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دریافت6911/40/61 :؛ پذیرش6911/66/94 :

چکیده

شال نوهن شاا  ،هعنی «شاا دهجیتالی جزهز» ها «شاا هوشمنز» ،شاا میان افاماد اسات
ک ب اهنتمنت دستمسی دارنز؛ اهن نو شاا و نابمابم  ،در سطح مهارت و تواناهی بهم،بمدار افماد از
کارکمدها پیچیزۀ فناور اطالعات نماهاان میشاود .افازاهش شااا دهجیتاالی در سماسام جهاان،
ب عنوان های از بزرگتمهن چالشها عصم دهجیتال ،با پیامازها مساتقیو و ریممساتقیو در چنازهن
حوزۀ جامع اطالعاتی نماهان شز ،و بمرسی علمی آن ضامورت بیتاتم هافتا اسات؛ ازاهانرو ،اهان
پژوهش بمپاهۀ نظمهۀ بازتولیز فمهنگی بوردهو ،اهن پمسش را بمرسی کمد ،است ک سمماهۀ فمهنگی افماد
ب چ میزانی بم شاا دهجیتالی میان آنان تأثیمگذار است؟» روش انجام اهن پژوهش ،پیماهتی بود ،و
داد،ها از طمهق پمسشنام گمدآور شز،انز .جامعۀ موردمطالع  ،جواناان هجاز ،تاا بیساتون ساالۀ
شهمستان بابل ( 041/074نفم) بود ،و حجو نمونۀ آمار با استفاد ،از فممول کوکمان 143 ،نفم بمآورد
شز ،است .داد،ها پژوهش ب شیوۀ نمون گیم خوش ا چنزممحل ا ب صاورت تصاادفی سااد ،از
میان  4محلۀ شهم بابل گمدآور شز،انز .نتاهج پاژوهش نتاان داد کا در میاان افاماد باا سامماه ها
فمهنگی گوناگون ،شاا دهجیتالی وجود دارد .نتاهج ب دستآمز ،از آزمون رگمسیون چنزگان نیز نتان
داد ک با تمتیب ،بعاز عینیتهافتاۀ سامماهۀ فمهنگای ( ،)β=1/09بعاز تجسازهافتۀ سامماهۀ فمهنگای
( ،)β=1/00و بعز نهاد سمماهۀ فمهنگی ( )β=1/21بیتتمهن تأثیم را بم شاا دهجیتالی میاان افاماد
داشت انز .افزونبماهن ،هافت ها پژوهش نتان داد ک متغیم مستقل پاژوهش ،هعنای سامماهۀ فمهنگای،
ب میزان  1/21از وارهانس متغیم وابستۀ شاا دهجیتالی را تبیین میکنز.
کلیدواژهها :سمماهۀ فمهنگی ،اهنتمنت ،شاا دهجیتالی ،شاا هوشمنز
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گمو ،علوم اجتماعی ،دانتاز ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانتگا ،مازنزران ،بابلسم ،اهمان (نوهسنز ،مسئول)


 .2گمو ،علوم اجتماعی ،دانتاز ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانتگا ،مازنزران ،بابلسم ،اهمان
 .3گمو ،علوم اجتماعی ،دانتاز ،علوم انسانی و اجتماعی ،دانتگا ،مازنزران ،بابلسم ،اهمان

مقدمه

مساائلۀ نااابمابم و شاااا اجتماااعی ،همااوار ،موردتوج ا جامع شناسااان بااود ،اساات .از

جامع شناسان کالسیک (مارکس ،وبام ،و پاارتو )1گمفتا تاا جامع شناساان معاصام (مانناز
دارنزور  ،لنسای ،پوالنزاس ،راهت ،پارکین ،و گیزنز ،)2همهک ب نوباۀ خاود اهان پزهاز ،را

ب لحاظ جامع شناختی تحلیل کمد،انز .نابمابم و شاا اجتماعی ،پزهزۀ جزهاز نیسات،
اما در طول تارهخ جوامع انسانی ،با دگمگونیها جوامع ،نابمابم و شاا اجتماعی نیاز با
شالها گوناگونی متناسب با آن ظهور و بموز پیزا کمد ،و متحول شز ،است .بماهناساس ،با
دگمگونیها جوامع از جامعۀ کتاورز و جامعا صانعتی با جامعا اطالعااتی (کاساتلز،
 )2100متناسب با اهن دور ،،نابمابم ها و شاا ها اجتماعی نوهنی نیز ظهور هافت انز ک از
آن با عنوان شاا دهجیتالی ها شاا هوشمنز هاد میکننز .نظمه پمدازان اهن حوز ،،ب وجود
نوعی شاا اجتماعی میان آنهاهی ک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک ب آن دستمسای
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نزارنز ،کسانیک مهارت و سواد اطالعاتی دارنز ها هیچگون مهارت و اطالعااتی نزارناز ،هاا
مسئلۀ چگونگی کاربم اهنتمنت ،هعنی انگیزۀ کاربمان از ب کارگیم فناور دهجیتالی در میان
طبقات گوناگون اشار ،کمد،انز (لای2101 ،3؛ کایو .)2100 ،ظمفیات روزافازون اهنتمنات در
گستمش دستمسی ب اطالعات و تقوهت قابلیتها ارتباطی ،سبب شاالگیم بحثهااهی
دربارۀ نتاهج اجتماعی استفاد ،از اهنتمنت شز ،است .طمفزاران نظمهۀ شاا دهجیتالی بم اهان
نظمنز ک اهنتمنت ،امتیاز بما گمو،ها وهژ ،اسات ،درحالیکا هوزماان میتواناز سابب
درحاشی نگ داشتن گمو،ها اجتماعی محموم از آن و درنتیج  ،نابمابم اجتماعی شود.

بمپاهۀ تعمهف سازمان همااار اقتصااد و توساع  ،4شااا باین افاماد ،خانوارهاا،

صاحبان متارل ،و منااطق جغمافیااهی در جاهگا،هاا گونااگون اقتصاد ااجتماعی ،در
دستمسی و استفاد ،از فناور ها اطالعاتی و ارتباطی ،شاا دهجیتالی نامیز ،شز ،است
(

)2110 ،؛ بنابماهن ،وجود فاصل در دستمسی ب فناور ها نوهن (همچاون تلفان،

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

راهان  ،و اهنتمنت) و خزمات ممتبط با آن (متیک )27 ،2111 ،1موجب عقب مانزن عز،ا و
پیتمفت اطالعاتی عزۀ دهگم و همچنین ،سبب اهجاد تفاوت میان افاماد در ساطوگ گونااگون
زنزگی ،اعو از سطوگ فمهنگی ،اقتصاد  ،سیاسی ،و اجتمااعی میشاود؛ بناابماهن ،فنااور
اطالعات مانناز شمتایم دولبا ا اسات کا ازهکساو ،موجاب پیتامفت داناش جامعا و

ازسو دهگم ،سبب عمیقتم شزن شاا اجتماعی میشود (ملهو و هماااران.)0 ،2117 ،2

شگفتآور نیست ک اهن نوآور ها فنی و اطالعاتی در دستگا ،نابمابم ادرام شونز ،زهما
هیچکس فمصت بهم،گیم از چنین تحولی را از دست نمیدهاز ،اماا اهان متاال ،ماانع
انتتار عادالنۀ دانش و تجهیزات در جمعیتها میشود و جامع را ب سو دوطبق ا شزن
ااازهکسو ،اطالعات نخبگان و طبقات باال اجتما و ازسو دهگم ،کسانیک با شابا

اهنتمنت متصل نیستنز ،پیش میبامد؛ (درا واهاز )2102،3و درنتیجا  ،از بهباود کیفیات
زنزگی افماد و روشنگم فمهنگی بمخی از آنها جلوگیم میکنز.
معنا شاا دهجیتالی ،در طول هک ده ا ک موضو نابمابم و شااا دهجیتاالی
وارد ادبیات جامع شناسی فضا مجاز شز ،تغییمات زهاد داشات اسات .معناا اولیاۀ
شاا دهجیتالی ،بم شاا میان کسانیک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک دستمسی
نزارنز ،متممکز بود ،است ،اما با گستمش فناور ها هوشمنز ماننز تبلت و گوشایها
هوشمنز و اتصال بسیار از ممدم ب اهنتمنت ب صورت شخصی و مستقل ،مفهاوم شااا
دهجیتالی شال متفاوتی هافت است .در تعمهاف جزهاز ،شااا و ناابمابم دهجیتاالی با
شاا در محتوا کااربمد  ،تفاوتهاا مهاارتی ،و ساواد اطالعااتی کااربمان فنااور
دهجیتالی ،در میان طبقات گوناگون جامعا اااک آن را نابمابم هاا اجتمااعی هوشامنز

4

مینامنزاا تغییم کمد ،است (لی2101 ،؛ کیو)2100 ،؛ بنابماهن ،شالها ناوهن شااا
دهج یتالی ممان است در میان گموهی ک ب اهنتمنت دستمسی دارناز ،ر دهاز .اهان ناو
تفاوت ،در سطح مهارت و تواناهی بهم،بمدار افماد از کارکمدها پیچیزۀ فناور اطالعات

