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چکیده
سواد رسانهای بهعنوان یك استراتژی ،پس از آنکه بهعنوان یك ضرورت برای ترویج در کشور بهمنظور بهرهمندی
مفید و مؤثر از رسانهها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته شد و پشتوانة یك اجماع علمی را کسب نمود میبایست
در کشور اجرائی اردد .بر همین اساس ،درخصوص عملیاتی کردن آن اقدام نمود .به همین انگیزه و با ایجاد تفکر
انتقادی و شکلایری فضاهای شكبرانگیز در حوزة رسانه بود که به این مقوله نگاه خاصی بخشیده شد .برای این
مهم جمعیت باالی  18سال شهر تهران که حدود  6میلیون و  600هزار نفر بودند ،با استفاده از نمونهایری مورد
آزمون قرار ارفت و با استفاده از پرسشنامه سه مؤلفة اعتماد ،مشارکت ،احساس تعلق سرمایه اجتماعی و دو مؤلفه
اخالقی و احساسی سواد رسانهای مورد آزمون قرار ارفت .نتیجه تحقیق نشان میدهد که رابطة مستقیم و معناداری
بین بعد اخالقی سواد رسانهای و سرمایة اجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد اخالقی سواد رسانهای ،سرمایة
اجتماعی فرد نیز افزایش مییابد .بعد اخالقی به توانایی درک و دریافت ارزشهای نهفته در پیام رسانهها تأکید دارد.
همچنین نتیجه تحقیق نشان میدهد که رابطة مستقیم و معناداری بین بعد احساسی سواد رسانهای و سرمایة
اجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد شناختی سواد رسانهای ،سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش مییابد.
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مقدمه

سواد رسانهای به عنوان یك مهارت اجتماعی که میتواند همراه با تفکـر انتقـادی و اسـتداللی
مخاطبان را به صورت فعال و پویا با پیامها و تولیدات رسانهای آشنا کند ،در مطالعات رسـانهای
میتواند مورد تأمل قرار ایرد و اساساً هدف اصلی آن این است که شهروندان جامعـه را بـرای
بهرهبرداری مفید و سودمندانه از مسائل زندای و حیات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آماده کند.
تحقیقات مختلف در داخل کشور نشان دادهاند که بـین اسـتفاده مخاطـب از رسـانه و سـرمایة
اجتماعی رابطه وجود دارد .برای مثال جواهری و باقری ( )1386نشـان دادنـد کـه کـه الگـوی
استفاده از اینترنت با میزان سرمایة اجتماعی و سرمایة انسانی افراد رابطهای مستقیم و معنـادار
دارد .فرقانی و کریمی ( )1391نشان دادند که بین سـرمایه اجتمـاعی در بـین جوانـان و قـرار
ارفتن در معرض محتوای برنامههای رادیو و تلویزیون ،رابطة معنـاداری وجـود دارد .محققـان
دیگر نظیر توسلی و ابراهیمپور ( ،)1392نوغانی و چـرخ زریـن ( )1392و مرتضـوی ،اکبـری و
بورقانی فراهانی ( )1393به رابطة بین حضـور مخاطبـان در شـبکههـای اجتمـاعی و سـرمایة
اجتماعی و انسانی آنها اذعان داشتهاند .تحقیقـات خـارجی نظیـر لیـك و هکفلـد ( ،)1998لـی
( ،)2013زی ( )2014و سایر تحقیقات نشان میدهند که بکارایری سواد رسانهای بهخصـوص
سواد رسانهای در شبکههای اجتماعی از قبیـل فـیسبـوک در سـرمایة اجتمـاعی و مشـارکت
سیاسی مخاطبـان تـأثیر چشـمگیری دارد .سـواد رسـانهای دارای چهـار بعـد اسـت شـناختی،
زیباییشناختی ،اخالقی و احساسی است:
بعد شناختي :مجموعهای از شناخت ساده نشانهها تا درک پیچیدهترین پیامها و کشف علل
نحوة ارائه خاص آنها به وسیله یك رسانه را در بر میایرد.
بعد اخالقي :اطالعاتی دربارة ارزشهاست .این نوع اطالعات بنیادی برای قضاوت راجع به
درست و غلط برایمان فراهم میکند.
بعد زيباييشناسي :اطالعاتی دربارة روش تولید پیام است.
بعد احساسي :اطالعاتی دربارة احساسات (عشق ،نفرت ،خشم ،شادی و ناامیدی) است.
()Potter, 2013: 431

