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 چکیده
 یمند منظور بهره در کشور به جیترو برایضرورت  كیعنوان  آنکه به از  پس ،یاستراتژ كیعنوان  به یا سواد رسانه

 ستیبا یرا کسب نمود م یماجماع عل كی ةها و کاهش عوارض مخرب آن شناخته شد و پشتوان و مؤثر از رسانه دیمف
تفکر  جادیو با ا زهیانگ نی. به همنمودکردن آن اقدام  یاتیعمل درخصوص ،اساس نیاردد. بر هم یدر کشور اجرائ

برای این شد.  دهیبخش یمقوله نگاه خاص نیرسانه بود که به ا ةدر حوز زیبرانگ شك یفضاها یریا و شکل یانتقاد
ایری مورد  با استفاده از نمونه ،بودندهزار نفر  600و  ونیلیم 6ان که حدود سال شهر تهر 18 یباال تیجمع مهم

 مؤلفهاحساس تعلق سرمایه اجتماعی و دو اعتماد، مشارکت، ة مؤلفبا استفاده از پرسشنامه سه  آزمون قرار ارفت و
بطة مستقیم و معناداری که را دهد یمی مورد آزمون قرار ارفت. نتیجه تحقیق نشان ا رسانهاخالقی و احساسی سواد 

، سرمایة ای رسانهو سرمایة اجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد اخالقی سواد  ای رسانهبین بعد اخالقی سواد 
 .ها تأکید دارد های نهفته در پیام رسانه بعد اخالقی به توانایی درک و دریافت ارزش. ابدی یماجتماعی فرد نیز افزایش 

و سرمایة  ای رسانهکه رابطة مستقیم و معناداری بین بعد احساسی سواد  دهد یمیق نشان همچنین نتیجه تحق
 . ابدی یم، سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش ای رسانهاجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد شناختی سواد 
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  مقدمه 

همراه با تفکـر انتقـادی و اسـتداللی     تواند میعنوان یك مهارت اجتماعی که  به ای رسانهسواد 
 ای رسـانه در مطالعات  ،آشنا کند ای رسانهو تولیدات  ها پیامصورت فعال و پویا با  مخاطبان را به

ت که شهروندان جامعـه را بـرای   این اس اصلی آنهدف و اساساً  قرار ایرد تأملمورد  تواند می
مفید و سودمندانه از مسائل زندای و حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آماده کند.  یبردار بهره

اند که بـین اسـتفاده مخاطـب از رسـانه و سـرمایة      تحقیقات مختلف در داخل کشور نشان داده
کـه الگـوی   دادنـد کـه   ( نشـان  1386اجتماعی رابطه وجود دارد. برای مثال جواهری و باقری )

مستقیم و معنـادار   یا رابطهانسانی افراد  ةاجتماعی و سرمای ةاستفاده از اینترنت با میزان سرمای
بین سـرمایه اجتمـاعی در بـین جوانـان و قـرار      ( نشان دادند که 1391. فرقانی و کریمی )دارد

. محققـان  وجـود دارد معنـاداری  ة رادیو و تلویزیون، رابط یها برنامهارفتن در معرض محتوای 
( و مرتضـوی، اکبـری و   1392(، نوغانی و چـرخ زریـن )  1392پور ) دیگر نظیر توسلی و ابراهیم

هـای اجتمـاعی و سـرمایة     ( به رابطة بین حضـور مخاطبـان در شـبکه   1393بورقانی فراهانی )
ـ لاند. تحقیقـات خـارجی نظیـر    اجتماعی و انسانی آنها اذعان داشته ـ ، (1998و هکفلـد )  كی  یل

خصـوص   ای به دهند که بکارایری سواد رسانهو سایر تحقیقات نشان می (2014) یز، (2013)
بـوک در سـرمایة اجتمـاعی و مشـارکت     های اجتماعی از قبیـل فـیس  ای در شبکهسواد رسانه

 شـناختی،  اسـت  بعـد  چهـار  دارای ای رسـانه  سیاسی مخاطبـان تـأثیر چشـمگیری دارد. سـواد    
   :احساسی است و اخالقی شناختی، زیبایی

ها و کشف علل  ترین پیام ها تا درک پیچیده ای از شناخت ساده نشانه مجموعه :شناختيبعد 
 ایرد. ارائه خاص آنها به وسیله یك رسانه را در بر می ةنحو

هاست. این نوع اطالعات بنیادی برای قضاوت راجع به  ارزش ةاطالعاتی دربار بعد اخالقي:
 کند. هم میدرست و غلط برایمان فرا

 روش تولید پیام است. ةاطالعاتی دربار شناسي: بعد زيبايي
  احساسات )عشق، نفرت، خشم، شادی و ناامیدی( است. ةاطالعاتی دربار بعد احساسي:

(Potter, 2013: 431) 

 ای سواد رسانه اخالقیمؤلفه های احساسی و اخالقی دو بعد مهم سواد رسانه هستند.  مؤلفه
هرقدر اطالعات  می پردازد.ها  در خصوص ارزش ویژه به یاخالق ةعات در عرصاطال گاهیجابه 

با عمق  کند یرا با خود حمل م ها امیکه پ ییها رسانه رهای نهفته د باشد ارزش تر قیدق یاخالق
 مؤلفه. خواهد بود تر یو منطق تر قیدق ،ها ن ارزشآ ةها دربار درک شده و قضاوت یشتریب
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...  مانند: عشق، نفرت، خشم و یاحساسات ةدربار یاطالعات یحاوهم ی ا رسانهاحساسی سواد  

ای در تقویت ابعاد اصلی سرمایة  های اخالقی و احساسی در سواد رسانه توجه به مؤلفه است.
احساس تعلق ارتباط نزدیك منطقی دارند. برای مثال توجه اعتماد، مشارکت، اجتماعی ازجمله 

شود یا مؤلفة احساسات در  عات باعث تقویت اعتماد متقابل میبه بعد اخالقی در تبادل اطال
 شود. ای باعث تعمیق احساس تعلق در افراد می سواد رسانه

نزد  اجتماعی سرمایة و اعتماد تقویت باعث  ای سواد رسانه دستیابی به این مهارت 
ها پژوهش ( و سایر1394) دهقانیو حیدری طوری که  هماناردد؛  میمخاطبان و افکار جمعی 

های جمعی داخلی با اعتماد اجتماعی و به همبستگی مثبت و معنادار بین استفاده از رسانه
 سرمایةاز  تری مهماجتماعی، نقش بسیار  سرمایةامروزه ، اند. بنابرایناعتماد نهادی اذعان داشته

اروهی،  روابط جمعی و های شبکهو  کند می ءو جوامع ایفا ها سازمانفیزیکی و انسانی در 
دیگر  های سازمانبا  ها سازمانو  ها انسانو  ها سازمانبا یکدیگر،  ها انسانانسجام بخش میان 

و بدون  دهند میخود را از دست  یاثربخش ها سرمایهاجتماعی، سایر  سرمایة. در غیاب است
توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار  های راهاجتماعی، پیمودن  سرمایة

 بپردازند. از ها رسانه درتر  سالم یها نهیاز سازی مشروع به توانند یم شهروندان درواقعشوند.  می
 تغییرات ایجاد در جهت تواند یم باالای  رسانه سواد باهمراه  فعال شهروند یك منظر این

به  سازد قادر را شهروندان تواند یم جامعه سوی از کارکرد مثبت فعال باشد. این اجتماعی
 یا اجتماعی اقتصادی، سیاسی، منافع و کنند تحلیل را آن یابند، دست خود ازیموردن اطالعات
در هیچ  تقریباً (.186: 1382اینگرید، )دهند  تشخیص قرار دارند را ها امیپ پس در را که فرهنگی

 براساسهای جمعی تصور کرد.  ویژه رسانه ها، به توان فردی را بدون رسانه زمان و مکانی نمی
طور متوسط در هر  به 2015آمارهای منتشر شده از سوی سایت استاتیستا مردم جهان در سال 

های  ساعت( از زمان خود را صرف استفاده از رسانه 80: 30 دقیقه )حدود 492.2  روز شبانه
  (.Statista, 2019) اند جمعی کرده

ای  ازمند تقویت سواد رسانهبر تقویت تولید و محتوا، نی بنابراین جذب و حفظ مخاطب عالوه
سطح فرهنگ عمومی جامعه را نیز  یارتقا ةملی وظیف ةمخاطبان نیز هست. از آنجا که رسان

را باید مد نظر قرار  21ای، یکی از انواع سواد در قرن  توسعه سواد رسانه بنابراین ؛کند می ءایفا
 دهد.
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ك به دیگران برای اینکه سواد ای پیچیده و استرده است. مسئله کم ای پدیدهسواد رسانه 

ای خود را ارتقاء بخشند، هم موضوع و هم اولویت مهمی است. رسانه ها حجم اطالعات رسانه
ها  فراوانی را عرضه کرده و عدم مواجهه یا برخورد با آنان، اجتناب ناپذیر است. برخی از دولت

اند که مردم و  را پذیرفتهدر دنیا این موضوع را در مباحث مختلف خود انجانده و این مهم 
ها یکسری اطالعات اخذ کرده و سواد و آااهی الزم را  شهروندان نیاز دارند نسبت به رسانه

با تکیه بر حفظ استقالل فکری  رجوع کنند. آنهاکسب و سپس به  آنهابرای استفاده از 
و تبدیل  مخاطب، هدف اساسی در سواد رسانه ای، داشتن تفکر انتقادی مستقل برای مخاطب

ها و  آنان از مصرف کننداانی فریب خورده، به شهروندانی آااه می باشد. به این معنا که دولت
ای دیگر به این مقوله نگاه کنند. اما،  دولتمردان به آحاد افراد این اجازه را دادند تا از دریچه

اص و دیدی در کشور ما هنوز این باور نهادینه نشده است که باید با نگاهی خ متأسفانه
 منتقدانه به این موضوع بنگریم.