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

11
سرمایه فرهنگی و بازتولید
شکاف هوشمند

نماهان میشود .تفاوت تواناهی افماد در کار با دستگا،ها هوشمنز ،انگیزۀ افاماد از کااربمد
فناور دهجیتالی ،مهارت افماد در بهم،بمدار از کارکمدها پیچیزۀ فنااور اطالعاات ،و
سواد دهجیتالی افماد (لی )0-2 ،2101 ،ازجمل شاخصها سانجش شااا دهجیتاالی
ب شمار میآهنز .اهن شاخصها موجب شالگیم فاصالۀ اجتمااعی و شااا دهجیتاالی
میان افماد خواهنز شز؛ ب همینسبب ،رونز روب گساتمش شااا دهجیتاالی هوشامنز در
سماسم جهان ،های از بزرگتمهن چالشها عصم جزهز است.
جامع شناسان در مورد وجود و ظهور روب گستمش اهن نو شاا  ،هونظم هستنز ،اما
در مورد عوامل تأثیمگذار بم نابمابم ها اجتماعی هوشمنز در جامع  ،نظم هاسانی نزارنز.
بمخی از پژوهتگمان ب موضو تفاوت طبقات گوناگون در دستمسی ب فناور اطالعات و

ارتباطات (گمستین2111 ،1؛ پاتمسون و وهلسون2111،2؛ کواسنی2112 ،3؛ دهمااجیو و
همااران )2110 ،4اشار ،کمد،انز ،اما بمخی دهگم بم اهن نظمنز ک نابمابم دهجیتاالی تنهاا
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تحت تأثیم تبعیض در دستمسی ب فناور اطالعات و ارتباطات نیست ،بلاا تحات تاأثیم
نابمابم هاهی ماننز چمخۀ فقم ،بیسواد  ،و سمماهۀ فمهنگی است کا از پایش در جامعا
وجود داشت انز و پیوست بازتولیز میشاونز .سامماهۀ فمهنگای ب مثابا خخیام،ا از داناش،
مهارتها ،صالحیتها ،و خالقیتهاا فمهنگای ،ابازار مهمای اسات کا نابمابم هاا
اجتماعی از طمهق آن بازنماهی و بازتولیز میشونز (خکاهی .)0170 ،اهن مسائل ،الگوهاا
استفاد ،از اهنتمنت را همچون آهن ا در خود بازتا میدهنز و موجب تقوهات و تازاوم آن
خواهنز شز؛ بنابماهن ،اهن شاخصها ب گون ا بزههی موجب شالگیم فاصلۀ اجتمااعی
و شاا دهجیتالی میان افماد میشونز (کواسنی .)010 ،2111 ،ب نتم پیهم بوردهو ،5اهان
تماهز در سمماهۀ فمهنگی افماد است ک موجب تماهز در سطح مهاارت ،توانااهی ،و انگیاز،
خواهز شز .ب بیان روشانتم ،سامماهۀ فمهنگای در پیوناز محااو باا موقعیات طبقااتی،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سازوکار را فماهو میکنز کا از طمهاق آن ،فماهناز بازتولیاز اجتمااعی حفا میشاود و
متموعیت میهابز (بوردهو و پاسمون .)0771 ،بوردهو بم اهن نظام اسات کا نابمابم هاا
اجتماعی موجب بازتولیز نابمابم فمهنگی و ادام هافتن تماهزها خواهنز شز.
ب بیان روشنتم ،افماد هک جامع ب میزان خاصی از انوا سمماه  ،ماننز سمماهۀ اقتصاد ،
اجتماعی ،و فمهنگی بمخوردار میشونز؛ ناابمابم در میازان بمخاوردار از اهان سامماه ها،
موجب شالگیم طبقات و گمو،هاا جزهاز و بازتولیاز آنهاا و درنتیجا  ،افازاهش فاصالۀ
طبقاتی و شاا میان آنها میشود .سمماهۀ فمهنگای خاود هاک ساازوکار مهاو در بازتولیاز
سلسل مماتب اجتماعی است .سمماهۀ فمهنگی ب معنا قابلیتها ،دانشها ،و مهارتها و نیز
مجمو کاالها فمهنگیا است ک شخص میتوانز آنها را کسب کنز .اهن نو خاا

از

سمماه  ،ب مثاب دانش (شناختی) است ک افماد را قادر با تفسایم کازها فمهنگای گونااگون
میکنز و افماد در زمینۀ انباشت سمماه فمهنگی موفقتم هستنز ک رمزها فمهنگی درستی
را ب دست آورد ،باشنز (شهمامنیا و همااران)211 ،0170 ،؛ بنابماهن ،میتوان گفت ،شااا
دهجیتالی هوشمنز ،بازتولیز نابمابم سمماه ها فمهنگی ممتبط است .باوجود اهمیت مسئل
نابمابم و شاا اجتماعی دهجیتالی بما جامع شناسان و حتی سیاستگذاران ،اهن مسائل
کمتم ب لحاظ جامع شناختی بمرسی شز ،است؛ بنابماهن ،پمساش اصالی اهان پاژوهش اهان
است ک «ب چ میزانی بین کاربمان اهنتمنت ،شاا دهجیتالی (توانااهی ،مهاارت ،انگیاز ،،و
نو ب کارگیم فناور دهجیتال) وجود دارد؟» «آها سمماه فمهنگی افماد (در ابعاد عینیتهافت ،
تجسوهافت و نهادهن شز ،) ،بم شاا دهجیتالی تأثیم میگذارد؟» «آهاا شااا دهجیتاالی در
جامع درحال بازتولیز شزن است؟»
 .1پیشینه پژوهش

در داخل کتور پژوهشها زهاد دراهنبار ،انجام نتز ،است؛ بااهنحال ،در ادام بمخای
از آنها را ک با موضو پژوهش ارتباطی داشت انز ،بمرسی کمد،اهو.
عبمسی کسبی و همااران ( )0177در پژوهتی با عنوان « شناساهی عوامل مؤثم بمشاا
دهجیتالی دراهمان (مورد مطالع  :روساتاها اساتان قاو)» ،عوامال ماؤثم بام مسائل شااا
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دهجیتالی را ب روش دلفی و سلسل مماتبی فاز مورد بمرسی قمار داد،انز .جامعۀ آماار اهان
پژوهش ،کارشناسان و مزهمان ارشز حوز،

روساتاها اساتان قاو بود،اناز کا از طمهاق

نمون گیم قضاوتی ،تعزاد  11نفم از مازهمان ارشاز کا شامر خبمگای در حاوز ،دفااتم
روستاها استان قو را داشت انز ب عنوان نمون انتخا شز،انز .نتاهج اهن پژوهش نتان داد ک
متغیمها شناخت فمهنگ روستاها با رتبۀ نخست ،ارتباطات اجتماعی با رتبۀ دوم ،شاناخت
تنو فمهنگی ،اجتماعی ،و اقتصاد با رتبۀ سوم ،حماهت از سامماه گذار باا رتباۀ چهاارم،
شناساهی ظمفیتها و توانمنز ها منطق ا با رتبۀ پنجو ،بیتتمهن وزنها را در تبیین شاا
دهجیتالی کسب کمد،انز ک خود نتاندهنزۀ اهمیت بسیار باال آنها نزد خبمگان بود ،است.
صزقی و همااران ( )0174در پژوهش خود با عنوان «بمرسی شااا دهجیتاالی باین
دانتجوهان تحصیالت تامیلی دانتگا ،علوم پزشای اهامان از نظام اساتفاد ،،دستمسای و
مهارتها فناور اطالعات» با روش پیماهش ب بمرسی شاخصها شااا دهجیتاالی
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در بین دانتجوهان پمداخت انز .اهن پژوهش بم رو هک نموناۀ  010نفام از دانتاجوهان
تحصیالت تامیلی دانتگا ،علوم پزشاای اهامان در نیمساال اول ساال تحصایلی -0174
 0179انجام شز ،اسات .نتااهج ب دساتآمز ،نتاان داد کا باین دانتاجوهان تحصایالت
تامیلی در س شاخص «استفاد« ،»،دستمسی» ،و «مهارت»هاا فنااور اطالعاات ،باا
سطح معنادار  ،1/110شاا دهجیتالی وجود دارد.
صزر ارحامی و همااران ( )0179در پژوهتی با عناوان «رابطا سامماه اجتمااعی و
شاا دهجیتالی در بین جوانان اصفهان و نجف آباد» با اساتفاد ،از روش پیماهتای ،تاأثیم
حجو سمماه اجتماعی بم شاا دهجیتالی را مورد بمرسی قمار داد،انز .جامعۀ آمار اهان
پژوهش تمام افاماد زن و مامد  03تاا  27ساالۀ (جواناان) سااکن در شاهمها اصافهان و
نجفآباد بود ،است .حجو نمونۀ اهن پژوهش 0211 ،نفم بود ،ک بما هم شهم 111 ،نفم
ب روش نمون گیم خوش ا چنزممحل ا انتخا شز .هافت ها ب دستآمز ،از بمرسای
در دو شهم اصفهان و نجفآباد نتان داد ک اثم سامماهۀ اجتمااعی بام شااا دهجیتاالی،
معاوس و معنادار است؛ ب اهنمعنا ک همچ حجو سمماهۀ اجتمااعی شاهمونزان افازاهش
پیزا کنز ،از شاا دهجیتالی شهمونزان کاست خواهز شز.

