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 مقدمه و بيان مسئله

 ،اي توان در سه دوره متفاوت بررسي كرد كه هر يك به گونـه  تاريخ زندگي بشر را مي
را دگرگون كرده و او را به سازگاري و هماهنگي با اقتضـائات عصـري     زندگي انسان

ود واداشته است. دوره نخست، انقالب كشاورزي است كه نزديك به دو هزار سـال  خ
به طول انجاميد. دوره دوم، انقالب صنعتي كه تا چند دهه اخير ادامـه داشـت و دوره   

 ،هاي نوين ارتباطي و توليد انبوه اطالعات وريگسترش فناسوم، انقالب فراصنعتي كه 
رتيـب، در دوره كنـوني كـه تبـادل اطالعـات و      ت به ايـن هاي مهم آن است.  از ويژگي

رو  با توليد و تبادل انبـوه اطالعـات روبـه    ،دهد ارتباطات در سطحي گسترده روي مي
يـاد  » جامعـه اطالعـاتي  «رويـداد بـا عنـوان      اين كه برخي انديشمندان ازچنان هستيم 

ـ     1كنند. به نظر كاستلر مي ا نقـاط  ، اين جامعه اطالعاتي، شبيه بـه يـك شـبكه بـزرگ ب
كليدي بسيار زيادي است كه به شـدت در حـال تغييـر و تحـول اسـت، يـك شـبكه        

اي  كاستلر از جامعـه  .داردبا ابعاد كره خاكي مطابقت  آن حساس از اطالعات كه ابعاد
زنـدگي بشـر در    در پـي خواهـد آورد.  كه تكثـر فرهنگـي را    گويد ميسخن  اي شبكه

، فرهنگـي، سياسـي و اجتمـاعي، بـه     جامعه اطالعاتي، در سـطوح مختلـف اقتصـادي   
اي، توليد و تبادل اطالعات  وري ارتباطات و اطالعات مرتبط است. در چنين جامعهافن

، نقـش و  و بـه ايـن ترتيـب   كننـد.   در زندگي فردي و اجتماعي نقش اساسي ايفا مـي 
المللـي   هاي اجتماعي و بين شود كه زندگي و فعاليت ها چنان پررنگ مي جايگاه رسانه

ها در حال حاضر اهميت  توان تصور كرد. آنچه به نقش رسانه بدون وجود آنها نمي را
ها در گذر از مرزهاي فيزيكي و جغرافيايي است كـه در   بخشيده است، توانايي رسانه

توانند اطالعات و پيام خود را بـه سرتاسـر جهـان     زماني كوتاه و با سرعتي فزاينده مي
 .از جمعيت دنيا اثر بگذارندانتقال دهند و بر شمار انبوهي 

گيرندگان، موجـب ايجـاد انديشـه، رفتـار و      ها با انتقال پيام و اطالعات به پيام رسانه
. بـه  دهنـد  ميكنترل رفتار و انديشه را در انحصار خود قرار  شوند و حتي گاه ميفرهنگ 

 . ي داردرواج بيشتر» عصر اطالعاتي«به جاي » اي عصر رسانه«همين دليل، كاربرد عنوان 
با توضيح و تفسير جامعـه اطالعـاتي و ارتبـاطي و نقـش اساسـي اطالعـات در آن       

                                                      

1. Kastler 
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ها در چنين وضعيتي، نقش خطيري بر عهده دارند تا جامعـه   كه رسانه دادتوان نشان  مي
هاي ايـن عصـر، فراوانـي     را براي ورود به عرصه رقابت اطالعاتي آماده كنند. از ويژگي

ي نشر آن است. بنابراين، مخاطب با انبـوهي از اطالعـات   سرعت و گستردگ و اطالعات
دهند تا  مطالب را به او ميرو خواهد شد كه امكان گزينش آزادانه اخبار و  روبه يو منابع

گيرد، استفاده كند و به تحليـل و   فقط از آنچه در دسترس قرار مي ديگر مجبور نباشد كه
بخـش بايـد سـطح     و ديگر ابزارهاي آگـاهي ها  گيري بپردازد. در اين ميان، رسانه تصميم

اطالعات و اخبار به با انتخاب بتواند او را باال ببرند تا  آگاهي و تفكر مخاطب گزينشگر
بنـابراين  هاي پيرامون خود را تفسـير و تحليـل كنـد.     اي درست و شايسته، واقعيت گونه

هند تـا آنـان قـادر    افزايش دند سطح هوشياري و آگاهي افراد جامعه را ا ها موظف رسانه
رو، آنچـه در عصـر ارتباطـات ضـرورت       ايـن  از .عقالني و منطقي رفتار كنند باشند كه

دهي به افراد است تا از ميان انبـوه اطالعـات و خبرهـا،     بخشي و بصيرت يابد، آگاهي مي
آنچه را واقعيت دارد، تشخيص دهند و بتوانند اطالعات را تحليـل و تبيـين كننـد و بـه     

به وجود آيد. بـه عبـارت    نترتيب، آگاهي و بصيرت در نهاد آنا به اين رسند و واقعيت ب
هـاي   وظـايف رسـانه   ءدهي به افراد جامعه جز و بصيرت بخشي آگاهي الزم استديگر، 
 .قرار گيرد تا با اين سالح وارد عصر اطالعات و ارتباطات شوند گروهي

هاست كه با توجه بـه   اي رسانهبخشي سياسي، يكي از كاركرده  آگاهيدر اين زمينه، 
شرايط داخلي و جهاني زمان حاضـر، اهميـت خاصـي دارد. لـزوم مشـاركت افـراد در       

و جهاني، نياز آنها به آگاهي و بصـيرت را   ملّييندهاي سياسي و اجتماعي در مقياس افر
روزافزون كرده است. تغيير ماهيـت قـدرت، اهميـت دانـش و آگـاهي در آن، عملكـرد       

جديد با ويژگي فرازماني و فرامكاني و به وجود آمـدن رقابـت اطالعـاتي در    هاي  رسانه
عرصه جهاني، از عوامل حضور مردم و نيازهاي نوين آنها در عرصه سياسي و اجتماعي 

ها با فراگيري و پوشش گسترده، افراد جامعه را بـراي مشـاركت    رو، رسانه  اين است. از
ها بـا تبليغـات و اخبـار سياسـي      برخي مواقع، رسانهدر  كنند. آگاهانه و عقالني آماده مي

مختلف كه ممكن است حتي دور از واقعت نيز باشد، سبب آگـاهي سياسـي كـاذب در    
افراد مي شوند كه اين امر ممكن است در نتيجه فعاليت سياسـي افـراد، تـأثير معكـوس     

ياسـي هسـتند و   در زمان فعلي كه مردم بيشتر به دنبـال اخبـار س  داشته باشد. از اين رو، 
هاي اجتماعي گوناگوني شكل گرفتـه، الزم اسـت نقـش     هاي اعتراضي و جنبش حركت
ها و تأثير و عملكرد آنها بر آگاهي سياسي افراد، به دقت مورد بررسي قرار گيـرد.   رسانه
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ــارت از ايــن اســت كــه وســايل   ــن امــر، ســؤال پــژوهش حاضــر عب ــه اي ــا توجــه ب  ب
گذارند؟ بر اين اساس، هدف ي سياسي دانشجويان ميارتباط جمعي چه تأثيري بر آگاه 