مؤلفههای احساسی و اخالقی دو بعد مهم سواد رسانه هستند .مؤلفه اخالقی سواد رسانهای
به جایگاه اطالعات در عرصة اخالقی بهویژه در خصوص ارزشها می پردازد .هرقدر اطالعات
اخالقی دقیقتر باشد ارزشهای نهفته در رسانههایی که پیامها را با خود حمل میکند با عمق
بیشتری درک شده و قضاوتها دربارة آن ارزشها ،دقیقتر و منطقیتر خواهد بود .مؤلفه
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احساسی سواد رسانهای هم حاوی اطالعاتی دربارة احساساتی مانند :عشق ،نفرت ،خشم و ...
است .توجه به مؤلفههای اخالقی و احساسی در سواد رسانهای در تقویت ابعاد اصلی سرمایة
اجتماعی ازجمله اعتماد ،مشارکت ،احساس تعلق ارتباط نزدیك منطقی دارند .برای مثال توجه
به بعد اخالقی در تبادل اطالعات باعث تقویت اعتماد متقابل میشود یا مؤلفة احساسات در
سواد رسانهای باعث تعمیق احساس تعلق در افراد میشود.
دستیابی به این مهارت سواد رسانهای باعث تقویت اعتماد و سرمایة اجتماعی نزد
مخاطبان و افکار جمعی میاردد؛ همانطوری که حیدری و دهقانی ( )1394و سایر پژوهشها
به همبستگی مثبت و معنادار بین استفاده از رسانههای جمعی داخلی با اعتماد اجتماعی و
اعتماد نهادی اذعان داشتهاند .بنابراین ،امروزه سرمایة اجتماعی ،نقش بسیار مهمتری از سرمایة
فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفاء میکند و شبکههای روابط جمعی و اروهی،
انسجام بخش میان انسانها با یکدیگر ،سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانهای دیگر
است .در غیاب سرمایة اجتماعی ،سایر سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و بدون
سرمایة اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار
میشوند .درواقع شهروندان میتوانند به مشروعسازی ازینههای سالمتر در رسانهها بپردازند .از
این منظر یك شهروند فعال همراه با سواد رسانهای باال میتواند در جهت ایجاد تغییرات
اجتماعی مثبت فعال باشد .این کارکرد از سوی جامعه میتواند شهروندان را قادر سازد به
اطالعات موردنیاز خود دست یابند ،آن را تحلیل کنند و منافع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی یا
فرهنگی را که در پس پیامها قرار دارند را تشخیص دهند (اینگرید .)186 :1382 ،تقریباً در هیچ
زمان و مکانی نمیتوان فردی را بدون رسانهها ،بهویژه رسانههای جمعی تصور کرد .براساس
آمارهای منتشر شده از سوی سایت استاتیستا مردم جهان در سال  2015بهطور متوسط در هر
شبانهروز  492.2دقیقه (حدود  80: 30ساعت) از زمان خود را صرف استفاده از رسانههای
جمعی کردهاند (.)Statista, 2019
بنابراین جذب و حفظ مخاطب عالوهبر تقویت تولید و محتوا ،نیازمند تقویت سواد رسانهای
مخاطبان نیز هست .از آنجا که رسانة ملی وظیفة ارتقای سطح فرهنگ عمومی جامعه را نیز
ایفاء میکند؛ بنابراین توسعه سواد رسانهای ،یکی از انواع سواد در قرن  21را باید مد نظر قرار
دهد.
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سواد رسانهای پدیده ای پیچیده و استرده است .مسئله کمك به دیگران برای اینکه سواد
رسانه ای خود را ارتقاء بخشند ،هم موضوع و هم اولویت مهمی است .رسانه ها حجم اطالعات
فراوانی را عرضه کرده و عدم مواجهه یا برخورد با آنان ،اجتناب ناپذیر است .برخی از دولتها
در دنیا این موضوع را در مباحث مختلف خود انجانده و این مهم را پذیرفتهاند که مردم و
شهروندان نیاز دارند نسبت به رسانهها یکسری اطالعات اخذ کرده و سواد و آااهی الزم را
برای استفاده از آنها کسب و سپس به آنها رجوع کنند .با تکیه بر حفظ استقالل فکری
مخاطب ،هدف اساسی در سواد رسانه ای ،داشتن تفکر انتقادی مستقل برای مخاطب و تبدیل
آنان از مصرف کننداانی فریب خورده ،به شهروندانی آااه می باشد .به این معنا که دولتها و
دولتمردان به آحاد افراد این اجازه را دادند تا از دریچهای دیگر به این مقوله نگاه کنند .اما،
متأسفانه در کشور ما هنوز این باور نهادینه نشده است که باید با نگاهی خاص و دیدی
منتقدانه به این موضوع بنگریم.
باید دانست که از لحاظ نظری نیز ،افراد باسواد رسانهای ،در برابر اطالعات رسانهای،
آسیبپذیری کمتری دارند .زیرا پیامهایی را که بهمنظور تأثیراذاری بر آنها طراحی و ارسال
میشود ،در سطوح مختلف مورد شناسایی قرار میدهند .هدف سواد رسانهای این است که به
مردم کمك کند تا به جای آنکه مصرفکننداانی فرهیخته باشند ،به شهروندانی فرهیخته
تبدیل شوند .بنابراین ،به دنبال راهی در جهت امتداد دادن مردمساالری در جامعهای است که
مفهوم مردم ساالری بهطور مبسوط ،تعریف و نوشته شده باشد (بصیریان.)36 :1385 ،
همچنین برای شناخت تأثیرات سواد رسانهای بر توسعه و بهویژه توسعة اجتماعی ،الزم است
ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از مؤلفههای آن کسب کرد .بدینمنظور در این مقاله قصد داریم تا
مؤلفههای اخالقی و احساسی سواد رسانهای را در میزان سرمایة اجتماعی مخاطبان رسانه بین
شهروندان تهرانی با تأکید بر سه مؤلفه اعتماد ،مشارکت ،احساس تعلق سرمایة اجتماعی
مطالعه نماییم .دلیل استفاده از شهروندان تهرانی در تحقیق پیشرو این بود که با توجه به
ماهیت استرده و پیچیدة مفهوم سواد رسانهای ،استفاده از مخاطبان در شهرهای بزرای
همچون شهر تهران که در آن تنوع فرهنگی زیاد و حضور اجتماعات متکثر وجود دارد ،منطقی
به نظر میرسد.
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 .1بین مؤلفة اخالقی سواد رسانهای بر میزان سرمایة اجتماعی شهروندان رابطة معناداری
وجود دارد.
 .2بین مؤلفه احساسی سواد رسانهای بر میزان سرمایة اجتماعی شهروندان رابطة معناداری
وجود دارد.
پیشینه تحقیق