حاجاسماعیلی و کاظمی ( )0179در پژوهش خود با عنوان «مقاهس سطوگ چهارگانا
شاا دهجیتاالی بمحساب متغیمهاا جمعیتای» باا روش پیماهتای با بمرسای شااا
دهجیتااالی ،باام رو نمون ا  111نفاام از شااهمونزان شااهم رفساانجان پمداخت انااز .نتاااهج
ب دستآمز ،از پژوهش نتان میدهز ک متغیمها جنسیت و وضعیت تأهل بام دو ساطح
شاا دهجیتالی تأثیمگذارنز .متغیم جنسیت بم دستمسی ماد و فیزهای و سواد و مهاارت
دهجیتالی تأثیمگذار است؛ ب گون ا ک دستمسی ماد و فیزهای و سواد و مهارت دهجیتالی
در ممدان بیش از زنان است .وضعیت تأهل نیز بام دستمسای انگیزشای و ساواد و مهاارت
دهجیتالی تأثیمگذار است ک بمپاهۀ آن ،دستمسی انگیزشی و ساواد و مهاارت دهجیتاالی در
افماد مجمد بیش از افماد متأهل است .متغیمها جمعیتشناختی دهگم ماننز سن ،میازان
تحصیالت ،وضعیت شغلی ،و میزان درآمز نیز بم سطوگ چهارگانۀ شاا دهجیتالی تاأثیم
میگذارنز .افماد ک در محزودۀ سانی  21تاا  01ساال هساتنز ،دارا دستمسای مااد و
انگیزشی ،سواد و مهارت دهجیتالی ،و استفاد ،متازاول بیتاتم هساتنز و باا افازاهش سان،
دستمسیها کاهش و شاا دهجیتالی افزاهش میهابز .همچنین ،نتاهج اهن پاژوهش نتاان
میدهز ک شاا دهجیتالی با افزاهش تحصیالت و درآمز افماد کاهش میهابز.
اشمفی فتی و عبزاللهی ( )0171در پژوهش خود با عنوان «بمرسی رابطا مؤلفا ها
شاا دهجیتالی با پیتمفت تحصیلی دانتجوهان» ،شاا دهجیتالی و پیتمفت تحصیلی
دانتجوهان را ب روش پیماهتی مورد بمرسی قمار داد،انز .نمونۀ آمار اهان پاژوهش 231
نفم از دانتجوهان رشت علوم تمبیتی دانتگا ،پیام نور دلفان بود ،است .هافتا ها پاژوهش
نتان میدهز ک بین شاا دهجیتالی و پیتمفت تحصیلی دانتجو هان ،همبستگی ضعیفی
وجود داشت است.
خواج نور و همااران ( )0171در پژوهتی تحات عناوان «سانجش رابطاۀ شااا
دهجیتالی و توانمنز زنان شهم شیماز» با روش پیماهتی ،موضو را واکاو کمد،انز .باما
اهن پژوهش ،نمون ا ب حجو  111نفم ب شیوۀ نمون گیم تصادفی چنزممحل ا انتخا
شز ،است .داد،ها موردنیاز با ابزار پمسشنام  ،از باین زناان  03-30ساال شاهم شایماز
گمدآور شز .نتاهج پیماهش نتاان میدهاز کا متغیمهاا طبقاۀ اجتمااعی ،تحصایالت
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پاسخ گو و همسم ،شاا فناور  ،سواد اطالعاتی ،و دستمسی ب اطالعات ،باا توانمناز
زنان رابطۀ معنادار دارنز .نتاهج ب دستآمز ،از رگمسیون چنزمتغیم ،نیز نتان میدهاز کا
ب تمتیب متغیمها شاا  ،سواد اطالعاتی ،و تحصیالت زهم دهپلو ،حازود  29درصاز از
تغییمات متغیم توانمنز زنان را تبیین کمد،انز.
روشنزل ارباانی و همااران ( )0171در پژوهتی با عنوان «عوامل تعیینکننز ،شاا
دهجیتالی (مطالع مورد  :شهمونزان شهم رفسنجان)» ،تأثیم عوامل اقتصاد  ،زهمساختی
و فمهنگاای باام شاااا دهجیتااالی را مااورد مطالعا قامار داد،انااز .اهاان پااژوهش با شاایوۀ
توصیفیاپیماهتی انجام شز ،و جامعۀ آمار آن ،مجموعۀ شهمونزان شهم رفسانجان باود،
است .در پژوهش هادشز ،،وضعیت  310نفم از شهمونزان ب روش نمون گیم خوشا ا و
با استفاد ،از الگوساز معادل ا ساختار تحلیل شز ،است .بمپاهۀ نتااهج ب دساتآمز،،
عوامل اقتصاد و زهمساختی ب طور مستقیو و عوامال فمهنگای ،از طمهاق نقاش میاانجی
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دستمسی انگیزشی ،بم شاا دهجیتالی تأثیم میگذارنز .در مقاهسۀ عوامل گوناگون ،نقاش
عوامل فمهنگای مهوتام از عوامال اقتصااد و زهمسااختی باود ،اسات .تماام متغیمهاا
موردبمرسی 33/1 ،درصز از تغییمات دستمسی فیزهای را تبیین کمد،انز.
افتارکهن و زمانی ( )0144در پژوهتی با عنوان «جوانان و شاا دهجیتالی ،با تأکیز
بم جوانان 03-27سال شهم همزان» مسئلۀ شاا دهجیتاالی را واکااو کمد،اناز .نتااهج
پژوهش آنها نتان میدهز ،میان فقزان سواد اطالعاتی ،فقازان ساواد راهانا ا  ،و فقازان
مهارت در استفاد ،از اهنتمنت و شاا دهجیتالی در جوانان ،رابط وجاود دارد .اهان نتااهج
همچنین نتان میدهز ک میان پاهگا ،اقتصاد ااجتماعی والزهن و اهجاد شاا دهجیتالی
نیز رابطۀ معنا دار وجود دارد .رابطۀ معنادار نیز میان سطح تحصایالت افاماد و شااا
دهجیتالی دهز ،شز ،است.
وکیلیااان ( )0149در پژوهتاای بااا عنااوان «ساامماهۀ فمهنگاای و چگااونگی اسااتفاد ،از
اهنتمنت» ،رابطۀ بین میزان ،هاز  ،و خازمات اهنتمنتای مورداساتفاد ،دانتاجوهان سااکن
خوابگا ،دانتگا ،تهمان از اهنتمنت و سمماهۀ فمهنگی آنها را تبیین کامد ،اسات .نتااهج اهان
بمرسی نتان می دهز ک ارتبار بین نیاز و خزمات اهنتمنتی مورداستفاد ،با سمماهۀ فمهنگی،

کو و ضعیف است .افزونبماهن ،بین اهزا علمیاآموزشی ،ب روزرسانی نممافزار ،و ارتبار
با دهگمان با تمام سنج ها ممبور ب سمماهۀ فمهنگی (جاز مهاارت اساتفاد ،از اهنتمنات و
مهارت کار با راهان ) رابطۀ منفی وجود داشت است.
در میان پژوهش ها خارجی ممبور ب اهن موضو نیز نتاهج پژوهش ون دورسان و ون

دهک )2107( 1با عنوان «تغییم در شاا دهجیتالی نو اول ،نابمابم در دستمسی فیزهای
ب نابمابم در دستمسی محتوا» ،در کتور هلنز در بین نمون ا  0174نفم نتان میدهز
ک شاا دهجیتالی با اشبا اتصال و دستمسی ب اهنتمنت از بین نمفت است ،بلا در سطح
دوم ،هعنی نابمابم در مهارتها اهنتمنتی و نو استفاد ،و کاربمد آن ادام هافت است.

همگیتا  )2104( 2در پژوهتی با عنوان «بازتولیز نابمابم دهجیتالی در آممهاا» نتاان

داد ،است ک افماد ک سطوگ باالتم از تحصیالت و سمماه بیتاتم دارناز ،از فضاا
و و دهجیتال بما فعالیتهاا «افازاهش سامماه » اساتفاد ،میکنناز .همچناین ،نتااهج
پژوهش و نتان می دهز ک مهارت بمخط ،عامل مهمی در تعیین نو فعالیتهاا افاماد
در فضا اهنتمنت است؛ ب اهنمعنا ک سطح دوم نابمابم دهجیتالی در بین کاربمان اهنتمنت
درحال وقو است.
لی ( )2101در پژوهتی با عنوان «تقسیوبنز زهمکان  :مثالی از شااا دهجیتاالی در
کم ،جنوبی» ،تفاوت نو کاربمد اهنتمنت در میان دانتجوهان  21تا  27سال را بمرسی کمد،
اساات .او در اهاان مطالعاا  ،سااواد اطالعاااتی دانتااجوهان ،مهااارت در باا کارگیم آن،
نممافزارها مورداستفاد ،،و ...توسط دانتجوهان و حتی چگونگی اتصال آنان با اهنتمنات
(کافینت هاا اهنتمنات شخصای) را واکااو کامد ،و نتاان میدهاز کا ماوارد هادشاز ،از
متغیمهاهی ماننز درآمز ،جنسیت ،طبق  ،و پاهگا ،اقتصاد تأثیم میپذهمنز.

