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چکیده
رسانه یکی از مهمترین عوامل تأثیر گزار بر شکل گیری سرمایه فرهنگی است .امروزه رسانه ها نظام آموزشی مدرنی را بنا نهادهاند؛
به گونه ای که جوامع بشری عقیده و ایده خود را از آن میگیرند و بر سبک زندگی و رفتار آنان اثر گذار است .از این رو سواد
رسانه ای برای کاهش و پیشگیری اثرات منفی رسانه ها اهمیت فروانی دارد .هدف از این پژوهش بررسی میزان تأثیر سواد رسانهای
بر سرمایه فرهنگی فراگیران مؤسسات فرهنگی قرآنی اصفهان است .برای بررسی آن از سواد رسانهای مدل  ECو نظریه بوردیو
در سرمایه فرهنگی استفاده شده است ،که البته با استفاده از آیات قرآن کریم با فرهنگ اسالمی و ایرانی همسان شده است .این
پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است و جامعه آماری آن تعداد  094نفر از فراگیران مؤسسات فرهنگی قرآنی اصفهان هستند
که از این تعداد از طریق فرمول کوکران  312نفر با تحصیالت و سنین مختلف به عنوان نمونه انتخاب شدند .جمعآوری دادهها نیز
از طریق پرسشنامه است .نتایج به دست آمده ،بیانگر این است که سواد رسانهای با مولفههای دسترسی به رسانه ،استفاده از رسانه،
تولید محتوای رسانه ای و تفکر انتقادی از رسانه بر سرمایه فرهنگی فراگیران مؤسسات فرهنگی قرآنی اصفهان تأثیر دارد.
واژههای كلیدی :سواد رسانهای ،سرمایه فرهنگی ،تفکر انتقادی ،رسانه.