هاي جمعي بر آگاهي سياسي مردم است. در ايـن زمينـه،   پژوهش نيز بررسي تأثير رسانه
 اند از: اهداف اصلي پژوهش عبارت

 اي و ابعاد آن در ميان پاسخگويانگيري ميزان مصرف رسانه. اندازه1

 ر ميان پاسخگويانو ابعاد آن دآگاهي سياسي . بررسي ميزان 2

 در ميان پاسخگويانآگاهي سياسي اي و  . بررسي رابطه ميان مصرف رسانه3

 رابطه بين مصرف رسانه و آگاهي سياسي

پندارند؛ بـه ايـن معنـا كـه عوامـل       بعدي مي اي چند پژوهشگران آگاهي سياسي را پديده
ران بـر عـواملي   گيري اين آگاهي دخالت دارند. در اين زمينه، پژوهشگ متعددي در شكل

هـاي   گيـري  هـا و جهـت   پذيري سياسي و فرايندهايي كه طي آن نگـرش همچون جامعه
 2)، اثرات نيرومند خانواده (آلمونـد 2001و همكاران،  1شود (سودارو سياسي آموخته مي

)، محيط اطالعاتي شامل دستيابي به اطالعـات و كيفيـت آنهـا، جنسـيت     1963، 3و وربا
) 1995 ،8)، سرمايه اجتماعي (پوتنـام 1969، 7و استوكس 6)، (بوتلر2003، 5و مكفري 4(آلورز

كنند. اما يكي ديگر از عـواملي   تأكيد مي )2000و پايگاه اجتماعي ـ اقتصادي (استوكس،  
كه محققان درباره تأثير آن بر آگاهي سياسي، با يكـديگر اخـتالف نظـر دارنـد، وسـايل      

 ارتباط جمعي است. 
دهند، رشـته بـه    ها ارائه مي ت؛ اخباري و اطالعاتي كه رسانه) معتقد اس2011( 9كارن

آورد و در نهايت، زنجيـره حـوادث و رخـدادهاي     اي از رخدادها را پديد ميهم پيوسته
دهـد و منجـر بـه     به موضوعات مختلف را شـكل مـي   يافته، افكار عمومي راجع انعكاس

شـود. بـا   تلـف مـي  سازي و افزايش اطالعات سياسـي مخاطـب در موضـوعات مخ    آگاه
هـاي جمعـي، مخاطبـان فرصـت     ها و تفاسير رسـانه  افزايش ارتباطات جمعي و گزارش

تري نسبت به مسائل سياسي ـ اجتمـاعي داشـته باشـند. بنـابراين      يابند قضاوت عيني مي
كننـده   حيات سياسي، نيازمند اطالعات است و افكار عمومي يك نيروي سياسـي تعيـين  

                                                      

1. Sodaro       2. Almond        3. Verba 

4. Alvarez       5. Mc Caffery      6. Butler 

7. Stokes        8. Putnam        9. Curran 
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تـوان   ها، را نيـز مـي  شود. در اين ميان، رسانه ي محسوب ميدر حيات سياسي و اجتماع
 بخشي و تغذيه اطالعاتي براي افكار عمومي در عصر حاضر به شمار آورد. منبع آگاهي
1بورديو

 سياسـي  هاي تقويت آگاهي به اين دليل در هاي جمعي رسانه كند؛ استدالل مي 
 فـراهم  گـر  بـراي كـنش   ابي عقالنـي به منظور انتخرا  و فضا شرايط كه شوند مي  مؤثر واقع

 اهميت داراي گران، كنش عمومي فضاي در گزينشي عقالنيت و انتخاب عقالني آورند.مي
عمومي و در نتيجه،  مشاركت افزايش و شخص بين اعتماد تقويت و سبب است مضاعفي

جمعـي   هاي دستاوردهاي رسانه و ترين كاركردها مهم از برخي .شود هاي جمعي مي آگاهي
 ،اصـول شـهروندي   آمـوزش  ضـروري،  مواقـع  در عمـومي  افكـار  هـدايت  از انـد  بارتع

 همگرايـي  تقويت و سرانجام، فرهنگي و سياسي خوداجتماعي،  از حقوق مردم سازي آگاه
 يـا  تقويـت  در جمعـي  هـاي  رسـانه  نقـش  نماياندن دليل براي ترين همچنين واضح. ملّي

 جامعـه  اسـت.  مـدني  جامعـه  گيري شكل در ها كاركرد اين رسانه آگاهي سياسي، تضعيف
را  خـود  توسعه و گيريشكل هاي سياسي و اجتماعي،مناسب آگاهي بستر عنوان به مدني

 ).  29 ، ص2005جمعي است ( هاي رسانه عملكرد مديون
 بـين  از را ارتبـاطي  موانـع  هاي ديجيتـال اينترنت و ساير رسانه كه چند هر پوتنام، نظر از

 تأثيرات به نسبت توان كنند، نمي مي ايجاد جديد روابط را براي جديدي هاي شبكه و دنبرمي

 هسـتند كـه   فاقد بازخوردهايي و اتفاقي خيلي اينترنتي روابط وي، باور به خوشبين بود. آنها

 را فريـب  احتمال و تضعيف را تعامالت اينترنت آيند. مي دست به چهره، به چهره روابط در

 كـه  افـراد  از كوچكي گروه با دارند تمايل شوند،مي اينترنت دوار كه كند. كسانيمي تقويت

 بـه  نسـبت  و كننـد  برقـرار  ارتباط دارند، خودشان شبيه عاليق و كنند مي فكر خودشان مانند

 اينترنـت  دهنـد. نمـي  نشـان  مـدارا  و تحمـل  اصـالً  كنندمي فكر ديگر ايگونه به كه كساني

 دهدمي قرار فرد اختيار در منفي و تحركبي شخصي هايسرگرمي براي زيادي هايفرصت

 ).34، ص 2000كاهد (هاي سياسي و اجتماعي ميو در نتيجه، از ميزان آگاهي

 پيشينه پژوهش

 شـهروندان  و نترنـت يا ،ياسـ يس يـي گرا مصـرف « عنـوان  در پژوهشي بـا ) 2011( 2وارد
                                                      

1. Bourdieu         2. Ward 



38 v 1393) / پاييز 79(پياپي  3يكم/ شماره  و طي/ سال بيستهاي ارتبا پژوهش 

ـ  ايـ  ياخالق و ياسيس ليدال به محصوالت ديخركه  است اظهار كرده ،»جوان  عنـوان  هب
 از دادن يرأ نـرخ  كـاهش  بـا . است برخوردار ييسزا هب تياهم از ي،اسيس ييگرا مصرف
 در صدد ايجـاد  ياسيس نخبگان ي،اسيس ينهادها در شركت اي و جوان شهروندان جانب

ــا. برآمدنــد مــردم يزنــدگ ســبك در يراتــييتغ ــ ارتبــاط يبررســپــژوهش، بــا  ني  نيب
به اين نتيجه دسـت يافـت    نيرآناليغ و نيالآن ياسيس مشاركت و ياسيس ييگرا مصرف