خانی ( )1394در پژوهشی باعنوان «بررسی نقش سواد رسانهای و استفاده از فضای مجازی بر
سرمایة اجتماعی بین کاربران فضای مجازی مطالعة موردی دانشجویان پیام نور مرکز
دولتآباد» نشان داد که سرمایة اجتماعی و سطح سواد رسانهای دانشجویان متوسط به باال
بوده است ،اما میزان استفاده دانشجویان از فضای مجازی باال بوده است همبستگی بین
متغیرها نیز نشان داد که متغیرهای سطح سواد رسانهای و استفاده از فضای مجازی با سرمایة
اجتماعی دانشجویان رابطة مستقیم و معنیداری داشتهاند همچنین هر سه بعد سواد رسانهای
یعنی بعد دسترسی سواد رسانهای بعد ارزشیابی سواد رسانهای و بعد استفاده سواد رسانهای
دانشجویان با سرمایه اجتماعی آنها رابطة مستقیم و معنیداری داشتهاند که قویترین
همبستگی مربوط به بعد استفاده از رسانهها بوده است مدل تحلیل مسیر هم نشان میدهد که
دو متغیر سواد رسانهای و استفاده از فضای مجازی  23درصد از تغییرات سرمایه اجتماعی
دانشجویان را تبیین میکنند.
جوادینیا ( )1389در پژوهشی باعنوان «رابطة استفاده از رسانههای جمعی با سرمایة
اجتماعی سرپرستان خانوار در شهر خورموج» نشان داد که متغیر سرمایة اجتماعی در دو بعد
رسانههای چاپی و الکترونیکی با چهار بعد سرمایه اجتماعی (اعتماد و قابلیت اعتماد ،نوع
هنجارها ،عضویت در شبکههای اجتماعی و آااهی و توجه به امور عمومی ،سیاسی و اجتماعی)
ارتباط معناداری دارد؛ البته در رارسیون بین دو متغیر عضویت در شبکهها و آااهی اجتماعی
بهعنوان سرمایة اجتماعی دارای ارتباط معناداری نیست ولی با سایر ابعاد معنادار است.
حسینپور و معتمدنژاد ( )1390در پژوهشی باعنوان «بررسی رابطة میزان مصرف رسانهها و
میزان سرمایة اجتماعی شهروندان تهرانی» نشان دادند که تلویزیون موجب اردآمدن افراد در
کنارهام و عاملی برای تقویت شبکة روابط و تعامالت بین افراد خانواده شده است .اعتماد به
روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانهها و تأثیرپذیری از پیامهای آنها در
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جهت تقویت سرمایة اجتماعی است .همچنین نتایج یافتهها نشان میدهد که بین مصرف
رسانهها و سرمایة اجتماعی رابطه وجود دارد ،بدینمعنی که هرچه میزان استفاده از رسانهها
توسط افراد افزایش مییابد ،سرمایة اجتماعی آنان نیز افزایش مییابد .درنهایت تلویزیون
بهعنوان اصلیترین رسانة کشور با پوشش باالی خود میتواند از طریق برنامههای متفاوت
تأثیرات مثبتی را بر سرمایة اجتماعی و مؤلفههای آن بگذارد.
وثوقی و رحمانی خلیلی ( )1393در پژوهشی باعنوان «رابطة رسانههای جمعی و سرمایة
اجتماعی در کالنشهر تهران» نشان دادند که میزان زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون
و استفاده از اینترنت ،با سرمایة اجتماعی ،رابطة مثبت و معنادار دارد که در بررسی علی توسط
آزمون رارسیون ،از بین دو متغیر مذکور ،بیشترین تأثیر مربوط به میزان زمان صرف شده برای
استفاده از اینترنت است.
خالدی ( )1394در پژوهشی باعنوان «بررسی نقش شبکههای اجتماعی در شکلایری
سرمایههای اجتماعی (مطالعه موردی :شهروندان مناطق  1و  16شهر تهران)» که با راهنمایی
محمد سلطانیفر و مشاورة افسانه مظفری صورت ارفته بود ،نشان داد که شبکههای اجتماعی
بر شکلایری سرمایههای اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین شبکههای اجتماعی
بر چهار بعد مشارکت سیاسی ،مشارکت و رهبری مدنی ،پیوندهای اجتماعی غیررسمی و تنوع
معاشرتها و دوستیها تأثیر مثبت دارد و تنها شبکههای اجتماعی بر اعتماد تأثیر منفی دارد.
علیئی ،طالبی ،سلطانیفر و قدسی ( )1395در پژوهشی باعنوان «واکاوی کاربست رسانة
ملی در ارتقای سرمایة اجتماعی (با تأکید بر آسیبشناسی امنیت فرهنگی)» نشان دادند که
رابطة مستقیم بسیاری از کارکردهای رسانة ملی در شاخصهای سرمایة اجتماعی بوده و
درنهایت ،سهم این سازمان در تولید سرمایة اجتماعی در شاخصهای مورد شناسایی مشخص
اردیده است.
جواهری و باقری ( )1386در پژوهشی باعنوان «تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایة
اجتماعی و انسانی (مطالعة موردی دانشجویان دانشگاه تهران)» نشان دادند که استفاده از
اینترنت با میزان سرمایة اجتماعی افراد رابطة مثبت دارد؛ استفاده از اینترنت با میزان سرمایة
انسانی افراد رابطة مثبت دارد و نشان میدهد که الگوی استفاده از اینترنت با میزان سرمایة
اجتماعی و سرمایة انسانی افراد رابطهای مستقیم و معنادار دارد.
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رسولی و پاکطینت ( )1390در پژوهشی باعنوان «بررسی نقش رسانههای جمعی در
شکلایری سرمایه اجتماعی بین شهروندان شهر یزد» نشان دادند که بین میزان استفاده از
رسانههای جمعی و سرمایة اجتماعی همبستگی وجود دارد و به این علت که هر دو متغیر یعنی
رسانههای جمعی و سرمایة اجتماعی ،در سطح فاصلهای اندازهایری شدهاند از ضریب
همبستگی پیرسون بهره ارفته شده است .همچنین همبستگی مستقیمی بین متغیر مستقل
تحقیق یعنی میزان استفاده از رسانههای جمعی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (اعتماد اجتماعی،
مشارکت اجتماعی و هنجار اجتماعی) وجود دارد.
فرقانی و کریمی ( )1391در پژوهشی باعنوان «نقش رادیو و تلویزیون در تقویت سرمایة
اجتماعی بین جوانان شهر تهران» نشان دادند که بین سرمایة اجتماعی بین جوانان و قرار
ارفتن در معرض محتوای برنامههای رادیو و تلویزیون ،رابطة معناداری وجود دارد.
لی ( )2013در پژوهشی باعنوان «شبکههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی در رهبری و
مدیریت پژوهش» به بررسی روشهای اساسی رو به رشد رهبری و پژوهشهای مدیریت در
زمینة شبکههای اجتماعی و سرمایة اجتماعی پرداخته شده است .او بیان میکند که شبکة
اجتماعی ،یك ساختار اجتماعی از ارههای متصل شده توسط مجموعهای از روابط ساخته شده
است .سرمایه اجتماعی ،بهنوبة خود ،اشارهای به ساختار ،محتوا و درک روابط اجتماعی شخص
در شبکه است .در این پژوهش یك بررسی عمیق از روشهای استفاده از  snsدر رهبری و
مدیریت پژوهش انجام شده است.
زی ( )2014پژوهش را باعنوان «استفاده از سایت شبکههای اجتماعی ،صحبت با تلفن
همراه و سرمایة اجتماعی در میان نوجوانان» انجام داده است .او بیان میکند که سایتهای
شبکة اجتماعی و اوشیهای تلفن همراه بهطور فزایندهای در حال تبدیلشدن به عنصری مهم
در زندای نوجوانان هستند .با استفاده از دادههای جمعآوریشده از یك نظرسنجی در سراسر
کشور ( 800نفر) ،این مطالعه به بررسی تغییرات سرمایة اجتماعی را با بکارایری ،sns
فعالیتهای مختلف  snsو بحثهای شخصی تلفن همراه در میان نوجوانان پرداخته است.
نتایج نشان میدهد که بکارایری  snsو بحثهای شخصی تلفن همراه به تنهایی نمیتواند
روابط نزدیك با دوستان را افزایش دهد ،اما بهطور مشترک میتواند نوجوانان را به مشارکت
مدنی ترویج کند .در میان کاربران  snsبحث شخصی با شبکه تلفن همراه ،سرمایه اجتماعی
نوجوانان را افزایش میدهد .فعالیتهای مختلف  snsمانند اظهارنظر در مورد تصاویر دوستان
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در فیسبوک و پیوستن به اروههای فیسبوک روابط مختلفی با سرمایة اجتماعی دارد و
مقادیری از این روابط با بحث شخصی همراه تعدیل میشوند.
مباني نظري
1