 -1دانشیار ،گروه ارتباطات .دانشگاه صدا و سیما ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیکsmohsenb@yahoo.com :
 -3کارشناسی ارشد رشته ارتباطات ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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مقدمه
رسانهها در همه روزنهها و حریمهای امن زندگی بشر
رسوخ کرده و باعث شده تا انسان متفکر به تماشاچی
منفعل و راکد تبدیل شود و مخاطبان را به خود وابسته
کند .رسانهها در حیات فرهنگی و سیاسی ما تسلط
دارند و تقریباً همه اطالعات ،به جز مواردی که آنها را
به طور مستقیم تجزیه میکنیم رسانهای شده هستند.
رسانهها قادر به خلق مدلهای ارزشی و رفتاری پر
قدرتی هستند ( قاسمی .)69 ،1299 ،رسانهها قادرند آن
طور که میخواهند ذهنیتها را برنامهریزی کنند و
سرمایه فرهنگی افراد جامعه را تحت تاثیر خود قرار
دهند.
سرمایه فرهنگی مجموعهای از توانمندیها ،عادتها و
طبعهای فرهنگی ،شامل دانش ،زبان ،سلیقه یا ذوق و
سبک زندگی است (قاسمی و نامدار )03 ،1260،که
رسانه ها میتوانند در شکل دهی و تغییر آنها تاثیر
داشته باشند؛ و این نشان از قدرت رسانه است .گاهی
رسانهها میتوانند اثرات مخربی را بر سرمایه فرهنگی و
سبک زندگی جامعه داشته باشند .که از راههای کاهش
اثرات مخرب رسانهها بر روی سرمایه فرهنگی ،آموزش
سواد رسانهای و تقویت آن است .باید توجه داشت سواد
رسانهای نیازمند منابع غنی و کاملی منطبق با شرایط
روز هر جامعهای است .قرآن کریم را میتوان برترین
الگو برای افزایش سطح سواد رسانهای مخاطبان جوامع
دین محور دانست (شهوندپور وساﻻر کیا.)99، 1262 ،
بنابر این ﻻزم است ضمن تعریفی از سواد رسانهای و
سرمایه فرهنگی از منظر قرآن کریم به عنوان اصلیترین
منبع دینی که خود رسانه عظیم الهی است ،به بررسی
شناخت و تاثیر سواد رسانه بر سرمایه فرهنگی بپردازیم .با
توجه به مطالبی که عنوان شد ،این پژوهش به دنبال آن
است تا به این سوال پاسخ دهد که آیا سواد رسانهای
تأثیری بر سرمایه فرهنگی دارد؟
مرور پیشینهها
در حوزه سواد رسانهای تحقیقات زیادی انجام شده
است اما تعداد کمی از آنها درباره سرمایه فرهنگی بوده
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است .شاید بخاطر این است که این ادبیات تازگی وارد
ادبیات پژوهشی علوم انسانی به ویژه جامعه شناسی
شده است که در ادامه در میان تحقیقات انجام شده در
رسانهها به برخی از آنهایی که به نوعی به سرمایه
فرهنگی اشاره شده است اشاره میکنیم:
افشانی و همکاران ( ،)1269تحقیقی با عنوان «رابطه
بین سواد رسانهای و سرمایه فرهنگی بین جوانان شهر
بافق»انجام داد .این تحقیق از نوع پیمایش و بین 290
نفر از دانشجویان شهر بافق با استفاده از شیوه
نمونهگیری خوشه ای چند مرحلهای صورت گرفته
است .یافته های تحقیق نشان داد بین سواد رسانهای و
سرمایه فرهنگی رابطه معنا دار و مستقیمی وجود دارد و
تحلیل مدل معادله ساختاری نیز نشان داد سرمایه
فرهنگی با ضریب تاثیر  4599تاثیر مستقیم و معنا داری
بر سواد رسانهای دارد.
شهرام نیا ( )1260تحقیقی با عنوان« تأثیر مصرف
رسانهای بر سرمایه فرهنگی» انجام داد  .در این
تحقیق با استفاده از نظریه شکاف آگاهی ،به بررسی
رابطه بین مصرف رسانه ای و سرمایه فرهنگی می-
پردازد .این تحقیق با روش پیمایش در بین  199نفر از
دانشجویان صورت گرفته است.
یافتههای تحقیق بیانگر این است که بین مصرف
رسانهای (چاپی ،الکترونیکی و دیجیتالی) و سرمایه
فرهنگی (ذهنی ،عینی و نهادی) رابطه وجود دارد.
ضمن این که کلیه ابعاد رسانه با ابعاد ذهنی و نهادی
سرمایه فرهنگی رابطه مثبت دارند ،اما رابطه رسانههای
چاپی با سرمایه فرهنگی منفی است .درنتیجه نابرابری
مصرف رسانه ای موجب نابرابری اطالعاتی در بین
مردم و نابرابری در مصرف فرهنگی آنان میشود.
محمدی ( )1261پژوهشی با عنوان «رابطه بین سواد
رسانهای و سرمایه فرهنگی انجام داد .یافتههای
پژوهش بیان می دارد سرمایه فرهنگی از مطالب
کاربردی در مکتب فرانکفورت است که بر اساس این
دیدگاه آن دسته از مخاطبینی که سرمایه فرهنگی
باﻻیی دارند ،به نسبت قابلیت تحلیل باﻻتری از
پیامهای رسانهای دارند .بنا بر تایید این فرضیه در
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راستای نظریه شکاف آگاهی نیز قرار میگیرد .بدین
معنا که افراد دارای سرمایه فرهنگی باﻻتر از سواد
رسانهای باﻻتری برخوردارند.
شجاعی ( )1261تحقیقی با عنوان «بررسی وضعیت
سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه
اطالعاتی» انجام داد .برای تبیین وضعیت سواد
رسانهای از تئوری های کاشت ،استفاده و خشنودی و
شکاف آگاهی استفاده شده است .این پژوهش با
استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک
پرسشنامهای بر روی  219نفر از دانشجویان در
دانشگاههای خراسان شمالی صوررت گرفته است .نتایج
نشان می دهد که بین میزان استفاده از رسانه ،سرمایه
فرهنگی و تحصیالت والدین با میزان سواد رسانهای
دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
حامدی ( )1261پژوهشی با عنوان عوامل اجتماعی -
فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان انجام داد.
در این پژوهش به دنبال بررسی سواد رسانهای
دانشجویان و عوامل اجتماعی  -فرهنگی که به نوعی
بر میزان سواد رسانه ای آنان تاثیر میگذارد ،بوده است.
روش کار در این پژوهش پیمایش و تکنیک جمعآوری
دادهها نیز پرسشنامه بود که در بین  044نفر توزیع شد.
نتایج حاصل از این بررسی نشان داد؛ سواد رسانهای با
جنسیت ،وضعیت تاهل ،رشته تحصیلی ،سن و همچنین
پایگاه اقتصادی  -اجتماعی رابطه ندارد ،اما بین مقطع
تحصیلی ،سرمایه فرهنگی ،مصرف رسانهای ،اعتماد به
رسانه ،میزان جذابیت رسانه ها و انگیزه استفاده از
رسانه با سواد رسانه ای رابطه وجود دارد.
اسکیرر و سریویدیا ( ،)3419در مقاله ای با
عنوان«مداخله اثر رسانهای بر تفکر قالب نژادی و
قومیتی» نقش آموزش و ظرفیت سواد رسانهای
رسانهها بر تفکر قالبی نژادی و قومیتی را مورد مطالعه
قرار داده اند؛ و به مفاهیم نظری زمینه ساز در این حوزه
پرداختهاند .در این مقاله جایگاه نظریه و عمل سواد
رسانهای با تأکید بر ترکیب تحقیقات کمی و کیفی
مورد پژوهش قرار گرفته است .در بعد روش کمی
بررسی اثر آموزش سواد رسانهای بر تفکر قالبی ضد
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واسطه در کاهش تعصبات نژادی و قومی مورد پژوهش
قرار گرفته شده است و در بعد دادههای کیفی هم
ضرورت اثرات برنامه آموزشی سواد رسانهای بر روی
تفکر قالبی بررسی شده است .نتایج تحقیقات نشان می
دهد سواد رسانهای توانایی خود را به شکل دانش،
نگرش و رفتارهای مرتبط با رسانه ها و تشویق موضع
