد آن ب ــی و ابع ــرمایۀ فرهنگ ــن س ــه بی ــد ک ــان می دهن ــدول ۵ نش ــای ج یافته ه
رســانه ای و ابعــاد آن، رابطــۀ مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، بــا افزایــش 
ســطح ســرمایۀ فرهنگــی، میــزان ســواد رســانه ای جوانــان افزایــش پیــدا می کنــد. بیــن ابعــاد 

ســرمایۀ فرهنگــی، ُبعــد عینــی قویتریــن همبســتگی را بــا ســواد رســانه ای دارد.

فرضیۀ اصلی تحقیق: سرمایۀ فرهنگی و ابعاد آن بر سواد رسانه ای تأثیر دارند. 
ــۀ ســاختاری کوواریانس محــور اســتفاده  ــاال از رویکــرد مدل ســازی معادل ــۀ ب ــرای بررســی فرضی ب
شــد. متغیر مســتقل (ســرمایۀ فرهنگــی) و وابســته (ســواد رســانه ای)، به صورت متغیرهــای مکنون 
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و در قالــب مدل هــای عاملــی مرتبــۀ اّول وارد مــدل معادلــۀ ســاختاری شــدند. برآوردهــای مربــوط | د

بــه شــاخص های ارزیابــی کلیــت مــدل معادلــۀ ســاختاری و پارامتــر اصلــی ایــن مــدل (اثــر ســرمایۀ 
فرهنگــی بــر ســواد رســانه ای)، در شــکل و جــداول زیــر گــزارش شــده اند: 

شکل١. مدل معادلۀ ساختاری رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه ای 

جدول ۶. برآورد مقادیر مربوط به مدل های عاملی مدل معادلۀ ساختاری 

سطح معناداریمقدار بحرانی١بارعاملیخرده مقیاسمتغیر

سرمایۀ فرهنگی

٠/۶٠٩/٨٠٨٠/٠٠١بُعد نهادی

٠/٧٣١٠/٩١٨٠/٠٠١بُعدعینی

‑‑‑‑٠/٧٧بُعد ذهنی

سواد رسانه ای

‑‑‑‑٠/۶۴استفادۀ هدفمند از رسانه ها

٠/٧۴١١/٣۵۶٠/٠٠١شیوۀ استفاده از رسانه

٠/٧٨١١/۶٩٧٠/٠٠١ارزشیابی اطالعات رسانه ها

٠/٧٠١٠/٧٧۶٠/٠٠١ترکیب اطالعات

٠/۶٣٩/٩۴۶٠/٠٠١تبادل اطالعات

٠/۵٢٨/۴٠١٠/٠٠١رعایت حق مؤلف

بــر حســب مقادیــر بــرآورد شــده در جــدول ۶، بارهــای عاملــی مربــوط بــه همــۀ 
خرده مقیاس هــای متغیــر «ســرمایۀ فرهنگــی» و همچنیــن متغیــر «ســواد رســانه ای» در 
وضعیــت مطلوبــی قــرار دارنــد. بــه عبــارت دیگــر، همبســتگی متغیرهــای «ســرمایۀ فرهنگــی» 
و «ســواد رســانه ای» بــا خرده مقیاس هــای مربــوط بــه ایــن متغیرهــا در حــدّ متوســط بــه بــاال 
بــرآورد می شــوند. در نتیجــه ابــزار ســنجش ایــن متغیرهــا از اعتبــار عاملــی برخــوردار اســت. 
1. T Value (C.R.)
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|د جدول ٧. برآورد مقادیر شاخص های ارزیابی کلیت مدل معادلۀ ساختاری 

شاخص
برازش مقتصد برازش تطبیقی برازش مطلق 

CMINGFITLICFIPCFIDFCMIN/DFRMSEA

۶٢/۶٧٢٠/٩۶٧٠/٩۴٨٠/٩۶٧٠/۶١٨٢٣٢/٧٢۵٠/٠۶٧مقدار

شــاخص های ارزیابــی کلیــت مــدل معادلــۀ ســاختاری بعــد از همبســته کردن خطــای 
ــۀ مطلــوب ایــن شــاخص ها، در مجمــوع  ــا توجــه بــه دامن اندازه گیــری برخــی از مؤلفه هــا، ب
ــت  ــای پژوهــش حمای ــروض تدوین شــده، توســط داده ه ــدل مف ــه م ــتند ک ــن هس ــر ای بیانگ
ــرار اســت و همگــی شــاخص ها  ــه مــدل برق ــرازش داده هــا ب ــارت دیگــر، ب ــه عب می شــوند. ب