 قيـ طر از ژهيبـو  و يسـنت  تاسـ يس عرصـه  در ييسـزا  به نقش ي،اسيس ييگرا مصرف كه
 .كند يم يباز فناوري از استفاده

 يعـوامل  بـا  ياسـ يس ييگرا مصرف نيب ارتباط يبررس بهپژوهشي  در) 2011( 1داوان
 افتـه ي دسـت  جهينت نيا به يو. است پرداخته مصرف يها يريگ جهت و ارتباطات مانند
ـ آنال و يمعمـول  اخبـار  از استفاده كه است  قيـ طر از ميرمسـتق يغ طـور  بـه  را افـراد  ،ني
بـا ايـن   . كنـد  يمـ  قيتشـو  ياسيس ييگرا مصرف به ي،طيمح ستيز و ياسيس يها بحث
 كـاهش  متسـ  بـه  مضر يها اميپ قيطر از را افراد است ممكن ها رسانه از استفاده حال،

 يهـا  وهيشـ  كـه اسـت   داده نشان پژوهش جينتا. دهد جهت گرانيد از تيحما و ليتما
 مشـاركت  كاهش زين آن يامدهايپ از و گذارد يم تأثير ياسيس ييگرا مصرف بر ارتباطات

 است. جوانان يمدن و ياسيس
2هاي بارانيافته

 در مـؤثري  عامـل  هـاي چـاپي  رسـانه  كـه  دهـد  نشان مي 3ديويس و 
كنند  هاي خود استدالل مي هستند. آنان بر اساس پژوهش اسيهاي سي آگاهي گيري شكل

 بـا  و شـوند  مـي  آشـنا  مشـترك  هـاي ايده و مسائل با هاي چاپي رسانه طريق كه افراد از
 و آگـاهي سياسـي   بررسـي  بـه  آنان در پژوهش خود يابند. ارتباط مي هاي سياسيعرصه

 آگـاهي سياسـي   را بـر  رسانه نوع دو نقش پرداختند و آن بر تأثيرگذار عناصر و متغيرها
بـا آگـاهي    معنـاداري  هاي پخش، رابطهكردند. نتايج پژوهش نشان داد كه رسانه بررسي

اسـت   شـده  مسـائل سياسـي   از مردم آگاهي باعث هاي چاپيرسانه ولي سياسي نداشته
 ).137، ص 2009(

هـايي كـه دانـش     دهد، انسـان  در سوئيس نشان مي )2009( 4هاي بون فادليپژوهش
هايي كه مقاطع  خوان هستند، نسبت به انسان سياسي كالسيك بااليي ندارند ولي روزنامه

                                                      

1. Dhavan         2. Baran       3. Davis 

4. Bonfadelli 
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اند ولي بيشتر با تلويزيون سـروكار دارنـد، از دانـش     عالي تحصيلي را پشت سر گذاشته
 .سياسي و اجتماعي بيشتر و نيز قدرت بحث و گفتگوي باالتر برخوردارند

هـاي ديجيتـال بـر آگـاهي     تـأثير رسـانه   در پژوهش خود در زمينـه  )2008( 1ويسرز
سياسي دانشجويان مورد مطالعه بلژيكي و كانادايي، با روش گـروه آزمـون و شـاهد بـه     

رسد كه گروه آزمون نسبت به گروه كنترل، به لحاظ اطالعاتي و شـناخت،  اين نتيجه مي
 هاي ديجيتال نيز بر آنان بيشتر بوده است. تر هستند و تأثير رسانه قوي

هاي الكترونيكـي و ديجيتـال    دهد كه رسانهنشان مي )2002( 2ميلنرهاي  چنين پژوهشهم
هـا   در درازمدت باعث كـاهش قـدرت تفكـر و توانـايي تحليـل، تفسـير و تبيـين در انسـان        

كنند. بنـابراين آن دسـته از    شوند و قدرت تخيل و حافظه را نيز به مرور زمان تضعيف مي مي
هاي الكترونيكي و ديجيتالي، ارتباط خود را بـا كتـاب و نوشـتار     نههايي كه در كنار رسا گروه

هاي تصـويري و ديجيتـالي ارتبـاط دارنـد، از      اند، بيشتر از كساني كه تنها با رسانه حفظ كرده
 برخوردارند. اجتماعي و سياسيهاي  وري از اطالعات و اندوخته قدرت فراگيري و بهره
هـا و رفتارهـاي    ها، نگرش بررسي آگاهي«با عنوان اي   گسترده پژوهشدر ايران، گزارش 

دهـد   مـي  نشـان تهيـه شـده كـه    ) 124 ، ص9137(محسـني،   »اجتماعي و فرهنگي در ايران
 سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي   تلويزيون قدرتمندترين رسانه در انتقال اخبار و اطالعات

از طريـق ايـن    ند كـه ا هاز پاسخگويان اظهار داشت درصد70حدود  ،است. در اين بررسي
ها به ترتيب اهميت، عبارت بودند  شوند. ساير رسانه  از اطالعات و اخبار آگاه مي ،رسانه

). طبـق  درصـد 4/4) و گفتگـو بـا ديگـران (   درصـد 6/9)، راديو (درصد3/12از روزنامه (
بـا   1353در سـال  كـه  هاي بررسي ديگـري   با يافته ياد شدههمين گزارش، مقايسه ارقام 

صـورت  ) 1353 ،(اسـدي  »هـاي اجتمـاعي در ايـران    هاي فرهنگي و نگـرش شگراي«عنوان 
 در فاصـله  ،به موازات گسترش تلويزيـون و بعضـي عوامـل ديگـر     ،دهدنشان ميگرفته 

كاسته و بر نقش تلويزيون  ،از اهميت راديو و گفتگو با ديگران 1374تا  1353 هاي سال
) مـردم از تلويزيـون بـه    رصـد د21پـنجم (  حدود يـك  1353افزوده شده است. در سال 

 درصـد 70اين نسبت بـه   1374سال در ند ولي ا هكرد  خبر استفاده ميكسب عنوان وسيله 
 .(بيش از سه برابر) رسيده است

                                                      

1. Vissers       2. Milner 
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 چارچوب نظري

در اين پژوهش، براي شناخت رابطه ارتباطات بـا تحـوالت سياسـي و اجتمـاعي، از نظريـه      
. وي در مـورد دوران  استفاده شده استتحول تاريخي پرداز ارتباطات در  ، نظريه1آلوين تافلر

 را در آنهـا پردازي كرده و نقش ارتباطـات   هاي هر يك از اين دوران، نظريه تاريخي و ويژگي
از  ،جايي در قـدرت  كنندگان فرهنگ، موج سوم و جابه شرح داده است. شوك آينده، مصرف

انـدازي   ورانه را در چشـم اييرات فنآلوين تافلر در كتاب موج سوم، تغ .هاي مهم اوست كتاب
سـازد.   دهد و با تأكيد بر قدرت، سه دوره تـاريخي را از هـم مشـخص مـي     تاريخي قرار مي