فعال و انتقادی در افراد میتواند نشان دهد.
لی وسو ( ،)3412پژوهشی با عنوان«سواد رسانهای
سواد اطالعاتی ،شباهتها و تفاوتها» انجام دادند .آنها
مجالت  web of scienceرا از سال  1699تا
 3413را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای این پژوهش
نشان داد تفاوتهای بین سواد رسانهای و سواد
اطالعاتی بیشتر از شباهتهای آنهاست .این دو رشته تا
حدی همپوشانی دارند ،ولی سواد رسانه ای زیر
مجموعه سواد اطالعاتی نمیباشد و سواد اطالعاتی نیز
زیر مجموعه سواد رسانهای نیست .در عین حال سواد
رسانه ای و سواد اطالعاتی اهداف مشترکی نیز دارند.
هدف هر دو ترویج افراد باسواد است که می توانند
قﻀاوتهای آگاهانه ای در مورد استفاده از اطالعات در
عصر دیجیتال داشته باشند.
با توجه به نتایج پیشینه تحقیق باید بیان کرد که سواد
رسانهای به عنوان یک اندیشه کلیدی در حوزه
ارتباطات مطرح است که می تواند افراد را در مقابل
اثرات منفی آن بر سرمایه فرهنگی ،اجتماعی و انسانی
بیمه کند .اما باید توجه داشت برای سواد رسانهای
تعاریف و نظریات گوناگونی وجود دارد که گاها آن در
جوامع مختلف متناسب با فرهنگ آن جامعه تعبیر شده
است .پژوهش حاضر به دنبال آن است که از بین
نظریات مختلف سواد رسانهای ،جامع ترین مدل مطرح
شده ،یعنی مدل  ECرا بر اساس فرهنگ ایرانی
بومیسازی کرده و تاثیر آن را بر سرمایه فرهنگی بومی
ایران مورد آزمایش قرار دهد.
چارچوب نظری
در این پژوهش از مدل  ECکمسیون اروپا به عنوان
جامعترین مدل ارائه شده در سواد رسانهای و نظریه
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بوردیو در سرمایه فرهنگی که جامع ترین دیدگاه در
بین دیدگاههای مختلف در این زمینه است استفاده شد.
اما با این حال بر این دو نظریه نقدی وارد است که در
برخی موارد فرهنگ اسالمی ایرانی را پوشش نمیدهد.
بر این اساس به همسانسازی آن با فرهنگ اسالمی
ایرانی توسط قرآن کریم ،که اصلیترین و غنی ترین
منبع فرهنگ اسالمی ایرانی و خود نیز رسانه عظیم
الهی است ،پرداخته شده است.
سواد رسانهای
رسانههای نوین به ویژه ماهوارهها و اینترنت از «قدرت
گفتمانی»« ،سرعت انتقال» و «جذابیت برای
مخاطبان» باﻻیی برخوردار هستند ،و از اهمیت خاصی
برخوردار شدهاند؛ لذا میتوانند تاثیرات آنی و فوری
داشته باشند (بشیر )1260 ،که منجر به تغییرات جدی
در حوزههای مختلف به خصوص سرمایه فرهنگی شده
است  .این تغییرات گاها ممکن است دارای مﻀرات یا
آسیبهایی در شکل گیری سرمایه فرهنگی باشد .برای
جلوگیری از این آسیبهای رسانهای نیاز به یک نوع
درک متکی بر مهارت است که براساس آن بتوان انواع
رسانهها و انواع تولیدات آنها را شناخت و از یکدیگر
تفکیک و شناسایی کرد ،که به آن سواد رسانهای
میگویند .در این پژوهش از چارچوب نظری مدل EC
به دلیل جامعیت و فراگیر بودن آن استفاده شده است.
طی سالیان گذشته ،این چارچوب نظری در
سیاستگذاری سواد رسانهای کشورهای مختلف و
مطالعات و تحقیقات گوناگون محققان و پژوهشگران
عرصة رسانه مورد استفاده قرار گرفته و در حال حاضر
چارچوبی مناسب برای تحلیل سیاستها و برنامههای
سواد رسانهای کشورها و سیاستگزاری در این عرصه
محسوب میشود (.)Livingstone, 2011, 6
چارچوب  ،ECمشخصه های سواد رسانه ای را در دو
مؤلفة مستقل با درجات گوناگونی از پیچیدگی و درهم
آمیختگی تبیین میکند  .یکی از این دو مؤلفه،
تواناییهای فردی است که به استفاده و بهرهمندی از
رسانهها اشاره میکند و دیگری عوامل زمینهای و
محیطی است .در چارچوب  ،ECاین دو مؤلفه به
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عنوان قابلیتهای فردی و عوامل محیطی شناخته و
مطرح میشود(.)Celot, 2009, 7
قابلیتهای فردیقابلیتهای فردی ،ظرفیتهای فردی در اجرای
مهارتهای معین است .این قابلیتها شامل سه فرآیند
شناختی ،تکنیکی ،مشارکتی و خالقانه است .میتوان
گفت این قابلیتها طیف وسیعی از تواناییها مانند
دسترسی ،استفاده ،تحلیل ،فهم و تولید را شامل
میشوند.
قابلیت های فردی به دو بعد تقسیم میشود.1 :
قابلیتهای شخصی؛  .3قابلیتهای اجتماعی که این دو
بعد خود به سه جزء تقسیم میشوند:
 مهارتهای استفاده (مهارت تکنیکی فردی دربهرهگیری)؛
 قابلیتهای درک انتقادی سیالیت فردی در فهم وتفسیر؛
 تواناییهای ارتباطی (ظرفیت فردی برای بنا نهادنروابط اجتماعی مستحکم از طریق رسانهها)
(.)European Commission, 2009, 7
الف) مهارتهای استفاده (تکنیکی)
مهارتهای استفاده واسطهای برای برقراری ارتباط بین
افراد و رسانههاست .این مهارتها به بعد تکنیکی سواد
رسانهای اشاره دارد .با استفاده از این مهارتها ،مخاطب
میتواند به طور مؤثر از وسایل ارتباطی و رسانهای
استفاده کند؛ به عبارت دیگر ،این مهارتها ،توانایی
مخاطبان را در استفاده از رسانهها مورد توجه قرار
میدهد)Share and Kellner, 2007, 10 ( .
به گفته ای.آر.گاترى در ( )1693مهارت قابلیتى است
که با اطمینان معیّن و صرف حداقل انرژى یا زمان
کارى به نتیجه برسد .ازطرفی کسب مهارت در استفاده
از رسانه ملزم به کسب آموزش ،تمرین و صرف وقت
است.
در قرآن کریم از آیه  190سوره بقره برداشت می شود
علمی برای انسان مفید است که جهت دار باشد و منجر
به عمل صالح شود و لذا غیر از آن لغو است .مثال
استفاده از برخی شبکه های ماهواره ای  ،شبکه های
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اجتماعی و  ...که با فرهنگ و سیاستهای دینی ما
همخوانی ندارد ،یا باعث اتالف وقت کاربر می شود ،
این چنین است .لذا در برخی از رسانهها که علم ﻻینفع
برای فرد محسوب می شود ،می توان گفت در برخی
موارد آگاهی از آن کفایت می کند.
ب) قابلیتهای تفکر انتقادی
این قابلیتها به فهم و ارزیابی انتقادی از رسانهها و
محتوای رسانهای اشاره دارد .این قابلیتها واسطهای
بین افراد و محتوا هستند و در مجموع بعد شناختی
سواد رسانهای را مورد توجه قرار میدهد .محتوای
رسانهای (پیامها) از طریق رسانهها انتقال مییابند و
توسط مخاطبان دریافت و مورد استفاده قرار میگیرند.
مخاطب برای فهم (و احتماﻻً کنش) این محتوا،
ظرفیتهای رمزگشایی خود را فعال میکند تا پیام را
درک کند .این فرآیند بدین معناست که کاربر رمزهای
رسانهای را میداند و از این رمزها برای رمزگشایی
استفاده میکند و در نهایت آنها را درک میکند
( .)Share and Kellner, 2007: 10قرآن
کریم نظر ویژهای در مورد تفکر و بررسی به حقایق
دارد .در این میان تفکر انتقادی را در قرآن کریم
میتوان با شاخصههای زیر بررسی کرد:
 -1مهارت پرسشگری و تشویق به تفکر (تقریبا در
 129آیه)
 -3قﻀاوت با بیان روشن( در  19آیه)
 -2تاکید بر استدﻻل تقریبا در (سی آیه)
 -0تجزیه و تحلیل (چهارده آیه)