ای،  ای، در برابر اطالعات رسانه باید دانست که از لحاظ نظری نیز، افراد باسواد رسانه
منظور تأثیراذاری بر آنها طراحی و ارسال  هایی را که به پذیری کمتری دارند. زیرا پیام آسیب

ای این است که به  هدف سواد رسانه .دهند مورد شناسایی قرار می در سطوح مختلف ،شود می
کننداانی فرهیخته باشند، به شهروندانی فرهیخته  مردم کمك کند تا به جای آنکه مصرف

ای است که  ساالری در جامعه به دنبال راهی در جهت امتداد دادن مردم ،تبدیل شوند. بنابراین
. (36 :1385یریان، طور مبسوط، تعریف و نوشته شده باشد )بص مفهوم مردم ساالری به

اجتماعی، الزم است  ةویژه توسع ای بر توسعه و به رای شناخت تأثیرات سواد رسانههمچنین ب
منظور در این مقاله قصد داریم تا  بدینهای آن کسب کرد.  ابتدا شناخت نسبتاً کاملی از مؤلفه

 خاطبان رسانه بینای را در میزان سرمایة اجتماعی مهای اخالقی و احساسی سواد رسانهمؤلفه
احساس تعلق سرمایة اجتماعی اعتماد، مشارکت،  مؤلفهسه تهرانی با تأکید بر  شهروندان

رو این بود که با توجه به  مطالعه نماییم. دلیل استفاده از شهروندان تهرانی در تحقیق پیش
ای ای، استفاده از مخاطبان در شهرهای بزر ماهیت استرده و پیچیدة مفهوم سواد رسانه

همچون شهر تهران که در آن تنوع فرهنگی زیاد و حضور اجتماعات متکثر وجود دارد، منطقی 
 رسد.  نظر می به 
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 ي تحقیقها هیفرض

رابطة معناداری  شهروندان اجتماعی یةسرما زانیای بر م سواد رسانه یاخالق ةمؤلفبین  .1
 دارد. وجود

رابطة معناداری شهروندان  جتماعیا یةسرما زانیای بر م سواد رسانه یمؤلفه احساسبین  .2
 دارد. وجود

 

 پیشینه تحقیق

بر  یمجاز یو استفاده از فضا ای رسانهنقش سواد  یبررس»( در پژوهشی باعنوان 1394خانی )
نور مرکز  امیپ انیدانشجو یمورد ةمطالع یمجاز یکاربران فضا نیب یاجتماع یةسرما
متوسط به باال  انیدانشجو یا رسانه سواد و سطح یاجتماع یةسرمانشان داد که « آباد دولت

 نیب یباال بوده است همبستگ یمجاز یفضا از انیاستفاده دانشجو زانیاما م ،بوده است
 یةبا سرما یمجاز یفضا ازو استفاده  ای رسانهسطح سواد  یرهاینشان داد که متغ زین رهایمتغ

 ای رسانههر سه بعد سواد  نیمچنه اند داشته یدار یمعنو  میمستق ةرابط انیدانشجو یاجتماع
 ای رسانهو بعد استفاده سواد  ای رسانهسواد  یابیارزش بعد ای رسانهسواد  یبعد دسترس یعنی

 نیتر یقوکه  اند داشته یدار یمعنو  میمستق ةآنها رابط یاجتماع هیبا سرما انیدانشجو
که  دهد یمهم نشان  ریسم لیمدل تحل تبوده اس ها رسانه از استفاده بعدمربوط به  یهمبستگ

 یاجتماع هیسرما راتییتغ ازدرصد  23 یمجاز یفضا ازو استفاده  یا رسانه سواد ریمتغ دو
 . کنند یم نییرا تب انیدانشجو

 ةجمعی با سرمای یها رسانهاستفاده از  ةرابط»( در پژوهشی باعنوان 1389نیا ) جوادی
اجتماعی در دو بعد  ةمتغیر سرماید که نشان دا« اجتماعی سرپرستان خانوار در شهر خورموج

چاپی و الکترونیکی با چهار بعد سرمایه اجتماعی )اعتماد و قابلیت اعتماد، نوع  یها رسانه
اجتماعی و آااهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی(  یها شبکههنجارها، عضویت در 
و آااهی اجتماعی  ها شبکهویت در البته در رارسیون بین دو متغیر عض؛ ارتباط معناداری دارد

 . ولی با سایر ابعاد معنادار است ستیناجتماعی دارای ارتباط معناداری  ةعنوان سرمای به
و  ها رسانهمیزان مصرف  ةبررسی رابط»( در پژوهشی باعنوان 1390) معتمدنژاد وپور  حسین

موجب اردآمدن افراد در نشان دادند که تلویزیون « اجتماعی شهروندان تهرانی ةمیزان سرمای
و عاملی برای تقویت شبکة روابط و تعامالت بین افراد خانواده شده است. اعتماد به  ام کناره

ی آنها در ها امیپو تأثیرپذیری از  ها رسانهروزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این 
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که بین مصرف  دهد یمنشان  ها افته. همچنین نتایج یاستجهت تقویت سرمایة اجتماعی  

 ها رسانهمعنی که هرچه میزان استفاده از  و سرمایة اجتماعی رابطه وجود دارد، بدین ها رسانه
تلویزیون  تیدرنها. ابدی یم، سرمایة اجتماعی آنان نیز افزایش ابدی یمتوسط افراد افزایش 

ی متفاوت ها امهبرناز طریق  تواند یمرسانة کشور با پوشش باالی خود  نیتر یاصلعنوان  به
 ی آن بگذارد. ها مؤلفهتأثیرات مثبتی را بر سرمایة اجتماعی و 

 ةجمعی و سرمای یها رسانه ةرابط»( در پژوهشی باعنوان 1393) رحمانی خلیلیو وثوقی 
میزان زمان صرف شده برای تماشای تلویزیون نشان دادند که « تهران شهر کالناجتماعی در 

مثبت و معنادار دارد که در بررسی علی توسط  ةاجتماعی، رابط ةسرمایو استفاده از اینترنت، با 
مربوط به میزان زمان صرف شده برای  ریتأثآزمون رارسیون، از بین دو متغیر مذکور، بیشترین 

 . استفاده از اینترنت است
ی ریا شکلی اجتماعی در ها شبکهبررسی نقش »( در پژوهشی باعنوان 1394) خالدی

یی راهنما باکه « شهر تهران( 16و  1تماعی )مطالعه موردی: شهروندان مناطق ی اجها هیسرما
ی اجتماعی ها شبکهفر و مشاورة افسانه مظفری صورت ارفته بود، نشان داد که  محمد سلطانی

ی اجتماعی ها شبکهی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ها هیسرمای ریا شکلبر 
ی و تنوع ررسمیغاسی، مشارکت و رهبری مدنی، پیوندهای اجتماعی بر چهار بعد مشارکت سی

 ی اجتماعی بر اعتماد تأثیر منفی دارد. ها شبکهو تنها  داردتأثیر مثبت  ها یدوستو  ها معاشرت
 ةواکاوی کاربست رسان»( در پژوهشی باعنوان 1395) قدسیو  فر یسلطان، طالبی، علیئی

 نشان دادند که« امنیت فرهنگی( یشناس بیآسبر  دیتأک اجتماعی )با ةملی در ارتقای سرمای
اجتماعی بوده و  ةسرمای یها شاخصملی در  ةمستقیم بسیاری از کارکردهای رسان ةرابط

مورد شناسایی مشخص  یها شاخصاجتماعی در  ة، سهم این سازمان در تولید سرمایتیدرنها
  اردیده است.