موج اول را انقالب كشاورزي، مـوج دوم را انقـالب صـنعتي و مـوج سـوم را تحـوالت و       
را  آنكنـد و   خواند. وي موج سوم را تحول بزرگ بشري توصيف مـي  وري مياانقالب در فن

تـرين روش بـراي    بـه عقيـده وي، مهـم    .شـمرد  آغازگر تمدن نوين پس از تمدن صنعتي مي
انـدازي   در چشـم  ،در عصر حاضـر را ها  ها اين است كه انقالب رسانه شناخت قدرت رسانه

در مـوج اول   .تاريخي قرار دهيم و سه شكل كامالً متفاوت ارتباطات را از هم متمايز سـازيم 
هاي بسيار كوچك، رو در رو و از طريـق   يشتر ارتباطات در ميان گروهيا جوامع كشاورزي، ب

و تنها راه براي رساندن يك پيام به توده شـنوندگان، گـردآوردن    شد برقرار ميبه گوش   دهان
تشكيالت وسـيع كليسـا    چنان كه ؛ها بود جماعت بود. جمعيت درواقع، نخستين رسانه توده

شد (ترجمه نـورايي بيـدخت    تلقي ميها  راي ارتباط با تودهدر قرون وسطا نيز ابزار بادوامي ب
 ).499، ص 1370و بهار، 

هـا مبتنـي بـود، بـه      نظام ايجاد ثروت كه بـر توليـد انبـوه كارخانـه    اما در موج دوم، 
موجب پيدايش نظام پست، تلگـراف و  اين امر نياز داشت.  بيشتري ارتباطات از راه دور

 . ازمنـد بودنـد  هـم نياز  اي به نيروي كارگري يكپارچههاي جديد  تلفن شد ولي كارخانه
هـا،   فـيلم  ها،  ها، مجله وري اختراع شدند. روزنامهاهاي همگاني مبتني بر فن رو، رسانه  اين

هـا نفـر    توانستند پيام واحدي را همزمان به ميليـون  ها كه هر يك مي راديوها و تلويزيون
 .در جوامع بدل شدندبه ابزارهاي اصلي تمركزگرايي  ابالغ كنند، 
بازتاب نيازهاي اقتصادي اسـت كـه پـس از دوران توليـد انبـوه      ، موج سوم سرانجام

                                                      

1. Toffler  
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هـاي   فـرآورده  پـذير،   هاي توليـدي انعطـاف   ترين كارخانه پديد آمد. اين نظام همانند تازه
هـا و نمادهـاي متفـاوتي را بـراي      كند و تصـاوير، ايـده   تصويري خود را اختصاصي مي

بنـدي متفـاوت سـنتي،     بازارهـاي مختلـف، گـروه    ها،  نظر در ميان توده هاي مورد بخش
فرسـتد.   هـاي داراي شـئون زنـدگي خـاص مـي      هاي قـومي و گـروه   گروه و ياها  حرفه

اي مسـتقل از ديگـري عمـل     هاي موج دوم كه هر يك از آنها تـا انـدازه   برخالف رسانه
انـد. ايـن    د و در هم ادغام شـده هاي جديد در ارتباط تنگاتنگ با يكديگرن كرد، رسانه مي

ترتيـب، همـديگر را    بـه ايـن  رد و بـدل و   همتصويرها و نمادها را با   ها، ها، داده رسانه
  ).499ـ  512(همان، صص  كنند تغذيه مي

بريم و ويژگي مـوج سـوم،    انداز تاريخي تافلر، ما در موج سوم به سر مي بنا بر چشم
شـود. وي تحـوالت اجتمـاعي و     يـاد مـي  » قـدرت « دانايي و دانش است كه از آن با نام

دانـد كـه تحـولي عظـيم در      آغاز شد، موج سوم مي 1950ورانه را كه در اواسط دهه افن
موج سوم بـه صـنايع جديـدي اشـاره      .هاي زندگي بشر به دنبال داشته است همه حوزه

آن شـكل   ، الكترونيك، اطالعـات و بيوتكنولـوژي و ماننـد   ها رايانهكند كه بر اساس  مي
نامد. به نظر آلـوين   مي» اقتصادي«هاي نوين فرماندهي،  ، و اين صنايع را در برجگيرد مي

به نظم نوين سياسي و اجتماعي متناسب با آن نياز دارد و  ،تافلر، نظام نوين توليد ثروت
هاي از باال  هاي افقي است، نه كنترل يابد، كنترل در اين نظم نوين، آنچه بيشتر اهميت مي

(ترجمـه   به پايين و الزمه آن، چيزي جز باال بردن دانش و آگاهي عمومي مـردم نيسـت  
 ).5، ص 1374خوارزمي، 

موجب ايجاد دگرگوني در سـاختار قـدرت و نيـز     آنهاي  بنابراين، موج سوم و رسانه
وري ارتباطات و دنياي ارتبـاطي عصـر جديـد،    ا. فناند پيدايش تحول در شكل دولت شده

زدايي كردن است كه نتيجه آن، مطـرح   ي گذشته را از بين برده و در حال انبوها جامعه توده
هـاي همگـاني در    به نظر آلوين تـافلر، رسـانه   .هاي افراد است شدن انواع نيازها و خواسته

ماهيـت آنهـا   به طوري كه شبكه تلويزيوني و چند رسانه داشتند،  ياگذشته فقط چند كانال 
بودنـد. بـه   نود و بينندگان و مخاطبـان، داراي قـدرت انتخـاب    سازي و يكدستي ب  رچهيكپا

ها ممكن است داراي محتواي خوب و بد باشـند، ولـي اصـل بـر ايـن       عقيده تافلر، برنامه
. اسـت  عبـارت از وجـود تنـوع    ي جديـد هـا  ترين محتواي همه ايـن برنامـه   است كه مهم
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ه قـدرت انتخـاب فـراوان،    هاي داراي حق انتخاب اندك به حوز جايي از حوزه رسانه جابه
 ).503(همان، ص  داردنيز در بر سياسي  يمدهاامدهاي فرهنگي، پياپي عالوه بر

سـزايي در   هاي فراگير و در دسترس مردم، نقش بـه  تلويزيون به عنوان يكي از رسانه
هاي  اند كه توسعه آگاهي هاي انجام شده ثابت كرده پژوهشآموزش و آگاهي افراد دارد. 