 -9بی طرفی پیش از بررسی شواهد (در پنج آیه)
 -9انﻀباط و روشمندی (در ده آیه
 -9حقیقت جویی( هفده آیه)
 -9انعطاف پذیری (در یازده آیه)
که در قرآن کریم بطور مستقیم اشاره شده است
(نقیبزاده.)1299 ،
ج) تواناییهای ارتباطی
تواناییهای ارتباطی دﻻلت بر برقراری ارتباط افراد با
یکدیگر از طریق رسانهها دارد .تواناییهای ارتباطی و
مشارکتی هم مرتبط با تواناییهای شناختی و هم
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تواناییهای تکنیکی هستند؛ مهارتهایی که به افراد
اجازه میدهند پیام هایی با رمزگان مختلف خلق ،تولید
و منتشر کنند و آنها را برای رسانههای گوناگون موجود
به کار گیرند .بنابراین ،این قابلیت شامل مهارتهای
خالقانه ،مهارتهای فنی ومهارتهای اجتماعی است .در
مجموع ،اگر مخاطبان تجربة مستقیمی از تولید محتوا
داشته باشند ،به فهم عمیقتری از قواعد و ارزشهای
تولید حرفهای اطالعات میرسند ( Livingstone,
 .)2004, 3قابلیت ارتباطی باید به عنوان یک مهارت
برای ارتباطات مدنی و اجتماعی درنظر گرفته شود
( .)Potter, 2004, 33این توانایی ها با حوزه های
گوناگون در ارتباط است؛ عوامل محیطی موجبات
تسهیل یا توقف سواد رسانهای را در هر کشوری فراهم
میآورند.
 عوامل محیطیعوامللل محیطللی بلله عنللوان یکسللری عوامللل بللافتی
(قابلیتهای فردی را تحت تأثیر قرارمیدهد) که گسلتر
وسللیعی از سللواد رسللانهای را کلله شللامل دسترسللی
اطالعاتی ،سیاست سواد رسانهای ،آملوزش رسلانهای و
نقشها و مسلئولیتهلای ملدیران در اجتملاع رسلانهای
میشود ،تحت تأثیر قرار میدهلد کله بله پلنج حلوز
اصلی تقسیم میشود :دسترسی بله رسلانههلا ،آملوزش
رسانهای ،سیاسلت سلواد رسلانهای ،صلنعت رسلانهای،
جامعة مدنی ) (Commission, 2009, 13که در
این پژوهش فقط حوز دسترسلی بله رسلانههلا ،از آن
مورد بحث قرار خواهد گرفت:
الف -دسترسی رسانهای
این مؤلفه به فرصتهای استفاده از رسانهها مربوط
میشود .باید به گونهای درست میان دسترسیهای
فیزیکی به رسانهها و محتوای آنها و نیز توانایی نظری
و عملی استفاده از رسانهها تمایز قائل شد .بر همین
اساس ،بایستی شرایط گوناگون دسترسی که در میان
افراد و گروهها با توجه به گروههای جنسی ،سنی،
اجتماعی و فرهنگی دیده میشود ،لحاظ شود؛
همچنین ،باید به موقعیتهای جغرافیایی و ناتواناییها نیز
توجه شود؛ عالوه بر این ،باید در خصوص تمایز میان
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شرایط گوناگون دسترسی به رسانههای الکترونیکی
(فیلم ،رادیو ،تلویزیون و تلفن) و رسانههای دیجیتالی
مانند اینترنت تأکید شود .شرایط دسترسی آشکارا بر
اساس قابلیت استفاده و دردسترس بودن ابزارها و
وسایل خواهد بود .باید به این موضوع توجه کرد که
قوانین و مقررات اجتماعی و دولتی ،استفاده از رسانهها
و انواع مختلف ظرفیتها و ناتواناییها را تعیین میکند
(.)Livingstone, 2004, 2
ب -دسترسی به رسانه از منظر قرآن كریم
نوع و نحوه استفاده ،سن استفاده و زمان استفاده و ...از
رسانه در فرهنگ اسالمی ایرانی اهمیت ویژهای دارد و
دسترسی به برخی از رسانهها که در فرهنگ غرب
مفهوم دارد نشان از سواد رسانهای در فرهنگ ما
نمیتواند باشد (مثال رسانههای مستهجن ،شبکههای
ماهوارهای و برخی بازیهای رایانه ای و .)...قرآن کریم
بطور کلی چیزی که موجب فاصله گرفتن انسان از
اهداف الهی و کرامات انسانی و باشد را «لغو» عنوان
می کند.
در قرآن کریم آنچه موجب اتالف وقت میشود به
عنوان لغو و طور کلّی بیهودهگرایی و پوچی ،از آن
سرزنش شده است ،چرا که موجب نابودی عالیترین
سرمایه زندگی ،و آفت زیست سالم میشود ،خداوند در
تعریف انسان با ایمان میفرماید« :و الّذین هم عن اللّغو
معرضون» یعنی مؤمنان از کارهای بیهوده رویگردان
هستند« .و خسر هنا لک المبطلون»؛ در قیامت اهل
باطل و اتالفگران وقت زیان خواهند دید (اشتهاردی،
.)1299
از آیات قرآن کریم چنین برداشت می شود باید به
رسانهای دسترسی داشت که دارای خصوصیاتی چون،
دفاع از ارزشها  ،حق محوری ،طاغوت ستیزی،
واقعیتگرا و مدیریت دینی داشته باشد .در این صورت،
رسانه توان هدایتگری خود را بدون آسیب ،به ظهور
خواهد رساند .قرآن کریم که خود رسانه عظیم الهی
است خود را چنین معرفی می کند« :ﻻ یَأْتیهِ الْباطِلُ
مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ ﻻ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید»ٍ؛
یعنی «باطل از پیش رویش و از پشتش در آن راه ندارد
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و فروفرستاده شده ای از سوی حکیم ستوده است».
(محمدی  )123، 1260،لذا در این مورد دسترسی به
رسانه هایی که با ارزشهای دینی و انسانی منافات دارد،
مانند ،رسانه های غیر اخالقی و  ...یا این که سمت
سوی طاغوتی دارد مانند رسانه هایی که اذهان را به
نفع منافع دشمنان منحرف می کند ،ویا این که شایعه و
دروغ پراکنی و حقه های رسانهای را بجای واقعیات
برای پیشبرد اهداف بکار می برد از منظر قرآن مردود
شده است .
سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی ،یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده
از کاﻻهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرند
تمایالت پایدار فرد است که در خالل اجتماعی شدن در
فرد انباشته می شوند( .فکوهی .)244 51291 ،سرمایه
فرهنگی مجموعهای از توانمندیها ،عادتها و
طبعهای فرهنگی ،شامل دانش ،زبان ،سلیقه یا ذوق و
سبک زندگی است (قاسمی و نامدار)13 ،1260،
از منظر قرآن کریم انسان موجودی ارزشمند و کرامت
یافته است «لقد کرمنا بنی آدم» که در بهترین و
زیباترین اندازه گیری ها و قالبها آفریده شده است «
لقد خلقنا اﻻنسان فی احسن تقویم» .این انسان باید با
برخورداری از توانمندی های شگرف و ظرفیت
بیکرانهای که در وجود او نهاده شده و با استفاده از
هدایت الهی سیر تکاملی خود را رقم زند و متخلق به
اخالق الهی شود تا غایت خلقت او که رسیدن به اوج
خلیفه الهی و خداگونگی است ،تحقق یابد (ذوعلم،
.)1294
امام علی علیه السالم می فرمایند :بدانید هیچ کس
پس از قرآن ،نیاز [فرهنگی] ندارد و هیچ کس قبل از
[دریافت حقایق] قرآن ،بی نیاز [فرهنگی] نیست ».این
سخن موﻻ ،فقر و غنا را در سطح فقر و غنای فرهنگی
مورد توجه قرار داده است و بزرگترین سرمایه فرهنگی
را عمل به قرآن میداند .طبعاً بزرگ ترین خدمت به
بشریت ،تالش برای بهره مندی همه ،از این سرمایه
آسمانی است( .ابراهیم زاده.)29 ،1292 ،
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اهمیت دین در تاریخ و فرهنگ ایران ،آثار فراگیر و
قدرتمند آن در زندگی روزمر همة ایرانیان ،دﻻلت های
سیاسی آن و ارتباط ناگسستنی آن با سیاست فرهنگ