 ةاستفاده از اینترنت بر سرمای ریتأث»ن ( در پژوهشی باعنوا1386) جواهری و باقری
استفاده از نشان دادند که « موردی دانشجویان دانشگاه تهران( ةاجتماعی و انسانی )مطالع

 ةاستفاده از اینترنت با میزان سرمای؛ مثبت دارد ةاجتماعی افراد رابط ةاینترنت با میزان سرمای
 ةالگوی استفاده از اینترنت با میزان سرمایکه  دهد یمو نشان  مثبت دارد ةانسانی افراد رابط
 . مستقیم و معنادار دارد یا رابطهانسانی افراد  ةاجتماعی و سرمای
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جمعی در  یها رسانهبررسی نقش »( در پژوهشی باعنوان 1390) نتیط پاکرسولی و  

بین میزان استفاده از نشان دادند که « سرمایه اجتماعی بین شهروندان شهر یزد یریا شکل
هر دو متغیر یعنی  به این علت کهاجتماعی همبستگی وجود دارد و  ةجمعی و سرمای یها رسانه
از ضریب  اند شده یریا اندازه یا فاصلهاجتماعی، در سطح  ةجمعی و سرمای یها رسانه

همچنین همبستگی مستقیمی بین متغیر مستقل  .است شده  ارفتههمبستگی پیرسون بهره 
جمعی با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن )اعتماد اجتماعی،  یها رسانهاده از تحقیق یعنی میزان استف

 . مشارکت اجتماعی و هنجار اجتماعی( وجود دارد
 ةدر تقویت سرمای ونیزیتلونقش رادیو و »( در پژوهشی باعنوان 1391) فرقانی و کریمی

جوانان و قرار  اجتماعی بین ةبین سرماینشان دادند که « اجتماعی بین جوانان شهر تهران
 .معناداری وجود دارد ةرادیو و تلویزیون، رابط یها برنامهارفتن در معرض محتوای 

و  یدر رهبر یاجتماع یةو سرما یاجتماع یها شبکه»عنوان با یپژوهشدر ( 2013) یل 
 در تیریمد یها پژوهشو  یرو به رشد رهبر یاساس یها روش یبه بررس «پژوهش تیریمد
 ةکه شبک کند یم انیاست. او ب شده  پرداخته یاجتماع یةو سرما یاجتماع یها شبکه ةنیزم

 شده  ساختهاز روابط  یا مجموعهمتصل شده توسط  یها ارهاز  یساختار اجتماع كی ،یاجتماع
 شخص یبه ساختار، محتوا و درک روابط اجتماع یا اشارهخود،  ةنوب به ،یه اجتماعیسرما .است

و  یدر رهبر snsاستفاده از  یها روشاز  قیعم یسربر كیش پژوه نی. در ااستدر شبکه 
  است. شده  انجامپژوهش  تیریمد

صحبت با تلفن  ،یاجتماع یها شبکه تیاستفاده از سا»( پژوهش را باعنوان 2014) یز
 یها تیساکه  کند یم انیانجام داده است. او ب «نوجوانان انیدر م یاجتماع یةهمراه و سرما

مهم  یبه عنصر شدن لیتبددر حال  یا ندهیفزا طور بهتلفن همراه  یها یاوش و یاجتماع ةشبک
در سراسر  ینظرسنج كیاز  شده یآور جمع یها دادههستند. با استفاده از  اننوجوان یدر زندا
، sns یریبکارارا با  یاجتماع یةسرما راتییتغ یمطالعه به بررس نی(، انفر 800کشور )

نوجوانان پرداخته است.  انیتلفن همراه در م یشخص یها حثبو  snsمختلف  یها تیفعال
 تواند ینم ییتنها  بهتلفن همراه  یشخص یها بحثو  sns یریبکاراکه  دهد یمنشان  جینتا

نوجوانان را به مشارکت  تواند یممشترک  طور بهدهد، اما  شیبا دوستان را افزا كیروابط نزد
 یاجتماع هیبا شبکه تلفن همراه، سرما یحث شخصب snsکاربران  انیکند. در م جیترو یمدن

دوستان  ریدر مورد تصاو اظهارنظرمانند  sns ختلفم یها تیفعال. دهد یم شینوجوانان را افزا
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دارد و  یاجتماع یةبا سرما یروابط مختلف بوک سیف یها اروهبه  وستنیو پ بوک سیفدر  

 .ندشو یم لیهمراه تعد یروابط با بحث شخص نیاز ا یریمقاد
 
 

 

 
 

 
 

 

  مباني نظري

، «ای رسانه ادسو ةنام واژه» بکتادر  2یلیسراِ رشهمکا اههمر به 1تبالرسیلو؛ اي رسانهسواد 
 طالعاتیا تا سازد یم درقارا  نمخاطبا که خواند یم دینتقاا تفکر یها ای را مهارت رسانه ادسو
 همچنین. آنها کنند اشاییمزر ،ستا دهکر یافتدر جمعی تتباطاار یها کانال طریقاز  کهرا 

 نمنداتوای  رسانه ایمحتو ةربادر مستقل ینظرها توسعةرا در  نمخاطباای  رسانه ادسو معتقدند
 چوبیرچاای را  رسانه ادسو، «ای رسانه ادسو مرکز»همچنین  .(Potter, 2004: 27) سازد یم
و  (Masterman, 1997: 44) داند یها م رسانه خلقو  یابیارز ل،یوتحل هیتجز ،سترسید ایبر
در  طتباار خلقو  فهمدرک و  ،سترسید ناییاتوای را  رسانه ادسو ننگلستاا تتباطاار فترد

 .(Ofcom, 2004: 5) کند یم تعریف مختلف یها تیو موقع ها نهیزم
ای در ارتبـاط هسـتند،    ارتباطات که بـا مفهـوم شـهروندی سـواد رسـانه     اصلی های  نظریه
باشند.  سازی، یادایری اجتماعی، کاشت و استفاده و خشنودی می رجستههای ب نظریه ةدربرایرند

بـر آن   هـا توجـه دارنـد و عـالوه     ها به چگونگی تأثیرپذیری افراد از رسانه هر یك از این نظریه
استفاده از رسـانه، موردتوجـه قـرار     ةواسط شدن مفاهیم اجتماعی را به درجات مختلفی از ساخته

  .(35: 1380)شکرخواه،  دهند می
 

ای در چهل سال اخیر در دنیا پدید آمده و  آموزش سواد رسانه ةرشت؛ اي رسانهسواد  آموزش
ن نخستی ها استرش یافته است و کانادا در این سال« سواد»اهمیت آموزش و مفهوم استرده 

رسمی از سوی نظام آموزش و پرورش آن  صورت بهای  کشوری است که آموزش سواد رسانه
درسی در نظام  ةای به عنوان یك ماد یرفته است. در حال حاضر، سواد رسانهکشور را پذ

مریکا و ژاپن اآفریقای جنوبی، کاندا،  ،جمله بریتانیا، استرالیاآموزشی بسیاری از کشورها از
شود و همزمان در کشورهای نیوزیلند، ایتالیا، یونان، اتریش، سوئد، دانمارک و  تدریس می

 نمواپیر زشموآ» یعنی سانهر زشموآ .(Kress, 2003: 128)است  سوئیس در حال توسعه
 حکمدر  سانهر مطالعه به علمیو  شیزموآ یا عنوان حوزه به که، «معنا یافتو در یعزتو ،تولید

 

1. Silverblatt  

2. Elsevie 
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از  دنتقاو ا طالعاتیا شناختای عبارت است از  رسانه ادسو زشموآو  پردازد یم معنا ستوراپاآ 

 ستا شناختی یهادارافراز  ستهآن د ةبرایرنددر  یندافر ینن. اآ اتتأثیرو  ها كیتکن ،سانهر
 (1 اند از: عبارت یندهاافر یناز ا برخی. رندیا یم ارقرمورداستفاده  دینتقاا یها شهیدر اند که

 فهم( استرش 2جمعی؛  یها رسانه طریقاز  مصرفی ندایز یها سبك نقدو  فهمدرک،  شاعها
و  ها امیپ ،ها برنامه ر،ساختا ایمحتودر  نپنها یکیژیدئولوو ا سیاسی اضغرو ا فختالا نقدو 

 فرهنگیو  جتماعیا ،خالقیا یپیامدهاو  رثاآ نقدو  فهم رنتشاا( 3جمعی؛  سانهر اتتولید
 ایمحتو تولید دیما تمناسباو  یطاشراز  دنتقادرک و ا( 4جمعی؛  سانهر ریساختا ایمحتو
 دیما دسو کسبو  دیقتصاا منافع أمینت جهتدر  که ریتجا یها یآاه مثلای  رسانه
 یها تیاقل منفی یها یساز کلیشهو  ها ییبازنما نقد فهمو  شناخت (5ست؛ ا سرمایه نصاحبا