هـاي ارتبـاط جمعـي بـويژه راديـو و       ع در حال رشد، مرهـون رواج رسـانه  فكري جوام
هـاي سياسـي و    ر آموزش و گسـترش آگـاهي  ب تأثير تلويزيون ،تلويزيون است. به يقين

اجتماعي يك جامعه، انكارناپذير و شايسته تحسين است. اثر آموزشـي ايـن پديـده كـه     
، از هـر  صورت پـذيرد به درستي  ارتباط نزديك را به رهبري دور تبديل كرده است، اگر

ل بـا حـواس   ئتر است. بديهي است شـناخت وقـايع و آگـاهي از مسـا     پديده ديگر مهم
گيري همزمان از اين دو حـس، آثـار    پذير است. بهره ظاهري بويژه گوش و چشم امكان

تر خواهـد كـرد. بنـابراين، امـروزه اسـاس آمـوزش و        تر و گسترده اين شناخت را عميق
انـد كـه بـه وسـيله تلويزيـون       هاي گوشي و چشمي قرار داده ر مبناي پديدهپرورش را ب

پذير است؛ زيرا در مقايسه با ديگر وسايل ارتباط جمعـي، تأثيرگـذاري تلويزيـون،     انجام
چنـد   . هـر )1377(شرام و همكاران، ترجمه حقيقت كاشـاني،   تر است تر و عميق سريع

هاي هم پيوند بسيار كمتـر اسـت، بـا قـدرت ويـژه خـود        عمر تلويزيون از ديگر پديده
اي را بين افراد يك جامعه ايجاد كند  همبستگي فكري بسيار گسترده ،تواند به سرعت مي

 ديگر، مشكل است، غني سازد.هاي  راهايي كه كسب آن از ه و آگاهي آنان را در زمينه
دانشمندان معتقدند كه گام برداشتن در مسير رشد و توسـعه، بـدون نيـروي قدرتمنـد     
تلويزيون ممكن نيست. اينان نقش تلويزيون را در پيوند فكري و ذهني بين افراد جامعـه و  

 .(همان) دانند يار با اهميت ميهاي مترقيانه بس ها و تحول آمادگي براي پذيرش دگرگوني
بخشي  آگاهي در راهنيز بر اساس اين روند بايد  وسايل ارتباط جمعي ترتيب، به اين

هـاي ديـداري و    دانايي افراد جامعه اقدام كنند. به عقيده كالپر، رسـانه باال بردن سطح و 
تغييـر   هـا بـا   شوند. رسـانه  شنيداري موجب ايجاد سه نوع تحول در ذهنيت مخاطبان مي
سـازي وضـعيت موجـود     دادن عقيده، تقويت كردن يك وضعيت مشـخص و دگرگـون  

   ).63، ص 1384(اميني،  توانند ذهنيت مخاطبان را تغيير دهند مي



 v 43 اي و آگاهي سياسي در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان بررسي رابطه مصرف رسانه

 تعريف عملياتي متغيرها

هـا و ارزيـابي او از    آگاهي سياسي يك فرد در برگيرنده طرز تلقـي  الف) آگاهي سياسي.
فـر،   سياسـي اسـت (داوسـون، ترجمـه جـواهري      ها و حوادث مسائل خاص، شخصيت

). در فرهنگ معين، آگاهي مترادف با خبر، اطالع، علـم و معرفـت آمـده    50، ص 1382
ها نسبت به امور عمومي و سياست است. آگاهي سياسي، شناخت و اطالع افراد يا گروه

قابـل   جامعه است. به عبارت ديگر، آگاهي سياسي اشاره به محتواي حافظه فـرد دارد و 
بـروز   گيري است؛ آگاهي عالوه بر توانايي دريافت حسي و حفظ خاطره، به توانايياندازه

). بـا  67، ص 1374شود (كاظمي،  واكنش انتقادي به كمك انديشه و عمل نيز مربوط مي
توجه به اهميت آگاهي سياسي، در پژوهش حاضـر، ايـن متغيـر بـر اسـاس سـه خـرده        

 فته است:مقياس زير مورد سنجش قرار گر
ايـن خـرده مقيـاس شـامل سـؤاالتي دربـاره شـناخت         . آگاهي از مفاهيم سياسـي. 1

دانشجويان از واژگان گوناگون سياسي از قبيل آزادي، مشروعيت، حزب و ... اسـت (از  
ي آگـاهي  حكـومت هـاي  گيـري  تصـميم بـر   حزب تأثيرگذاري قبيل؛ تا چه حد از كاركرد

دهد كه فرد تا چـه ميـزان از تحـول مفـاهيم      داشتيد؟ و ...). سؤاالت اين بخش نشان مي
 سياسي آگاهي دارد.

اين خرده مقيـاس، حـاوي سـؤاالتي در زمينـه شـناخت      . آگاهي از نهادهاي سياسي. 2
   .ادهاي سياسي (اعم از داخلي و خارجي) استها و مؤسسات و نهدانشجويان از سازمان

اين خرده مقياس، شامل سؤاالتي در زمينه شـناخت   . آگاهي از رويدادهاي سياسي.3
ترين رويدادهاي سياسي تاريخ معاصر (داخلي و خارجي) است كه آگـاهي   افراد از مهم

نشـان   افراد را نسبت به پيشينه تاريخي رويدادهاي كشور و تحـوالت خـارج از كشـور   
اي ايران با كشورهاي غربـي   دهد (از قبيل؛ تا چه حد اخبار مربوط به مذاكرات هسته مي

 كنيد؟ و ...).   را پيگيري مي
متغير مصرف رسانه نيز هماننـد انسـجام اجتمـاعي، مفهـومي چنـد       ب) مصرف رسانه.

رد بـه  كند كه طـي آن، فـ  هايي اشاره ميبعدي است. به طور كلي، مصرف رسانه به فعاليت
شكلي فعاالنه، هدفمند و آزادانه از وسايل ارتباط جمعي براي آگـاهي پيـدا كـردن دربـاره     

. در اين زمينه، آلن بيرو معتقد است كـه  كندموضوعي خاص، سرگرمي و غيره استفاده مي
هاي چاپي (مانند ميزان استفاده از روزنامه، كتاب و مجلـه)،  ها، سه گونه اصلي رسانهرسانه
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هـاي ديجيتـال (ماننـد    و رسانه )راديو و تلويزيوناي پخش (مانند ميزان استفاده از هرسانه
 ).249، ص 1366گيرند (بيرو، ترجمه ساروخاني،  ميزان استفاده از اينترنت) را در بر مي

 هاي پژوهش يهفرض

 .دارد بر آگاهي از مفاهيم سياسي تأثير ها رسانه مصرف
 .دارد سي تأثيربر آگاهي از نهادهاي سيا ها رسانه

 .دارد بر آگاهي از تاريخ سياسي تأثير ها رسانه مصرف

 .داردتأثير  بر كل آگاهي سياسي ها رسانه مصرف

 روش پژوهش

جامعه آماري پـژوهش  . روش تحقيق مورد استفاده در اين بررسي، روش پيمايشي است
كارشناسـي، در  هـا، در مقطـع    نيز شامل كليه دانشجويان دانشگاه اصفهان از تمامي رشته

گويـه اسـتفاده شـده اسـت،      26بوده است. در اين پـژوهش از  1390-91سال تحصيلي 
 .انـد  اي براي اين پژوهش انتخاب شده گيري خوشه نفره به شيوه نمونه 160حجم نمونه 

نفر به عنوان نمونه اوليـه انتخـاب شـدند و پـس از حـذف       185به اين ترتيب شيوه كه 
پرسشنامه باقي ماند. هر دانشكده به عنوان يـك خوشـه و    160هاي مخدوش  پرسشنامه

هر كالس به عنوان يك خوشه در نظر گرفته شـد. ميـانگين و انحـراف اسـتاندارد سـن      
 به دست آمد.  27/6و  11/22و براي پسران  14/8و  12/21براي دختران به ترتيب 