در ایران و تفکیک بخش های عمده ای از رفتارهای
فرهنگی به مجاز و غیرمجاز ،مشروع و غیرمشروع،
دارای پاداش دینی و بدون پاداش دینی و یا مستوجب
عقوبت دینی ،تنها نمونه ای از اهمیت دین در حیات
فرهنگی اجتماعی ایرانیان و پیچیدگیهای فرهنگی
ایرانی است (ذکایی)192 ،1260 ،
در قرآن کریم در مورد رفتار فرهنگی بنا بر اهمیت آن
آیات زیادی آمده است .اما بطور کلی مجموعه
شاخصها و معیارهای سرمایه فرهنگی اسالمی که از
آیات قرآن استنباط میشود را می توان در سه مولفه
عمل و رفتار ،فرایندهای ذهنی و تمایالت دسته بندی
کرد:
الف -فرایندهای ذهنی شامل شاخصهای :علم و
دانش ،تفکر و تعقل ،معرفت و بصیرت ،نقد و ارزیابی.
ب -رفتار شامل شاخص های :تعهد و مسئولیت
شناسی اجتماعی ،عمل گرایی ،عفت و پاکدامنی ،امر به
معروف و نهی از منکر ،عبادت.
ج -تمایالت شامل شاخص های :حب الهی ،وﻻیت
پذیری (ذوعلم.)30 ،1294 ،
رویکرد کلی بوردیو هنوز میتواند شرح قدرتمند و
تیزبینانه ای از رابطة بین سلیقه ها و فعالیت های
فرهنگی ،نابرابری ها و کنارگذاریهای معاصر اجتماعی
بدست دهد .لذا در این پژوهش سرمایه فرهنگی را از
نظر بوریو تبیین و آن را با این معیارها با فرهنگ
اسالمی تشریح می کنیم .ابعاد سرمایه فرهنگی از
دیدگاه بوردیو می تواند به  2صورت تجلی یابد :
الف -سرمایه فرهنگی تجسم یافته
از نظر بوردیو می توان بیشتر ویژ گیهای سرمایه
فرهنگی را از این واقعیت استنباط کرد که این سرمایه
با شخصی که در آن تجسم می یابد ارتباط نزدیک
دارد .سرمایه فرهنگی تجسم یافته نوعی ثروت بیرونی
است که به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرد در آمده
است این همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد
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سرمایه فرهنگی همراه با تولد مینامد که نمیتوان آن
را از طریق هدیه ،خرید یا مبادله به دیگری منتقل کرد.
این نوع سرمایه به صورت آمادگیهای مداوم ذهن و
جسم تجلی مییابد. (Bourdieu, 1986, 241) .
عمل و رفتار و تمایالت با شاخصه هایی مانند توجه به
دین و عبادت ،عفت و پاکدامنی ،مسولیت پذیری
اجتماعی ،ایثار و گذشت ،وﻻیت پذیری و ...را می توان
سرمایه فرهنگی تجسم یافته عنوان کرد.
ب -سرمایه فرهنگی عینیت یافته:
از نظر بوردیو این سرمایه از بدیهی ترین و آشکار ترین
نوع سرمایه فرهنگی است که افراد جامعه می توانند از
آن بهرهمند گردند و بیشتر در کاﻻها و اشیاء مادی
تجسم مییابد و از ویژگیهای بارز آن قابل انتقال
بودن آن است بنابراین به نوعی در شکل اقتصادی هم
مطرح می شود و نیز میتواند جنبه نمادین آن هم حفظ
شود .به طور خالصه به تمامی اشیا و کاﻻهای فرهنگی
سرمایه فرهنگی عینی میگویند .اما خصلت اساسی این
سرمایه در این است که اثر آموزشی بر دارندگان آن
میگذارد ) .(Bourdieu, 1986این نوع سرمایه
فرهنگی با کاﻻها و اشیاء عمومی و اختصاصی فرهنگی
از جمله کتاب ،مالکیت رسانهها ،هنر ،ادبیات و  ...از
طریق فعالیتهای بصری و مطالعاتی به ثمر میرسد .از
منظر قرآن کریم کسب علم و دانش ،تفکر و تعقل ،نقد
و ارزیابی از شاخصههای فراید ذهنی است و بنا بر
اهمیت آن در آیات زیادی اشاره شده است ،سرمایه
فرهنگی عینیت یافته است.
ج -سرمایه فرهنگی نهادی و ضابطه ای
سرمایه فرهنگی نهادی اغلب به صورت اعتبارها یا
کیفیات علمی یک فرد شناخته میشود
)(Bourdieu, 1986, 241
در فرهنگ اسالم این مقوله عمیق تر و وسیع تر است.
صرفا و همیشه کسب مدارک دانشگاهی و رتبه های
علمی نشان دهنده سرمایه نهادی نیست .بلکه از
دیدگاه قرآن کریم شاخصههای بصیرت ،معرفت و
حکمت از فرایندهای ذهنی به مدارک و اعتبارهای
علمی عینیت می بخشد.
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فرضیات پژوهش
در پژوهش حاضر این فرضیه را مورد بررسی قرار
خواهیم داد که ،سواد رسانهای بر سرمایه فرهنگی تاثیر
دارد .همچنین مولفه های سواد رسانهای شامل مهارت
استفاده از رسانه  ،سطح دسترسی به رسانه ،تفکر
انتقادی از رسانه و تولید محتوای رسانهای در
شکلگیری سرمایه فرهنگی افراد تاثیر دارند:
 سواد رسانهای در سرمایه فرهنگی تاثیر دارد. مصرف رسانه در سرمایه فرهنگی تاثیر دارد. دسترسی به رسانه بر سرمایه فرهنگی تاثیر دارد. فهم انتقادی از رسانه در سرمایه فرهنگی تاثیر دارد. توانایی ارتباط و تولید پیام رسانهای در سرمایهفرهنگی تاثیر دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که به روش
پیمایشی انجام شده است .جامعه آماری آن ،موسسات
فرهنگی  -قرآنی شهر اصفهان با تحصیالت و جنسیت
مختلف بوده که  094نفر است .روش نمونه گیری به
صورت تصادفی ساده بوده که بر اساس فرمول
کوکران ،حجم نمونه  312نفر تعیین گردیده است.
ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه است که برای
بررسی سواد رسانهای همچنین سرمایه فرهنگی افراد از
پرسشنامه محقق ساخته استفاده است.
نتیجه سنجش اعتبار (روایی) ابزار جمع آوری داده مور
تایید نخبگان و صاحب نظران این حوزه رسید و
همچنین طریق آزمون  ،KMO and Bartlettبا
استفاده از نرم افزار  SPSS20محاسبه شده است
 4/904است .پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ
محاسبه شده که ضریب آن برای سواد رسانهای 4/966
است .بنابراین می توان گفت که پرسشنامه طراحی
شده برای انجام این پژوهش از قابلیت اعتماد کافی
برخوردار است.
در این پژوهش برای تحلیل داده های جمعیت شناختی
از آمار توصیفی استفاده شده و دادههای جمعآوری شده
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نیز بر مبنای تجزیه و تحلیل آمار استنباطی برای دادهها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .همچنین فرضیات
تحقیق بر اساس آزمون رگرسیون و ضریب تعیین مورد
ارزیابی قرار گرفت و به منظور ارزیابی جامع تراز آزمون
تحلیل مسیر استفاده شد .برای تحلیل داده ها از
نرمافزار  SPSS20استفاده شده است.
یافته های تحقیق
برحسب متغیرهای جنسیت  3659 ،درصد پاسخگویان
مرد و  9450درصد پاسخگویان زن هستند که بر اساس
متغیر سن 0652 ،درصد پاسخگویان  19سال و پایینتر،
 656در صد پاسخگویان سن بین  16تا  30سال3959 ،
درصد پاسخگویان سن بین  39تا  22سال 656 ،درصد
پاسخگویان سن بین  20تا  04سال و  053درصد
پاسخگویان دارای سن باﻻتر از  04سال هستند.
بر حسب متغیر تحصیالت 9452 ،درصد پاسخگویان
دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 950 ،درصد
پاسخگویان دارای تحصیالت فوق دیپلم و  1152درصد
پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس هستند .بر حسب
متغیر وضعیت تأهل 9351 ،درصد از پاسخگویان مجرد
و  0956درصد پاسخگویان متاهل هستند( .جدول )1
بررسی فرضیات