2

سواد رسانهاي؛ سیلوربالت به همراه همکارش اِلیسری در کتاب «واژهنامة سواد رسانهای»،
سواد رسانهای را مهارتهای تفکر انتقادی میخواند که مخاطبان را قادر میسازد تا اطالعاتی
را که از طریق کانالهای ارتباطات جمعی دریافت کرده است ،رمزاشایی کنند .آنها همچنین
معتقدند سواد رسانهای مخاطبان را در توسعة نظرهای مستقل دربارة محتوای رسانهای توانمند
میسازد ( .)Potter, 2004: 27همچنین «مرکز سواد رسانهای» ،سواد رسانهای را چارچوبی
برای دسترسی ،تجزیهوتحلیل ،ارزیابی و خلق رسانهها میداند ( )Masterman, 1997: 44و
دفتر ارتباطات انگلستان سواد رسانهای را توانایی دسترسی ،درک و فهم و خلق ارتباط در
زمینهها و موقعیتهای مختلف تعریف میکند (.)Ofcom, 2004: 5
نظریههای اصلی ارتباطات که بـا مفهـوم شـهروندی سـواد رسـانهای در ارتبـاط هسـتند،
دربرایرندة نظریههای برجستهسازی ،یادایری اجتماعی ،کاشت و استفاده و خشنودی میباشند.
هر یك از این نظریه ها به چگونگی تأثیرپذیری افراد از رسانههـا توجـه دارنـد و عـالوهبـر آن
درجات مختلفی از ساختهشدن مفاهیم اجتماعی را بهواسطة استفاده از رسـانه ،موردتوجـه قـرار
میدهند (شکرخواه.)35 :1380 ،
آموزش سواد رسانهاي؛ رشتة آموزش سواد رسانهای در چهل سال اخیر در دنیا پدید آمده و
اهمیت آموزش و مفهوم استرده «سواد» در این سالها استرش یافته است و کانادا نخستین
کشوری است که آموزش سواد رسانهای بهصورت رسمی از سوی نظام آموزش و پرورش آن
کشور را پذیرفته است .در حال حاضر ،سواد رسانهای به عنوان یك مادة درسی در نظام
آموزشی بسیاری از کشورها ازجمله بریتانیا ،استرالیا ،آفریقای جنوبی ،کاندا ،امریکا و ژاپن
تدریس میشود و همزمان در کشورهای نیوزیلند ،ایتالیا ،یونان ،اتریش ،سوئد ،دانمارک و
سوئیس در حال توسعه است ( .)Kress, 2003: 128آموزش رسانه یعنی «آموزش پیرامون
تولید ،توزیع و دریافت معنا» ،که بهعنوان حوزهای آموزشی و علمی به مطالعه رسانه در حکم
1. Silverblatt
2. Elsevie
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آپاراتوس معنا میپردازد و آموزش سواد رسانهای عبارت است از شناخت اطالعاتی و انتقاد از
رسانه ،تکنیكها و تأثیرات آن .این فرایند در برایرندة آن دسته از فرااردهای شناختی است
که در اندیشههای انتقادی مورداستفاده قرار میایرند .برخی از این فرایندها عبارتاند از)1 :
اشاعه درک ،فهم و نقد سبكهای زندای مصرفی از طریق رسانههای جمعی؛  )2استرش فهم
و نقد اختالف و اغراض سیاسی و ایدئولوژیکی پنهان در محتوای ساختار ،برنامهها ،پیامها و
تولیدات رسانه جمعی؛  )3انتشار فهم و نقد آثار و پیامدهای اخالقی ،اجتماعی و فرهنگی
محتوای ساختاری رسانه جمعی؛  )4درک و انتقاد از شرایط و مناسبات مادی تولید محتوای
رسانهای مثل آاهیهای تجاری که در جهت تأمین منافع اقتصادی و کسب سود مادی
صاحبان سرمایه است؛  )5شناخت و فهم نقد بازنماییها و کلیشهسازیهای منفی اقلیتهای
فرهنگی ،قومی ،جنسیتی و نژادی در رسانهها جمعی .با توجه به ابعاد فرایند شناختی
آموزشهای سواد رسانهای از سوی رسانههای جمعی ،باری دونکان در ضرورت این فرایند بیان
میکند که:
 .1آموزش فرایند سواد رسانهای بر حیات فرهنگی و سیاسی ما سلطه دارند؛
 .2تقریباً همه اطالعات ،جز مواردی که آنها را بهطور مستقیم تجربه میکنند ،جزء سواد
رسانهای شده است؛
 .3رسانهها قادرند مدلهای ارزشی و رفتاری پرقدرتی از طریق آموزش این مهارت اجتماعی
خلق کنند؛
 .4آموزش سواد رسانهای میتواند مصرف رسانهای ما را لذتبخشتر کند و یك رابطه انفعالی
را به یك رابطه فعال تبدیل نماید؛
 .5آموزش سواد رسانهای بر فرایند خودآااهی ما اثربخش است( »...ذوالفقاری.)10 :1386 ،
در امر آموزش سواد رسانهای  ،نه دولت نـه صـنعت رسـانه و نـه هـیچ مدرسـه و انجمنـی
بهتنهایی نمیتوانند به رشد و توسعه سواد رسانهای کمك کنند .اار هریك از ایـن سـازمانهـا
بهطور مجرد ،مستقل و جزیرهای بخواهند به کار خود ادامه دهند حل کـردن ابهـام در مفـاهیم
مربوط به سواد رسانهای ،امکانپذیر نخواهـد بـود .بنـابراین آمـوزش سـواد رسـانهای نیازمنـد
همکاری همهجانبه و نظاممند دولت ،مدارس ،صنایع رسانهای و مؤسسههای مـردمنهـاد اسـت
(نصیری و عقیلی .)157 :1391 ،بااینحال ،نهاد آمـوزش و پـرورش بـهعنـوان نخسـتین نهـاد
آموزشی که فرد بهعنوان عضوی از جامعه با آن آشنا میشود نقش اصلی را بـر عهـده دارد .در
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این نهاد میتوان با انجاندن واحـدهای درسـی در دورههـای تحصـیلی زمینـه را بـرای طـرح
موضوع سواد رسانهای ایجاد کرد.
ارتقای مهارت سواد رسانهای یکی از شیوههای نظارتی کارآمد و مطرح است کـه موجـب
میشود مخاطب من فعل به مخاطب فعال و ازینشـگر تبـدیل شـود و هوشـمندانه از ابزارهـای
رسانهای و پیامهای ارسالی آن استفاده کند .افزایش کمی و کیفی سواد رسـانهای همزمـان بـا
رشد عوامل دیگر و فراهم شدن زمینههای آن موجب توسعه جوامع میشود و از اینرو هر چـه
در جوامع افراد سواد رسانهای بیشتری داشته باشـند؛ آن جامعـه از توسـعه انسـانی و اجتمـاعی
بیشتر برخوردار میشود .نکته مهم در این میان آن است که سواد رسـانهای مـیتوانـد ابـزاری
ارزشمند در جهت استرش مهارتهای تفکر انتقادی نیز باشد« .مارشال مك لوهـان» یکـی از
نظریه پردازان سواد رسانهای با تأکید بر اینکه هر رسانه در امتداد یکی از حواس پنجگانه انسان
قرار دارد ،معتقد است سواد رسانه ای شامل توانایی های زیادی می شود که به کمـك آن مـردم
اطالعات را از طریق رسانه ها دریافت و به طور انتقادی نقد و تفسیر و افکار و عقایـد خـویش را
برای طراحی برنامههای رسانهها بازتولید میکنند .در همین دلیل شاید بتوان افت کـه فـراهم
آوردن ابزارهای مناسب در مقوله سواد رسانهای به افزایش مهارتهای تفکر انتقادی نیز کمك
میکند .امروزه دست اندرکاران و هـواداران سـواد رسـانهای نیازمنـد آن هسـتند کـه در مـورد
فرصتهای آموزشی و مزایای استفاده از ابزارهای تعلیمی در این عرصه آااهانهتر اام بردارند و
در فرایند توسعه استانداردها برای برنامههای آموزش سواد رسـانهای فعاالنـه مشـارکت کننـد.
قدرت رسانه ها در این است که مخاطبان آنها ناخودآااه با یك دیدااه ،رفتار ،افتار و طرز تفکر
یك سان و هماهنگ میشوند .به بیان دیگر رسـانههـا در حـال انتقـال نقـشهـای مشـترک،
جهانبینی مشترک و ارزشهای مشترک به مخاطبان خـود هسـتند .بنـابراین ،مخاطـب دارای
سواد رسانهای باید بتواند اهداف و تأثیرات رسانهها را بررسی و چگونگی دستکاری افکار توسط
آنها را تحلیل کند ،چرا که سواد رسانهای نوعی مهارتشناختی به مخاطبان میدهـد (فلسـفی،
.)18 :1392
سرمايه اجتماعي؛ پیر بوردیو ،سرمایه اجتماعی را عبارت از موقعیتها و روابطی میداند کـه در
درون اروهها و شبکههای اجتماعی برای افراد دسترسی به فرصتها ،اطالعات ،منابع مـادی و
موقعیت اجتماعی را افزایش مـیدهـد (علـوی .)21 :1381 ،همچنـین رابـرت پاتنـام سـرمایة
اجتماعی را بـه مجموعهای از ارتباطات افقی بین افـراد و نیـز وجـوه اونـااون سـازمانهـای
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(.)Coleman, 1990: 17