دارا واهز )2102( 3در پژوهتی باا عناوان «ناابمابم دهجیتاالی با عنوان صاورتی از

نابمابم ها طبقاتی» ،نابمابم دهجیتالی در  17کتور را ب روش پیمااهش بمرسای کامد،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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است .او در اهن پژوهش ،رابطۀ نابمابم دهجیتالی و جاهگا ،طبقاتی افاماد را بمرسای کامد،
است .نتاهج پژوهش او نتان میدهز کا ناو جزهاز از سامماهۀ فمهنگای ،حتای میاان
جوانانی ک در جوامع توسع هافت زنزگی میکننز نیز ب گون ا مساو تقسیو نتز ،است و
اهن الگو نابمابم از توزهع سمماه  ،در میان فمزنزانی ک نسال گذشت شاان ،هعنای والازهن
آنها ،ب لحاظ اجتماعیااقتصاد نابمابم بود،انز ،بازتولیز نسلی میشود.
کواسنی ( )2111در پژوهتی تجمبی با عنوان «بازتولیز فمهنگی نابمابم دهجیتاالی» ،باا
استفاد ،از نظمهۀ بازتولیز فمهنگی بوردهو ،نقش فمهنگ را در بازتولیز نابمابم هاا دهجیتاالی
بمرسی کمد ،است .او در اهن پژوهش نتیج گیم میکنز ک ناابمابم دهجیتاالی تنهاا تحات
تأثیم نابمابم در ساختار دستمسی ها کاربمد فناور اطالعات و ارتباطات نیست ،بلا تحات
تأثیم باورها و سنتها نابمابم اجتماعی است ک ب گون ا دهمهن وجود داشت است و خاود،
موجب اهجاد انتظارات متفاوت از اهن فناور در میان قتمها گوناگون و استفاد ،متفااوت از
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آن در میان آنان میشود و بم فمصتها زنزگی تاأثیم میگاذارد .نتااهج اهان پاژوهش نتاان
میدهز ک فناور ها ارتباطی موجب پابمجا مانزن نابمابم ها ازپیشموجود میشاود کا
ب گون ا عمیق ،رهت در الگوها نظاممنز فاصلۀ اقتصاد و سیاسی دارنز.

هینز بونفیزلی 1در سال  ،2112در پژوهتی با عناوان «اهنتمنات و شااا دهجیتاالی»

تفاوتها نابمابم دهجیتالی را بمرسی کمد ،است .نتاهج اهن پژوهش نتان داد ،است کا
در بین کسانیک از اهنتمنت استفاد ،میکننز نیز شاا دهجیتالی وجاود دارد؛ با اهنتمتیب
ک افماد ک تحصیالت بیتتم دارنز از اهنتمنت ب گون ا فعاالنا تم ،مثباتتم ،و مفیازتم
استفاد ،میکننز؛ ب اهنمعنا کا کاربمدشاان بیتاتم جهاتگیم علمای و اطالعااتی دارد،
درحالیک افماد ک تحصیالت پاهینتم دارنز ،بیتتم از کارکمدها تفمهحی و سامگممی
اهنتمنت استفاد ،میکننز.
در جمعبنااز پیتااینۀ پژوهشهااا داخلاای و خااارجی میتااوان گفاات ،در انااز
پژوهشها انجامشز ،در داخل کتور بیتاتم با توصایف هاا انازاز،گیم میازان شااا
دهجیتالی بسنز ،شز ،است ک پژوهشها صزقی و همااران ( ،)0174صازر ارحاامی و

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

همااران ( ،)0179و حاجاسماعیلی و کاظمی ( )0179در اهن چارچو قامار میگیمناز.
بمخی از اهن پژوهشها نیز شاا دهجیتاالی را با عنوان متغیام مساتقل درنظام گمفت اناز؛
ب عنوان مثال ،پژوهش اشمفی فتی و عبزاللهی ( )0171کمتم ب عوامل ماؤثم بام شااا
دهجیتالی ،ب وهژ ،سمماهۀ فمهنگی ،توجا داشات انز .افزونباماهن ،با لحاظ نظام  ،بیتاتم
پژوهشها داخلی ب موضو شاا دهجیتالی در معنا سنتی آن ،هعنی تفاوت و نابمابم
میان کسانیک ب اهنتمنت دستمسی دارنز و کسانیک ب اهنتمنات دستمسای نزارناز ،توجا
داشت انز و کمتم شاا دهجیتالی هوشمنز را بمرسای کمد،اناز؛ درحالیکا پژوهشهاا
خارجی ،بیتتم ب شاا دهجیتالی هوشمنز توج کمد،انز و هافت ها آنها نیز در راساتا
تحلیل نابمابم ها دهجیتالی هوشمنز بود ،است .بیتتم پژوهشهاا خاارجی بام اهجااد
شزن نابمابم و افزاهش و بازتولیز آن ب وسیل فناور دهجیتاالی تأکیاز کمد،اناز و بام اهان
نظمنز ک شاا دهجیتالی تحت تأثیم درآمز ،جنسیت ،طبق  ،پاهگا ،اقتصاد ااجتماعی و
سمماهۀ فمهنگی است؛ افزونبماهن ،با اهن فناور  ،نابمابم ها ازپیشموجاود در جواماع،
بازتولیز میشود .آنها علات اهان ناو شااا ها را تاأثیم نابمابم هاا ازپیشموجاود بام
فمهنگ ،سنتها ،و باورها افماد میداننز ک موجاب میشاود انتظاارات متفااوتی از اهان
فناور در افماد شال بگیمد.
 .2چارچوب نظری پژوهش

های از مهوتمهن نظمها هاهی کا درباارۀ شااا دهجیتاالی وجاود دارد« ،نظمهاۀ شااا

آگاهی »1است ک تأکیز دارد ،رسان ها ،نابمابم ها اطالعاتی موجود را تقوهات میکنناز
(مک کوئیال .)70 ،0141 ،اهان نظمها کا نخساتینبار در ساال  0791توساط تیاناور،
دونوهو ،و اولینا 2مطمگ شز ،است ،بم اهن دهزگا ،اساتوار اسات کا رساان ها ،روزبا روز،
فاصلۀ اطالعاتی بین طبقات گوناگون ممدم را بیتاتم میکنناز ،زهاما شایوۀ ارتباار آناان باا
رسان ها متفاوت است و چگونگی بمخوردار آنان و نحوۀ استفاد ،از اطالعات نیز های از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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عوامل وجود اهن شاا ب شمار میآهز .آنها استزالل میکننز ک درعمل ،نتیجا و پیاماز
گستمش رسان ها ارتبار جمعی ،افزاهش تفاوت ها شاا آگاهی میان افاماد و گمو،هاا
اجتماعی گوناگون بود ،است .همچنز هو افماد دارا پاهگا ،اجتماعیااقتصاد بااال و هاو
افماد ک پاهگا ،اجتماعیااقتصاد پاهینی دارنز ،از رسان ها اطالعات ب دست میآورناز،
اما افماد دارا پاهگا ،باال ،اطالعات بیتتم و مفیزتم ب دسات میآورناز .اهان با آن معناا
است ک شاا نسبی آگاهی میان افماد ممف و افماد ک رفا ،کمتم دارنز ،افزاهش خواهز
هافت .بمخی پژوهتگمان بم اهن نظمنز ک اهن شااا و تفااوت ،تنهاا در میازان آگااهی و
اطالعات ب وجود نمیآهز ،بلا در ابعاد نگمشی و رفتار نیز نماهاان میشاود (ساورهن و
تاناارد.)110 ،0172 ،
اما در دنیا امموز با پیتمفت فناور ها ارتباطی و گستمش فضاا مجااز میتاوان
گفت ،اهنتمنت اماانات هاسانی را دراختیار افماد قمار داد ،است و اطالعات ،بزون تبعیض
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انتقال پیزا میکنز ،اما شال شاا و تفاوت ،ب سو سواد رسان ا تغییم هافت است .مک
کلور ،1از نخستین افماد بود ک سواد شبا ا را در کنار انوا دهگم ساواد (سانتی ،ساواد
اطالعاتی ،سواد راهان ا  ،و سواد رسان ا ) قمار داد .منظور از سواد سنتی ،توانااهی فهاو و
کاربمد اطالعات چاپی در فعالیتها روزان در خان و اجتما بما رسیزن با اهازا و
توسعۀ دانش و نیمو شخصی است .سواد ،در معنا سنتی آن ،ب تواناهی خوانزن همما ،با
در معنی و فهو آنچ خوانز ،میشز ،اشار ،داشت؛ اما مفهوم مهارتهاا اطالعااتی بام
مهارت جستوجو اطالعات داللت دارد و بم اهمیت استفادۀ هوشامنزان از اطالعاات
درهافتی از منابع گوناگون تأکیز میکنز (ساوالهنن .)0141 ،مک کلور ،ساواد شابا ا را
تواناهی تتخیص ،دستمسی ،و استفاد ،از اطالعات الاتمونیای از شبا میداناز .با گمان
او ،سواد شبا ا باهز مبتنیبام آگااهی شخصای از بافات ،سااختار ،و اساتفاد ،از مناابع
شبا ا باشز .همچنین ،فمد باهز از نقش اطالعات شبا ا شز ،در فماهنز متالگتااهی،
آگا ،باشز (ساوالهنن .)0141 ،سمون 2نیز درحالیک دستمسی فیزهای ب راهان و اهنتمنات
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

را از متغیمها کلیز بما تعمهف شاا دهجیتالی معمفی میکنز ،در نظمها هاهش بیاان
می کنز ک باهز اهن مفهوم را با نگا ،ب عوامل دهگم ماننز سواد ،سواد فنی ،زبان ،شبا  ،و
هزهن ها ممبور ب دستمسی ب اهنتمنت گستمش داد و ب فهو شاا دهجیتالی کمک کامد
(سمون.)0 ،2114 ،
نظمهۀ «شاا آگاهی» ها نظمهۀ «سواد رسان ا » با ماا در شاناخت و توصایف بهتام
شاا دهجیتالی هوشمنز کمک میکنز ،اما کمتم در ماورد متغیمهاا تأثیمگاذار بام اهان
شاا ها سخنی ب میان میآورد .درحالیک میتوان از نظمهۀ بوردهاو با طور خاا