برای بررسی فرضیات پژوهش از آزمون رگرسیون
خطی ساده استفاده میشود .لذا نتایج حاصل از این
آزمون نشان داد که در سواد رسانهای سطح معناداری
برابر صفر و کوچکتر از  4/49است و نشان دهنده این
است که رگرسیون معنادار بوده (شیب خط صفر نیست)
و سواد رسانهای بر متغیر وابسته سرمایه فرهنگی تاثیر
داشته که شدت همبستگی آن  45910و ضریب تعیین
آن  45299است.
سطح معنا داری سایر متغیرهای مستقل یعنی استفاده
از رسانه ،دسترسی به رسانه  ،تفکر انتقادی از رسانه و
توانایی ارتباط و تولید پیام رسانهای نیز با توجه به سطح
معنیداری برابر صفر نشان دهنده تاثیر آن بر سرمایه
فرهنگی است .شدت همبستگی استفاده از رسانه بر
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سرمایه فرهنگی  45041و ضریب تعیین آن 45191
است .شدت همبستگی دسترسی به رسانه بر سرمایه
فرهنگی  45021و ضریب تعیین آن  45199است.
(جدول )3
شدت همبستگی تفکر انتقادی از رسانه بر سرمایه
فرهنگی  45963و ضریب تعیین آن  45294است.
شدت همبستگی توانایی ارتباط و تولید پیام رسانهای بر
سرمایه فرهنگی  45969و ضریب تعیین آن 45090
است.
آزمون فرید من
به منظور اولویت بندی میانگین متغیرهای تحقیق از
رتبه بندی فریدمن استفاده میشود.
با توجه به جدول شماره  2سطح معناداری به دست
آمده کمتر از 4549است ( ،) Sig= 4بنابراین فرض
صفر تأیید نمیشود و متغیرهای تحقیق رتبههای
یکسانی ندارند و میتوان آنها را اولویتبندی کرد.
ترتیب اولویت مؤلفه ها در جدول  0نشان داده شده
است( .جدول  2و )0
تحلیل رگرسیون سرمایه فرهنگی و متغیرهای مستقل