 .3الگوی سرمایة انسانی رویکردی مستقیم و خطی دارد که سرمایهاذاری در زمان یا با پول
انجام میشود و سود اقتصادی هم مستقیم به دست میآید .سرمایة اجتماعی خیلی کم به
رویکرد خطی و مستقیم توجه دارد ،بلکه بیشتر نوعی پراکنده و کمی هم ابهامآمیز به نظر
میرسد .تفاوت الگوی سرمایة انسانی و الگوی سرمایه اجتماعی را میتوان به تمایز بین
آموزش ،مثالً یك مهارت که نتایج و عواید زودرس دارد و تحصیالت که استردهتر است و
نتایج غیرمستقیم ولی اونااون میتواند داشته باشد ،تشبیه کرد (.)Field, 2009: 123
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اجتـماعی نظیـر اعتماد ،هنـجارها و شبـکهها اطالق میکند که بـا ایجـاد و تسـهیل امکانـات
هماهنـگ ،منـافع متقابل و کارایی جامعه را افزایش میدهد (مبارکی )20 :1383 ،و فــوکویاما
نیـز سـرمایه اجتمـاعی را مجمـوعة معینـی از هنجـارها یا ارزشهـای غیـررسمــی مـیدانـد
کـه اعضـای اـروهی که تعـاون و همـکاری میانشان مجـاز است در آن سهیــم و ذی نفــع
هستند (فوکویاما.)33:1385 ،
سرمایه اجتماعی هنگامی به وجود میآید که روابط میان افراد به شیوهای داراون میشود
که کنش را تسهیل میکند .سرمایه فیزیکی کامالً ملموس است و بهصورت مادی قابل
مشاهده بوده و تجسمیافته است .سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در مهارتها و دانشی
که فردی کسب کرده است ،تجسم مییابد .سرمایه اجتماعی کمتر از اینها ملموس است ،چون
در روابط متقابل میان کنشگران متجلی میشود .بدینترتیب میتوان دریافت که سرمایة
اجتماعی دارای خصوصیات ویژهای است که سبب اختالف مفهومی این سرمایه با سایر
سرمایههای شناخته شده میشود .از تفاوتهای عمدة سرمایه اجتماعی با سایر سرمایهها
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1برای آنکه سرمایة اجتماعی تشکیل یا فعال شود باید حداقل دو فرد در جامعه وجود داشته
باشند .بنابراین ،برخالف سرمایة انسانی که بر عاملیت فردی تأکید دارد ،سرمایة اجتماعی
بر شبکهها و روابط بین آنها متکی است .در حالیکه سایر اشکال سرمایه حتی در یك
جامعة تكنفری ،اثرات خالقانه خود را بهصورت بالقوه دارا است؛
 .2سـرمایه انسـانی بازده را براساس درآمـد فـرد یا سطوح بهـرهوری اندازهایـری میکند ،در
حالیکه سـرمایة اجتماعی بازده را براساس کیفیت زنداـی مورد سنـجش قرار میدهد
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سواد رسانهاي و توسعه در جامعه؛ سواد رسانهای در جامعه به معنای عکسالعمل
شهروندان در قبال عملکرد رسانهها است؛ یعنی آنکه شهروندان آااه و مسئول میتوانند زمانی
که موردی اهانتآمیز از رسانهها میبینند یا میشنوند ،عکسالعمل خود را به رسانهها اعالم
نمایند و از سوی دیگر از برنامههای باکیفیت رسانهها حمایت نمایند .درواقع شهروندان
میتوانند به مشروع سازی ازینههای سالمتر در رسانهها بپردازند .از این منظر یك شهروند
فعال همراه با سواد رسانهای باال میتواند در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت فعال باشد.
این کارکرد از سوی جامعه میتواند شهروندان را قادر سازد به اطالعات موردنیاز خود دست
یابند ،آن را تحلیل کنند و منافع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی را که در پس پیامها
قرار دارند را تشخیص دهند .آموزش سواد رسانهای به افراد میآموزد پیام را تفسیر و تولید کنند
و مناسبترین رسانه را برای ارتباط انتخاب نمایند و سرانجام نقش بیشتری در تولیدات
رسانهای داشته باشند .هدف سواد رسانهای هوشیار سازی و دادن اختیار به شهروندان در
راستای ترویج مساوات ،عدالت اجتماعی ،دموکراسی ،آزادی ،کرامت انسانی است و راهبردهایی
چون افتواو ،بازتاب و اقدام را شامل میشود (اینگرید.)186 :1382 ،
بسیاری از اوقات جریان اطالعات بهجای حرکت افقی ،حرکت عمودی و یكسویه دارد،
یعنی از باال به پایین غنی از رهبران افکار به عامة مردم جریان دارد .برای هویت بخشیدن به
مخاطب باید به توسعة دانش و آااهیهای او در زمینة محتوای رسانهها پرداخت تا جریان
اطالعات از حالت عمودی و از باال به پایین به حالت افقی و دوطرفه بین مخاطب و رسانه
تبدیل شود و بهاونهای مخاطب در مبادلة اطالعات مشارکت داشته باشد .متأسفانه خواست
مردم ،برخوردی یكطرفه با رسانههاست و اغلب برای سرارمی و اذراندن اوقات فراغت از
رسانهها بهخصوص از تلویزیون استفاده میکنند .همچنین برخورد اکثر آنها انفعالی است و
استفاده غیرهدفمند از رسانهها دارند (اینگرید.)189 :1382 ،
کارکرد اول :در این رویکرد آنچه از اهمیت برخوردار است ،خواستهها و امیال مادی ـ
فیزیکی انسانها ،نظیر ثروت ،رفاه و خدمات است .لذا در این رویکرد بر فعالیتها و
نهادهای بهداشت ،تغذیه ،خدمات و تأمین اجتماعی ،اشتغال و  ...تأکید میشود.
کارکرد دوم :بهرسمیت شناختن اروهها و افراد و حضور برابر آنها در جامعه ،اهداف فرهنگی
و انسانی را دنبال میکند .این رویکرد اهداف فرهنگی نظیر مشارکت ،انتخاب ،آزادی،
خالقیت و برابری را مدنظر دارد.
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شکل  .1الگوی نظری تحقیق (منبع :محقق ساخته)

روش پژوهش

در این پژوهش ،از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است .انجام این تحقیق
که در بازة زمانی شهریورماه  1395تا مهر  1396در تمام سطح شهر تهران (شمال ،جنوب،
شرق ،غرب ،مرکز) و با استره تمامی افراد باالی  18سال انجام شده به روش پیمایشی و با
استفاده از پرسشنامه است).
از آنجا که تعداد اعضای جامعة مورد مطالعه یعنی جمعیت باالی  18سال شهر تهران که
در این پژوهش حدود  6میلیون و  600هزار نفر است ،براساس جدول موراان ،لین ،کهن و
کرجسای که در آن تعداد نمونه با توجه به تعداد اعضای جامعه آماری مشخص میشود
(مؤمنی )1386 ،و نیز فرمول کوکران تعداد  384نفر انتخاب و برای احتیاط تعداد  400نفر در
نظر ارفته شد تا تأثیر دو مؤلفه اخالقی و احساسی سواد رسانهای بر توسعه سرمایه اجتماعی
شهروندان تهرانی حاصل شود.
1
در این پژوهش برای اردآوری اطالعات ابتدا با استفاده از روش اسنادی  ،با مراجعه به
کتابها ،مقاالت و پایاننامهها و وبگاههای اینترنتی به زبان انگلیسی و فارسی در زمینههای
سواد رسانهای ،توسعه و سرمایة اجتماعی به جمعآوری اطالعات و اسناد و مدارک موجود
پرداخته شد و سپس به جهت اردآوری اطالعات آماری از پرسشنامه استفاده شده است.

1. Documentary
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متغیر

ابعاد يا مؤلفهها

اطالعات پایه

جنسیت ،سن ،اشتغال و ...