 شناختی یندافر دبعاا به توجه. با جمعیها  در رسانه ادینژو  جنسیتی ،قومی ،فرهنگی
 نبیا یندافر ینا ورتضردر  ننکادو ریبا ،جمعی یها رسانه یسوای از  رسانه ادسو یها آموزش

 که: کند یم
 ند؛دار سلطه ما سیاسیو  فرهنگی تحیا برای  رسانه ادسو یندافر زشموآ. 1
سواد  ءجز کنند، یم تجربه مستقیمطور  آنها را به که اردیمو جز ت،طالعاا همه باًیتقر .2

 ست؛ا هشد یا رسانه
 جتماعیا رتمها ینا زشموآ طریقاز  تیرپرقد ریفتاو ر شیارز یها مدل نددرقاها  رسانه .3 

 کنند؛ خلق
 نفعالیا بطهرا یكو  کندتر  بخش را لذت ماای  رسانه فمصر تواند یای م رسانه ادسوآموزش  .4

 ؛نماید تبدیل لفعا بطهرا یك بهرا 
 (. 10: 1386)ذوالفقاری، ...« ستاثربخش ا ما یخودآااه ندیفرا برای  رسانه ادسو زشآمو . 5

، نه دولت نـه صـنعت رسـانه و نـه هـیچ مدرسـه و انجمنـی        ای رسانهسواد در امر آموزش 
 هـا  سـازمان کمك کنند. اار هریك از ایـن   ای رسانهبه رشد و توسعه سواد  توانند ینمیی تنها به
ی بخواهند به کار خود ادامه دهند حل کـردن ابهـام در مفـاهیم    ا رهیجزمجرد، مستقل و  طور به

نیازمنـد   ای رسـانه نخواهـد بـود. بنـابراین آمـوزش سـواد       ریپذ مکانا، ای رسانهمربوط به سواد 
اسـت   نهـاد  مـردم های  و مؤسسه ای رسانهدولت، مدارس، صنایع  مند نظامو  جانبه همههمکاری 

عنـوان نخسـتین نهـاد     بـه  پـرورش  و  آمـوزش ، نهاد حال نیباا(. 157: 1391)نصیری و عقیلی، 
نقش اصلی را بـر عهـده دارد. در    شود یمه با آن آشنا عنوان عضوی از جامع آموزشی که فرد به
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ی تحصـیلی زمینـه را بـرای طـرح     هـا  دورهبا انجاندن واحـدهای درسـی در    توان یماین نهاد  

 ایجاد کرد.  ای رسانهموضوع سواد 
های نظارتی کارآمد و مطرح است کـه موجـب    ای یکی از شیوه ارتقای مهارت سواد رسانه      

فعل به مخاطب فعال و ازینشـگر تبـدیل شـود و هوشـمندانه از ابزارهـای      شود مخاطب من می
ای همزمـان بـا    های ارسالی آن استفاده کند. افزایش کمی و کیفی سواد رسـانه  ای و پیام رسانه

رو هر چـه   شود و از این های آن موجب توسعه جوامع می رشد عوامل دیگر و فراهم شدن زمینه
ی بیشتری داشته باشـند؛ آن جامعـه از توسـعه انسـانی و اجتمـاعی      ا در جوامع افراد سواد رسانه

توانـد ابـزاری    ای مـی  شود. نکته مهم در این میان آن است که سواد رسـانه  بیشتر برخوردار می
یکـی از   «لوهـان  مك مارشال»های تفکر انتقادی نیز باشد.  ارزشمند در جهت استرش مهارت

 انسان پنجگانه حواس از یکی امتداد در رسانه بر اینکه هر ای با تأکید پردازان سواد رسانه نظریه
 مـردم  آن کمـك  به که شود می زیادی های توانایی شامل ای رسانه سواد دارد، معتقد است قرار

 را خـویش  عقایـد  و افکار و تفسیر و نقد انتقادی طور به و دریافت ها رسانه طریق از را اطالعات
. در همین دلیل شاید بتوان افت کـه فـراهم   کنند می بازتولید ها رسانه های برنامه طراحی برای

های تفکر انتقادی نیز کمك  ای به افزایش مهارت آوردن ابزارهای مناسب در مقوله سواد رسانه
ای نیازمنـد آن هسـتند کـه در مـورد      کند. امروزه دست اندرکاران و هـواداران سـواد رسـانه    می

تر اام بردارند و  از ابزارهای تعلیمی در این عرصه آااهانههای آموزشی و مزایای استفاده  فرصت
ای فعاالنـه مشـارکت کننـد.     های آموزش سواد رسـانه  یند توسعه استانداردها برای برنامهادر فر

ها در این است که مخاطبان آنها ناخودآااه با یك دیدااه، رفتار، افتار و طرز تفکر  قدرت رسانه
هـای مشـترک،    هـا در حـال انتقـال نقـش     ه بیان دیگر رسـانه شوند. ب یك سان و هماهنگ می

مخاطـب دارای   ،های مشترک به مخاطبان خـود هسـتند. بنـابراین    بینی مشترک و ارزش جهان
ها را بررسی و چگونگی دستکاری افکار توسط  ثیرات رسانهأای باید بتواند اهداف و ت سواد رسانه

، دهـد )فلسـفی   شناختی به مخاطبان می وعی مهارتای ن آنها را تحلیل کند، چرا که سواد رسانه
1392 :18  .) 

 

در  کـه  داند یم بطیو روا ها تیاز موقع رتعبارا  جتماعیا سرمایه، یوردبو پیر؛ سرمايه اجتماعي
و  دیمـا  منابع ت،طالعاا ،ها فرصت به سترسید ادفرا ایبر جتماعیا یها ها و شبکه درون اروه

 سـرمایة  مپاتنـا  تبـر را همچنـین . (21: 1381 ی،)علـو  دهـد  یمـ  یشافزرا ا جتماعیا موقعیت
 یهـا  سـازمان  ناونـااو  هجـو و نیـز و  ادفـر ا بین فقیا تتباطااز ار یا مجموعه هـبرا  جتماعیا
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 تمکانـا ا تسـهیل و  دیجـا ا بـا  که کند یم قطالها ا کهـو شب هارجاـهن د،عتماا رـنظی ماعیـجتا 

ـ و  (20: 1383 ،کیر)مبا دهد یم یشافزارا  جامعه ییراکاو  متقابل افعـمن ،گـهماهن  وکویاماـف
 دانـد  یمـ  یـررسمـ ـغیهـای   ارزش یا هاراـهنجاز  یـمعین ةوعـمجمرا  اعیـجتما رمایهـس زـنی
ـ در آن  ستا زاـمج نمیانشا ریکاـهمو  وناـتع که هیورـا یاـعضا هـک  عـنفـ  یو ذ مـسهی

 .(33:1385 ،)فوکویاما هستند
 شود یمی داراون ا وهیشکه روابط میان افراد به  دیآ یموجود  سرمایه اجتماعی هنگامی به

 قابلمادی  صورت بهملموس است و  کامالً. سرمایه فیزیکی کند یمکه کنش را تسهیل 
و دانشی  ها مهارتاست. سرمایه انسانی کمتر ملموس است و در  افتهی تجسمبوده و  مشاهده 

ملموس است، چون  نهایاه اجتماعی کمتر از . سرمایابدی یمکه فردی کسب کرده است، تجسم 
دریافت که سرمایة  توان یمترتیب  . بدینشود یمدر روابط متقابل میان کنشگران متجلی 

ی است که سبب اختالف مفهومی این سرمایه با سایر ا ژهیواجتماعی دارای خصوصیات 
 ها هیسرمابا سایر ی عمدة سرمایه اجتماعی ها تفاوت. از شود یم شده  شناختهی ها هیسرما

 به موارد زیر اشاره کرد: توان یم
برای آنکه سرمایة اجتماعی تشکیل یا فعال شود باید حداقل دو فرد در جامعه وجود داشته  .1

سرمایة انسانی که بر عاملیت فردی تأکید دارد، سرمایة اجتماعی  برخالف، نیبنابراباشند. 
سایر اشکال سرمایه حتی در یك  که یالح درمتکی است.  آنهاو روابط بین  ها شبکهبر 

  ؛استدارا  بالقوه صورت بهی، اثرات خالقانه خود را نفر تكجامعة 

 در، کند یمی رـیا اندازهی ور رهـبهرد یا سطوح ـد فـدرآم براساسانی بازده را ـرمایه انسـس .2
دهد  یمقرار  جشـسن موردی ـکیفیت زندا براساسرمایة اجتماعی بازده را ـس که یحال

(Coleman, 1990: 17). 