تحلیل مسیر یک روش پیشرفته آماری است که به
کمک آن میتوانیم عالوه بر تاثیرات مستقیم ،تاثیرات
غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته را نیز شناسایی کنیم  .از طرفی ،در تحلیل مسیر
ما می توانیم میزان کاذب بودن روابط بین متغیرها را
نشان دهیم .یعنی چقدر از این روابط ناشی از متغیرهای
مستقل مورد نظر و چقدر ناشی از متغیرهای خارج از
تحلیل ماست( .جدول )9
در این تحلیل گویای آن است که مهارت استفاه از
رسانه تاثیری غیر مستقیم بر سرمایه فرهنگی دارد .به
طوری که مهارت استفاده بر تفکر انتقادی و دسترسی
تاثیر دارد و اثر آن بر سرمایه فرهنگی است( .نمودار )1

بحث و نتیجهگیری
در عصر جدید که ارتباطات و اطالعات دچار پیچیدگی
فزاینده ای شده است و افراد را در نقاط مختلف جهان
دچار سردرگمی در انتخاب پیامها ،و همچنین تغییر
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الگوی سبک زندگی و سرمایه فرهنگی کرده است.
شهروندان دارای سواد رسانهای در برابر هجوم
اطالعات رسانهای آسیب پذیری کمتری دارند .زیرا
پیامهایی که به منظور اثرگذار برآنها طراحی و ارسال
شده است را در تمامی سطوح شناسایی کرده و قادر
خواهند بللود خودمختاری بیشتری در مواجهه با
پیامهای رسانه ای داشته باشند (نصیری و همکاران،
 .)1261با توجه به نتایج پیشینه تحقیق باید بیان کرد
که سواد رسانهای به عنوان یکی از شاخص های بعد
معرفت شناسی ،در هر جامعه و یک اندیشه کلیدی در
حوزه ارتباطات مطرح است که افراد توسط آن خود را
در مواجهه با رسانه ها بیمه می کنند.
همچنین سواد رسانهای با متغیرهای سرمایه اجتماعی،
فرهنگی ،انسانی و مصرف رسانه و  ...مرتبط است که
می تواند به ارتقاء سرمایه فرهنگی دنیای امروز
بیانجامد .و در این عصر با توجه به استفاده روز افزون
مردم از رسانه ها ،ارتقای سطح سواد رسانهایی و فهم
انتقادی از آن بر ارتقاء سرمایه فرهنگی جامعه تاثیر
بسزایی دارد .از این رو پژوهش پیش رو با هدف بررسی
تاثیر سواد رسانه ای فراگیران بر سرمایه فرهنگی در
موسسات فرهنگی قرآنی اصفهان انجام شد .لذا در ابتدا
به بررسی ویژگیهای دموگرافیک فراگیران پرداخته شد
و به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه محقق
ساخته سواد رسانهای و پرسشنامه استاندارد بوردیو برای
سرمایه فرهنگی استفاده شد .در این راستا تاثیر سواد
رسانهای در قالب چهار مؤلفة استفاده ،دسترسی ،فهم
انتقادی و تولید محتوای رسانهای بر سرمایه فرهنگی
در قالب سه مولفه سرمایه فرهنگی عینیت یافته ،
سرمایه فرهنگی تجسم یافته و سرمایه فرهنگی
نهادینه شده توسط آزمون رگرسیون خطی مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصله نشان دادند تمامی
فرضیات مورد تایید قرار گرفته و سواد رسانهای بر
سرمایه فرهنگی فراگیران موسسات فرهنگی قرآنی
اصفهان تاثیر دارد .ضریب تعیین آن 45299است .و از
آنجا که هر چه ضریب تعیین به یک نزدیکتر باشد،
متغیر مستقل تغییرات متغیر وابسته را بیشتر تعیین
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میکند؛ لذا میزان تاثیر سرمایه فرهنگی از سواد سانهای
در حد متوسط به پایین است .نتایج پژوهش افشانی و
همکاران ( )1269و شهرام نیا ( )1260که در پیشینه
تحقیق بیان شد همسو با نتایج این پژوهش بوده اند.
همچنین در این پژوهش مشاهده شد مصرف رسانه
دارای تاثیر غیر مستقیم بر سرمایه فرهنگی است .به
این معنا که تاثیر آن بر تفکر انتقادی و دسترسی به
رسانه و اثر آن بر سرمایه فرهنگی است.
در این پژوهش مشاهده شد ،بیشترین تاثیر را
مولفههای فهم انتقادی و تولید محتوا رسانهای بر
سرمایه فرهنگی دارند .از این رو برای باﻻ بردن سرمایه
فرهنگی باید به عامل تاثیرگزار سواد رسانهای یعنی
آموزش تفکر انتقادی و تولید محتوای رسانهای توجه
ویژهای داشت که پژوهش اسکیرر و سریویدیا ()3419
نیز با این یافته همسو است .نتایج تحقیقات نشان
میدهد سواد رسانهای توانایی خود را به شکل دانش،
نگرش و رفتارهای مرتبط با رسانه ها و تشویق موضع
فعال و انتقادی در افراد میتواند نشان دهد .اسکیرر و
سریویدیا ()3419
عموماً یافتن پاسخ برای هر پرسشی ،پرسشهای دیگری
را به وجود میآورد که انجام پژوهشهای بیشتری را
ضروری میکند .در این پژوهش ،تاثیر سواد رسانه ای
بر سرمایه فرهنگی که هر کدام از متغیرهای میبایست
به صورت دقیقتر و عمیقتر به روش کمی و کیفی
بررسی شوند .با توجه به وسعت دنیای ارتباطات در قرن
جدید ،هجمه های فرهنگی از سوی قدرتها و مالکان
رسانهها وجود دارد و برای مصونیت و بیمه شدن
سرمایه فرهنگی افراد جامعه در برابر این هجمههای
رسانهای ،به نظر می رسد بهترین راه ممکن در شرایط
امروز ،بهره مندی افراد جامعه  ،از سواد رسانهای است.
بهرهمندی از چنین سوادی به دانشجویان و جوانان
جامعه ما این امکان را می دهد تا با آگاهی کامل،
پیامهای رسانهای را پردازش کنند ،ماهرانه آثار مطلوب
و نامطلوب پیام ها را تشخیص دهند و منتقدانه به
پیامهای رسانهای برخورد کنند.
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جدول  - 1توزیع فراوانی و آماره توصیفی پاسخگویان
پاسخ ها
جنسیت