-----

میزان استفاده از رسانه

سواد رسانهای

سرمایه اجتماعی

سؤاالت مرتبط در
پرسشنامه
 6سؤال
 2سؤال

بعد اخالقی
بعد احساسی
احساس تعلق
مشارکت

 4سؤال
 5سؤال
 5سؤال
 8سؤال

اعتماد اجتماعی

 8سؤال

در این تحقیق ،مؤلفه اخالقی سواد رسانهای شناسایی معیاری مناسب برای قضاوت کردن
رایج (درست و غلط) است و هر قدر اطالعات اخالقی دقیقتر باشد ارزشهای نهفته در
رسانههایی که پیامها را با خود حمل میکند با عمق بیشتری درک شده و قضاوتها دربارة آن
ارزشها دقیقتر و منطقیتر خواهد بود .مؤلفة احساسی سواد رسانهای حاوی اطالعاتی دربارة
احساساتی مانند :عشق ،نفرت ،خشم و  ...است .منظور از سرمایة اجتماعی در این تحقیق،
اعتماد ،همکاری ،همیاری و درنهایت ،تقویت روحیه مشارکت در میان شهروندان شهر تهران
است که نظام هدفمندی را شکل میدهند و آنها را در جهت دستیابی به هدفهای ارزشمند
هدایت میکند.
روايي و پايايي پرسشنامه :بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه مورد استفاده و حصول اطمینان از
دقت سنجش مقولهها و پاسخ به این سؤال که آیا مقولههای موردنظر موضوع اصلی را
اندازهایری میکنند یا خیر؟ به تعیین اعتبار صوری سؤاالت ،مقولهها و شاخصهای تحقیق
اقدام شد .برای این کار ابتدا فرم مخصوص تهیه شد و سپس پرسشنامه همچنین شاخصهای
ترکیبی موردنظر که معرف سرمایة اجتماعی و سواد رسانهای بود به این فرم ملحق و در اختیار
 10تن از اساتید و پژوهشگران حوزة رسانه و علوم اجتماعی قرار داده شد .از این اروه داوری
خواسته شد تا نظرات خود را با توجه به اهداف موردنظر از سؤاالت مطرحشده در فرم مربوط
ثبت نمایند .بعد از جمعآوری نظرات و داوریهای انجامشده اصالحات چندی در پرسشنامه
اعمال شد و به یك جمعبندی واحدی منتهی اردید .اصالحات انجامشده در پرسشنامه شامل
اصالح جملهبندیها ،ترتیب سؤاالت و حذف یا اضافه کردن پارهای از سؤاالت و شاخصها
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يافتههاي توصیفي
ويژگيهاي جمعیت شناختي پاسخگويان
جدول  .2توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب ویژایهای جمعیتشناختی
جنسیت
مرد
زن
سطح تحصیالت
ابتدایی
راهنمایی
سیکل
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
-

فراوانی
228
172
فراوانی
11
13
24
144
128
39
41
وضعیت اشتغال
شاغل
بیکار
خانهدار
بازنشسته
دانشجو
کل

درصد
57/0
43/0
درصد
2/8
3/2
6/0
36/0
32/0
9/8
10/2
-

وضعیت تأهل
مجرد
متأهل
سن
زیر  20سال
 21تا  25سال
 26تا  30سال
 31تا  35سال
 36تا  40سال
 41تا  45سال
 46تا  50سال
 51تا  55سال
 56تا  60سال
 60سال و باالتر
فراوانی
342
16
3
20
19
400

فراوانی
80
320
فراوانی
9
39
53
85
87
75
34
11
4
3

درصد
20/0
80/0
درصد
2/2
9/8
13/2
21/2
21/8
18/8
8/5
2/8
1/0
0/8
درصد
85/5
4/0
0/8
5/0
4/7
100/0

║ سال بیستم ،شماره چهل و هشتم ،زمستان 1398

بوده است .قابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق یکی از ویژایهای فنی ابزار اندازهایری است .این
مفهوم با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهایری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی
به دست میدهد .جهت تعیین ضریب پایایی و اعتبار کلی پرسشنامه 60 ،نفر از شهروندان شهر
تهران بهصورت تصادفی انتخابشده و پرسشنامه نهایی روی آنها اجرا شد .ضریب پایایی با
استفاده از روش آلفای کرونباخ 86 ،درصد تعیین اردید.
برای پیدا کردن روابط معنیدار و اثبات یا رد فرضیهها و پاسخ به پرسشهای تحقیق و
تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شده است.
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وضعیت میزان استفاده از رسانهها
جدول  .3توزیع فراوانی و درصد پاسخاویان برحسب میزان استفاده از رسانهها
استفاده

کمتر از 1

بیش از
 1تا 3

 3تا 6

 6تا 10

10

ساعت

ساعت

ساعت

ساعت

فراواني

فراواني

فراواني

فراواني

)2/5(10

0

0

0

0

0

0
0

نميکنم

ساعت

فراواني

فراواني

(درصد)

(درصد)

روزنامه خارجی

)87/5( 350

)8/75( 35

)1/25( 5

کتاب خارجی

)95/75( 383

)4/25( 17

0

0

مجله خارجی

)97/75( 391

)2( 8

)0/25( 1

0

سایت اینترنتی
خارجی

)80/75( 323

)11/75( 47

)7/5( 30

0

0

رادیوی خارجی

)87/5( 350

)9( 36

)1/25( 5

)2/25( 9

0

0

شبکههای
ماهوارهای خارجی

)29/5( 118

)37/25( 149

)28( 112

)2/75( 11

)2/5( 10

0

)16/75( 67
)41( 164
)47/5( 190

)55/75( 223
)53/25( 213
)45/25( 181

)20/25( 81
)5( 20
)5/75( 23

)2/25( 9
)0/75( 3
)1/25( 5

)2/5( 10
0
)0/25( 1

0
0
0

)12/25( 49

)55/75( 223

)15( 60

)5( 20

)12/75( 51

)1/75( 7

)3/25( 13

)9/5( 38

)23/5( 94

)56/75( 227

)5/5( 22

)1/5( 6

)4( 16

)14/5( 58

)50/25( 201

)27/25(109

)5( 10

)1/5( 6

رسانه

روزنامه داخلی
کتاب داخلی
مجله داخلی
سایتهای
اینترنتی داخلی
شبکههای
تلویزیونی داخلی
شبکههای
اجتماعی مجازی

(درصد)

همانطور که مالحظه میشود ،بیشتر پاسخگویان مـورد بررسـی از روزنامـههـای خـارجی
استفاده نمیکنند ( 87/5درصد) ،از کتاب خارجی استفاده نمـیکننـد ( 95/75درصـد) ،از مجلـه
خارجی استفاده نمیکنند ( 97/75درصد) ،از سایت اینترنتی خارجی استفاده نمـیکننـد (80/75
درصد) ،از رادیو خارجی استفاده نمیکنند ( 87/5درصد) ،از شبکههای ماهوارهای خارجی کمتـر
از یك ساعت استفاده میکنند ( 37/25درصد) ،از روزنامـههـای داخلـی کمتـر از یـك سـاعت
استفاده میکنند ( 55/75درصد) ،از کتاب داخلی کمتر از یك ساعت استفاده مـیکننـد (53/25
درصد) ،از مجله داخلی کمتر از یك ساعت استفاده مـیکننـد ( 45/25درصـد) ،از سـایتهـای
اینترنتی داخلی کمتر از یك ساعت استفاده میکنند ( 55/75درصد) ،از شـبکههـای تلویزیـونی
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سرمايه اجتماعي

متغیر سرمایة اجتماعی از سه بعد تشکیل شده است .هر یك از این ابعاد به ترتیب عبارتاند از
احساس تعلق ،مشارکت و اعتماد اجتماعی .در این بخش هر یك از ابعاد موردسنجش به
تفکیك موردبحث و بررسی قرارارفته شده است.
نخستین بعد از متغیر سرمایة اجتماعی ،بعد احساس تعلق است .به بیان براون و پرکینز
( )1992مجموع پیوندهای احساسی ،شناختی رفتاری میان انسانها و مکان زندایشان است
که مبنای ادراک آنان و رابطهشان با مکان را فراهم میآورد و چارچوب هویتی فرد و جامعه را
شکل میدهد .با پیوند بیشتر فرد یا مکان دراذر زمان ،مکان بهعنوان تأمینکننده نیازهای
اساسی و امنیت برای فرد اهمیت ویژهای مییابد ،بهاونهای که فرد خود را جزئی از مکان و در
پیوند با مکان تعریف میکند و درنهایت حس تعلق در او پدید میآید.
جدول  .4توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان سرمایة اجتماعی
سرماية اجتماعي
پایین
متوسط
باال
کل