 اند از: پرسشنامه بود كه عبارت 2ابزارهاي سنجش شامل 
اي از نـوع طيـف    براي سنجش مصرف رسانه از پرسشـنامه  ه مصرف رسانه.. پرسشنام1

گيري از مقياس ليكـرت از سـوي پژوهشـگر    ليكرت استفاده شد. اين پرسشنامه كه با بهره
سـؤال اسـت. بـراي تعيـين روايـي و اعتبـار ابـزار پـژوهش، ابتـدا           9ساخته شـده، داراي  

تادان علوم سياسي و علوم اجتمـاعي،  هاي متعددي از جانب چند نفر، متشكل از اس پرسش
سؤال انتخاب شـد و بعـد از ويـرايش الزم و بـه      9طرح و پس از بحث و بررسي، تعداد 

نفري، بـه صـورت آزمايشـي اجـرا      40منظور اطمينان بيشتر، پرسشنامه بر روي يك گروه 
د درصـ 69شد. در پژوهش حاضر، ضرايب پايايي اين مقياس به روش آلفاي كرونباخ برابر 

بر اساس نظريـات درو   مصرف رسانه مطالعه، صحت و دقت افزايش منظور بوده است. به
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هـاي  هـاي پخـش و رسـانه   هاي چـاپي، رسـانه  سه بعد مصرف رسانه ) در2001و ويور (
 .استاين مقياس، ابزاري براي سنجش مصرف رسانه افراد  .شد ديجيتال تقسيم

اي از نـوع   سياسي نيز از پرسشـنامه براي سنجش آگاهي  . پرسشنامه آگاهي سياسي.2
سؤال است، با اسـتفاده از مـدل    17مقياس ليكرت استفاده شد. اين پرسشنامه كه داراي 

) ساخته شد. اين پرسشنامه نيز به منظور اطمينان بيشـتر  1387آگاهي سياسي مسعودنيا (
ـ      40بر روي يك گروه  ن نفري به صورت آزمايشي به اجـرا درآمـد. ضـرايب پايـايي اي

سـه بعـد آگـاهي از     درصد بود. اين پرسشنامه داراي77مقياس به روش آلفاي كرونباخ 
اين مقيـاس،   .مفاهيم سياسي، آگاهي از نهادهاي سياسي و آگاهي از تاريخ سياسي است

 .ابزاري براي سنجش آگاهي سياسي افراد است

 هاي پژوهشيافته

  شود: ي استنباطي به صورت زير بيان ميها در اين پژوهش ابتدا آمارهاي توصيفي و سپس آماره
 ابعـاد  از يك هر در را شده دانشجو انتخاب جوانان نمرات استاندارد انحراف 1 جدول

بيشترين نمـره بـراي دانشـجويان     .دهدمي هاي ارتباط جمعي نشانرسانه و آگاهي سياسي
بـه دسـت    09/9انتخاب شده مربوط به آگاهي از مفاهيم سياسي است كه انحـراف معيـار   

هـاي جمعـي، مربـوط بـه وسـايل      هاي رسانه آمده است؛ همچنين بيشترين نمره در مؤلفه
 .به دست آمده است 43/19 انحراف استاندارد ارتباطي ديجيتال بوده است.

 هايرسانه ابعاد از يك هر در دانشجويان نمرات استاندارد انحراف ـ1 جدول

 وآگاهي سياسي جمعي ارتباط

 انحراف معيار متغيرها معيار انحراف متغيرها

 20/3 چاپي هايرسانه 09/9 آگاهي از مفاهيم سياسي

 84/2 پخش هايرسانه 75/6 ياسيسآگاهي از نهادهاي 

 52/3 ديجيتال هايرسانه 31/7 آگاهي از تاريخ سياسي

 43/19 آگاهي سياسي (كل)
 هاي رسانه

 ارتباط جمعي (كل)
13/7 
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 ابعـاد  بـا  آگـاهي سياسـي را   ابعـاد  از يـك  هـر ) ونپيرس( ساده همبستگي 2 جدول
 تمـام  شـود، مـي  مشـاهده  كـه  همـان گونـه   دهـد. مـي  نشـان  هاي ارتباط جمعـي  رسانه

 بـه  مربوط همبستگي، ميزان باالترين. است دار معنا ) > 01/0P( سطوح در ها همبستگي
 و ) > 01/0P و  =51/0r(  آگـاهي از مفـاهيم سياسـي    بـا  وسايل ارتباطي پخش رابطه

 آگـاهي از مفـاهيم سياسـي    وسايل ارتباط ديجيتالي با رابطه به آن، مربوط ميزان كمترين
)24/0r= 01/0 وP < ( آگـاهي   و كـل  هاي ارتبـاط جمعـي  رسانه بين همبستگي. است

 رابطـه  بررسـي  بـراي  .آمده اسـت  دست به  =67/0r متوسط مقدار با برابر كل، سياسي
 رگرسـيون  تحليل از آگاهي سياسي، ابعاد از يك هر با هاي ارتباط جمعي رسانه چندگانه
 .  شده است استفاده چندگانه

 آگاهي سياسي مصرف هاي ارتباط جمعي با ابعادرسانه ابعاد همبستگي ـ2 جدول

 متغيرها
آگاهي از 

 مفاهيم سياسي

آگاهي از 

 نهادهاي سياسي

آگاهي از 

 تاريخ سياسي

آگاهي 

 سياسي (كل)

 هـاي  رسـانه مصرف 

 چاپي
**50/0 **49/0 **50/0 **59/0 

 هـاي  رسـانه مصرف 

 پخش
**51/0 **42/0 **42/0 **54/0 

ــرف  ـانهمص ـاي رسـ  هـ

 ديجيتال
**24/0 **36/0 **39/0 **38/0 

ــرف  ـانهمص ـاي رسـ  هـ

 (كل) جمعي
**55/0 **57/0 **58/0 **67/0 

   P < 01/0: معناداري سطح** 

هـاي ارتبـاط جمعـي     رسـانه مصـرف  دهـد، ابعـاد   نشان مي 3همان گونه كه جدول 
هاي آگاهي سياسي هستند. مقدار همبسـتگي چندگانـه   كننده خوبي براي مؤلفه بيني پيش

)R( كـه درصـد اسـت   60هاي ارتباط جمعي بـا آگـاهي از مفـاهيم سياسـي     ابعاد رسانه 
هـاي آگـاهي از مفـاهيم سياسـي از روي ابعـاد      دهنده مقدار قابـل تبيـين واريـانس    نشان
هاي ارتباط جمعـي  رسانه )R(گانه  تباط جمعي است. مقدار همبستگي چندهاي ار رسانه
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هـاي   تبيـين واريـانس   قابـل مقدار كه است  درصد58با مؤلفه آگاهي از نهادهاي سياسي 
دهـد. مقـدار    ارتباط جمعي نشان مـي  هاي آگاهي از نهادهاي سياسي را از روي ابعاد رسانه

درصـد  59جمعي بـا آگـاهي از تـاريخ سياسـي      هاي ارتباط رسانه )R(گانه  همبستگي چند
هـاي  از روي ابعاد رسانه ي رااسيس خيتار از يآگاههاي مقدار قابل تبيين واريانس كهاست 