ی در زمان یا با پول اذار هیسرماالگوی سرمایة انسانی رویکردی مستقیم و خطی دارد که  .3
. سرمایة اجتماعی خیلی کم به دیآ یمو سود اقتصادی هم مستقیم به دست  شود یمانجام 

به نظر  زیمآ ابهامرویکرد خطی و مستقیم توجه دارد، بلکه بیشتر نوعی پراکنده و کمی هم 
به تمایز بین  توان یم. تفاوت الگوی سرمایة انسانی و الگوی سرمایه اجتماعی را رسد یم

است و  تر استردهیك مهارت که نتایج و عواید زودرس دارد و تحصیالت که  مثالًآموزش، 
 .(Field, 2009: 123) کردداشته باشد، تشبیه  تواند یمولی اونااون  میرمستقیغنتایج 
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العمل  عکس معنای در جامعه بهای  رسانهسواد ؛ و توسعه در جامعه اي رسانهسواد  

 زمانی توانند یم مسئول و آااه شهروندان آنکه ؛ یعنیها است رسانه عملکرد قبال در شهروندان
 اعالمها  رسانهبه  را خودالعمل  عکس ،شنوند یم یا نندیب یها م رسانهاز  زیآم اهانت موردی که

 شهروندان درواقعحمایت نمایند.  ها رسانه تیفیباکی ها برنامه از دیگر سوی از و نمایند
 شهروند یك منظر این بپردازند. از ها رسانه درتر  سالم یها نهیاز سازی مشروع به توانند یم

مثبت فعال باشد.  اجتماعی تغییرات ایجاد در جهت تواند یم باالای  رسانه سواد باهمراه  فعال
 دست خود ازیموردن به اطالعات سازد قادر را شهروندان تواند یم جامعه سوی از کارکرد این

 ها امیپ پس در را که فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی، منافع و کنند تحلیل را آن یابند،
کنند  تولید و تفسیر را پیام آموزد یمبه افراد  ای رسانهدهند. آموزش سواد  تشخیص قرار دارند را

تولیدات  در بیشتری سرانجام نقش نمایند و انتخاب ارتباط را برای رسانه نیتر مناسب و
در  شهروندان دادن اختیار به هوشیار سازی وای  رسانه سواد هدف. باشند داشته ای رسانه

یی راهبردها و انسانی است کرامت آزادی، اجتماعی، دموکراسی، عدالت مساوات، راستای ترویج
 (.186: 1382 اینگرید،) شود یمرا شامل  اقدام و بازتاب ،واو افت چون

 دارد، هیسو كو ی عمودی افقی، حرکت حرکت یجا به جریان اطالعات اوقات از بسیاری
 به بخشیدن هویت برای. دارد مردم جریان عامة ی از رهبران افکار بهغن پایین به باال از یعنی

 پرداخت تا جریان ها رسانهتوای ی او در زمینة محها یآااه و دانش مخاطب باید به توسعة
 بین مخاطب و رسانه دوطرفه و افقی حالت به پایین به باال از و حالت عمودی اطالعات از

 خواست متأسفانه. باشد داشته مشارکت اطالعات در مبادلة ی مخاطبا اونه بهتبدیل شود و 
اوقات فراغت از  سرارمی و اذراندن برای اغلب و هاست رسانه با طرفه كبرخوردی ی مردم،
 انفعالی است وآنها  اکثر برخورد کنند. همچنین از تلویزیون استفاده می خصوص به ها رسانه

 (.189: 1382اینگرید، ) دارند ها رسانه از غیرهدفمند استفاده

ـ  ها و امیال مادی در این رویکرد آنچه از اهمیت برخوردار است، خواسته کارکرد اول:

ها و  یر ثروت، رفاه و خدمات است. لذا در این رویکرد بر فعالیتها، نظ فیزیکی انسان
 .شود ... تأکید می نهادهای بهداشت، تغذیه، خدمات و تأمین اجتماعی، اشتغال و

ها و افراد و حضور برابر آنها در جامعه، اهداف فرهنگی  سمیت شناختن اروهر به کارکرد دوم:

هداف فرهنگی نظیر مشارکت، انتخاب، آزادی، کند. این رویکرد ا و انسانی را دنبال می
 .خالقیت و برابری را مدنظر دارد
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 . الگوی نظری تحقیق )منبع: محقق ساخته(1شکل 

 پژوهش روش

انجام این تحقیق شده است.   پیمایشی استفادهتوصیفی از نوع از روش تحقیق  ،پژوهشاین در 
شهر تهران )شمال، جنوب، سطح تمام در  1396تا مهر  1395 ورماهیشهرة زمانی بازکه در 

سال انجام شده به روش پیمایشی و با  18افراد باالی و با استره تمامی  شرق، غرب، مرکز(

 (.استفاده از پرسشنامه است

سال شهر تهران که  18یعنی جمعیت باالی  مطالعه مورداز آنجا که تعداد اعضای جامعة 
، کهن و نیل جدول موراان، براساسنفر است، هزار  600میلیون و  6در این پژوهش حدود 

 شود یمکرجسای که در آن تعداد نمونه با توجه به تعداد اعضای جامعه آماری مشخص 
نفر در  400برای احتیاط تعداد  نفر انتخاب و 384( و نیز فرمول کوکران تعداد 1386ی، مؤمن)

ای بر توسعه سرمایه اجتماعی  نهاخالقی و احساسی سواد رسا مؤلفهنظر ارفته شد تا تأثیر دو 
 . شهروندان تهرانی حاصل شود

، با مراجعه به 1ابتدا با استفاده از روش اسنادیاطالعات  یبرای اردآوردر این پژوهش 
ی ها نهیزمی اینترنتی به زبان انگلیسی و فارسی در ها وبگاهو  ها نامه انیپا، مقاالت و ها کتاب
ی اطالعات و اسناد و مدارک موجود آور جمعاجتماعی به  ، توسعه و سرمایةای رسانهسواد 

 شده است.  از پرسشنامه استفاده پرداخته شد و سپس به جهت اردآوری اطالعات آماری
  

 

1. Documentary 
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 . تناظر بین متغیرهای تحقیق با سؤاالت پرسشنامه1جدول 

 ها مؤلفهابعاد يا  متغیر
مرتبط در  سؤاالت

 پرسشنامه

 سؤال 6 اشتغال و ...جنسیت، سن،  هیپا  اطالعات

 سؤال 2 میزان استفاده از رسانه -----
 

 ای سواد رسانه
 سؤال 4 یبعد اخالق

 سؤال 5 یبعد احساس

 سرمایه اجتماعی

 سؤال 5 احساس تعلق

 سؤال 8 مشارکت

 سؤال 8 یاعتماد اجتماع
 

قضاوت کردن  یامناسب برشناسایی معیاری  ای سواد رسانه اخالقیمؤلفه در این تحقیق،      
 رهای نهفته د باشد ارزش تر قیدق یقدر اطالعات اخالق هر و)درست و غلط( است  یجرا

ن آ ةها دربار درک شده و قضاوت یشتریبا عمق ب کند یرا با خود حمل م ها امیکه پ ییها رسانه
 ةدربار یاطالعات یحاو ای رسانهة احساسی سواد مؤلف. خواهد بود تر یو منطق تر قیها دق ارزش

، قیتحقاین در  یاجتماع یة منظور از سرما ... است. مانند: عشق، نفرت، خشم و یاحساسات
 شهروندان شهر تهران انیمشارکت در م هیروح تیتقو ت،یو درنها یاریهم ،یاعتماد، همکار

ارزشمند  یها به هدف یابیو آنها را در جهت دست دهند یرا شکل م یاست که نظام هدفمند
 .کند یم تیهدا

و حصول اطمینان از  استفاده موردبررسی روایی پرسشنامه  منظور به روايي و پايايي پرسشنامه:
موضوع اصلی را  موردنظری ها مقولهکه آیا  سؤالو پاسخ به این  ها مقولهدقت سنجش 

ی تحقیق ها شاخصو  ها مقوله، سؤاالتیا خیر؟ به تعیین اعتبار صوری  کنند یمی ریا اندازه
ی ها شاخصهمچنین  شد. برای این کار ابتدا فرم مخصوص تهیه شد و سپس پرسشنامه اقدام

بود به این فرم ملحق و در اختیار  ای رسانهکه معرف سرمایة اجتماعی و سواد  موردنظرترکیبی 
تن از اساتید و پژوهشگران حوزة رسانه و علوم اجتماعی قرار داده شد. از این اروه داوری  10

در فرم مربوط  شده مطرح سؤاالتاز  موردنظرا نظرات خود را با توجه به اهداف خواسته شد ت
اصالحات چندی در پرسشنامه  شده انجامی ها یداوری نظرات و آور جمعثبت نمایند. بعد از 

در پرسشنامه شامل  شده انجامی واحدی منتهی اردید. اصالحات بند جمعاعمال شد و به یك 
 ها شاخصو  سؤاالتی از ا پارهو حذف یا اضافه کردن  سؤاالتیب ، ترتها یبند جملهاصالح 
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ی است. این ریا اندازهی فنی ابزار ها یژایوقابلیت اعتماد یا پایایی تحقیق یکی از  بوده است. 