سن

تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

مرد

93

2699

2699

2699

زن

111

1191

1191

111

 18سال و پایینتر

111

1693

1693

1693

 16 - 21سال

21

696

696

1692

 21 - 33سال

11

2991

2991

8196

 31 - 11سال

21

696

696

6198

باالتر از  11سال

6

192

192

111

دیپلم و پایینتر

111

8193

8193

8193

فوق دیپلم

18

891

891

8891

لیسانس

21

1193

1193

111

جدول  - 2تاثیر سواد رسانهای بر سرمایه فرهنگی

سرمایه فرهنگی

متغیر وابسته
R Square

R

Adjusted R
Square

α

β

ضریب آلفا

ضریب بتا

سواد رسانهای

45910

45299

45290

35100

45061

4544

مصرف رسانه

45041

45191

45199

35999

45369

4544

دسترسی به رسانه

45021

45199

45193

35943

45291

4544

45963

45294

45209

35390

45094

4544

45969

45090

45093

35002

45269

4544

شدت

متغیر مستقل

همبستگی

فهم

انتقادی

از

رسانه
توانایی

ارتباط

تولید پیام رسانهای

و

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیل شده

Sig
سطح
معناداری

جدول  - 3نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای تحقیق

نمونه

كای دو

درجه آزادی

سطح معناداری

213

125939

2

4542
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جدول  - 1رتبه بندی متغیرهای تحقیق
متغیرها

میانگین رتبه ها

اولویت بندی

فهم انتقادی از رسانه

3599

اولویت اول

مصرف رسانه

3593

اولویت دوم

تولید پیام رسانهای

3500

اولویت سوم

دسترسی به رسانه

3539

اولویت چهارم

جدول  - 1تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر سرمایه فرهنگی

متغیرهای مستقل

تاثیر مستقیم

تاثیركل

تاثیر غیر
مستقیم

مصرف رسانه

---

45426

45426

دسترسی به رسانه

- 45333

45121

-45461

فهم انتقادی از رسانه

45212

45293

45999

تولید پیامهای رسانهای

45913

45119

45939

دسترسی به رسانه
6.000
6.08

6.0

6.0

51

78

6.06

تفکر انتقادی از

سرمایه
فرهنگی

9

4

مصرف رسانه

رسانه

6.050

6.08
6

6.0

6.0

6.80

80

0

50
تولید پیامهای رسانهای

نمودار  - 1تاثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر سرمایه فرهنگ
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The Effect of Media literacy on the Cultural Capital (Case Study of the
learners of Isfahan Quranic Cultural Institutions

Seyed Mohsen Bani Hashemi, Mahdi Gholampoor

Abstract
Media is one of the most significant factors affecting the formation of cultural capital
.Medias nowadays have funded a modern pedagogical system in such a way that human
societies receive their ideas and believes through it .It is also effective in their life style
and behavior .Media literacy is very important to reduce and prevent the negative
effects of medias .This study was aimed at evaluating the effectiveness of media literacy
on the cultural capital of the learners of Isfahan quranic cultural institutions . To
investigate this, media literacy EC model and Bourdieo theory on cultural capital were
used and it was localized by using Islamic and Iranian culture. This study was
conducted by population size of 480 learners of Isfahan quranic cultural institutions.213
of these learners in different age groups and education level were chosen as a sample by
using Kukran formula. This study was fulfilled by surveying method and data gathering
was through questionnaire. The results indicated that media literacy with the
components of accessing media, using media, media content production and critical
thinking from media affects cultural capital of the learners of Isfahan quranic cultural
institutions.
Keywords: Cultural capital, Media literacy, Media, Holy quran.