هـاي ارتبـاط جمعـي بـا      رسانه )R(دهد. مقدار همبستگي چندگانه  ارتباط جمعي نشان مي
هـاي مؤلفـه آگـاهي     دهنده مقدار قابل تبيين واريانس نشان كهدرصد 70كل آگاهي سياسي 

داري به دست آمـده بـراي    هاي ارتباط جمعي است. سطح معناسياسي از روي ابعاد رسانه
 دار است. معنا >P 05/0دهد كه تمام ضرايب در سطح  نشان مي Fمقادير 

هاي ارتباط جمعي با ابعاد رسانهرابطه  ازاي به رگرسيون مدل ـ نتايج3جدول 

 اسي كلآگاهي سياسي و آگاهي سيمصرف 

 داري اسطح معن R F متغير مالك بين متغير پيش

هاي ارتباط  ابعاد رسانه

 جمعي

 001/0 83/29 60/0 آگاهي از مفاهيم سياسي

 001/0 57/26 58/0 آگاهي از نهادهاي سياسي

 001/0 83/27 59/0 آگاهي ازتاريخ سياسي

 001/0 88/49 70/0 آگاهي سياسي (كل) جمعي (كل) هايرسانه

 از استاندارد را به ازاي رگرسيون هر بعدغير و ضرايب رگرسيون استاندارد 4دول ج
هـاي پـژوهش    هاي آگاهي سياسي براي آزمون فرضيهمؤلفه بر هاي ارتباط جمعي رسانه

هـاي  دهند، در تمام ابعاد رسانه دهد. همان گونه كه ضرايب رگرسيون نشان مينشان مي
  Bتـري هسـتند و از وزن   كننـده مهـم   بينـي  ي پـيش ارتباط جمعي، وسايل ارتباطي چـاپ 

هاي ارتباط جمعي بـا تمـام ابعـاد آگـاهي     باالتري برخوردارند. در مجموع، رابطه رسانه
 >P 05/0هاي ديجيتال بر آگاهي از مفاهيم سياسـي در سـطح   سياسي به جز تأثير رسانه

تـأثير را از وسـايل    ، بيشـترين آگـاهي سياسـي  دار است. به اين ترتيب، تمامي ابعاد  معنا
 پذيرد.  ارتباطي چاپي و كمترين تأثير را از وسايل ارتباطي ديجيتال مي
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 بعد هر رگرسيون ازاي به استانداردغير  و استاندارد رگرسيون ـ ضرايب4جدول 

 هاي آگاهي سياسي مؤلفه بر هاي ارتباط جمعي رسانه از

متغير 

 مالك

 متغير

 بين پيش

 استانداردغير استاندارد

t 
سطح 

 B داري امعن
خطاي 

 استاندارد
b 

آگاهي از 

مفاهيم 

 سياسي

 هايرسانه

 چاپي
94/0 21/0 33/0 01/4 001/0 

 هايرسانه

 پخش
16/1 22/0 36/0 20/5 001/0 

 هايرسانه

 ديجيتال
12/0 17/0 04/0 69/0 490/0 

آگاهي از 

نهادهاي 

 سياسي

 هايرسانه

 چاپي
66/0 16/0 31/0 11/4 001/0 

 هايرسانه

 پخش
62/0 17/0 26/0 69/3 001/0 

 هايرسانه

 ديجيتال
35/0 13/0 18/0 64/2 009/0 

آگاهي از 

تاريخ 

 سياسي

 هايرسانه

 چاپي
70/0 17/0 30/0 06/4 001/0 

 هايرسانه

 پخش
64/0 18/0 25/0 53/3 001/0 

 هايرسانه

 ديجيتال
46/0 14/0 22/0 21/3 002/0 

آگاهي 

 سياسي

 (كل)

 هايرسانه

 چاپي
31/2 40/0 38/0 66/5 000/0 

 هايرسانه

 پخش
43/2 42/0 35/0 68/5 001/0 

 هايرسانه

 ديجيتال
95/0 34/0 17/0 77/2 006/0 
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 گيرينتيجه

رسد امروزه با توجه به افزايش اهميت آگاهي سياسي در شرايط مدرن، چنين به نظر مي

سياسي و فرهنگي بيشتر شده است. بـه عبـارت   هاي اجتماعي، مردم به آگاهي كه عالقه

كه به عصـر   ندكن در عصري زندگي مي ها در جهان معاصرانسانبا توجه به اينكه ديگر، 

ميزان دانش و آگـاهي   ،است و هر بيست ماه يك بار  شهرت يافتهارتباطات و اطالعات 

ادهـاي دولتـي و   سسـات و نه ؤم ،هـا  شود، به هر ميزان كـه سـازمان   ها دو برابر مي انسان

 ،مند به كسب اطالعـات  حساس و عالقه ،كنجكاو ،ها و افراد پرسشگر غيردولتي با انسان

سويه و با استفاده از ابزار و  طرفه يا دو هاي روابط عمومي به صورت دو از طريق فعاليت

) بـه ارتبـاط كـه تعريـف     چاپي، پخـش و ديجيتـال  ادوات ارتباطي مختلف و گوناگون (

ـ بادله اطالعات و اخبار به منظور هدايت رفتار انساني است، بپردازم ،خالصه آن د و بـه  ن

  را بـه  بيشـتري پيشـرفت و توسـعه    ،و در نتيجـه  آگـاهي نقش و اهميت آن آشنا باشند، 

بـه عنـوان يكـي از     هاي جمعـي رسانهبر اين اساس، بررسي نقش  دست خواهند آورد.

امـري  ي سطح آگاهي جامعه داشـته باشـد،   سزايي در ارتقا هتواند نقش ب نهادهايي كه مي

 .ضروري است

هاي چاپي با تمـامي ابعـاد   نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه بين ميزان مصرف رسانه

رسد بيشتر كساني كه از وسايل ارتبـاطي  دار و مثبت است. به نظر ميآگاهي سياسي معنا

از آگاهي سياسـي بـااليي در    كنند،چاپي از قبيل كتاب، مجله، ماهنامه و غيره استفاده مي

هـاي  رسـانه  زمينه نهادهاي سياسي، مفاهيم سياسي و تاريخ سياسي برخوردارند چرا كـه 

ارزاني، فراوانـي، نقـل صـحيح و دقيـق      مانندهايي  ويژگي دليل برخورداري ازبه  چاپي،

اي از اقشـار   سـادگي زبـان قادرنـد طيـف گسـترده      يـا  اخبار، اختصار و تنوع مطالـب و 

 دليـل را تحت پوشش اطالعاتي قرار دهند و نيز بـه  ازجمله دانشجويان  ،ف جامعهمختل

هاي مختلف به ذهن و  وسيله خوبي براي انتقال آگاهي ،مردم دارندميان مقبوليتي كه در 

ايـن نتيجـه بـا     .ترميم و تصحيح روابط و ضوابط موجود در جامعه باشند خاطر مردم و

هـاي بـاران و    مستقيمي دارد؛ با ايـن تفـاوت كـه يافتـه     هاي باران و ديويس ارتباط يافته