ی در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی ریا اندازهدارد که ابزار  سروکارمفهوم با این امر 
نفر از شهروندان شهر  60تعیین ضریب پایایی و اعتبار کلی پرسشنامه، . جهت دهد یمبه دست 

و پرسشنامه نهایی روی آنها اجرا شد. ضریب پایایی با  شده انتخابتصادفی  صورت بهتهران 
 درصد تعیین اردید.  86استفاده از روش آلفای کرونباخ، 

 و تحقیق یها خ به پرسشو پاس ها هیفرض یا رد و اثبات دار یبرای پیدا کردن روابط معن
 است. شده  استفاده spss افزار نرماز  ها داده لیتحل و  هیتجز

 

 ي توصیفيها افتهي
 انيگو پاسخي جمعیت شناختي ها يژگيو

 

 شناختی ی جمعیتها یژایو برحسب انیپاسخگو. توزیع فراوانی و درصد 2جدول 
 درصد فراوانی وضعیت تأهل  درصد فراوانی جنسیت

 0/20 80 مجرد      0/57 228 مرد

 0/80 320 متأهل      0/43 172 زن

 درصد فراوانی سن  درصد فراوانی سطح تحصیالت

 2/2 9 سال 20زیر        - - ابتدایی

 8/9 39 سال 25تا  21  8/2 11 راهنمایی

 2/13 53 سال 30تا  26  2/3 13 سیکل

 2/21 85 سال 35تا  31  0/6 24 دیپلم

 8/21 87 سال 40تا  36  0/36 144 پلمید فوق

 8/18 75 سال 45تا  41  0/32 128 لیسانس

 5/8 34 سال 50تا  46  8/9 39 سانسیل فوق

 8/2 11 سال 55تا  51  2/10 41 دکتری

 0/1 4 سال 60تا  56  - - -

 8/0 3 سال و باالتر 60  - - -

 درصد فراوانی  وضعیت اشتغال

 5/85 342  شاغل

 0/4 16  بیکار

 8/0 3  دار خانه

 0/5 20  بازنشسته

 7/4 19  دانشجو

 0/100 400  کل
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ها رسانهوضعیت میزان استفاده از    

 ها رسانهمیزان استفاده از  برحسب انیاو پاسخ. توزیع فراوانی و درصد 3جدول 

 رسانه

استفاده 

 کنم ينم

 يفراوان

 درصد()

 1کمتر از 

 ساعت

 يفراوان

 درصد()

 3تا  1

 ساعت

 ياوانفر

 6تا  3

 ساعت

 يفراوان

 10تا  6

 ساعت

 يفراوان

بیش از 

10 

 ساعت

 يفراوان

 درصد()
 0 0 (5/2)10 (25/1) 5 (75/8) 35 (5/87) 350 روزنامه خارجی

 0 0 0 0 (25/4) 17 (75/95) 383 کتاب خارجی

 0 0 0 (25/0) 1 (2) 8 (75/97) 391 مجله خارجی

سایت اینترنتی 
 خارجی

323 (75/80) 47 (75/11) 30 (5/7) 0 0 0 

 0 0 (25/2) 9 (25/1) 5 (9) 36 (5/87) 350 رادیوی خارجی

 یها شبکه
 ی خارجیا ماهواره 

118 (5/29) 149 (25/37) 112 (28) 11 (75/2) 10 (5/2) 0 

 0 (5/2) 10 (25/2) 9 (25/20) 81 (75/55) 223 (75/16) 67 روزنامه داخلی

 0 0 (75/0) 3 (5) 20 (25/53) 213 (41) 164 کتاب داخلی

 0 (25/0) 1 (25/1) 5 (75/5) 23 (25/45) 181 (5/47) 190 مجله داخلی

  یها تیسا
 اینترنتی داخلی

49 (25/12) 223 (75/55) 60 (15) 20 (5) 51 (75/12) 7 (75/1) 

  یها شبکه
 تلویزیونی داخلی

13 (25/3) 38 (5/9) 94 (5/23) 227 (75/56) 22 (5/5) 6 (5/1) 

 یها شبکه
 اجتماعی مجازی  

16 (4) 58 (5/14) 201 (25/50) 109(25/27) 10 (5) 6 (5/1) 

ی خـارجی  هـا  روزنامـه ی از بررسـ  مـورد ، بیشتر پاسخگویان شود یمکه مالحظه  طور همان
درصـد(، از مجلـه    75/95) کننـد  ینمـ درصد(، از کتاب خارجی استفاده  5/87) کنند ینماستفاده 

 75/80) کننـد  ینمـ (، از سایت اینترنتی خارجی استفاده درصد 75/97) کنند ینم خارجی استفاده
ی خارجی کمتـر  ا ماهوارهی ها شبکه(، از درصد 5/87) کنند ینمدرصد(، از رادیو خارجی استفاده 

ی داخلـی کمتـر از یـك سـاعت     هـا  روزنامـه درصد(، از  25/37) کنند یماستفاده  ساعت كاز ی
 25/53) کننـد  یمـ درصد(، از کتاب داخلی کمتر از یك ساعت استفاده  75/55کنند ) یماستفاده 

ی هـا  تیسـا درصـد(، از   25/45) کننـد  یمـ درصد(، از مجله داخلی کمتر از یك ساعت استفاده 
ی تلویزیـونی  هـا  شـبکه درصد(، از  75/55کنند ) یماینترنتی داخلی کمتر از یك ساعت استفاده 
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 1ی اجتماعی مجازی بین ها شبکهدرصد( و  25/37) کنند یمساعت استفاده  6تا  3داخلی بین  

 (.25/50) کنند یمساعت استفاده  3تا 
 

 سرمايه اجتماعي

از  اند عبارت. هر یك از این ابعاد به ترتیب است شده  لیتشکی از سه بعد اجتماعمتغیر سرمایة 
به  سنجشمورداحساس تعلق، مشارکت و اعتماد اجتماعی. در این بخش هر یك از ابعاد 

 شده است. قرارارفتهو بررسی  موردبحثتفکیك 
 پرکینزو  اونبر نبیا . بهاستنخستین بعد از متغیر سرمایة اجتماعی، بعد احساس تعلق 

 ستا شان یزندا نمکاها و  انسان نمیا ریفتار شناختی ،حساسیا یپیوندها عمجمو (1992)
را  جامعهو  دفر هویتی بچورچاو  آورد یم همافررا  نمکا باشان  و رابطه نناادراک آ یمبنا که

 یهازنیا کننده نیتأم عنوان به نمکا ن،ماز راذدر نمکا یا دفر بیشتر پیوند با. دهد یم شکل
و در  نمکااز  جزئیرا  دخو دفر که یا اونه به ابد،ی یم یا ژهیو همیتا دفر ایبر منیتو ا ساسیا

 .دیآ یم پدیددر او  تعلق حس نهایتو در کند یم تعریف نمکا با پیوند
 

 میزان سرمایة اجتماعی برحسب انیپاسخگو. توزیع فراوانی و درصد 4جدول 

 درصد تجمعي درصد فراواني سرماية اجتماعي

 0/35 0/35 140 پایین

 5/67 5/32 130 متوسط

 0/100 5/32 130 باال

 - 0/100 400 کل
 

نفـر( از   140درصـد معـادل )   35ی ، میـزان سـرمایه اجتمـاع   4ی جدول شماره ها افتهمطابق ی
از  نفــر( 130درصـد معـادل )   5/32. همچنـین  اسـت ی در سـطح پــایین  بررسـ  مـورد پاسـخگویان  
ی دارای سطح سرمایة اجتماعی در سطح متوسط و به همان نسبت در سطح بررس موردپاسخگویان 

 دارد. قرار 3 از 97/1 سطح در یبررس مورد پاسخگویان اجتماعی سرمایة باال هستند. میانگین
 اي رسانهسواد 

 ای رسانهمیزان سواد  برحسب انیپاسخگو. توزیع فراوانی و درصد 5جدول 
 درصد فراواني اي رسانهسواد 

 2/39 157 پایین

 5/30 122 متوسط

 2/30 121 باال

 0/100 400 کل
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رزیـابی  خود را در سطح پـایین ا  ای رسانهنفر( سطح سواد  157درصد پاسخگویان معادل ) 2/39 

 121درصد )معادل  2/30نفر( در سطح متوسط و  122درصد )معادل  5/30 نیب  نیا در، اند کرده
ای به شکل خود ارزیابی  . الزم به ذکر است سطح سواد رسانهاند کردهنفر( در سطح باال ارزیابی 

عـدم  هـا و   نـام بـودن پرسشـنامه    ها اظهار شده است. باتوجه به بی بوده و توسط پرسش شونده
 ها پاسخ داده باشند. شونده صادقانه به اویه رود افراد پرسش حساسیت خود پرسشنامه، انتظار می