باما

تبیین نابمابم و شاا دهجیتالی هوشمنز استفاد ،کمد (اهگناتو  .)730 ،2109 ،از نگاا،
بوردهو ،انوا سمماه  ،تعیینکننزۀ قزرت اجتمااعی و ناابمابم اجتمااعی اسات .ناابمابم
دهجیتالی ،آهنۀ منابع نابمابم هاا آفالهان اسات .با بیان روشانتم ،تفااوت و ناابمابم در
ساامماه ها اقتصاااد و فمهنگاای ،خااود را در نابمابم هااا دهجیتااالی نتااان میدهااز
(اهگناتو  .)731 ،2109 ،مسئلۀ تعیینکننز ،در نظمه بوردهو ،ادعا او در اهن مورد است
ک سمماهۀ فمهنگی ،اهجادکننزۀ تفاوت است و ب دائمی کمدن نابمابم ها اجتماعی کمک
میکنز (اسمیت .)222 ،0149 ،بوردهو سمماهۀ فمهنگای را بعاز از هاک مانش عاادتی
گستمد،تم میدانز؛ ازاهنرو ،اهن سمماه  ،بازتا دهنزۀ طبق اجتماعی صااحب آن سامماه
است .منش عادتی ها عادتوار ،از نگا ،بوردهو ،مجموعۀ پاهزار از خلقوخوهااهی اسات
ک اماان تغییم از هک موضع ب موضع دهگم را دارنز .او ثابات کامد ،اسات کا طبقاات و
گمو،ها شغلی خا  ،سلیق ها متماهز در موسیقی ،هنم ،رذا ،و ...دارنز .اهن گفتا ،
تأهیزگم اهن نظم بوردهو است ک سمماهۀ فمهنگی (ک سلیق تنهاا هاای از شااخصها آن
است) بمپاهۀ موقعیت اجتماعی و طبقۀ اجتماعی افاماد شاال میگیامد .با بیان روشانتم،
سلیق ها فمهنگی ممدم ،تحت تأثیم طبقۀ آنها قمار دارد (صاالحی امیام -19 ،0141 ،
 .)10منشها ،نظامهاهی از قابلیتهاا پاهازار و قابلانتقاال (از طمهاق آماوزش و فماهناز
اجتماعی شزن ها از طمهق تقلیز و تأثیمپذهم ) هستنز کا سااختارها بیمونای را در افاماد
درونی میکننز؛ ب گون ا ک افماد با عمل خود ساختارها را بازتولیز میکننز .ب نظم بوردهو،
ساختارها روابط اجتماعیا هستنز ک میان بازهگمان ها گمو،ها اجتماعی با قازرتها
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نابمابم اهجاد میشونز .اهن ساختارها ،هز تزاوم حاکمیت و اساتیال را درون هاک میازان
(حوز )،دنبال میکننز (فاوهی .) 277 ،0179 ،عادتوار ،دارا وجو ،ناخودآگاهی باود،
و در حاو دستورالعمل و قاعز ،بما شالگیم منشهاا اسات؛ با بیان دهگام ،منشهاا،
محصول ساختارها اجتماعی هستنز و شماهط اجتماعی را نیز بازتولیز میکننز .همهک از
ً
عوامل اجتماعی ،با کسب موضع نسبتا مساعز ب لحاظ میزان سمماه  ،چ اجتمااعی و چا
شخصی ،آگاها ن ها ناخودآگا ،،تماهل دارد اهن میماث را ب آهنزگان خود منتقال کناز .اهان
تماهل ،او را وامیدارد ک مجموع ا از راهبمدها بازتولیز را باما انتقاال وضاعیت هاا
موضع خود ،با تمام وهژگیها آن ،ب بهتمهن وج مماان با کار گیامد (شاوهم ،و فاونتن،
.) 31-30 ،0143
بوردهو س شال سمماهۀ فمهنگی را از هو متماهز میکنز ک عبارتانز از :سمماهۀ فمهنگی

عینیتهافت  ،1سمماهۀ فمهنگی درونیشاز ،هاا تجسازهافت  ،2سامماهۀ فمهنگای نهادهن شاز.3،
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سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت  ،اشیاء ماد ماننز اموال فمهنگی و آثار هنم  ،کتا ها ،تابلوها
نقاشی و مجسم ها ،کلاسیونها گوناگون ،ابازار هنام  ،و ...را دربام میگیامد؛ اهان ناو
سمماه میتوانز خمهزوفموش شود و دارا ارزش مالی قابلانزاز،گیم است و با طورکلی در
ماهیت آن ،قابلانتقال است؛ بنابماهن ،میتوانز از طمهاق سامماه گذار مناابع جاار باما
تولیز آن ،افزاهش هابز .مجموعۀ میماثها فمهنگی ،آثار ادبی ،شاهاارها هنم  ،و اهنگون
موارد ،و همآنچ از داهمۀ خهنیتها ب واقعیت و عینیتها را ،هابز ،در اهن حوز ،جا میگیامد.
همانگون ک گفت شز ،میزان ،گستم ،،تنو تولیزات ،و محصوالت فمهنگای در اهان جاهگاا،
میتوانز ب لحاظ اقتصاد مبادل شود؛ بنابماهن ،بما دستیابی با اهان حاوز ،،داشاتن پاول و
ً
سمماهۀ کافی ،کفاهت میکنز .اهن سمماهۀ بالقو ،،میتوانز بما تولیز ساود و ب شاالی کاامال
شبی خود ،ها گستمشهافت اش ،بازتولیز شود و ب طور خاتی ،ب اهنسو گاماهش دارد کا وجاود
خود را مانزگار کنز (تاجبخش.)000 ،0140 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

سامماهۀ فمهنگای درونیشاز ،هاا ی
تجسازهافت  ،نااوعی ثاموت بیمونای اسات کا با بخااش
جزاهیناپذهم از فمد تبازهل شاز ،اسات (شاار پور و خوشافم .)019 ،0140 ،اهان سامماه ،
درنتیجۀ تالش ،تجمب  ،و استعزاد فمد ب دست میآهز و نیازمناز صام وقات باما آماوختن هاا
آموزش دادن است؛ پسازآن ،با فمد عجین شز ،و موجب رفتارها و منشها خاصای میشاود.
نمون هاهی ماننز بافمهنگ بودن ها فعالیت در حوزۀ خاصی از دانش ،در اهن گمو ،جا میگیمناز
ک با ممگ دارنزۀ آن ،از بین میروناز (نیااز و کارکناان .)11 ،0141 ،با بیان روشانتم ،تنهاا
صاحب اهن وهژگیها ،دارنزۀ اهن سمماه است و نمیتوان آن را ب دهگمان انتقال داد.
سمماهۀ فمهنگی نهادهن شز ،بما دارنز ،آن پاهگا ،اجتمااعی اهجااد میکناز و با کمک
ضوابط اجتماعی و ب دست آوردن عنوانهاهی ماننز مزار تحصایلی و گواهیناماۀ حمفا و
کار ،کسب موقعیت میکنز (بوردهو .)201 ،0741 ،چنانچ اماان دستمسای با سامماهۀ
فمهنگی در همۀ ابعاد آن بما هم فماهو باشز ،سمماهۀ فمهنگی میتوانز کارکمدهاهی ماننز
دستمسی اکثمهت اعضا جامعا با مناابع معمفتای ،گساتمش خمدگماهای در عمصا ها
گوناگون زنزگی ،باال بودن سطح متارکت همگانی در تولیازات و خالقیتهاا علمای و
فمهنگی ،سمهع شازن تغییامات اجتمااعی ،گساتمش دانشهاا ناوهن ،گساتمش گامدش
اطالعات ب صورت افقی و عمود  ،و رشز شخصیتی بما اکثمهت افماد جامعا را در پای
داشت باشز (چلبی)201-200 ،0142 ،؛ درحالیک ب نظم بوردهو ،توزهع ناابمابم سامماهۀ
فمهنگی عینی و نهاد در میان طبقات جامع  ،های از ابعااد مهاو ناابمابم اجتمااعی در
جوامع مزرن ب شمار میآهز .از دهزگا ،بوردهاو ،تفااوت در میازان سامماهۀ فمهنگای افاماد،
موجب بازتولیز نابمابم ها ازپیشموجود در جامع ازجملا سابب بازتولیاز ناو جزهاز
نابمابم و شاا هوشمنز خواهز شز.
در جمعبنز نظمه ها مطمگشز ،در پژوهش میتوان گفت ،اگمچ در اهان پاژوهش
بما شناخت و توصیف بهتم «شاا دهجیتالی هوشامنز» ،با نظمهاۀ «شااا آگااهی»
اشار ،شز ،است ،ولی ب دلیل بیتوجهی آن با متغیمهاا تأثیمگاذار بام شااا دهجیتاالی
هوشمنز ،از نظمهۀ «سمماه فمهنگای» بوردهاو باما تبیاین شااا و ناابمابم دهجیتاالی
هوشمنز استفاد ،شز ،است.
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 .3روش پژوهش