ــۀ ســاختاری دارنــد. ــر مطلوبیــت مــدل معادل داللــت ب

جدول ٨. برآورد مقادیر اثر متغیر سرمایۀ فرهنگی بر سواد رسانه ای

ضریب تعیینمتغیر وابستهمسیر متغیر مستقل
برآورد 

خطای 
معیار 

P. Valueمقدار بحرانی
استانداردغیراستاندارد

٠/٣٢٠/۵٢٠/۵٧٠/٠٧٧/۵١۵٠/٠٠١سواد رسانه ای <-‑‑سرمایۀ فرهنگی

مقادیــر برآوردشــده در جــدول ٨ بیانگــر ایــن مــوارد هســتند: الــف) متغیــر ســرمایۀ فرهنگــی، 
٣٢ درصــد از واریانــس متغیــر ســواد رســانه ای را تبییــن می کنــد. بــا درنظرگرفتــن مقادیــر مربــوط 
بــه حجــم اثــر شــاخص، ضریــب تعییــن ایــن مقــدار، نســبتاً بــزرگ بــرآورد می شــود. بــه عبــارت 
دیگــر، متغیــر ســرمایۀ فرهنگــی در حــدّ نســبتاً باالیــی تــوان تبییــن واریانس متغیر ســواد رســانه ای 
را دارد. ب) اثــر متغیــر ســرمایۀ فرهنگــی بــر متغیــر ســواد رســانه ای، بــه لحــاظ آمــاری معنــادار 
اســت (٠/٠٠١ > p). بنابرایــن فــرض پژوهــش مبنــی بــر اینکــه متغیــر ســرمایۀ فرهنگــی بــر متغیر 
ســواد رســانه ای تأثیــر دارد، تأییــد می شــود. بــا توجــه بــه مقــدار ضریــب تأثیــر (٠/۵٢)، می توانیــم 
بگوییــم ایــن اثــر مســتقیم و نســبتاً قــوی برآورد می شــود، بــه این معنا کــه افزایش ســرمایۀ فرهنگی 
می توانــد در حــدّ نســبتاً باالیــی منجــر بــه تقویــت یــا افزایــش ســواد رســانه ای شــود و برعکــس، 

کاهــش ســرمایۀ فرهنگــی، منجــر بــه تضعیــف یــا کاهــش ســواد رســانه ای گــردد. 

۶. بحث و نتیجه گیری
همزمــان بــا ورود بــه قــرن ٢١  ،  سیســتم های اطالعاتــی و ارتباطــی  ،  به طــور فزاینــده ای دچــار 
پیچیدگــی و همه جانبه گرایــی شــده اند. ایــن پیچیدگی هــا  موجــب شــده اند تــا پیام هــای 
تولیدشــده توســط رســانه ها  ،  مخاطبــان خــود را در گوشــه و کنــار جهــان دچــار نوعــی 
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ســردرگمی و تردیــد در انتخــاب پیام هــا کننــد. دالیــل اصلــی بــرای آمــوزش ســواد رســانه ای ، | د

 کســب مهــارت در مدیریــت اطالعــات  ،  شــناخت تأثیــرات ممکــن در اســتفاده از رســانه ها 
 و افزایــش توانایــی بــرای انجــام گفتمــان دموکراتیــک اســت  (  قاســمی  ،  ١٣٨۵)، چراکــه 
شــهروندان برخــوردار از ســواد رســانه ای، در برابــر هجــوم اطالعــات رســانه ای آســیب پذیری 
کمتــری دارنــد، زیــرا پیام هایــی را کــه بــه منظــور تأثیرگــذاری بــر آنهــا طراحــی و ارســال شــده، 
در ســطوح مختلــف شناســایی می کننــد و قــادر خواهنــد بــود خودمختــاری بیشــتری در 

ــکاران، ١٣٩١: ١۵٧). ــری وهم ــا پیام هــای رســانه ای داشــته باشــند (نصی ــه ب مواجه
بنابراین سواد رسانه ای یعنی داشتن نگاه منتقدانه به هرآنچه در رسانه های  مختلف ارائه 
می شود  ؛  از برنامه های  تلویزیونی گرفته تا اتاق های  گفتگو در اینترنت. سواد رسانه ای باعث 
به  می تواند  پدیده  این  و  رسانه ها  ارزیابی کنند  با  را  روابطشان  باشند  قادر  بینندگان  می شود 
شناخت چگونگی کارکرد رسانه ها  در جامعه، کمک بسیاری بکند  (  ارجمندی ،  ١٣٨۵: ۴٣). 
از این رو مطالعۀ پیش رو با هدف بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر سواد رسانه ای جوانان شهر 
بافق انجام شد. بدین منظور ابتدا به بررسی ویژگی های دموگرافیک جوانان پرداخته و به منظور 

جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است.
نتایج نشــان دادند که بین ســرمایۀ فرهنگی و ســواد رســانه ای، رابطۀ مســتقیم و معناداری 
وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر، بــا افزایــش ســطح ســرمایۀ فرهنگــی، میــزان ســواد رســانه ای 
افزایــش می یابــد. نتایــج پژوهــش محمــدی (١٣٩١) و شــجاعی و امیرپــور (١٣٩١)، همســو 
بــا نتایــج ایــن پژوهــش بوده انــد. ســرمایۀ فرهنگــی از مفاهیــم کاربــردی در مکتــب فرانکفورت 
ــی  ــی کــه از ســرمایۀ فرهنگــی باالی ــدگاه، آن دســته از مخاطبان ــن دی ــر اســاس ای اســت کــه ب
ــد.  ــام رســانه ها را دارن ــوای پی ــل محت ــدرت تحلی ــتری ق ــبت بیشـ ــه نسـ برخــوردار باشــند، ب
بنابرایــن تأییــد ایــن فرضیــه در راســتای نظریــۀ شــکاف آگاهــی نیــز قــرار می گیــرد، بدیــن معنــا 
که افراد دارای سرمایۀ فرهنگی باالتر، بیشـــتر از افـــرادی کـــه دارای ســـرمایۀ فرهنگـــی پـــایین 