دانـد بلكـه    هاي چاپي را بر افراد و آگاهي سياسي آنها مانـدگار نمـي   ديويس تأثير رسانه
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كند. اين  هاي مشترك فرض مي اي براي در نظر گرفتن ايده هاي چاپي را تنها زمينه رسانه

هاي چاپي مانند روزنامه و كتاب را بـر   در حالي است كه بون فادلي يا ميلنر، تأثير رسانه

 دانند. هاي ديجيتال مانند تلويزيون مي آگاهي سياسي، بيشتر از رسانه
هاي پخـش نيـز   توان گفت كه رسانههاي پژوهش ميهمچنين بر اساس نتايج و يافته

بـر اسـاس ايـن    گذارنـد.  تأثير به نسبت خوبي بر تمامي ابعاد آگاهي سياسي بر جاي مي
جوامـع در حـال رشـد، رواج     سياسـي هـاي  توسـعه آگـاهي  يكـي از عوامـل    ،پژوهش

ر آمـوزش و  ب هااين رسانهتأثير  ،بويژه راديو و تلويزيون است. به يقين پخشهاي  رسانه
انكارناپذير است. اثر آموزشي امري هاي سياسي و اجتماعي يك جامعه،  گسترش آگاهي

دور تبديل كرده است، اگر به درستي انجـام  كه ارتباط نزديك را به رهبري  هااين پديده
ل ئشناخت وقايع و آگاهي از مسـا كه تر است. بديهي است  شود، از هر پديده ديگر مهم

گيري همزمـان  بهره و پذير است حواس ظاهري بويژه گوش و چشم امكانگيري  بهرهبا 
راين، امـروزه  تر خواهد كرد. بنـاب تر و گستردهاز اين دو حس، آثار اين شناخت را عميق

از انـد كـه   قرار داده ديداري و شنيداريهاي اساس آموزش و پرورش را بر مبناي پديده
پذير است؛ زيرا در مقايسه با ديگر وسايل ارتبـاط جمعـي،    انجام هاي پخشرسانه طريق

بـا قـدرت ويـژه خـود      هـا  اين رسانه، تر استتر و عميقسريع هااين رسانهتأثيرگذاري 
افـراد يـك جامعـه    در ميـان  اي را همبستگي فكري بسيار گسـترده  ،ه سرعتند بنتوا مي

ديگـر، مشـكل اسـت،    هاي  راههايي كه كسب آن از د و آگاهي آنان را در زمينهنايجاد كن
 .دنغني ساز

هـاي ديجيتـال بـا    سرانجام نتايج پژوهش نشان داد كه رابطه بين ميزان مصرف رسانه
دار و مثبت و بـا  مچنين آگاهي از نهادهاي سياسي معناابعاد آگاهي از تاريخ سياسي و ه
رسـد كـه ايـن    بنـابراين بـه نظـر مـي    معني بوده اسـت.  بعد آگاهي از مفاهيم سياسي بي

ها و ابـزار سياسـي مهمـي بـراي شـناخت و آگـاهي       كانال ، نيزهاي نوين ارتباطي رسانه
هـاي سياسـي و    وهشهروندان، نيروهـا و گـر  به دهي سياسي، هوشيارسازي، فهم و جهت

گرايـي   . همان گونه كـه وارد نيـز در پـژوهش خـود در مـورد مصـرف      اجتماعي هستند
ها در  سياسي از طريق اينترنت، به نتيجه مشابهي دست يافته است. در عصر جديد رسانه

هاي نـوين، بـا بـرد     رسانه از طريق. سيالب اطالعاتي كه حال توسعه و گسترش هستند
و آنـان را در   خواهد كـرد به تدريج، تمامي جوامع را در خود غرق  ،جهاني به راه افتاده
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اينترنـت، ميزبـان   در اين زمينه، بـويژه   ل سياسي و اجتماعي درگير خواهد ساخت.ئمسا
بـه ايـن   هاي خبـري اسـت.    هاي مستقل، مجالت، راديوها و به طور كلي رسانه روزنامه
احزاب و تشكالت مدني، وقايع سياسي، ها، شهروندان را در ارتباط با  اين رسانهترتيب، 

حكومـت در برابـر مـردم؛ آمـوزش      هـاي  نيـز مسـئوليت  حقوق و وظايف شهروندي و 
ديجيتالي با هاي نوين  سازند. همچنين، رسانه مطلع مياز مسائل مربوط به آن دهند و  مي

 ازتواننـد شـهروندان را    مـي  سـويه  دوهاي سياسي و اجتماعي به صورت بحث برگزاري
اينترنتـي و   هـاي  هبا مشاهده مناظر انمخاطب .ل سياسي و اجتماعي آگاه سازندئق مساعم

البتـه بـر اسـاس    شوند.  مي مطلعموضوعات مختلف  ازتبادل عقايد سياسي و اجتماعي، 
هـاي ديجيتـال در مقايسـه بـا     توان استدالل كـرد كـه تـأثير رسـانه    هاي پژوهش مييافته

 تر است.هاي چاپي و پخش تا حدي كم رسانه
 بـه  پيـام را در ارائـه   تلويزيون و راديو بيشتر تأثيرگذاري داليلتوان  در اين زمينه مي

 :برشمرد جامعه سياسي هاي آگاهي افزايش و مخاطبان

 .تري دارند ابعاد گسترده ديگر هاي پديده به نسبت اجتماعي و سياسي لئمسا .گستردگي ـ

. اسـت  الزم سـطوح  همـه  و جامعـه  ادافر همه براي ها آگاهي گونه اين .عموميت ـ
 .دارد تفاوت مختلف افراد وضعيت به نسبت آن ميزان البته

 .هستند الزم جامعه اجتماعي و سياسي حيات براي اطالعات اين .حساسيت ـ
 افـزايش  تلويزيـون،  و راديـو  ماننـد  جمعي ارتباط وسايل كمي افزايشكه  دانست بايد

ـ ارا اطالعـات  تنوع و ها كانال  گسـترش  و اجتمـاعي  تغييـرات  بـراي  تنهـايي  بـه  ،هشـد  هئ
بـه   بخشـيدن  تـأثير  بـراي  مناسـب  راهكارهـاي  از گيـري  بهره بلكه نيست، كافي مشاركت

 هـاي  آگـاهي  انتقـال  براي مؤثر هاي روش از يكي. ضرورت دارد نيز شده پخش هاي برنامه
 راديـو  وديوهاياست و ها باشگاه در گفتگو و بحث هاي جلسه برقراري اجتماعي، و سياسي

 بـه  را امـر  ايـن  مثبت تأثير شده، انجام هاي پژوهش. است افراد خود از طريق تلويزيوني و
و بـه   دهد مي هئارا حلي راه بحث، مورد موضوع براي كس هر ،مثال براي. اند رسانده اثبات

كـه   ليئمسـا  دربـاره  و باشـند  داشـته  فعـالي  نقش يابند مي فرصت ماشاگراناين ترتيب، ت
 خـود  قبلي، آمادگي بدون تماشاگران ، بينديشند.گذشتند مي آن كنار از اعتنايي بي با نونتاك
 .  كنند ايفا آن در را خود نقش بايد كه كنند مي احساس و بينند مي درگير اي صحنه در را
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