اهن پژوهش ب روش پیماهتی انجام شز ،است و داد،ها آن از طمهق پمسشنام گمدآور
شز،انز .جامعۀ آمار پژوهش حاضم را هماۀ جواناان  04-27ساالۀ شاهم بابال تتاایل
میدهنز ک تعزاد آنها بمپاهۀ نتاهج آخمهن سمشمار عمومی سال  ،0173بنا با گازارش
ممکز آمار اهمان  011472نفم بود ،است .حجو نمونۀ اهن پژوهش از طمهق فممول کوکمان با
احتمال  73درصز اطمینان ،بمابم با  143نفم بامآورد شاز ،اسات .شایوۀ نمونا گیم اهان
پژوهش از نو خوش ا چنزممحل ا بود ،است .ابتزا از بین  41محلۀ شهم بابل 4 ،محل
(خوش ) ب نامها باغ فمدوس ،دروهش خیل ،سنگ پل ،مهز آباد ،هفت تن ،کمانگمکال،
بنزارکال ،و موزهمج ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شزنز .پاس از آمااد ،کامدن فهمسات
مناطق مساونی محل ها هتاتگانۀ هادشاز ،،خوشا ا از هام منطقاۀ مسااونی محلا
ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شز و سامانجام ،از هام خوشاۀ انتخا شاز ،،نمونا هاهی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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ب صورت تصادفی ساد ،انتخا شزنز.
 .4نحوه سنجش متغیرها

بما سنجش متغیم شاا دهجیتالی ها شاا هوشمنز (متغیم وابست ) از دو بعاز شااا

مهارتی 1و شاا محتوا  2کاربمد استفاد ،شز ،است.
 .4-1بعد شکاف مهارتی

بما سنجش شاا مهارتی ،از مؤلف ها مهارت کار باا فیلتمشاان؛ فهاو اصاطالگها
اهنتمنتی؛ تواناهی درهافت و ب روز کمدن نممافزار؛ کاار باا راهانا  ،ل تاا ،،هاا هام دساتگا،
دهجیتال دهگم؛ فهو اصطالگها راهان  ،تبلت ،ها گوشی انزروهز؛ توانااهی ب دسات آوردن
اطالعات موردنیاز از اهنتمنت؛ توانااهی رفاع متاال سااد ،اهنتمنتای و ممباور با دساتگا،
دهجیتال؛ نوشتن متون و رسو جزول؛ اساتفاد ،از نممافازار آفایس مانناز

،

 ،و...؛

درهافت و فمستادن اهمیل؛ استفاد ،از نممافزارها کاربمد تخصصی مانناز اکسال و...؛ و
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

استفاد ،از بانکها اطالعاتی ماننز

استفاد ،شز ،است .اهن مفهاوم بمپاهاۀ
1

پژوهشهااا پیتااین (لاای2101 ،؛ کواساانی 2111 ،و 2112؛ بااارهزال نااان 2111 ،؛
لینگستون و هلسپم2101 ،2؛ افتارکهن و زمانی )0144 ،سنجیز ،شز ،است.

 .4-2بعد شکاف محتوا

باما ساانجش شاااا محتااوا ،مؤلفا ها کسااب درآمااز از طمهااق اهنتمناات؛ انجااام امااور
تجار ااقتصاد (خمهزوفموش)؛ سمگممی و گذران اوقات فمارت؛ لذتبخش بودن؛ کساب
اطالعات عمومی؛ ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها؛ و گمد ؛ باز آنالهن؛ دانلود فایلو
ها عاس و موسیقی؛ گتتوگذار در ساهتها دوستهابی؛ بازدهاز از سااهتها خبام و
نتمه ها بمخط؛ جستوجو بما کسب اطالعات و افزاهش دانش؛ مزهمهت هک سااهت هاا
کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز؛ استفاد ،از مسایمها ها هاا نممافزارهاا اطالعاات
روزممۀ دما؛ قیمت؛ سااعت حمکات هواپیماا؛ و ...بمرسای شاز ،اسات .اهان مفهاوم بمپاهاۀ

پژوهشهاا پیتاین (لای2101 ،؛ کواسانی 2112 ،و 2111؛ بامزهال نحااون2111 ،3؛
لینگستون و هلسپم2101 ،؛ داتن0140 ،؛ وکیلیان )0149 ،سنجیز ،شز ،است.
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 .5ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی

سمماه فمهنگی در ابعاد عینیتهافت  ،تجسزهافت و نهادهن شز ،مورد سنجش قمار گمفت.
 .5-1سرمایۀ فرهنگی عینیتیافته

سمماهۀ فمهنگی عینیت هافت  ،بمپاه دو مؤلفۀ بمخوردار افماد از کاالها فمهنگی مااد و
رفتار و منش نمادهن افماد ،سنجیز ،شز ،است.
کاالها فمهنگی بعاز مااد  ،داشاتن کتا هاا ریمدرسای در منازل؛ آثاار هنام و
تابلوها نقاشی؛ وجود کتابخان در منزل؛ داشتن دستگا،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

؛ وجود راهانا

ها ل تا ،در منزل؛ دارا بودن تبلت ها گوشی هوشمنز؛ دستمسی ب اهنتمنات؛ داشاتن اتاا
اختصاصی فمزنزان؛ میز و صنزلی مطالع ؛ داشتن ابازار نقاشای و طماحای؛ داشاتن ابازار

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نواختن موسیقی؛ وجود سید ها آموزشی؛ وساهل ورزشی ماننز راکت تنیس و دوچمخ
را دربم میگیمد.
رفتار و منش نمادهن ،موارد ماننز رفاتن با ساینما ،ماوز ،،تئااتم ،عضاوهت در هاک
کتابخان  ،خوانزن روزنام و مجل  ،صم هزهن بما خمهاز کتاا ریمدرسای ،بازدهاز از
ساهتها علمی و فمهنگی ،بازدهز از نماهتگا،ها فمهنگی ،تماشاا هاا گاوش کامدن با
سید ها فاهلها آموزشی ،اساتفاد ،از بمناما ها فمهنگای تلوهزهاون و رادهاو ،اهمیات
داشتن رخزادها فمهنگی بزرگ ،تعامل فمهنگی درون خانواد ،،هزهن کامدن باما خمهاز
آثار هنم بزرگ ،عالق منز ب سفم و بازدهز از ماانها تارهخی و فمهنگی ،میزان عالق
ب علو و تحصیل ،داشتن اشتما مجل ها روزنام چاپی ها الاتمونیای را دربم میگیمد.
 .5-2ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی تجسدیافته

بما سنجش و انزاز،گیم سمماه فمهنگی تجسزهافت از دو بعز سمماهۀ دانتای و مهاارتی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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استفاد ،شز ،است.
بعز دانتی ،آشناهی با ماانها تارهخی کتور ،تالو ب زبان رسمی آموزشی ،آشاناهی
با تارهخ و عمص ها گوناگون هنم ماننز ادبیات ،موسیقی ،هنم ،و بعاز مهاارتی توانااهی
نواختن موسیقی ،تواناهی خوشنوهسی ،تواناهی طماحی و نقاشی ،داشتن مهارت تخصصای
در هک ها چنز رشت ورزشی ،تواناهی کار با ل تا ،ها راهان  ،تواناهی کار با تبلت هاا گوشای
انزروهز ،آشناهی با زبانها دهگم ،میزان تسلط ب زهان انگلیسی را دربم میگیمد.
 .5-3ابعاد و شاخصهای سرمایه فرهنگی نهادینهشده

بما سنجش و انزاز،گیم سامماهۀ فمهنگای نهادهن شاز ،از شااخص میازان تحصایالت و
مزار آموزشی رسمی و ریمرسمی استفاد ،شز ،است.
 .6پایایی ابزار سنجش

در اهن پژوهش بما سنجش قابلیت اعتماد پمساشنام از روش آلفاا کمونباا اساتفاد،
کمد،اهو ک میزان آن بما همهک از متغیمها در جزول شمار )0( ،ارائ شز ،است.

جدول  .4آلفای کرونباخ مرتبط با پایایی پرسشنامه
متغیرها

تعداد گویه
20
3
0
01
20

سمماه فمهنگی عینیتهافت
سمماه فمهنگی تجسزهافت
سمماه فمهنگی نهادهن شز،
بعز مهارت دهجیتالی شاا
بعز محتوا کاربمد شاا

پرسشنامه

ضر یب پایایی
1/99
1/90
1/92
1/94
1/90

 .7یافتههای پژوهش

ً
در اهن پژوهش ،تقمهبا  01درصاز از پاساخگوهان ،زن و  11درصاز آناان ،مامد بود،اناز و

میانگین سنی پاسخگوهان نیز  20سال بود ،است .همچنین ،حزود  11درصز پاسخگوهان،
متأهل و  10درصز از آنها مجمد بود،انز .تحصایالت  20/0درصاز از پاساخگوهان ،زهام
دهپلو 7/0 ،درصز ،کاردانی 03/3 ،درصز ،کارشناسی ،و  20/2درصز ،کارشناسی ارشز و
باالتم بود ،است.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

661
سرمایه فرهنگی و بازتولید
شکاف هوشمند

جدول  .2توزیع درصدی بعد مهارت دیجیتالی پاسخگویان
پرسشها

خیلی کم

کم

تاحدودی

زیاد

میانگین
خیلی ز یاد
از 5

کار با فیلتمشان

21

22/7

20/3

07/3

01/0

1/03

فهو اصطالگها اهنتمنتی

2/0

01/1

11/4

11/7

01/1

1/01

تواناهی درهافت و ب روز کمدن نممافزار
کار با راهان  ،ل تا ،،ها هم دستگا ،دهجیتال

3/0
0/4

01/0
9

07/3
04/9

11/0
10/9

11/0
01/4

0/97
0/13

فهو اصطالگها راهان  ،تبلت ،ها گوشی انزروهز

1/1

9/3

20/4

13/0

13/0

0/22

تواناهی ب دست آوردن اطالعات موردنیاز از اهنتمنت

0

1/0

00/7

17/9

00/0

0/92

تواناهی رفع متال ساد ،اهنتمنتی و دستگا ،دهجیتال
نوشتن متون و رسو جزول

0/7
14/9

01
22/0

21/0
21

10/7
01/1

27/7
4/1

0
2/31

استفاد ،از نممافزار آفیس

20/9

21

01/0

09/0

20/9

1/20

درهافت و فمستادن اهمیل

02

07/2

20/4

23/9

22/1

1/39

استفاد ،از نممافزارها کاربمد ماننز اکسل و...