 ها هیفرضآزمون 

 دارد. ریتأثی شهروندان اجتماعبر میزان سرمایه  ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفه (1فرضیه شماره 
 

 رمایة اجتماعیو س ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفه رهیدومتغ. آزمون رارسیون 6جدول 

 متغیر مستقل
متغیر 

 وابسته

 rمقدار 

 پیرسون
 rمقدار

squre 

 ضريب  تعیین

 شده ليتعد

م

 Fقدار م

 سطح

 يدار يمعن

 اخالقی مؤلفه
 ای رسانهسواد 

 سرمایه
 اجتماعی

110/0 012/0 010/0 881/4 028/0 

 

قی سواد ة اخالمؤلفمتغیر  که دهد یمنشان  رهیدومتغاز رارسیون  آمده دست بهخروجی 
قادر به تبیین یك درصد از تغییرات متغیر  شده لیتعدمقدار ضریب تعیین  برحسب ای رسانه

در سطح کمتر  fی آزمون دار یمعنوابسته یعنی سرمایة اجتماعی است. با توجه به اینکه سطح 
نتیجه ارفت که مدل رارسیونی، مدل خوبی بوده است و متغیر  توان یمقرار دارد،  05/0از 

قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته است. بنابراین، فرضیه  ای رسانهة اخالقی سواد مؤلفقل مست
 .دشو یمو فرض خالف آن رد  قرارارفتهرو نیز مورد تأیید  یك پژوهش پیش شماره

 با ابعاد متغیر وابسته پرداخته است. ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفهبه بررسی  7جدول شماره 
 

 با سرمایة اجتماعی و ابعاد آن ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفهس همبستگی . ماتری7جدول 

 متغیرها
 سرمايه

 اجتماعي

 احساس

 تعلق
 اعتماد اجتماعي مشارکت

 اخالقی
r 217/0 168/0 169/0 337/0 

sig 000/0 001/0 001/0 000/0 

 نتیجه
 ** ** ** ** تأیید

     رد
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که  دهد یمسرمایه اجتماعی نشان  اانه سهبا ابعاد  ای نهرسااخالقی سواد  مؤلفهبررسی ارتباط  

، سطح 217/0با ابعاد احساس تعلق )همبستگی پیرسون=  ای رسانهة اخالقی سواد مؤلف
(، 001/0ی= دار یمعن، سطح 169/0(، مشارکت )همبستگی پیرسون= 000/0ی= دار یمعن

( دارای ارتباط 000/0ی= دار یمعن، سطح 337/0اعتماد اجتماعی )همبستگی پیرسون= 
و  ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفهکه بین  دهد یماست. بررسی جهت همبستگی نشان  دار یمعن

 وجود دارد. دار یمعنابعاد مذکور همبستگی مثبت و 

بر میزان سرمایة  ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفه رسد یمبه نظر  (2فرضیه شماره 

 دارد. ریتأثی شهروندان اجتماع
 

 و سرمایه اجتماعی ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفه رهیدومتغآزمون رارسیون . 8جدول 

 متغیر

 مستقل

 یریمتغ

 وابسته

 rقدار مم

 پیرسون
 rمقدار 

squre 

ضريب 

 تعیین

 شده ليعدت

 Fمقدار 
 سطح

 يدار يمعن

 احساسی مؤلفه
 ای رسانهسواد 

سرمایه 
 اجتماعی

159/0 025/0 023/0 338/10 001/0 

 

احساسی سواد  مؤلفهمتغیر  که دهد یمنشان  رهیدومتغاز رارسیون  مدهآ دست بهخروجی 
درصد از تغییرات متغیر  3/2قادر به تبیین  شده لیتعدمقدار ضریب تعیین  برحسب ای رسانه

در سطح  fآزمون  آمده دست بهی دار یمعنوابسته سرمایة اجتماعی است. با توجه به اینکه سطح 
نتیجه ارفت که مدل رارسیونی، مدل خوبی بوده است و  توان یمقرار دارد،  05/0کمتر از 

قادر به تبیین تغییرات متغیر وابسته است. لذا  ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفهمتغیر مستقل 
. جدول اردد یمو فرض خالف آن رد  قرارارفتهدو این پژوهش نیز مورد تأیید  شمارهفرضیه 
 با ابعاد متغیر وابسته پرداخته است. ای رسانهسواد احساسی  مؤلفهبه بررسی همبستگی  9شماره 

 

 با سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفه. ماتریس همبستگی 9جدول 

 جتماعيااعتماد  مشارکت احساس تعلق سرمايه اجتماعي متغیرها

 احساسی
r 159/0 269/0 126/0 150/0 

sig 001/0 000/0 011/0 003/0 

 نتیجه
 * * * * تأیید

     رد
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 مؤلفهکه رابطه  دهد یمو سرمایه اجتماعی نشان  ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفهبررسی ارتباط 
ی= دار یمعن، سطح 269/0و ابعاد احساس تعلق )همبستگی پیرسون=  ای رسانهاحساسی سواد 

 اجتماعی (، اعتماد011/0ی= دار یمعن، سطح 126/0(، مشارکت )همبستگی پیرسون= 000/0

ی دار یمعن( با توجه به اینکه سطوح 003/0ی= دار یمعن، سطح 150/0)همبستگی پیرسون= 
. جهت است دار یمعنآماری  نظر ازقرار دارد  01/0و  05/0از  تر کوچكدر سطح  آمده دست به

نحو که با  و ابعاد مذکور مثبت و مستقیم است بدین ای رسانهاحساسی سواد  مؤلفهبین  رابطه
ی رخ دار یمعنافزایش  بحث مورددر ابعاد  ای رسانهة احساسی سواد مؤلفزایش در سطح اف

 خواهد داد.
 

 يریگ جهینتبحث و 

های مختلف محتوای  ها، درک و ارزیابی انتقادی جنبه ای، توانایی دسترسی به رسانه سواد رسانه
ر در بسیاری از های اونااون است. در حال حاض ها برای خلق ارتباطات در زمینه رسانه

و این موضوع اهمیت  شده آغازای به اقشار مختلف مردم  کشورهای دنیا، آموزش سواد رسانه
 دهد می، تفکر انتقادی را مورد تأکید قرار ای رسانهآموزش سواد » چراکهاست؛  کرده دایپخود را 

بنابراین  .ماردش یو آن را مهارتی الزم و ضروری برای تمامی شهروندان و افراد یك جامعه برم
عنوان جزئی اساسی از  به ای رسانهتا از طریق آن، سواد  شندیندیباید تمهیداتی ب اذاران استیس

 اخالقی و احساسی های مؤلفه بررسی نقش هدف این مقاله حساب آید. زندای هر شخص به
با توجه به  تهرانی بوده است. در ادامه شهروندان اجتماعی بین سرمایة توسعه در ای رسانه سواد
 پردازیم. های بدست آمده به بحث و تفسیر و ارائه راهکار می یافته

بر میزان سرمایه  ای رسانهاخالقی سواد  مؤلفهفرضیه اول پژوهش مبنی بر این بود که: 
اخالقی سواد  مؤلفهحاکی از آن است که  آمده دست بهی ها افتهدارد. ی ریتأثی شهروندان اجتماع
ی رسولی و ها افتهدارد. این یافته با ی ریتأثی شهروندان اجتماعن سرمایة بر میزا ای رسانه
( و 1391زاده و همکاران ) (، حسین1391(، آذری و امیدوار )1391(، حامدی )1390) نتیط پاک

که رابطة  دهد یم( هماهنگی دارد. نتیجه تحقیق نشان 1391ابوالحسنی رنجبر و همکاران )
و سرمایه اجتماعی وجود دارد یعنی با باال  ای رسانهد اخالقی سواد مستقیم و معناداری بین بع
بعد اخالقی به . ابدی یم، سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش ای رسانهرفتن بعد اخالقی سواد 

آنچه در مورد سواد  .ها تأکید دارد های نهفته در پیام رسانه توانایی درک و دریافت ارزش
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ای یك مقوله مثل یك جعبه نیست که  این است که سواد رسانه رسد یای مهم به نظر م رسانه 

ای یك پیوستار است. همه ما در پیوستار سواد  بلکه سواد رسانه ،یـا باید در آن بگنجد یا نگنجد
بر این پیوستار وجود ندارد که به اتکای آن  یا . هیچ نقطهمیکن یای جایی را اشـغال م رسانه

نیز در باالترین سطح این پیوستار  یا ای ندارد و هیچ نقطه سانهبتوان افت کسی اصالً سواد ر
ای کامـل کسـی باشـد. همیشـه جـایی بـرای پیشرفت هست.  نیست که مؤید سواد رسانه