درصد
35/0
32/5
32/5
100/0

فراواني
140
130
130
400

درصد تجمعي
35/0
67/5
100/0
-

مطابق یافتههای جدول شماره  ،4میـزان سـرمایه اجتمـاعی  35درصـد معـادل ( 140نفـر) از
پاسـخگویان مـورد بررسـی در سـطح پــایین اسـت .همچنـین  32/5درصـد معـادل ( 130نفــر) از
پاسخگویان مورد بررسی دارای سطح سرمایة اجتماعی در سطح متوسط و به همان نسبت در سطح
باال هستند .میانگین سرمایة اجتماعی پاسخگویان مورد بررسی در سطح  1/97از  3قرار دارد.
سواد رسانهاي
جدول  .5توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب میزان سواد رسانهای
سواد رسانهاي
پایین
متوسط
باال
کل

فراواني
157
122
121
400

درصد
39/2
30/5
30/2
100/0
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داخلی بین  3تا  6ساعت استفاده میکنند ( 37/25درصد) و شبکههای اجتماعی مجازی بین 1
تا  3ساعت استفاده میکنند (.)50/25
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 39/2درصد پاسخگویان معادل ( 157نفر) سطح سواد رسانهای خود را در سطح پـایین ارزیـابی
کردهاند ،در این بین  30/5درصد (معادل  122نفر) در سطح متوسط و  30/2درصد (معادل 121
نفر) در سطح باال ارزیابی کردهاند .الزم به ذکر است سطح سواد رسانهای به شکل خود ارزیابی
بوده و توسط پرسش شوندهها اظهار شده است .باتوجه به بینـام بـودن پرسشـنامههـا و عـدم
حساسیت خود پرسشنامه ،انتظار میرود افراد پرسششونده صادقانه به اویهها پاسخ داده باشند.
آزمون فرضیهها

فرضیه شماره  )1مؤلفه اخالقی سواد رسانهای بر میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تأثیر دارد.
جدول  .6آزمون رارسیون دومتغیره مؤلفه اخالقی سواد رسانهای و سرمایة اجتماعی
متغیر مستقل
مؤلفه اخالقی
سواد رسانهای

متغیر

مقدار r

وابسته
سرمایه
اجتماعی

پیرسون
0/110

مقدار r
squre
0/012

ضريب تعیین

سطح

م

تعديلشده

مقدار F

معنيداري

0/010

4/881

0/028

خروجی بهدستآمده از رارسیون دومتغیره نشان میدهد که متغیر مؤلفة اخالقی سواد
رسانهای برحسب مقدار ضریب تعیین تعدیلشده قادر به تبیین یك درصد از تغییرات متغیر
وابسته یعنی سرمایة اجتماعی است .با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  fدر سطح کمتر
از  0/05قرار دارد ،میتوان نتیجه ارفت که مدل رارسیونی ،مدل خوبی بوده است و متغیر
مستقل مؤلفة اخالقی سواد رسانهای قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته است .بنابراین ،فرضیه
شماره یك پژوهش پیشرو نیز مورد تأیید قرارارفته و فرض خالف آن رد میشود.
جدول شماره  7به بررسی مؤلفه اخالقی سواد رسانهای با ابعاد متغیر وابسته پرداخته است.
جدول  .7ماتریس همبستگی مؤلفه اخالقی سواد رسانهای با سرمایة اجتماعی و ابعاد آن
سرمايه

احساس

اجتماعي

تعلق

r

0/217

0/168

0/169

sig
تأیید

0/000

0/001

0/001

0/000

**

**

**

**

متغیرها
اخالقی
نتیجه

رد

مشارکت

اعتماد اجتماعي

0/337
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جدول  .8آزمون رارسیون دومتغیره مؤلفه احساسی سواد رسانهای و سرمایه اجتماعی
متغیر

متغییر

ممقدار r

مستقل

وابسته

پیرسون

مقدار r
squre

مؤلفه احساسی
سواد رسانهای

سرمایه
اجتماعی

0/159

0/025

ضريب
مقدار F

تعیین
تعديلشده

10/338

0/023

سطح
معنيداري

0/001

خروجی بهدستآمده از رارسیون دومتغیره نشان میدهد که متغیر مؤلفه احساسی سواد
رسانهای برحسب مقدار ضریب تعیین تعدیلشده قادر به تبیین  2/3درصد از تغییرات متغیر
وابسته سرمایة اجتماعی است .با توجه به اینکه سطح معنیداری بهدستآمده آزمون  fدر سطح
کمتر از  0/05قرار دارد ،میتوان نتیجه ارفت که مدل رارسیونی ،مدل خوبی بوده است و
متغیر مستقل مؤلفه احساسی سواد رسانهای قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته است .لذا
فرضیه شماره دو این پژوهش نیز مورد تأیید قرارارفته و فرض خالف آن رد میاردد .جدول
شماره  9به بررسی همبستگی مؤلفه احساسی سواد رسانهای با ابعاد متغیر وابسته پرداخته است.
جدول  .9ماتریس همبستگی مؤلفه احساسی سواد رسانهای با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن
متغیرها

احساسی
نتیجه

سرمايه اجتماعي

احساس تعلق

مشارکت

اعتماد اجتماعي

r

0/159

0/269

0/126

0/150

sig
تأیید

0/001

0/000

0/011

0/003

*

*

*

*

رد
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بررسی ارتباط مؤلفه اخالقی سواد رسانهای با ابعاد سهاانه سرمایه اجتماعی نشان میدهد که
مؤلفة اخالقی سواد رسانهای با ابعاد احساس تعلق (همبستگی پیرسون=  ،0/217سطح
معنیداری=  ،)0/000مشارکت (همبستگی پیرسون=  ،0/169سطح معنیداری= ،)0/001
اعتماد اجتماعی (همبستگی پیرسون=  ،0/337سطح معنیداری=  )0/000دارای ارتباط
معنیدار است .بررسی جهت همبستگی نشان میدهد که بین مؤلفه اخالقی سواد رسانهای و
ابعاد مذکور همبستگی مثبت و معنیدار وجود دارد.
فرضیه شماره  )2به نظر میرسد مؤلفه احساسی سواد رسانهای بر میزان سرمایة
اجتماعی شهروندان تأثیر دارد.
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بررسی ارتباط مؤلفه احساسی سواد رسانهای و سرمایه اجتماعی نشان میدهد که رابطه مؤلفه
احساسی سواد رسانهای و ابعاد احساس تعلق (همبستگی پیرسون=  ،0/269سطح معنیداری=
 ،)0/000مشارکت (همبستگی پیرسون=  ،0/126سطح معنیداری=  ،)0/011اعتماد اجتماعی
(همبستگی پیرسون=  ،0/150سطح معنیداری=  )0/003با توجه به اینکه سطوح معنیداری
بهدستآمده در سطح کوچكتر از  0/05و  0/01قرار دارد از نظر آماری معنیدار است .جهت
رابطه بین مؤلفه احساسی سواد رسانهای و ابعاد مذکور مثبت و مستقیم است بدیننحو که با
افزایش در سطح مؤلفة احساسی سواد رسانهای در ابعاد مورد بحث افزایش معنیداری رخ
خواهد داد.
بحث و نتیجهگیري