هســـتند، از ســـواد رســانه ای برخوردارند (محمدی، ١٣٩١: ٧٧).
در میــان انــواع ســرمایه، ســرمایۀ فرهنگــی نقــش بســیار مهمــی در اندیشــۀ بوردیــو ایفــا 
می کنــد. جامعه شناســی مصــرف و تحلیــل وی دربــارۀ ســبک زندگــی، بــر همیــن نــوع ســرمایه 
متکــی اســت. ســرمایۀ فرهنگــی شــامل ...ســلیقه های خــوب، شــیوه و راه و رســم پســندیده و 
پیچیــدۀ شــناختی، شــناخت و توانایــی پذیــرش محصــوالت فرهنگــی مشــروع از قبیــل هنــر، 

موســیقی کالســیک، تئاتــر و ادبیــات ... اســت(فاضلی، ١٣٨٢: ٣٨). 
اگــر افــراد انــواع کتاب هــای تخصصــی یــا غیردرســی را خریــداری و آنهــا را مطالعــه کننــد 



رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و سواد رسانه ای بین جوانان شهر بافق | ١۶١

١٣
٩٧

یز 
پای

م، 
سو

ل و
چه

رۀ 
ما
 ش
م،
ده
وز
ه ن
ور
|د یــا اطالعــات آنهــا در زمینــۀ رایانــه، موســیقی، ورزش و ... بیشــتر باشــد، توانایــی نقــد اخبــار 

و اطالعــات آنهــا در برابــر رســانه ها افزایــش می یابــد، زیــرا ســواد اطالعاتــی و رســانه ای آنــان 
نیــز بــه دلیــل باالبــودن ســرمایۀ فرهنگــی ای کــه دارنــد، روبه رشــد و بهبــود اســت. در مجمــوع 
تی    كــه  ــر توانایــی ملحــوظ در ســواد ســنّ بررســی ها نشــان دادنــد کــه ســواد رســانه ای، عالوه ب
همــان تــوان خوانــدن و نوشــتن بــود  ،  توانایــی تحلیــل و ارزشــیابی پیام هــا و قــدرت تولیــد و 
انتقــال اطالعــات بــه دیگــران در قالب هــای مختلــف و بــا ابــزار گوناگــون را در انســان پدیــد 
مــی آورد (  پانگنــت  ،  ٢٠٠٩). طبــق برنامــۀ آموزشــی یونســکو  ،  ســواد رســانه ای و اطالعاتــی بــه 
عنــوان یــک قابلیــت بــه شــهروندان اجــازه می دهد تا بــا رســانه و دیگــر ارائه دهنــدگان اطالعات، 
به طــور مؤثــر بــه تعامــل بپردازنــد و تفکــر انتقــادی و مهارت هــای آموزشــی مادام الُعمــر بــرای 
زندگــی اجتماعــی و تبدیل شــدن بــه شــهروند فعــال را گســترش دهنــد (  ویلســون  ،  ٢٠١٢: ٢٠).
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اسدی، مریم(١٣٩۶). ماهیت سواد اطالعاتی و انواع سواد در عصر اطالعات، نشریۀ الکترونیکی شناسه.

ارجمندی، غالمرضا(١٣٨۵). مهارت های زندگی ١: مهارت های سواد رسانه ای، تهران: انتشارات دانشگاه 
پیام نور.

بیگدلی زاهد و ماریا نصیری(١٣٩٣). در پژوهش «تحلیل وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد 
اجتماعی،  روان شناسی  مجلۀ  تامن»،  نظری  رویکرد  براساس  اهواز  شهر  انسانی  علوم  رشته های  مجموعۀ 

شمارۀ ٢٩: ١١٧‑٩٩.

اسمعیل پونكی، الهام؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی و فاطمه فهیم نیا(١٣٩۵). سواد رسانه ای و سواد اطالعاتی و 
تأثیر آنها بر قابلیت های كارآفرینی، تعامل انسان و اطالعات، شمارۀ ۴: ٧٨‑۶۴.

موردی  دانشجویان (مطالعۀ  رسانه ای  سواد  با  مرتبط  فرهنگی   ‑ اجتماعی  عوامل  محمد(١٣٩١).  حامدی، 
دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)، مطالعات رسانه ای، شمارۀ ١٩: ٧٨‑۶۵.  

رجبی، مجید(١٣٩٢). سواد رسانه ای مدیران و کارکنان روابط عمومی های وزارتخانه ها و سازمان های دولتی کشور 
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