14/0

7/1

9

7/1

3/9

0/93

استفاد ،از بانکها اطالعاتی

30/3

09/0

00

01/1

1/0

0/71

داد،ها جزول شمار )2( ،نتان میدهز ک اگمچ پاسخگوهان از تواناهی استفاد ،و کار
ً
با دستگا ،راهان  ،ل تا ،،و تبلت بمخوردارنز و تقمهبا اکثمهت آنها تواناهی ب دسات آوردن
اطالعات موردنیاز از اهنتمنت را دارنز (میانگین  ،)0/92اما بسیار از آنها ،توان انزکی در
اسااتفاد ،از نممافزارهااا تخصصاای کاااربمد (میااانگین  )0/93و بانکهااا اطالعاااتی
(میانگین  )0/71دارنز .تنها  03/1درصز پاسخگوهان میتوانستنز در حز زهاد و خیلی زهاد
از نممافزارها کاربمد تخصصی استفاد ،کننز و تنها  00درصز پاسخگوهان در حز زهاد و
خیلی زهاد تواناهی استفاد ،از بانکها اطالعاتی علمی را داشت انز.
جدول  .3توزیع درصدی بعد محتوای کاربری
خیلی
کم

کم

تاحدودی

زیاد

خیلی
زیاد

میانگین
از 5

3 /7

00/0

22/7

11/7

24/4

1/13

کسب اطالعات عمومی

0 /2

4 /1

20/4

01/1

21/1

1/90

ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها

0 /1

3 /3

22/1

11/3

10/4

1/71

خمهز و فموشها اهنتمنتی

11/0

27/1

21/7

01/4

2 /7

2/27

و گمد

01/7

09/0

22/1

21/1

21/0

1/01

پرسشها
سمگممی و گذران اوقات فمارت ،لذتبخش بودن
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باز آنالهن

30/9

01/7

00

7 /1

9 /4

2/10

دانلود فیلو ها عاس و موسیقی
گتتوگذار در ساهتها دوستهابی

1 /1
49/9

4 /0
1 /3

21/3
7 /7

21/3
2 /7

21/9
2 /0

1/90
0/01

بازدهز از ساهتها خبم و نتمه ها بمخط

00/3

04/2

21/3

21/1

09/0

1/01

جستوجو بما کسب اطالعات و افزاهش دانش
مزهمهت هک ساهت ها کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز

1 /2
40/7

7 /7
1 /3

27/1
1 /0

24/1
0 /0

23/9
1 /7

1/39
0/02

اساتفاد ،از مساایمها ها هااا نممافزارهاا اطالعااات روزماام ،دمااا،
قیمت ،ساعت حمکت هواپیما و...

9/11

7 /7

22/1

29/3

12

1 /9

داد،ها جزول شمار )1( ،نتان میدهز ،بیتاتمهن اساتفاد ،پاساخگوهان از اهنتمنات،
استفاد ،ارتباطی ،هعنی بما ارتبار با دوستان و تعامل با گمو،ها (میانگین  )1/71و کساب
اطالعات عمومی (میانگین  ،)1/90و کمتمهن استفادۀ آنها از اهنتمنت ممبور ب مازهمهت
هک ساهت ها کانال ک موجب کسب درآمز شز ،باشز (میاانگین  )0/02و گتاتوگذار در
ساهتها دوستهابی (میانگین  )0/01بود ،است.

 .7-1یافتههای استنباطی

فمضی ها اهن پژوهش بمرسی ب شمگ زهم آزمون شز:
فمضی  .0میانگین شاا دهجیتالی در دو گمو ،زن و ممد ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .1آزمون مستقل برای مقایسه زنان و مردان در شکاف دیجیتالی
متغیر
شاا دهجیتالی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

زنان

9/11

2/09

ممدان

1/12

2/20

سطح معناداری
1/149

1/110

نتاهج ب دستآمز ،نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شاا دهجیتالی بین زنان و ممدان
تفاوت معنادار وجود دارد و میانگین شاا دهجیتالی زنان از ممدان بیتاتم باود ،اسات؛
ب اهن معنا ک زنان در مهارت استفاد ،از محیط دهجیتال و همچنین ،اساتفاد ،از محتواهاا
علمی ،دانتی ،و مهارت ِی محیط اهنتمنت میانگین پاهینتم دارنز.
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فمضیۀ  .2میانگین شاا دهجیتالی در دو گمو ،مجمد و متأهل ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .5آزمون مستقل برای مقایسه افراد مجرد و متأهل در شکاف دیجیتالی
متغیر
شاا دهجیتالی

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

مجمد

47/12

31/97

متأهل

79/10

34/91

سطح معناداری
-0/273

1/071

نتاهج ب دستآمز ،نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شاا دهجیتالی ،بین گمو ،مجامد
و متأهل تفاوت معنادار وجود نزارد .افماد مجامد و متأهال با لحاظ مهاارت اساتفاد ،از
مهارتی محیط اهنتمنات
محیط دهجیتال و همچنین ،استفاد ،از محتواها علمی ،دانتی ،و
ِ

تفاوت معنادار با هو نزارنز.

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

سرمایه فرهنگی و بازتولید
شکاف هوشمند

فمضی  .1میانگین شاا دهجیتالی بمپاهۀ سطح تحصیالت ،تفاوت معنادار دارد.
جدول  .6آمارههای میانگین شکاف دیجیتالی برپایۀ سطح تحصیالت
سطح تحصیالت

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

تا دهپلو

70

3/30

2/23

کاردانی

13

1/12

0/91

کارشناسی

093

1/70

2/00

40

9/17

2/23

143

1/11

2/20

کارشناسی ارشز و
باالتم
جمع

جدول  .7نتایج تحلیل واریانس یکطرفه شکاف دیجیتالی بر پایۀ تحصیالت
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منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره

سطح معناداری

وارهانس بینگموهی

001/32

1

04/40

01/02

1/111

وارهانس درونگموهی

0943/20

140

0/14

-

-

وارهانس کل

0710/99

140

-

-

-

سطح معنادار ب دستآمز1/111( ،

) و میزان آماار01/02 ،

آزماون تحلیال

وارهانس هکطمف نتان میدهز ک ب لحاظ میانگین شااا دهجیتاالی تفااوت معناادار
بمپاهۀ سطح تحصیالت وجود دارد.
 .7-2تحلیل رگرسیون چندمتغیره شکاف دیجیتالی

در تجزهاا وتحلیل رگمساایون چناازمتغیم ،بااما فهااو نممااال بااودن توزهااع نمم،هااا از آزمااون

کولموگمو ااسمیمنو  1استفاد ،شز ،است .با توج ب مقزار اهن آزمون ( ) =1/401و ساطح
معنادار ( ) =1/131و تأهیز نممال بودن داد،ها ،از رگمسیون چنزمتغیم ،استفاد ،شز ،است.
جدول  .8خالصه الگوی رگرسیون چندمتغیره شکاف دیجیتالی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

چندگانه ( )

( )

ضریب تعیین اصالحشده
(

)

آزمون

سطح معناداری

آماره دوربینـواتسون

2

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1/291

1/322

09/11

1/219

0/973

1/111

داد،ها جزول شمار )4( ،نتان میدهز ک ضمهب همبساتگی چنزگانا ( ) معاادل
 1/32محاسب شز ،است ک بیانگم اهن مطلب است ک متغیمها مستقل پژوهش با طور
هوزمان ب مقزار  1/32با شاا دهجیتالی همبستگی دارنز .ضامهب تعیاین اصالگشاز،
بیانگم اهن است ک  21درصز از تغییمات شااا دهجیتاالی از طمهاق متغیمهاا مساتقل
توضیح داد ،میشود و  90درصز باقیمانز ،متعلق ب عوامل دهگم است ک خارج از اهان
بمرسی هستنز .نسابت متاهز،شاز ،مبنیبام آزماون معناادار ضامهب تعیاین ،معاادل
 09/11محاسب شز ،است ک در سطح بسیار باال آمار  ،معنادار اسات (.) =1/111
همچنین ،مقازار آماار ،دوربین اواتسون ( )0/973نتاان میدهاز کا باین باقیماناز،ها،
همبستگی متوالی وجود نزارد .با توج ب اهن شاخص میتوان گفت ،الگو رگمسایونی از
کفاهت الزم بمخوردار است.
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جدول  .9ضرایب رگرسیونی تأثیر ابعاد سرمایه فرهنگی بر شکاف دیجیتالی
شکاف دیجیتالی
سطح

ضریب حداقل

معناداری

تحمل

واریانس

2/173

-

0/771

1/111

-

1/140

1/092

0/711

1/111

1/701

0/172

1/112

1/001

9/104

1/111

1/710

0/190

مقدار تی

عزد ثابت
سمماه فمهنگی
عینیتهافت
سمماه فمهنگی
تجسزهافت
سمماه فمهنگی
نهادهن شز،

آمارههای همخطی
تورم

1/003

1/210

1/711

1/111

1/474

0/001

نتاهج پژوهش نتان داد ک در میاان افاماد باا سامماه ها فمهنگای گونااگون ،شااا
دهجیتالی وجود دارد .همچنین ،نتاهج ب دستآمز ،از آزمون رگمسیون چنزگان نتان داد ک
از میان س بعز عینیتهافت ( ،)β=1/09تجسازهافت ( ،)β=1/00و نهادهن شاز) =1/21( ،