سواد رسانهای ،توانایی دسترسی به رسانهها ،درک و ارزیابی انتقادی جنبههای مختلف محتوای
رسانهها برای خلق ارتباطات در زمینههای اونااون است .در حال حاضر در بسیاری از
کشورهای دنیا ،آموزش سواد رسانهای به اقشار مختلف مردم آغاز شده و این موضوع اهمیت
خود را پیدا کرده است؛ چراکه «آموزش سواد رسانهای ،تفکر انتقادی را مورد تأکید قرار میدهد
و آن را مهارتی الزم و ضروری برای تمامی شهروندان و افراد یك جامعه برمیشمارد .بنابراین
سیاستاذاران باید تمهیداتی بیندیشند تا از طریق آن ،سواد رسانهای بهعنوان جزئی اساسی از
زندای هر شخص بهحساب آید .هدف این مقاله بررسی نقش مؤلفههای احساسی و اخالقی
سواد رسانهای در توسعه سرمایة اجتماعی بین شهروندان تهرانی بوده است .در ادامه با توجه به
یافتههای بدست آمده به بحث و تفسیر و ارائه راهکار میپردازیم.
فرضیه اول پژوهش مبنی بر این بود که :مؤلفه اخالقی سواد رسانهای بر میزان سرمایه
اجتماعی شهروندان تأثیر دارد .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که مؤلفه اخالقی سواد
رسانهای بر میزان سرمایة اجتماعی شهروندان تأثیر دارد .این یافته با یافتههای رسولی و
پاکطینت ( ،)1390حامدی ( ،)1391آذری و امیدوار ( ،)1391حسینزاده و همکاران ( )1391و
ابوالحسنی رنجبر و همکاران ( )1391هماهنگی دارد .نتیجه تحقیق نشان میدهد که رابطة
مستقیم و معناداری بین بعد اخالقی سواد رسانهای و سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی با باال
رفتن بعد اخالقی سواد رسانهای ،سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش مییابد .بعد اخالقی به
توانایی درک و دریافت ارزشهای نهفته در پیام رسانهها تأکید دارد .آنچه در مورد سواد
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رسانهای مهم به نظر میرسد این است که سواد رسانهای یك مقوله مثل یك جعبه نیست که
یـا باید در آن بگنجد یا نگنجد ،بلکه سواد رسانهای یك پیوستار است .همه ما در پیوستار سواد
رسانهای جایی را اشـغال میکنیم .هیچ نقطهای بر این پیوستار وجود ندارد که به اتکای آن
بتوان افت کسی اصالً سواد رسانهای ندارد و هیچ نقطهای نیز در باالترین سطح این پیوستار
نیست که مؤید سواد رسانهای کامـل کسـی باشـد .همیشـه جـایی بـرای پیشرفت هست.
روی این پیوستار جای افراد براساس تعداد کل چشماندازهایشان در ارتباط با رسانه تعیین
مـیشـود .قدرت چشمانداز هر کس مبتنی است بر تعداد و کیفیت ساختارهای دانش وی ،و
کیفیت ساختارهای دانش مبتنی است بر مهارتها و تجارب شخص .ازآنجاکه مهارتها و
تجارب افراد بسیار متفاوت اسـت ،تعـداد و کیفیـت سـاختارهای دانش آنان نیز بسیار متفاوت
است.
همچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر این بود که :مؤلفة احساسی سواد رسانهای بر میزان
سرمایة اجتماعی شهروندان تأثیر دارد .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که مؤلفه
احساسی سواد رسانهای بر میزان سرمایة اجتماعی شهروندان تأثیر دارد .این یافته با یافتههای
شربتیان ( ،)1389ادریسی و رحمانی خلیلی ( ،)1391ابراهیمپور و توسلی ( ،)1391احمدی و
همکاران ( ،)1392وثوقی و رحمانی خلیلی ( )1393و مرتضوی ،اکبری و بورقانی فراهانی
( )1393هماهنگی دارد .نتیجه تحقیق نشان میدهد که رابطه مستقیم و معناداری بین بعد
احساسی سواد رسانهای و سرمایة اجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد شناختی سواد
رسانهای ،سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش مییابد .حیطة حسی بعدی از سواد رسانهای است
که الیه بیرونی ادراک را شکل میدهد یعنی جایی که مخاطب از طریق یکی از حواس
پنجگانه در معرض پیامهای رسانهای قرار میایرد .این بخش از نتایج تحقیق با نظریه
«مارشال مك لوهان» همخوانی دارد که میاوید« :هر رسانه در امتداد یکی از حواس پنجگانه
انسان قرار دارد ».از اینرو سواد رسانهای تالشی در کشف ابعاد حسی نهفته در پیامهای
رسانهای بهحساب میآید .سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفههای اساسی آن ،باارزشها ،هنجارها،
نهاده ا و عملکردهای اجتماعی کنشگران در ارتباط بوده و تقویت آن به عواملی بستگی دارد
که میتوانند بهعنوان زمینهساز رشـد و توسـعة اعتمـاد اجتمـاعی ،مشـارکت اجتمـاعی،
انسـجام اجتماعی عمل کنند .بسط و انتشار ارزشها و هنجارهای اجتماعی به وجـود آورنـده
سـاختارهای اجتمـاعی مولـد سـرمایة اجتماعی در جامعه ،از راههای مختلف میتواند منجر به
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تقویت و بالندای سرمایة اجتماعی در هر جامعهای شود .رسانههای جمعـی و کیفیت بهرهایری
از این رسانهها و بهخصوص تلویزیون یکی از این راههاست.
با عنایت به نتایج تحقیق که نشان داد سواد رسانهای میتواند سرمایه اجتماعی را در سطح
جامعه افزایش دهد ،پیشنهاد میشود مسئوالن و برنامهریزان فرهنگی و رسانهای ،اقدام به
آموزشهای مستقیم و غیرمستقیم جهت باال بردن سواد رسانهای در جامعه نمایند .برای این
منظور میتوان به توجه به سمنها ،تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی بهسوی بهرهمندی از
آموزش سواد رسانهای؛ فعال نمودن سازمانهای مدیریت شهری جهت آموزش سواد رسانهای
و برازاری دورههای تفکر منتقدانه به شهروندان مشارکت نهاد خانواده ،انجمن اولیاء و مربیان،
در زمینه آااهی بخشی سواد رسانهای در جهت جلوایری از آسیبها و پخش برنامههای
آموزشی سواد رسانهای از شبکههای رسانة ملی اشاره کرد .این پیشنهاد بهطور خاص میتواند
مورداستفاده وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسالمی ،آموزش و پرورش ،علوم ،تحقیقات و
فناوری و نیز سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران قرار ایرد.
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احمدی ،یعقوب(« .)1385سرمایه اجتماعی ،جامعه مدنی و دموکراسی» ،مجلة اطالعات سیاسي ـ اقتصادي ،شماره
 225و .232-245 :226
اینگرید ،ریکمایر(« .)1382ضرورت سواد رسانهای» ،ترجمة محمدرضا حسنزاده ،فـصلنامه پژوهش و سنجش،
انتشارات مرکز تحقیقات ،شماره .151-166 :33
پاتنام ،روبرت( .)1380دموکراسي و سنتهاي مدني ،ترجمة محمدتقی دلفروز ،تهران :دفتر مطالعات و تحقیقات
سیاسی وزارت کشور.
پیت ،ریچارد؛ هارت ویك ،الین( .)1384نظريههاي توسعه ،ترجمة مصطفی ازکیا ،نشر لویه.
رسولی ،محمدرضا و داوود پاکطینت(« .)1390بررسی نقش رسانههای جمعی در شکلایری سرمایه اجتماعی بین
شهروندان شهر یزد» ،فصلنامه فرهنگ ـ ارتباطات ،شماره .61-94 :1
سپاسگر ،ملیحه(« .)1384رویکردهای نظری به سواد رسانهای» ،فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره .118-137 :44
شربتیان ،محمدحسن(« .)1389تأملی بر ضرورت پایدار سواد رسانهای در جامع و راهکارهای الزم برای توسعه آن»،
مطالعات فرهنگي اجتماعي خراسان ،شماره .67-96 :17
شکرخواه ،یونس(« .)1380نیاز مخاطبان به سواد رسانهای» ،فصلنامه پژوهش و سنجش ،شماره .26
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