در ارتباط با رسانه تعیین  شانیاندازها تعداد کل چشم براساسروی این پیوستار جای افراد 
است بر تعداد و کیفیت ساختارهای دانش وی، و  انداز هر کس مبتنی قدرت چشم .شـود یمـ

ها و  ها و تجارب شخص. ازآنجاکه مهارت کیفیت ساختارهای دانش مبتنی است بر مهارت
تجارب افراد بسیار متفاوت اسـت، تعـداد و کیفیـت سـاختارهای دانش آنان نیز بسیار متفاوت 

 است.
بر میزان  ای رسانهة احساسی سواد مؤلفهمچنین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر این بود که: 

 مؤلفهحاکی از آن است که  آمده دست بهی ها افتهدارد. ی ریتأثی شهروندان اجتماعسرمایة 
ی ها افتهدارد. این یافته با ی ریتأثی شهروندان اجتماعبر میزان سرمایة  ای رسانهاحساسی سواد 

احمدی و (، 1391و توسلی ) پور میابراه(، 1391(، ادریسی و رحمانی خلیلی )1389شربتیان )
و مرتضوی، اکبری و بورقانی فراهانی ( 1393(، وثوقی و رحمانی خلیلی )1392همکاران )

که رابطه مستقیم و معناداری بین بعد  دهد یمهماهنگی دارد. نتیجه تحقیق نشان  (1393)
شناختی سواد  و سرمایة اجتماعی وجود دارد یعنی با باال رفتن بعد ای رسانهاحساسی سواد 

است  ای رسانهسواد  ی ازحسی بعد ةحیط. ابدی یم، سرمایة اجتماعی فرد نیز افزایش ای رسانه
یعنی جایی که مخاطب از طریق یکی از حواس  دهد یکه الیه بیرونی ادراک را شکل م

نظریه  بخش از نتایج تحقیق بااین  .ردیا یای قرار م رسانه یها امیپنجگانه در معرض پ
هر رسانه در امتداد یکی از حواس پنجگانه »: دیاو یکه مهمخوانی دارد « ال مك لوهانمارش»

 یها امیای تالشی در کشف ابعاد حسی نهفته در پ سواد رسانه رو نیا از .«انسان قرار دارد

ها، هنجارها،  اساسی آن، باارزش یها سرمایه اجتماعی و ابعاد و مؤلفه .دیآ یحساب م ای به رسانه
ا و عملکردهای اجتماعی کنشگران در ارتباط بوده و تقویت آن به عواملی بستگی دارد نهاده
اعتمـاد اجتمـاعی، مشـارکت اجتمـاعی،  ةرشـد و توسـع ساز نهیعنوان زم به توانند یکه م

وجـود آورنـده  ها و هنجارهای اجتماعی به انسـجام اجتماعی عمل کنند. بسط و انتشار ارزش
منجر به  تواند یمختلف م یاجتماعی در جامعه، از راهها ةمـاعی مولـد سـرمایسـاختارهای اجت
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 یریا جمعـی و کیفیت بهره یها شود. رسانه یا اجتماعی در هر جامعه ةتقویت و بالندای سرمای 

 هاست. خصوص تلویزیون یکی از این راه بهها و  از این رسانه
سرمایه اجتماعی را در سطح  تواند یم ای نهرسابا عنایت به نتایج تحقیق که نشان داد سواد 

، اقدام به ای رسانهریزان فرهنگی و  مسئوالن و برنامه شود یمجامعه افزایش دهد، پیشنهاد 
در جامعه نمایند. برای این  ای رسانهسواد  باال بردنی مستقیم و غیرمستقیم جهت ها آموزش
 از یمند بهره یسو به یآموز دانش و یدانشجوی یها تشکل ،ها سمن به به توجه توان یممنظور 
ای  رسانه سواد آموزش جهت شهری مدیریت یها سازمان نمودن ؛ فعالای رسانه سواد آموزش

 مربیان، و اولیاء انجمن خانواده، نهاد مشارکت شهروندان به منتقدانه تفکر یها دورهو برازاری 
 یها برنامه و پخش ها بیسآ از جلوایری جهت درای  رسانه سواد بخشی آااهی زمینه در

 تواند یمخاص  طور بهملی اشاره کرد. این پیشنهاد  رسانة یها شبکه ازای  رسانه سواد آموزشی
، علوم، تحقیقات و پرورش و  آموزشی فرهنگ و ارشاد اسالمی، ها وزارتخانه مورداستفاده

 ی جمهوری اسالمی ایران قرار ایرد.مایصداوسفناوری و نیز سازمان 
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 ابع و مآخذمن

 
، شماره مجلة اطالعات سیاسي ـ اقتصادي، «سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی و دموکراسی(. »1385احمدی، یعقوب)

 .232-245: 226و  225

 ،سنجشو  هشوپژ صلنامهـفزاده،  حسن ضارمحمد ة، ترجم«ای رسانه ادسو ورتضر(. »1382یکمایر)ر ینگرید،ا

 .151-166: 33شماره  ت،تحقیقا مرکز راتنتشاا

، ترجمة محمدتقی دلفروز، تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات ي مدنيها سنتدموکراسي و (. 1380پاتنام، روبرت)

 سیاسی وزارت کشور.

 ، ترجمة مصطفی ازکیا، نشر لویه.ي توسعهها هينظر(. 1384پیت، ریچارد؛ هارت ویك، الین)

سرمایه اجتماعی بین  یریا جمعی در شکل یها رسانهبررسی نقش » .(1390)نتیط داوود پاک و محمدرضا ،یرسول

 .61-94 :1، شماره ارتباطات ـ فرهنگفصلنامه ، «شهروندان شهر یزد

 .118-137: 44 شماره ،سنجش و پژوهشفصلنامه  ،«ای رسانه سواد به نظری رویکردهای» (.1384سپاسگر، ملیحه)

، «آن توسعه ایبر زمال یهارهکاو را جامعای در  رسانه ادسو ارپاید ورتضر بر تأملی»(. 1389)محمدحسن ن،شربتیا

 .67-96: 17شماره  ،نسااخر جتماعيا فرهنگي تمطالعا

 .26شماره  ،سنجشو  هشوپژ فصلنامه، «ای رسانه سواد به مخاطبان نیاز» (.1380یونس) شکرخواه،

 .9-42 :4، شماره فصلنامه رسانه، «شناسی زبان مطبوعات آسیب»(، 1386ذوالفقاری، حسن)

 .34-40: 116 شـماره تدبیر، توسعه، در اجتماعی سرمایه نقش(. 1381)سیدبابك علوی،

، شماره فصلنامه مطالعات« ای در کشورهای توسعه یافته مقاله رویکرد تطبیقی به سواد رسانه» (.1393)فلسفی، غالمرضا

1  :174-159. 

، ترجمة غالمعباس توسلی، تهران: جامعه حفظ آنپايان نظم: سرمايه اجتماعي و (. 1379فوکویاما، فرانسیس)

 ایرانیان.

 و اعتماد اجتماعی، سرمایه» کتــاب از ،«مــدنی جامعــه و اجتمــاعی ســرمایه(. »1385)فرانســیس فوکویامــا،
 .شیرازه نشر: تهران خاکباز، افشین و پویـان حسن ترجمة تاجبخش، کیان کوشش به «دموکراسی

 ، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.شناسي جامعه(. 1374ایدنز، آنتونی)

، رساله دکتری رشته مدیریت و ي سرمايه اجتماعيریگ اندازهالگوي  ارائهطراحي و (. 1385کاوسی، اسماعیل)

ی اذاری عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و مش خطی و ریا میتصمی امور فرهنگی، ارایش زیر برنامه
 تحقیقات.

 ، انتشارات کتاب نو.spssي آماري با استفاده از ها لیتحل(. 1386ی، منصور)ؤمنم

 شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامه انیپا ،جـرم و اجتماعي سرمايه بین رابطه بررسي(. 1383)محمد مبارکی،

 بهشتی.

فصلنامه علمي ، «ژاپن و داکانا کشورهای درای  رسانه سواد آموزش بررسی(. »1391نصیری، بهاره و سیدوحید عقیلی)

 .137-162: 41، شماره ي آموزشيها ينوآورپژوهشي 
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، «جوانان نیو پل زننده ب وندییپ یاجتماع یةبر سرما بوک سیف ریتأث یبررس»(. 1392)نیچرخ زر یمحسن و مرتض ،ینوغان

 .173-188 : 12 ،  شمارهجوانان يشناخت فصلنامه مطالعات جامعه

 ، ترجمة احمد صدارتی، نشر مرکز.شناسي یم اساسي جامعهمفاه(. 1368وبر، ماکس)

، پژوهشکده تحقیقات 22شماره  نامه پژوهش، «ای رسانهاذری بر سواد (. »1387هاشمی، شهناز و زهرا رضایی)

 استراتژيک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
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