سرمایه فرهنگی و بازتولید
شکاف هوشمند

سمماه فمهنگی ،بعز عینیتهافت بیتتمهن تأثیم را بم شااا دهجیتاالی میاان افاماد داشات
است .مقزار ضمهب تعیین ( ) ب دستآمز ،در جزول شمار )7( ،نتان میدهز ک سمماه
فمهنگی میتوانز حزود  29درصز از وارهانس متغیم وابسات  ،هعنای شااا دهجیتاالی ،را

تبیین کنز .شاخص ضمهب حزاقل تحمل 1و تورم وارهانس 2در اهن جزول نتان میدهز ک
بین متغیمها مستقل ،هوخطی وجود نزارد.3

بحث و نتیجهگیری

گستمش روزافزون شبا اهنتمنت موجاب شاز ،اسات کا جامع شناساان در ماورد نتااهج
اجتماعی استفاد ،از اهنتمنت بحث کنناز .ازهکساو ،تفااوت افاماد در میازان دستمسای با
فناور ها نوهن (همچون تلفن ،راهان  ،و اهنتمنت) و خزمات ممتبط با آن ،موجب شاا
و تفاوت میان افماد در سطوگ گوناگون زنزگی ،اعو از سطوگ فمهنگی ،اقتصاد  ،سیاسای،
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و اجتماعی میشود .ازسو دهگم ،استزالل میشود ک افماد هک جامع ب میزان خاصای از
انوا سمماه ازقبیل سمماهۀ اقتصاد  ،اجتماعی ،و فمهنگی بمخوردار میشونز .ناابمابم و
شاا ناشی از میزان بمخوردار از اهن سمماه ها ،خود موجب بازتولیز آنها و درنتیجا ،
افزاهش فاصلۀ طبقاتی و شاا میان آنان میشود .سمماه فمهنگی خود ،سازوکار مهمی در
بازتولیز سلسل مماتب اجتماعی ب شمار میآهز؛ بنابماهن ،مطالعۀ شاا هوشمنز و مسائلۀ
بازتولیز نابمابم ها سمماه ها فمهنگی ،هز اصلی اهن مقال بود ،است.
نتاهج اهن پژوهش ،تفاوتها و نابمابم ها افماد در میزان مهارت ،ساواد اطالعااتی ،و
محتوا کاربمد فضا دهجیتال را ب عنوان شاخصی از نابمابم ها اجتمااعی هوشامنز،
آشاار کمد .اهن نتیج با هافتا ها پژوهشهاا ون درسان و ون دهاک ( )2107همگیتاا
( ،)2104کواسانی ( ،)2111بونفیازلی ( ،)2112عباساای کسابی و همااااران (،)0177
صاازقی و همااااران ( ،)0174حاجاسااماعیلی و کاااظمی ( )0179و صاازر ارحااامی و
همااران ( )0179هماهنگی دارد .های از نتااهج بسایار مهاو اهان پاژوهش اهان باود کا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .3درصورتیک میزان

 ،کمتم از  ،0/1ها

بیتتم از  10باشز ،رأ ب وجود هوخطی بین متغیمها مستقل میدهیو.

بمخوردار از سمماهۀ فمهنگای (تمکیبای از سامماهۀ فمهنگای عینیتهافتا  ،تجسازهافت  ،و
نهادهن شز )،نقش مهمی در تبیین میزان شاا اجتماعی هوشامنز دارد .با بیان روشانتم،
نابمابم دهجیتالی هوشمنز ک بازتابی از تناو و تمااهز در سااختار دستمسای ،مهاارت ،و
استفاد ،از فناور ارتباطی است ،محصاول نابمابم هاا اجتمااعی طوالنیمازت ،میازان
سمماه فمهنگی است؛ بنابماهن ،میتوان بیان کامد کا اهان هافتا مهاو ،تأهیزکنناز ،نظمها
بازتولیز نابمابم سمماه ها فمهنگی بوردهو است .بممبنا نظمهۀ بوردهاو میتاوان گفات،
فماهنز بازتولیاز شااا هوشامنز در اهان پاژوهش ،ناشای از اثامات تجمعای راهبمدهاا
سمماه گذار فمهنگی افماد ،منطق خا

آموزش فمهنگی ،و معیارها انتخابی کنتاگمان

در هک نظام اجتماعی است .نظام نابمابم ها موجود سمماهۀ فمهنگی ،شاا هوشمنز را
بازتولیااز کاامد ،و متااموعیت میبختااز .نااابمابم دهجیتااالی هوشاامنز ،آهن ا ا از منااابع
نابمابم ها افماد جامع در دنیا واقعای باا سامماه ها متفااوت اسات .همانگونا کا
اهگناتو ( ) 2109در مطالعۀ تجمبی خود نتان داد ،نابمابم و تفاوت در سمماهۀ فمهنگی،
خود را در نابمابم ها دهجیتالی هوشمنز نتان میدهز.
های دهگم از نتاهج اهن پاژوهش ،اهان باود کا در میاان ابعااد سامماه فمهنگای ،بعاز
عینیت هافتۀ سمماهۀ فمهنگی ،بیتتمهن تأثیم را بم شاا دهجیتالی داشت است .درواقاع ،باا
افزاهش سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت  ،میزان استفاد ،از محتواها علمی ،دانتای ،و مهاارتی
محیط اهنتمنت نیز افزاهش میهابز .سمماهۀ فمهنگی عینیتهافت کا بیتاتم در اشایاء مااد
تجسو پیزا میکنز و وهژگی آن ب نوعی شاال اقتصااد هاو با خاود میگیامد ،در تبیاین
شاا هوشمنز از اهمیت بیتتم بمخوردار است .ب تعبیم بوردهو ،فهو سااختار و کاارکمد
جهان اجتماعی بزون فهو سمماه  ،ب وهژ ،سمماهۀ اقتصاد  ،ناممان است.
همچنین ،نتاهج ب دستآمز ،در اهن پژوهش نتان داد ،است ک بعز تجسزهافتۀ سمماهۀ
فمهنگی نیز بم شاا دهجیتالی تأثیمگذار است .اهن بعز از ابعاد سامماهۀ فمهنگای ،بخاش
جزاهیناپذهم از فمد است کا درنتیجاۀ تاالش ،تجمبا  ،و اساتعزاد او ب دسات میآهاز و
نیازمنز صم وقت بما آموختن ها آموزش دادن است و پاسازآن ،باا فامد عجاین شاز ،و
موجب رفتارها و منشها خاصی میشود.
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های دهگم از هافت ها مهو اهن پژوهش ،تأثیم کمتم بعز نهادهنۀ سمماه فمهنگی بم ابعاد
شاا دهجیتالی است .شاهز اهن مسئل ااب تعبیم بوردهواا ب اهن دلیل باشز ک هز افماد
از تحصیل و رسیزن ب جاهگا،ها علمی باال ،بیتتم کتماش بما دساتیابی با مناابع و
رسیزن ب موقعیت اجتماعی است تا کسب سمماه فمهنگی .اهن هافت میتوانز تأهیزگم اهان
نات باشز ک مزار آموزشی و شاهستگیها دانتگاهی بما دارنازگان آن اعتباار بااال و
سمماهۀ اقتصاد و نمادهن اهجاد نمیکنز .همچناین ،دارا باودن ساواد اطالعااتی ،کااربمد
حمف ا  ،ها مهارتها دهجیتالی ،کمتم با سمماهۀ فمهنگای نهادهن شاز ،هعنای باا مازار
تحصیلی ممتبط است .درواقع ،شاا  ،میان کسانی ر میدهز ک دارا سواد اطالعاتی و
فنی هستنز و آنهاهی ک اهن مهارت را نزارنز.
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دانتجوهان تحصیالت تامیلی دانتگا ،علوم پزشای اهمان از نظم استفاد ،،دستمسی و مهارتها فناور
اطالعاااااات .فصلللللنامه هلللللدیریت اطالعلللللمت و دان شامسلللللی.29-19 ،)0(1 ،
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عباسی کسبی ،هاد ؛ مجیز قهمود  ،نسیو؛ و نصماللهی ،اکبم ( .)0177شناسااهی عوامال رمثام بمشااا
دهجیتالی دراهمان (مورد مطالع  :روستاها استان قو) با روهامد دلفی و سلسل مماتبای فااز  .هطملعلمت
بینرشت ای در رسمن و فرهاگ.011-011 ،)0(01 ،
فاوهی ،ناصم( .)0179تمریخ اندیش و نظری همی انسمنشامسی .تهمان :نتم نی.
مککوئیل ،دنیس ( .)0141هخمطبشامسی (متمجو :مهز منتظمقائو) .تهمان :انتتاارات ممکاز مطالعاات و
تحقیقات رسان ا .
نیاز  ،محسن؛ و کارکنان ،محمز ( .)0141تبیین جامع شناختی رابط سامماه فمهنگای خاانواد ،باا هوهات
ّ
اجتماعی جوانان .فصنامه هطملعمت هنی.39-41 ،)10(4 ،
وکیلیان ،سیزآرش ( .)0149سرهمی فرهاگی و چگونگی استفمده از ایاترنت در دانشجویمن سمکن خوابگمه؛ بلم
هطملع هوردی در کوی دانشگمه تهران (پاهان نام کارشناسی ارشاز) ،دانتااز ،علاوم اجتمااعی دانتاگا،
عالم طباطبائی ،تهمان ،اهمان.
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